
NATUURLYKE HISTORIE
O F

UITVOERIGE BESCHRTFING

DIEREN* PLANTEN
E N

MINERAALEN,
Volgens het Samenstel van den Heer

JZJ 3V SY S£ V ofi

Met naauwkeurige Afbeeldingen.

TWEEDE D E ELS, ZEVENDE STUK.

De KRUIDEN.

Te AMSTERDAM
By de Er ven van F. HOUTTUTJL,

MD CC L XXVII, y^r^l^Jf^C.

4
M̂AY



INHOUD van dit STUK.

PIERDE AFDEELING.

De KRUIDEN.
I. HooFDST.Ite Eigenfchappender Eenman-

nige Kruiden , derzelver Verdeeling.

Byzwdere befchryving tferGeflagten , tot

welken de Caonacorus , Curcuma , Cos-

tus, Galanga, Gember, en dergelyke

Kruiderige, als ook verfcheide anderen ,

inzonderheid die in Zoucigheid uitmun-

ten ,
gelyk de Salicornia , enz. behooren. Bladz. i

II. Hoofdst. Befchryving der Tweeman-

nige Kruidln c^iandria,) dus ge-

naamd om dat zy twee Meeldraadjes heb-

ben, gelyk de Eerenprys, Godsge-

nade, het Yzerkruid, de Salie en an-

deren. 6£

III. Hoofdst. Befchryving van de Drie-

mannige Kruiden ( Triandria , ) tot

welken de Valeriaan en veele anderen be-

IV.Hoofo-



IV. Hoofbst. Befdtryving van de Vier-

mannige Kruiden (Tetrandria
9) tot

Kelken het Schurftkruid
, Walfcroo, de

Meekrappe , Weegbree , Kaarden en

V. Hoofdst. Befchryving der Vyfmanni-
ge Kruiden (Pentandria ,) waaronder

de zogenaamde Ruuwbladige , als de

Zonnewende , het Osfetong , Honds-

tong , Muizen -Oor, Longekruid,

Smeerwortel, Wafchkruid, Bernagie,

enz. Verder de Primula Veris , Auri-

culaas , het Varkens BroodjJ^d&tiek ,

Guichelheil , de Winde , Klokjes

,

Wonderbloem , het Wollekruid
,

Doorn - Appel , Bilfenkruid > de Tabak

,

Nagtfchade , Spaanfche Peper , Haane-

kam , Maagdepalm , liet Worgkruiden

Hondsdood , de Ganzevoet , Beete , het

Loogkruid, de Gentiaan, benevens vee»

le andere minder hekmde Kruiden.

veele anderen behooren. Bladz. 325

AAN-



AANWYZING derPLAATEN,
cn der Bladzydcn,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreevtn worden.

Plaat XXXVIII. Afbeelding van

Tweemannige Kruiden, tegenover Bladz 109

Fig. 1. De Pccderota raccmofa. bl. 110.

Letter a de Bloem ; b het Vrugtbeginzel.

— 2. Het Piper Capenfe. bl. 184.

Plaat XXXIX. Afbeelding van
VjERMANNIGE. Bladz. Q$7

Fig. De Knautia, waar van by A een

Worcelblad vertoond is ,
by B

een Stengblad by C ccn Takje

met de Bloemen : by D een

Kransblommetje en by E een

middel -JBlommetje. bl. 258.'

Plaat XL. Afbeelding van Vier-
mannige. — Bladz. 3<Sr

Tig, 1. Een Kaapfch Gewas , door my
Crinita of Haairfter genaamd, bl. 362.

Een Blommetje daar van vergroot by A.'— 2. DeStruthiola virgaïa van de Kaap, 364.

Een Blommetje daar van vergroot by B.

Plaat XLI. Afbeelding van Vier-
mannige. — Bladz. 3px

Fig. 1. Het rondbladig Fonteinkruid, Po-

tamogeton , van ons Land. W. 392.— 2. Het doorbladige dito. bl. 393.— 3. De Ruppia , of een andere Soort

van Fonteinkruid. bl 407.

3 Plaat



Plaat XLïI. Afbeelding van Vrf-
mannige Kruiden. tegenover Bladz. 539

Kg. 1. DeConvolvulusobfcurus,eenSoott

van Winde uk Ooftindie. bl. 539.
p— z, De Jpomwa pi/o/a of Gehaaircle

Trechter- Winde, een Ooftindi-

fchc Plant door my dusgenaamd, bl. 573,
By a is deszelfs Bloem , by b

de Styl en by c een Meeldraadje,

met fterke Vergrooting, afzon»

derlyk vertoond.

Plaat XLIil. Afbeelding van Vyf-

M/vnnige. Bladz, 701

Fig. 1. Een Celejia Japonica of Japanfche

Haanekam- Plant, bl. 702.

. 2. Het Achyanthes , thans Llecebrum

Lanatum uit Ooftindie. 708.— 3. Het Illecebrum ïndkum , door my
aldus genaamd en uit Oostindie

bekomen. 713.

Plaat XLIV. Afbeelding van Vyf-
mannice. m 1 Bladz. 749

f/g. De Asclepias Giganten , een Oost"

indifch niet onbekend Gewas,

doch zeer aanmerkelyk , om dat

deszelfs Vrugteen Soort van Zy»

de uitlevert. W.75T*

Men ziet daar van by Aeen Tak-

je met Bloemknoppen : by B een

geopende Bloem aanmerkelyk ver-

groot , om de zonderlinge geftalte

aan te toonen. DeVrugt is in de

Natuurlyke grootte afgebeeld by

C , en geopend met het Zaad ,

dat afzonderlyk met zyn Zyd«-

Pluis voorkomt by D.



REGNUM VEGETAB1LE.
HET

RYK der PLANTEN.

VIERDE CLASSE.

H E R B JE.

KRUIDEN.



BESCHRYVING
DER

PLANTEN*
VIERDE AFDEELING.

De KRUIDEN,

I. HOOFDSTUK.
De Eigenfchappen der Ëenmannige Kruiden .

derzelver Verdeeling. Byzondere befchryving

der Geflagten , tot welken de Cannacorus

,

Curcuma , Coftus , Galanga , Gember, en

dergelyke Kruiderige, als ook verfcheide ande-

ren , inzonderheid die in Zoutigheid uitmun-

ten, gelyk de Salicornia, enz. behooren.

^AA *§i e Kruiden, die , volgens myn

^ D Ontwerp, de Vierde Afdeeling uit-

«<( ]> maaken in de Natuurlyke
OW3£ Orde der Plantgewasfen ,

zyti

voorheen , door my , genoegzaam van de Boo-

men en Heefters onderfcheideü. Zy hebben of

een jaarlykfen of overblyvenden Wortel, welke

in 't Voorjaar nieuwe Bladen, Steden, Sten-



Eenmannice Kruiden.

IV. gen of Struiken uitfchiet, doch, hoewel fom«
Afdeel

[y(js ftevig en van aanmerkelyke dikte, in 't al-

Hoofd- gemeen van eene zagte , vooze , Waterige of
'TUK - S.ppïge hoedanigheid. In ceqige weinigen is

vigtl
HVty

de StcnS bYna H°utig of Boomachtig, gelyk in

de Hennip , van wier Steelen men de zo be-

kende en nuttige Zwavelflokken maakt, en het

Koolzaad, welks Stoppelen als Hout branden.

Volftrekt Houtig te zyn is met den aart van

een Jaarlykfch Gewas byna tegenftrydig. Men
ziet zulks in de Boomen en Heelters , wier

Looten een Jaar oud worden , eer zy dc na-

tuur aannPPmpn vnn ^M^t^gÊÊÊÊÊBÊÊÊM
Hier in. bcftaat dan het voornaame verfchil

der Kruiden van de Heefters, terwyl 'eronder

zyn ,
gelyk de Zonnebloemen , die men niet

dan tot de Kruiden betrekken kan en welke

nogthans alhier niet alleen Boomachtig opfchie-

ten, tot wel tien Voeten, maar in de Westin-

diën , zo men verhaalt , tot twintig Voeten

hoogte. Dergelyke manier van Groeijing heeft

plaats in fommige Kroontjes-Kruiden {Umbella*

te), gelyk de Ferula, die een Steng fchiet van

vier of vyf Ellen hoog
, welke, tegen t'end

van den Zomer , zo Houtig wordt , dat men
'er eertyds tot Wandel(lokken en tot Staven

der Schoolmeefteren of Rottingjes om de Kin-

deren te kastyden , gebruik van maakte (*).

Veele

(*) Invifx ntmium Puerls, gratique Magiftris ,

Ctara Prometheo raunere Ligna fwmus : zegt MARTU&.I4
»an dc FtruU.



MONANDRIA. 3

Veele Kruiden overtreffen dus in uitgeftrekt- IV.

heid van Loof de mcefte Heelters : des het
Af >

i

eeL#

niet oneigen zal zyn , eenigen , om voorge- Hoofd-

mclde redenen , tot nu toe gefpaard , nog hier
iTÜK -

befchreeven te vinden. r.iJ?
"'53'

De Eerfte Klasfe van het Stelzel der Sexen

beftaat byna geheel uit Kruiden. Zy bevat de

Eenmannigen, dat is zodanigen, wier Bloe-

men maar een enkel Meeldraadje en Stempel

hebben, wordende, om die reden, Monandria

geheten. Dezelven zyn in twee Rangen on«

derfchciden , te weeten van de genen die de

Stylen of Stempels cnkeld en die dezelven dub-

beld hebben, wordende de eerften Eenwyvige

(Monogynia) de laatften Tweewyvige (Digynia)

getyteld. De meefte Planten zyn 'er in bc-

greepen , welken de Hooggeleerde Heer A.

van Royen Palma ringentes genoemd , en

in de Vierde Rang van zyne Eerfte Klasfe ge-

plaatst heeft; waar onder de Gember, Galan-

ga , Kardamom , Kurkuma en andere Oost- en

Westindifche Drogeryën.

't Getal der Geflagten , hier in voorkomen-

de , is vyftien , vier toe de Tweewyvigen en

elf tot de Eenwyvigen behoorende , waar van

het eerfte den naam voert van

C a n n A. Bloemriet.

De Geflagtnaam betekent, in 't Latyn, een

dik , hol of Rotting-Riet , hoedanig men tot

Pypen , Fluiten en dergelyk Speeltuig gebrui-

A 2 to
U. onu vii. sto%,



Eenmannice Kruiden.

IV. ken kon. Hedendaags geeven de Franfchen nog
Afdeel.

aan £en Rotting den naam van Canne, welke

Hoofd- daar van afkomftig is. Deeze Plant , echter ,

stuk. verfchaft geenszins de gcwoone Rottingen: ook
^mwy.

is »er niets jn $ dat zweemt naar de Kalmus ;

gelyk zou fchynen uit den gewoonen naam

Cannacorus , die door Toürnefort tot een

Geflagtnaam was gebruikt. Doch zy heeft,

wegens de Struikachtige groeijing , eenige over-

eenkomst met de Pifang of Banannen - Pla-nt

,

(Mufa) zynde daarom met dezelve en met de

zeven volgende , door den Ridder , tot eene

natuurlyke Orde van_gci£fl2aifl^^okken ge-

weest (*).

De Kenmerken zyn een zesdeelige Bloem,

die regtopfcaat , de Lip in tweën gedeeld en

omgekruld hebbende, met een Lancetvormigen

Styl , die aan de Bloem aangegroeid is en een

driebladigen Kelk.

In dit Geflagt komen drie Soorten voor , die

allen uit de andere Wereldsdeelen afkomftig

zyn, als volgt.

i. (i) Bloemriet met Eyrondc, aan beide enden

1 dcT* fpüfe > geribde Bladen.

^Bteedbia-
Deeze Soort ^ die onder de verzengde Lugt-

ftreek,

^7 & het II. Deels I.
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iweek , in alle de drie Wereldsdeelen , buiten IV.

Europa, voorkomt, wordt ook wel Flos Cancri
Afdeel '

genoemd , wegens de roodheid en figuur van de Hoofd»

Bloem. Men geeft 'er, in 't Maleitfch, den 8TüK»

naam aan van Daun Tasfibel , dat is Paternoster- *Unnt-

kruid , om dat de Moorfe Paapen en Roomfch-

'

gezinden van de Zaadkorrels Paternosters ma«-

ken , zegt Rumphïus; rygende die, wan-
neerze half ryp zyn,' aan een Koperdraad, en

ze dan droogen laatende. Dus worden die Kor-

rels hard, zwart en glad, gelyk Yvoor, en haa-

re rondheid maakt, dat men ze voor Kraaien

't Is een Plantgewas met dikke Stengen, ter

hoogte van vyf of zes Voeten , waar aan over-

hoeks Bladen groeijen , die eens zo lang als

breed zyn, en dus van eene Eyrondc figuur,

met een fpitfe Punt, van agteren twee Kwab-

ben hebbende , die de Steng cenigermaate om-

vatten (*). Deeze Bladen vallen wel een Voet

lang en een half Voet breed. De Kleur is

blygroen : zy zyn glad , en , behalve de over-

langfe Rib of Steel, met veele kleine Ribben,

als. Adertjes, fchnins van dezelve af, doortoo-

gen.

(*) Volgens de bepaaling van den Ridder , in Phii. Bot.

(»<tfi fegmmf CircuÜ circumfeript

i

;) 't welk ook in decze

plaats heeft , gelyk uit de Afbeeldtng en zo uit veriche

dm deeze Bladen aan beide enden fpits zyn ?

A 3
II. Deel. vu, stuk*



6 Eenmannige Kruiden.

IV. gen* Allengs verkleinen deeze Bladen naar het
fdeel.

dovende van ^e steDg j aiWaar de Bloemen
Hoofd- zyn , van gemelde Geftalte (*) , en dus naar
*TUK

" die van den Gladiolus wat gelykende , zeer fchoon

vife?
wy

' rood van Kleur. Ik bevind dat derzeiver Stuif-

meel , 't welk wit is , uit ronde Bolletjes be-

ltaat, rondom kleine Puntjes hebbende, gcl\k

die der Kaasjes-Bladen. Op ieder Bloem volgt

een Vrugt als een kleine Ockernoot, bevatten-

de eenige ronde Korrels, als Erwten, die van

buiten zwart van binnen wit zyn. De Wortel

kruipt als die van gemeen Riet.

Dit Plantgewas heeft geene Aromatieke hoe-

danigheid , en is m de Indien van geen ge-

bruik , noch in de Huishouding , noch in de

Geneeskunde; wordende alleeniyk, wegens de

Schoonheid der Bloemen , aldaar in de Hoven

gezaaid. Men heeft het ook in Italië, Spanje

en andere deelen van Europa , voortgeteeld :

want het is een Gewas dat 's Winters over-

blyft.

ïi. (2) Bloemrict met Lancetswyze , gefteelde ,

%%£bT geaderde Bladen,

tig- Deeze Soort hadt de Heer Linn^üs be-

Meeldraadje en de Styl twe<
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denkelyk voorgelteld , of zy niet als eene Ver- IV.

fcheidenheid tot de voorgaande te betrekken
Afdeei"

ware , doch naderhand meent zyn Ed. daar in Hoofd-

cen weezentlyk verfchil te hebbtn vvaargeno-
STUK *

men; dat naamelyk één der zydelingfen van de xu!**
1^

drie binnen fte Bloemblaadjes zig ombuigt , zo

dat hetzelve het middelfte wordt. Voorts zyn

de Bladen fmaller en gefteeld. Men vindt ze

in Zuid-Amcrika.

(3) Bloemriet met Lancetswyze gefieelde Bla- in.

den, die niet geaderd zyn. guJZÏO*

Deeze verfchilt aanmcrkeïyk van de anderen ,
achtig.

en fchynt haarc Groeiplaats te hebben in Noord-

Amerika. Zv heeft de Bloemen grooter, naar

die van de Watcr-Lifch gelykende; de Bladen

fmaller en blaauwachtig of Zeegroen
, volgens

de aanmerking van Diileniüs. In de El-

thamfchc Tuin groeide dit Gewas tot twee El-

len hoog. Het droeg driekantige Zaadhuisjes

gelyk de overigen, doch met flapper Doorntjes

bezet.

Van de eerstgemelde Soort zyn aanmerkeïy-

ke Verfcheidenheden , ten opzigt van dc Kleur

der Bloemen , bekend. Door P. Herman-
nus worden 'er, in zyne Lyst van den Leid-

fchen Akademie-Tuin , in 't jaar 1687 uitge-



8 EENMANNIGË KRUfDEtf.

IV. geven , vier aangetekend ; waar onder drieder-
Afdeel. ^ roocjej en een gee|e gcftippelde, voorts een

Hoofd- Smalbladerige met geele Bloemen , zynde hier

STÜK * de tweede Soort. In 't Werk van Weinmann
yEnwjr komen alle deeze Verfcheidenheden voor , doch

allen met geaderde en geene met gefteelde Bla-

den. Deeze laatfte Soort, niettemin, bevindt

zig ook in onze Openbaare Kruidhoven.

A M o M ü M,

L i N n je u s gebruikt dit woord , dat , hoe be-

rugt ook onder de oude Geneeskundigen s thans

als een byzondere Drogery niet zeker bekend is

,

voor een Geflagtnaam, om de Gember , Karda-

rnom en andere Speceryën te bevatten. D ios-

coRiDES,die aan het Armenifche Amomum den

voorrang geeft, boven dat van Medie en Pon-

tus, zegt, dat deszelfs Hout eene geele Kleur

hadt , zynde zeer fterk van Reuk. Hy geeft 'er

Bladen als van de Wilde Wyngaard en Druif-

agtig Zaad aan : des fommigen een Soort van

Aalbeffen, anderen de Roos van Jericho, an-

deren de ruikende Geranium , anderen zeker

flag van Wilde Peper , daar door verftaan heb -

ben. Ondertusfchen was het van eene heete

eigenfehap en droog: weshalve men 'er, in de

Geneeskunde , verfcheidcrley Speceryagtige

Zaaden ; gelyk de Staartpeper, Kruidnagelen,

enz. doch zonder eenige zekerheid, voor geno-

men heeft. Lemery zegt, dat de Vrugt van.

\ Amomum rond is als een Druif, en eenige

icherp
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fcherp Kruidige Zaadjes bevar, groeijende tros- IV,

wyze aan een Oostindifchen Heeftcr. In Wk in-
Afd^;

manus Kruidboek vindt men een Gewas, metHooFD-

Druifagcige Vrugten , onder dien naam vertoond.
8™*

Ook fchynt Geoffroy hetzelve als bekend

aan te merken ; doch niettemin blyft het ge-

heel onzeker, welke Plant eigeridyk door Dios-

co;t des daar mede gemeend zy , en mooglyk

zullen de vier ^peceryën , in dit Gefligt be-

greepen, in kragten daar mede wel cenige over-

eenkomst hebben. Zo het een woord van

Griekfche afkomst was, dan zou hec een on-

berisptlyk of onfeilbaar Middel fchynen te be-

tekenen.

Van dit Geflagt zyn de yojgefide Kenmer-

ken. Het maakt een Bloemfteng , uit veele

cnkelde Sehubben famengelteld , ieder van wel-

ken een B'o.m uitgeeft, die éénbladig is, be-

ftaande uit een kort Pypje, dat den Rand ver-

deeld heeft in drie Slippen, de middelde groo-

tcr dan de anderen. Het Honigbakje is ook

eenbladig , ingeplant in den grootftcn Inham

van de Bloem. Het Meeldraadje is langwer-

pig, gelykende mar een Slip van de Bfocm,en

heeft een aangegroeid Meelknopje. Het Vrugt-

beginzelis rondagtig, beneden het Blocmknsje;

de Styl Draadagtig van ïangte a's het Meel-

draadje ; de Stempel ftomp : het Zaadhuisje

Lederagtfg, bynaEyrond, driehoekig, met drie

Hokjes en drie Kleppen : waar in veele Zaadjes.

Vier Soorten zyn tot dit Gcllagt betrokken:

A 5 de
II. Deil. vu. sn*.



10 Eenmannice Kruiden»

IV. de tamme en wilde Gember of Zedoar , naa-
Afdeel

mejyjc ^ benevens de Kardamom en het Para-

Hoofd- dys-Zaad.
TUK.

l (O Amomum met de Bloemfteng naakt , de

Kolf Eyrond.

Met deeze Soort wordt de eigentlyke Gem-
ber-Plant bedoeld, wier Latynfche naam, Zin-

giber , van 't Arabifch woord Zengebil afkom-

ftig fchynt te zyn. By ieder Natie in Oostin-

die heeft zy bykans een byzonderen naam. De
Malabaaren noemenze lnfche of Imgi , dc Ma-

leijers Ahya, de Javaanen Djahy , die van Ter-

nate Goraka.

Volgens Rumphios heeft men, in Oostin*

die, een groote en kleine Gember-Plant , waar

van de eerde , ten aanzien van den Wortel

,

in witte en roode onderfcheiden wordt ; maar

het Gewas is eveneens. Het groeit by de drie

Voeten hoog , met drie of vier rcgte , ronde

Kruidagtige Stcelcn, waar fmalle Bladen beurt-

lings aan zyn , naar die van Riet gelykende

,

een half Voet lang, een Vinger breed, glad,

en overlangs met fyne Aderen geftreept. Aan

de witte zyn zy wat korter en regt groen,

aan de roode langer en donker groen; in bei-

den

CO Amomum Scapo nudo , Spie* ovati. Syst. Kat. TH.
Gen 2. p. so ('eg. XIII. p. 49. Zingiber mijns. Rumph.
Amh. V. p. is6. T. 66. f, 1. Zingiber. C. B. Pin. §j #

Bbown. Jam, 115». infehi. Hort. Hal. XI. p. tl. T, it.
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den Speceryagtig van Reuk en Smaak. De Wv

Wortelen zyn knobbelagtig, gelyk men dit aan
ArD

I

EEL»

de Gember , welke in de Winkelen verkogt Hoofd-

wordt , genoegzaam kan zien. Die van dc
STUK *

roode Soort hebbenze wat dikker en meer ge- «;«/
w*y*

küopt, van buiten roodagtig, zynde.zo fcherp

niet van Smaak als die der witte Gember.

Wanneer men de Plant een Jaar of laDger on-

gemoeid laat Iban , dan geeft zy lot den Wor-
tel byzondere Steelen uit , van ongevaar een

Voet hoog , met een Kolf of Knodije aan 't

End , dat een handbreed lang is en naauwlyks

een Duim dik, uit pjoote Schubben famenge-

voegd , die groen blyven , dcch met geclagtige

kamen in de witte Soort. Tusfchen deeze

Schubben komen de Bloempjes uit , als een

geopend Helmpje van drie uitwendige en ook zo

veel inwendige Blaadjes gemaakt (*). De eerst-

gemelden zyn witagtig en fmal , maakende het

bovenfte als een Helmpje over de Bloem en de

onderften als twee Hoorntjes. De Bloem,

waar van 'er maar twee of drie te gelyk voort-

komen, heeft een Speceryagtigen Reuk, naar

dien van Gember trekkende. Het geheele

Knods-

(+) Dit zegt ROMPHlüJ , doch uit het gene ornniduelyk

daar op volgt , met zyne Afbeelding vergeleeken t fchynt

het d.u 'et maar drie Bloemblaadjes of Slippen van de Bloem

zyn , hebbende hy , waarfehynlyk , het Meeldraadje , den

Stamper en het Honigbakje , voor de drie inwendigen ge-

il. DML. VII. STUK»
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IV. Knodsje, gedrukt zynde, geeft een welriekend
Afdeel. yogt

Hoofd- In Oostindie wordt de tamme Gember veel
«tuk.

jn Tuinen aangekweekt , daar men dan de beste

viftï™*'
Wortelen affteekt om te konfyten , en de ove-

rige droogt. Zy groeit op alle de Eilanden der

Indifche Wateren., tot aan China toe, menig-

vuldig , doch de roode zeldzaam en weinig dan

op de Molukkes; alwaar de Gember zo wel in

't Gebergte wasfen wil als aan 't Strand , dat zy

elders fchynt te beminnen. De beste witte,

nogthans, valt in Malabar en Bengale, aan de

Vaste Kust van Me. Arabie of Ethiopië zal

mooglyk haar Vaderland zyn , van waar men
dit Gewas door geheel Oostindie heeft voortge-

teeld : want eertyds plagt men al de Gember te

haaien van de Kusten der Roode Zee, zo Ga r-

c i a s verhaalt. Het valt nog heden in Guinéa

,

en is door de Spanjaarden overgebragt in Mexi-

ko en op de Westindifche Eilanden , van waar

men hedendaags de meefte drooge Gember
krygt , die zelfs beter dan de Oostindifche ge-

agt wordt.

Den verfchen Gember-Wortel houden de In-

diaanen voor een uitmuntend Middel tegen Ko-

lykpynen ,
Opftoppingen van Winden en Buik-

loop , die uit Koude is on titaan. Zy gebruiken

zowel de Wortels, als de Bladen, groen zyn-

de , toe Gercgten en Toefpyzen , eetendc die

met Olie , Azyn en Zout , als Salade. De ge-

konfyte Gember is, degeheele Wereld door,
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als een Hartfterkend middel beroemd. De ]V,

drooge Wortels ftrekken in de Geneeskunde Afdeel.

tot verdunning van Slymerige, taaije Vogten; Ho£*n.
tot opwekking van de traage beweeging der stuk.

vaste Deelen , en dus tot verfterking zo wel Mtnoty.

van de Herfenen als van de Ingewanden. Uit-™'

wendig worden zy aangepreezen tot het doen

verflaan van Koude Gezwellen , als ook tot

verdryving van de Schurft. Zy komen ook in

veele Samengetelde Winkclmiddelen. In de

Samenleeving dient de Gember tot eene on-

kostbaare Specery.

(2) Amomum met de Bloemfteng naakt , de A *]mu
Ktlf langwerpig ftomp. Ztrumhttk*

Deeze Plant wordt in Oostindie Matta JW»»*z3££
°f

gil genoemd , 't welk Wilde Gember betekenen

zou, zegt Rumphiüs, die 'er den Latynfchen

naam aan geeft van Lampujum , om dat de Ma-
ïeijers haar Lampujang heeten. Of het de Ze-

rumbeth der Arabieren , dan de Zedoaria der

hedendaagfehen zy , is duifter. Rumphius
durfde dit laatfte niet verzekeren. De Wortel

is Kruidig en bitter van Smaak, 't welk over-

eenkomt met de genen , die men Radices Ze-

doaria in de Apotheeken tytelt.

^

(1) Amomum Scapo nudo , Spica oblong* obtufl. Hort.

Clijf. J. EHBET. Piti, T- 14. f. I. MlLL /*. 17. T. 2 S .

BKOWN, Jam. ii). Zingiber latifolium Sylveftrc. Hbrm.

Lugik. 6i6. T. 637. Lampujum, Rumph. Amb. V. p. 141.

T. 64. f- 1. Katou Infchi.Kua. Ihrt, jHoI.TI. p. 27. T.u.
BüKM. Zeyl. 1,4.
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IV. 't Gewas zweemt veel naar dat der tamme
Afdeel. Gember-Plant, doch is in alle opzigten grover

Hoofd- en heeft de Steelcn niet alleen hooger, maar

stuk. ook de Bladen breedcr , en het Onderwas , dat

Eawy. dg Bloemfteng maakt, heeft een Kolf van wel

twee Duimen dikte en vyf of zes Vingerbreed-

ten hoogte : zo dat die meer naar een Knods

gelykt. Deeze Kolf, die van onderen en boven

fmaller is , wordt in de rypheid rood , en van

tusfehen haare Schubben geeft zy dergelyke,

doch wat grooter, witte Bloemen uit, als de

naastvoorgaande Gember-Plant.

Door geheel Indje» van Java af tot in de Mo-
lukkes , Ts dceze Lampujang bekend , zegt Rum-
pbius , die verhaalt , dat menze aldaar in de

Medicynen gebruikt , wordende van de Inlan-

ders , tot Poeijer gewreeven zynde , tegen Buik-

pyn ingegeven. Voorts eeten zy de jonge Bla-

den en Steelen , en leggen de verfche Wortelen

in , even als die van de naastvoorgaande,

ui. (3) Amomum met de Bloemfteng geheel enkeld

en zeer *°r*' de mik
Jes overboekt en ruim

Taida.
geplaatst. ^^^^^fltttffl

mom
' De Kleine Kardamom wordt met deeze Soort

betekend. Men heeft, naamelyk, van dceze

Kru'dery , die op Amboina in de Bosfchen groeit

,

een Soort met groote langwerpige en een ande-

*e

(ï) Ammum Scapo fimpUcisGrao brevisGmo &c. Cardatno-



re met kleine ronde Zaadhuisjes. De Indiaa- IV.

nen , in de Bovenlanden , noemen het byna alge-
Apd*e*«

meenlyk Kardamom ,
zegt Rümphiüs, waar Hoon*

van de Griekfche naam , Kardamomum , zou af- STUK*

geleid zyn: doch het is zonderling, dat dezelve
n
^'nefy'

dan zo zeer met de gedaante en eigenfchap kan

ftrooken. En, dewyl het van de Malabaaren

Etrimelli , op Ceylon Enckol , by de Mooren

en Heidenen, in Bengale en elJers aan die Kust,

wederom anders genoemd wordt , zo denk ik

veeleer, dat de Indinanen gedagten naam van

de Grieken zullen ontleend hebben : want de-

zelve betekent eigentlyk een Amomum van ecne

Hartagtige figuur.

Het Gewas, van de fyne of kleine ronde Kar-

damom , gelykt veel naar dat van de Gember,

Het beltaat uit gebladerde Steelen , omtrent drie

Voeten hoog, by den Wortel rood, die knob-

belig is en fterk gevezeld, fcherp van Smaak

:

maar het Onderwas, dat de Bloemfteng maakt,

worJt , in deeze Plant, naauwlyks een Handbreed

hoog en beftaat uit beurtlings zeer ruim geplaat-

fte Schubben , tusfehen welken de Bloempjes
uitkomen

,
gelyk m de voorgaanden waar na

deeze Bloemknop met Vrugten beladen wordt.

In Indie , zelfs , vereifcht de bezorging van dee-

ze Planten veel gedulds. De eerfte twee Jaa-

ren brengt de Kardamom-PIant niet dan Bloe-

men voort ; ja- zy moet in een vette Kleygrond

cn wel op de Zon {taan, indien zy in het derde

Jaar Kardamom-PeuJtjes zal draagen. Van dee-
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'IV. ze waren de kleine ronde, naar 't oordeel vart

Afdeül. r ümphii1s , lkflyker van Smaak, dan de al-

Hoofd- lerkleinfte driehoekige, van de MalabaarfeKus:

,

stuk. en veei beter dan de groote langwerpige ,
groei-

v
.

E
t

mwr jende in de Bosfchen van 't Eiland Java. Ook
V'lU

heeft Linnjeus van deeze Soort gezegd ,

dat dezelve in het allerdigtst befchadnwde van

lndie , aan den Slykerigen Voet der bergen

,

huisvest; waar men nog verderbygevoegd heeft,

op Moerasjige plaat/en ? Zelfs moet menze op

Ambon tedtond plukken, zo dra zy haar vol-

komene grootte hebben ; alzo zy anders ligt

verderven door 't fpattcn van den Regen, de-

wyl zo laag i taan : gdyk R umthius aan-

merkt.

In Oostindie wordt de kleine Kardamom veel

gebruikt om by de Pinang te kaauwen , tot het

bekomen van een h'eflyken Adem. Hier toe is

de driehoekige wat fcherp, en ook zo aange-

naam van Geur niet : de greote lange geheel on-

bekwaam , als hebbende weinig Reuk of Smaak.

Men gebruikt het Zaad van de ronde Karda-

mom, die uit China komt, veel om een Geur

te geeven aan de Geregten. In de Geneeskunde

kan zy dienen tot een Maagmiddel, dat de Her-

fenen en het Hart verfterkt ; doch het is wat

heet in veele Geftellen. Het doet ook Wate-
ren, zet de Stonden voort, en wordt van fom-

migen tegen Beroerdheid en Duizeling aange-

preezen. Zy komt in de Theriaak en andere

Samenftelzelen.



MONANDRIZ. 17

(4) Amomum met een zeer korte takkige IV.

Bloemfteng. Afdeel.

De Zaaden , die men Grana Paradiji in de

Apotheeken noemt, worden gezegd de Zaadkor- IV.

reis te zyn uit de Peul van eene groote Soort ^^JJ.
van Kardamom , dat dan een andere moet zyn raüfi.

als de zo even gemelde. Dit Zaad wordt ook y"

Meleguetta of Maniguetta genoemd , en komt

niet alleen in Afrika
,
op Madagaskar , maar ook

in de Indien voort. Het is kleiner dan Peper,

hoekig, rood van Kleur , van biDnen wit en zeer

fcherp van Smaak, omtrent als Peper en Gem-
ber , waar het in Reuk ook naar gelykt. De
eigentlyke Plant, daar die groote Kardamom,

waar van dit het Zaad is , aan groeit , zou dan

de gemelde zyn, in het Werk van Rheede,
over de Malabaarfche Planten afgebeeld , en

door de takkigheid van den Bloemfteng verfchil-

lende. Alle deeze vier Soorten zyn overblyven-

de Planten.

Debecaaming van dit Geflagt, door de Grie-

ken van 't Arabifch woord Kost of Chast ont-

leend , is by de oude Geneeskundigen gebruikt

geweest om verfcheiderley Wortels te beteke-

nen. Dioscorides telt 'er drie Soorten van

;

(4) Am-mum Scapo ramofo breritfimo. Grana Paradifi Offi-

«inarura. C. B. Pm. 4 u. Elettari. Hort. M»l. XI. T. ê.
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lv - een Arabifche, een fndifche en een. Syrifehe

;

Afd
,

£I,l
' de eerde was wit, de tweede zwart, de derde

Hoorn- geelagtig van Kleur. Deeze A uthcur, maakt
stuk» we j van eene Kruidige fcherpheid , doch van

wpï
nvJy

' gcene bitterheid in die Wortel gewag , welke

door anderen naderhand in de ééne Soort ge-

field werdt ; zo dat menze in een bittere en

zoete Costus onderfcheidde. Sommigen willen

,

dat dit verfchil enkel afhangt van den Ouder-
dom

; zynde de verfche Wortel zoet , de oude
bitter. Anderen hebben de Eigenfchappen

,

door de Óuden hier aan toegefchreeven , gezogt

in verfebcide Europifche Planten , welken men
deswegen Costus noemde. Dus is een Soort

van Rcinevaren, welke de Bladen en Reuk van

Kruifemunt heeft , onder den naam van Costus

hortenfis beroemd Anderen hebben die krag-

ten in 't /'geratum , Eupatorium , Levifticu'fy

en den-elykc Planten
,
gemeend te vinden : doch

tot heden heeft de regte Costus Arabicus den

voorrang behouden.

Uit Hukken van zodanige Wortelen , die ik

onlangs, van Suratte afkomftig zynde , uitOost-

indie bekomen heb, fchynt dat Gewas geens-

zins te bthooren tot eene dcrgeiyke Plant, als

die de Gember of Kurkuma uitleveren , maar

veelerr van den nart der Wortelen van de Kroon-

tjes-Kruiden ( Umbellif'era) te zyn. Dezelven

zyn langwerpig, dik; van buiten graauw, van

binnen geel en zeer Harstagtig; hebbende eene

tterke Reuk, naar dien der Violen ;
trekkende
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cn eene bitteragtige , doch met onaangenaame , IV\

Kruidige Smaak. Niets is 'er in de uitwendige Afi
^

e *<«

figuur , 't welk met de Knobbelagtigheid der Hoorn.

Wortelen van de Zedoariaj Gember of Kurku- STVK-

ma ftrookt. Lemery zegt, dat het de W or-J/'W
tel is van een Boompje, naar Vlier gelykende,

met welriekende Bloemen, en dus is de Coïtus

Arabicus , mooglyk uit het hoofd , ook by Wein-
makn afgebeeld. Niettemin zal ik de volgen-

de Plant, welke door Linnaus onder dien naarri

voorgefteld wordt, hier thans befchryven (i).

De Kenmerken zyn , een enkele Blocmflcng

en Vrügtfehecde. Het Bloemkasje drietandig,

zeer klein , zittende op het VrtgtbegmzeK D<*

Bloem beftaat uit drie Lancetswyze , holle

,

regtopftaande Blaadjes, van gelyke grootte. Het

Honigbakje is ecnbladerig, groot, langwerpig,

Buisagtig met twee Lippen, de onderfte langer

dan de Bloemblaadjes, en breed, in drieën ge-

fneeden ; de bovenfte Lancetvormig en kort*

verftrekkende voor een Meeldraadje, daar het

Helmpje is aangegroeid. Op het Vrugtbeginzel *

dat rond is, zie een Draadagtige Styl, zo lang

ftfc

(l) Costus. Syst. Nat. XII. Gen. 3. p. s: VtL . XIIT. p.

49. HlLL. Plant. 14». T. 3. Costus Arabicus. C. B. P>">>*

36. Mer. S*r. T. 3«. Alpinia Floribus fpicatis , Brafteis o*a-

libtts. JACQ; Amu n« Zingiber fylveftre ïnajus, Fm&u iti

pediculo fiagulari. SvOin. Jam. 61. Hi/i. U p. iftf. T.

Bloww. Jam, 113. Paco-Caatinjp.MARCQR. JB?*st tt.Tüm
fta-KtM. H»n. Mal. XI. p. 1%. T. «?

B >
II» Dit*. VII. Stv*
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IV. als 't Meeldraadje, hebbende een geknopten,
AifDEBL.

fameI]gedrukten , uitgeranden Stempel. Het

Hoofd- Zaadhuisje is rondagtig, gekroond, met drie

STÜK ' hokjes en drie kleppen , bevattende veele drie-

•4?^' hoekige Zaaden.

Tot de eenigfte Soort van dit Geflagt wordt

een Westindifche Plant betrokken , welke van

Sloane genoemd is Groote Wilde Gember,

met de Vrngt op een byzonder Steeltje , en

van Br ow ne Kleine Amomum, die deBloem-

fteng Bladerig heeft, met Aairswyze Bloemen.

De Heer N. L. Bürmannus getuigt, dat

de uit Java overgezondenc Plant volmaakt flrookt

met de Tfiana-Kua van den Hortus Malabari-

cus , welke door Hermannus voor den Cos-

tus Officinarum gehouden wordt. Dus ftek zyn

Ed. ook bcdenkelyk voor , of dezelve niet de

Zerumbed zy van Rumphius, op deszelfs

Tab. 68 afgebeeld , daar ik dienvolgens nog

kortelyk van fpreeken zal.

De Tom- Deeze , welke de Maleijers gemeenlyk Dm-
inou -Plant.mow heeten

s
heeft met de Kurkuma zo veel

overeenkomst , dat die Autheur haar voor een

Wilde Kurkuma zou gehouden hebben, indien

zy door de Iudiaanen niet daarvan onderfchei-

den werde. Zy kennen 'er zeven Soorten van

,

die altemaal in Gewas weinig van dc Kurkuma,

doch taamelyk verfchilien van de Wilde Gem-
ber-Plant of Zedoar-Wortel, hier voor befchree-

ven ;
dewyl de Bladen , elk met zyn eigen

Steel, voortkomen uit den Wortel, en tevens
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veel grooter zyn. De grootfte Soort heeft de IV.

Plant wel drie of vier Voeten hoog , en ieder
FD*EL'

Blad , buiten den Steel , een Elle lang , op een Hoojd-

half Voet breedte. De Wortel is Bolrond of

Knobbelagtig , in veele Soorten van binnen wat
ty

geelagtig , doch altoos bitterder , icherper en

fterker van Reuk dan de Kurkuma, naar welke

zy anders in gedaante veel gelykt: des Rum
phius oordeelt, dat de Tommon veeleer voor

den regten Zedoar-Wortel te houden zy.

Wat de regte Costus-Wortel aangaat, dezel-

ve wordt by ons geagt een uitmuntend Maagftcr-

kend, Windbreekend en Zenuwprikkelend Mid-

del te zyn , veel fterker dan de Zedoar , die men

'er dikwils voor gebruikt. Hy is tegen Beroer-

te
,
Lammigheden en dergelyke Kwaaien , dien-

Itig , en komt ook in de Theriaak en andere

Zweetdryvende Opiaaten,
' ;

'

Dit Geflagt heeft zynennaam van Pater Plu-

mier bekomen, die, waarfchynlyk om den be-

roemden Pkosper Alpinus te vereeren , den-

zclven gebruikt heeft voor eene Plant , door

hem Alpino. , die de Bladen van Bloemriet heeft

,

met witte Trosfen , getyteld.

Het Bloemkasje is driedeelig , klein , op her

Vrugtbeginzel geplaatst. De Bloem eenbladig

,

ongelyk en als verdubbeld : het buitenfte gcdeel.

te in drieën gedeeld , met de bovcolte Slip hol-

B 3 rond,
IX- dim., vu. s-nnu
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lv « rond, de zydelyke plat; hebbende een Pypjeï
afdeel.

|:) jnnen^e gecjeelte korter, aan den Rand in

Hoofd» drieën gefneeden , hebbende de onderfte Slip
ST"K

* neerhangen buiten de zydflippen van het buitenlte

w;gef

wy
' Bloemgedeelte , de overigen uitgerand : het

Grondftuk buikig. Een Meeldraadje gelykende

naar een Plooy van het binnenftc Bloemgedeel-

te. Het Meelknopje op zyde aangegroeid. Het

Vrugtbeginzel , dat rond is , onder het Bloem-

kasje zittende, heeft een enkelen Styl, met ee-

nen ttomp driehoekigen Stempel. Het Zaadhuisje

Vleezig , Eyrond , met drie Hokjes en drie Klep-

pen , bevat verfcheide Eyronde Zaadjes, aan

den top uitpuilende geknot, met een Staartje

van onderen.

i,
. De eerfte Soort (i) fchynt overeen te komen

V&S-Ï. met dat Gewas , het welke by Sloihe, onder
Getroste. den naam van Kleine Wilde Gember , in deszelfs

befchryving en afbeelding der Planten van Ja-

maika voorgefteld wordt : verfchülende van de

Groote Wilde Gember, te vooren gemeld , daar

in , dat de Vrugten Sappig zyn en groeijen op

de toppen van Bladerige Steelen. Niettemin

merkte de Heer J. Burmannüs aan, dat het-

zelve , in de gantfche gedaante en manier van

groeijing , zodanig gelykt naar dat van dc Gem-
ber , dat men het deswegen noodwendig onder

de

) Alpinia. Syst. Nat. XII. Ge.. 4. p. JO. Ptg. XIII. p. 49-

Alpini Racemofa alba, Cannacori foliis. Plu.m. (ton. 10. T,

io. Zingiber fylveftre minus , Fm^u e Caulium fummitate.

Slcun. Jmm.61. Hij}, 1. p< lfSf j. 105. f. 1. p.ico feioa,

J4ARCGS, BraSi *8 \



MönAndri a. 53

de Kruidige Planten , als daar zyn de Carda- IV.

momum, Amomum, Zingiber, Zcdoaria, Ga-
Ar

?
BSI*

langa , cn dergelyken , tellen moeite. Of het Fïookd-

zelve den Wcstindifche Gember-Wortel ukle-
srüFr"

vere , is my onbekend.

De Kruidkundige Heer Jacquin vondt op

't Eiland Martenique een Gewas, dat zyn Ed.

tot dit Geflagt betrekt, noemende hetzelve Al-

pinia met geaairde Bloemen (a), Hy geeft de Ut

.Afbeelding van hetzelve , en merkt aan , dat de
s££f*

Wortel Vleezig , oneffen, wit is, brengende Geaairde,

ccnige Steelen voort op Halmen , die eeniger-

maate knikkig , rond en glad zyn, maar één

öf anderhalvcn Voet hoog, Zy zyn overhock's

bezet met Lancetvormige , kort geltecUe, glad-

de Bladen , vier kruislings geplaatst onder de

Bloem-Aair, die Kegelvormig is, en Schub?wy-
ze famengeileld uit boogroode , dikke Leder,

achtige Bloemfcheedjcs. De onderften geeven

ieder ééne Bloem uit, zynde Reirkeloos, geel,

een Duim lang, en fchielyk verwelkende. Het
Bloemblad is een langwerpig Pypje, in dr'eën

verdeeld , en het "Honigbakje , dat een weinig

verder uicfleckt dan de Bloem , is ook verdeeld

in drie Slippen. Het Meeldraadje heeft twee

Meelknopjes. De Ingezetenen gebruikten het

Afkookzel der Wortelen en Halmen , met an-

dere Kruiden , als een verkoelende Drank , in

verfcheide Kwaaien, 't Gewas, groeïjende aan

de

(ï) -Alpinia Floribai fplcatiï. jAcq. Amtr. Hifi. p. i. T. i f

B 4
II. DSXL. VU. STUS.
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Pateï Plumier heeft twee Wcstindifche

Planten met deezen Naam beftempeld : moog-

Iyk ter eere van Maranta, een Genees-

heer , die in de Zestiende Eeuw over de En-

kelde Geneesmiddelen fchreef.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : het

Bloemkasje driebladig, Lancetagtig, klein, op

het Vrugtbeginzel zittende: de Bloem eenbla-

dig Smoelagtig. Dezelve beftaat uit een lang-

werpig, famengeJrukt, fcheef, geboogen Buis-

je , met den Rand in zesfen verdeeld ; de bui-

tenfte Slippen beurtlings Eyvormig , egaal en

kleiner , waar van één de laagfte en twee de

opperlten ; twee zydelingfen beurtlings zeer

groot en rondagtig , die de onderfte Lip ver-

beelden ; zynde de bovenfte zeer klein en in

tweeën verdeeld. Een Vliezig Meeldraadje is

'er , naar een Slip van de Bloem gelykende

,

dat een Liniaal Knopje heeft , aan de eene zy-

de van het Draadje aangegroeid. De Styl is

enkeld , zo lang als de Bloem , hebbende een

flaauw driehoekigen geboogenen Stempel , en

fiaande op het Vrugtbeginzel, dat een rondag-

tig ,
driekleppig , Zaadhuisje wordt , volgens

Plumier, bevattende een enkeld , Eyrond

,

rimpelig, hard Zaad.

Twee Soorten zyn 'er in bcgreepen, als volgt.

(O



(O Maranta die de Halmen Takkig heeft. IV.
t

Afdeel*

Rietagtige Maranta met Bladen van

difche Bloemriet, hadt Plumi
teld. Zy verfchilt van de gcmeene niet, dan i.

daar in dat de Rib der Bladen Haairig is , zegt Jf^Su
de Heer J. Burmannüs, en is door den

Heer Martyn zeer wel afgebeeld enbefchrce-

ven , wordende ook in de Hoven der Kruid-

minnaaren in Europa, overal, gemakkclyk aan-

gefokt. Haar Vaderland is in Zuid-Amerika.

(2) Maranta met enkelde Halmen , de Bladen u.

Lancetvormig en byna ongefieeld. ci'l^l

Decze Plant is de Groote of JavaanfchcGa-Gaianga.

langa, onder dien naamby Rumphius afge-

beeld , welke haaren Halmswyzcn Blocmftcng

vertoont, daar in grootelyks van dien der Genv
ber-Planten verfchillende, dat de Bloemen Aairs-

wyze voortkomen op 't end der Stcelcn , aan

welken de Bladen flaan ; even als dit plaats

heeft in de Alpinia, zo even befchreeven.

De groote Galanga is, volgens dien Autheur,

een PlaDt van zeven of agc Voeten hoogte,

maakendc een digt Struikgewas , van eenige

ronde Steelen , die uit den Wortel opfchieten.

Dceze

(»; Martnt* Culrao fimplici , Ful. Lanccolatls fJ.fcsillDus.

Balgnga. RtjMFH. Amb. V. p. H3. T. «i. LuflM. Zeylt ic 4 .

B5
II, Deel. VII. Stuk,
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IV. Dceze Steden , taamelyk ftyf en een Vinger
Aïdml. di jCj beüaan als uit in elkander gedoken Schee-

Hoon)- den , welke , omtrent ter halver hoogte van 't

stuk. Gewas , Bladen uitgêeven , die beurtlings of
Enwym overhóeks aan den Steel liaan , en in figuur

V'£e
' aanmerkelyk verfchillen. De onderden zyn een

Span lang en een Hand breed , die daar aan

volgen worden allengs langer en fmaller , op 't

laatst by de twee Voeten lang en geen half

Voet breed; maar aan den top, by de Bloem-

halm , zeer fmal en weder korter. De Halm

beftaat uit witagtige Bloemen, zeer zwaar doch

niet aangenaam van Reuk en fcherp van Smaak.

Hier op volgen roode Besfen , bevattende drie

Hartvormige Zaadjes.

Op de Oostindifche Eilanden groeit nog een

Kleine Galanga, welke de groote in alles gelyk

is, uitgenomen dat zy de Steelen veel dunner

en het Gewas maar vier Voeten hoog heeft ,

zegt Rum phiös , die dezelve , zo min als de

groote Galanga, voor de Plant houdt, van wel-

ke de regte kleine Sineefche Galanga de Wortel

is , en het fchynt , uit de Berigten , welken hy

van de 'Chineezen bekomen hadt, dat dezelve

meer naar de Soncory-Plant, welke als deeerfte

Soort van Kempheria in deeze myne Plantbe-

fchryving volgt, gelykc: des ik niet begryp,

op wat grond Linn^üs van deeze tweede

Soort van Maranta verzekere, dat zy de Galan-

ga is der Apotheeken.

Malakki- Behalve de Groote en Kleine op de Eilanden

Lbc, van
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van Indie , cn m 't byzonder op Java cn Am- IV.

boina groeijende, is 'er nog eene, welke R um- Af
^

eL-

p h 1 U'S dc Malakkifche Galanga noemt , om Hooro-

dat zy voortkomt op dat Schier- Eiland van In- 5TÜK-

dia, aan Siam paaiende, 't welk den naam van^^'
Malakka voert (*> Dit Gewas wordt wel twaalf

of vyfticn Voeten hoog, hebbende Steelen fom-

tyds van dikte als een Kinds Arm. De Bladen

ftaan aan deeze Steelen ook overhoeks , doch

hebben Steekjes en zyn ovaal ; evenwel op twee

Voeten langte naauwlyks een half Voet breed.

De Bloemen komen, even als in de andere Ga-
langaas, aan 't end der Steelen Aairswyze voort,

gelyk in de Hyacinthen. Zy hebben ecneKelks-

wyze figuur, door hem afgebeeld, en zitten op

een Vrugtbeginzel , het welk in een Zaadhuisje

veranderd , van grootte als een Duiven-Ey , doch

driekaetig, bevattende veele driehoekige Zaad-

korrels.

De Wortel van deeze iaatfte , zegt hy* is

geeler dan die van dc Galanga , naar welke zy

anders gelykt, trekkende in Reuk naar den Ban-

glé-Wortel. Ook is zy weeker dan de Lampu*
jang,datTs Wilde Gember ofZedoar: weshal-

ve het geene der ons bekende Galangaas, en

ook geenszins de Chincefche kan zyn. De Ma-
leijers noemen dcczen Wortel Banglé Malacca,

dat is Malakkifche Banglé. Hy groeit op Am-
boina
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IV. boina ook aan de kanten der Bosfchen en by de
Afdeel. Cajepoecie-Boomen. De Wortel wordt van de

Hoofd- Amboineezen met Pinang gekaauwd , doch heeft,

stuk. voor 'c overige, de kragten niet van de regte

.

E'nvjy Galanga , inzonderheid de Kleine uit China

,

'L
' welke een ongemeen Maag-, Hoofd- en Hart-

1terkend middel is , wordende tegen de Duize-

ligheid, als ook tot verdryving der Winden en

der Kolykpyncn zeer aangepreezen. De Indiaa-

nen gebruiken de verfche Galanga-Wortelen als

Speceryën in de Kost.

C U R C U M A,

In dit Geflagt zyn niet minder bekende Wor-
tels bcgreepen , welke den naam van Kurkuma
voeren , die van 't Arabifch Woord Curcum af-

geleid zou zyn. In de Apotheeken hebben zy
ook wel den naam van Terra merita; in 't Franfch

en Portugeefch dien van Aard-Saffraan of Indi-

fche Saffraan, wegens de Iterke geele Kleur en

Verwftof welke zy uitleveren. Van fommigen

worden zy Cyperus Indicus geheten , en als een

Soort van Cyper-Wortel aangemerkt, temeer,

dewyl men 'er insgelyks een ronde en een lange

Soort van heeft.

De Kenmerken zyn: verfcheide enkelde, ver-

ganglyke, Blocmftengen. De Bloem, een fmal

Buisje, heeft den Rand verdeeld in drieLancets-

wyze breede Slippen. Het Honigbakje is een-

bladig, fpits Eyrond, grooter dan één van die

Slippen. Vyf Vezelen zyn 'er in de Bloem
,
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waar van vier regtopftaande , dun , onvrugcbaar ; 1 V.

één die den naam verdient van Meeldraadje, Afdeel.

met een Mcelknopje op zyde aangegroeid. Het hoofd-

Vrugtbeginzel is rondagtig, met een Styl van stuk.

langte als de Meeldraadjes, hebbende een enke- J£*n

P

len, haakigen Stempel. Het Zaadhuisje is rond-

agtig, met drie hokjes en drie Kleppen, bevat-

tende veele Zaadjes.

Twee Soorten komen in dit Geflagt voor,

zynde de eene de Ronde , de andere de Lange

,

als gezegd is.

Ci) Kurkuma, met Lancetswys ovaale Bladen , cJ;euMJl
die bezyden de middel-Rid zeer weinig ge-nturd*.

ribd zyn.] Kiukiun?.

R umphiüs merkt aan , dat 'er tweedcrley

Hoofdfoorten zyn , een Tamme en een Wilde

Kurkuma, waar van hy de eerfte in een Groote

en Kleine fmaldeelt. De Groote heeft onder

aan den Steel een Bol, van grootte als een Kas-

tanje, met Leedjes als Gember; welke de Ma.

leijers Ibu Cuning , dat is Moeder van de Kur-

kuma of Moeder-Wortel noemen. Deeze ronde

Wortel geeft ter zyden vier of vyfandere Wor-

tels uit, welke de gedaante en dikte van Vingers
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IV. hebben : zo dat de geheele Stoel zig als een uït-
Afdêel.

ge5rejjc f-janci 5 met Vingeren, die men Klaau-

Moofd- wen noemt, vertoont, en daar uit zou het ferry*

stuk» ren) a|s Gf <j e ronc]e en lange Kurkuma-Wortels

wipT™*' aan cene zelfde Plant voortkwamen. De ronde

cn lange Kurkuma worden niettemin als byzon-

dere Soorten voorgefteld , die door de meer of

minder Adertjes of Streepj.es in de Bladen van

elkander verfchillen zouden : doch het is zonder-

ling, dat Lm

s

jeu s de Afbeelding en befchry*

ving van Rumphius aanhaalt op de ronde Soort

,

terwyl die van anderen aangehaald wordt op de

lange Kurkuma , en de ronde in de Geneeskunde

voor dj flegtft wordt gehouden- (*).

De tamme Kurkuma , en wel de Groote,zcgt

die Authcur , geeft Bladen uit van omtrent an*

derhalf Voet lang, vyf of zes Duimen breed,

aan beide enden fpits , en ieder op een Steel

ilaande van niet minder Iangte. Deeze Bladen

jchynen, zo uit de Afbeelding als uit de be-

fchryving , bezyden den Steel iterk geribd en

zelfs als 't ware geplooid te zyn , op de wyzc

der Bladen van wit Nieskruid , of als de Pifang.

Bladen , en dit ftrookt met de Kenmerken wei-

nig. Verfcheide van deeze Bladen, by elkander

gevoegd , maaken een Soort van Struik, uit

welke, volgens zyne Afbeelding , de Bloemfteng

opfchiet, die veel laager blyft dan de Bladen.

Men ziet deeze Bloemftengen zeldzaam dan aan

oude

(*) GEOHBOT Mat. Jlfedk*. Tom. IL Seft. L Art. iz.
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oude Planten , die eenige maaien van Blad ver- IV.

wisfeld hebben , en wier Wortels byna vergaan A™£*t~

zyn. Het bovenfte van den Steng is geen ge- Hoof»

flooten Kolf, gelyk in deGember-Planten,maar STUK -

het beftaat uit losfc Schubben, tusfchen welken Mm,gT>

de Bloempjes voortkomen , die van de gemelde

gedaante zyn.

De Kleine tamme Kurkuma heeft het Gewas, Kleinc

volgens dien Autheur , kleiner, doch verfchilt KutkttnBt»

inzonderheid door den Wortel, die een grooter

Stoel maakt dan de voorgaande. Dezelve be-

llaat, naamelyk, uit een of twee ronde Knob-

bels, die men Moerworcelcn noemt, waar aan

veele langwerpige als Vingers hangen , die zig

wederom in anderen verdeden, by eenigen fchuins

by anderen dwars ftaande en door elkander loo-

pende : zo dat de gehcele Stoel zig als half ge-

flooten Vuiften en Kinderhandjes voordoet, en

zelfs van zyne Wortels en Vezelingen gezui-

verd , zeer glad wordt , gelykende naar een

konftig uitgefneeden Werk. De Wortel van

deeze is zo hoog geel , dat zy zig fchier rood

vertoont. Zelden geeft deeze Planteen Bloem-

fteng uit , dewyl men dezelve naauwlyks met

ruste laat, fteekende daar geduurig Wortels af

;

zo om die in de Kost te gebruiken , inzonder-

heid in de Kerrie, een foort van Kruidige Sou-

pe als om Linnen en andere dingen geel te

verwen , ja zelfs het flegte Goud daar mede te

vernisfen.

De Groote Soort groeit op Java en andere

Oost-
II. Dm. vil. Stuk*
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IV. Oostindifche Eilanden in 't wilde , doch de
iDE el.

j£je jnc wortj c in de Tuinen opgekweekt. Men
Hoofd- plant dezelve even als de Gember, neeniende
*TÜK* dc Wortels uit den Grond , en daar van de

vi#*
Wy

Klaauwen , als dezelven beginnen uit te bot-

ten , weder daar in fteekende. Zy groeijen

fchooner en grooter in de warme Bergtuinen

der Amboineezen, dan by de Huizen om laag,

alwaar een vogtige Zandgrond is. Als men,
na verloop van vyf of zes Maanden , den Wor-
tel niet uitgraaft , dan verflenzen de Bladen

,

de oude Wortel vergaat en geeft ter zyden

nieuwe Wortels uit. Zo veel aangaande de

kweeking en behandeling van deeze Planten.

•Wilde Behalve de Tamme is 'er, in Oostindie
,

Kurkuma. n0g cen jjrüde Kurkuma , die op vlakke Vel-

den , in drooge Sagoe - Boslchen en onder de
Bamboes-Struiken, groote Plekken op zigzelf

beflaat. 't Gewas beftaat uit menigvuldige Stee-

len , die beneden rond , boven platagtig zyn

,

.geevende twee of drie Bladen uit, en dus de

hoogte bereikende van drie of vier Voeten. Ie-

der «Blad is omtrent anderhalf Voet lang en een

half Voet breed, aan beide Enden fpits, doch

aan den Steel fchielyker verbreedende dan in de

Tommon-Plant , hier voor befchreeven; welke

anders naauwlyks van deeze Wilde Kurkuma te

onderfcheiden is. Derhalve noemen haar de

Amboineezen ook Tommon-Cuning: wzütCuning

is by hun de eigen naam der Kurkuma. Deeze
Wilde geeft het Onderwas of den Bloemfteng

veel
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veel fchooner en hooger , beftaande uit bruinag- IV.

tige Schubben, waar tusfehen gcele Bloempjes A,D
,f

BL*

voortkomen ; doch dezelve ;vergaat doorgaans Hoofp-

ïnsgelyks, zonder Zaad te geeven. De Wortel STUK-

is knobbeliger, zonder dergelyke dikke Klaau-^"^"
wen , als in de tamme Soorten , maar met veele

Vezelingen , waar onder aan dikke Klieren zit-

ten , als Hazelnooten. Hy is van buiten graauw-

agtig bleek geel, van binnen witagtig met een

geel Hart, fchier zonder Reuk en van Smaak bit-

teragtig , als die van de Wilde Gember-Plant.

In Oosdndie zelfs is deeze Wilde Kurkuma Gebruik,

byna van geen gebruik; maar de Tamme zo

veel te meer, gelyk bier voor gezegd heb. In

de Geneeskunde wordt de Kurkuma van fommi-

gen veel van anderen weinig geagt. Zy is min-

der fcherp en Zeepagtiger dan de Gember,

wordende niettemin , wegens haare regt prikke-

lende hoedanigheid , voor een uitmuntend Mid-

del gehouden tot wegneeming van Verftoppingen,

en voor een byzonder Middel tegen de Geelzugt.

Ten dien einde wordt zy of in Afkookzels of

in Poeijer ingegeven. Men gebruiktze ook tot

een Verwflof in ons Wereldsdeel.

O) Kurkuma met Lancetswyze Bladen , die n.

iezyden de Rib zeer Jterk geaderd zyn. j^"'*"*

Deeze
K
"*»§«

(z) Cureuma Folüs lanceoUris , Nervis Iateralibus nume-

rofiïfimii. roten. Lugdt. iz. Fl. Ztyl. 7. Mat. Mei. Sm

Cureuma Radice long*. HERM. Lugib. zot* T. XP*. «3n.
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IV. Dceze Kenmerken gebruikt L i n n a u s , om
Afdeel.

£jc Lange Kurkuma van de Ronde te onderfchei-

Hoofd. den. De vermaarden P. Hermannus, in

stuk, ZyQ Hoogleeraar van den Leidfchen Aka-

>vip

nvJy' demie-Tuin , geeft een Afbeelding van dceze

Plant , welke aanmerkelyk van die der voor-

gaande ,
by Rümphiüs , niet alleen in de ge-

daante van den Wortel, maar ook daar in ver-

fchilt , dat zy een byzonder Onderwas heeft

,

niet uit den Steel, tusfehen de Bladen , voort-

komende. Hy fpreekt 'er dus van. „ Onder

„ verfcheide Planten, die ik uit het Oosten m
„ den Tuin heb overgevoerd., vindt men 'er

„ tot heden toe de Kurkuma, die by de Ara-

,, bieren en Indiaanen in zeer veel agting is.

„ Dezelve heeft een Knobbeligen , rolronden

,

„ dwars geplaatften Wortel 3 die Gemberagtig

„ is, een Vinger dik, als uit vcele Leedjes,

„ welke door Riogen aan elkander gevoegd zyn,

3) famengefteld , geevende daar eenige djkagtïge

Vezelen uit. Hy is zwaar, van buiten bleek

„ en taamelyk ruuw, van binnen SafFraariklcu-

„ rig en door den tyd byna rood wordende ;

„ vast van zelfftandigheid , als,.of hy uit een

„ verdikt Saffraankleurig Sapbeftond: van cc-

„ ne fcherpe,bitteragtig Kruidige, vette, Smaak

3 , en fterk van Reuk. Uit ieder Leedje komen

„ bly-groene Bladen voort, die plat zyn, een

„ Span lang en één of twee Handen breed,

„ taamelyk fpits uitloopende , en zo zeer naar

die van jong IndiaanfchBloemrietgelykende

,
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„ dat onkundigen deeze Planten naauwlyks van iVi

Si elkander kunnen onderfcheiden (*).
Afiwu*

a, Buitendien fchiec uit jonger en fterkerKnob- Hoofd <

„ bels van den Wortel een Bloemfteng vaneen srvK*

Span hoog, die rond is en Sappig, van dikte

5) als een Schryfpen , bleek groen , van onderen

„ naakt, Van 't midden- tot den top een dikke

3 , ronde Aair maakende, Welke uit Blai^j s be-

„ Haat, die in 't eerst bleek groen, naderhand

3 ,
geelachtig r^od zyn of bleekgeel, twee Na-

3, gels breed, allengs in een kromme Punt uit*

a, loopende , en Schubswyze geplaatst. Tus-

a, fchen deeze Blaadjes zit een Lymerier taay

3, Vogt, uit de by Nagt neervallende Daauw

„ vergaderd. Tusfchcn de Schubben komen
agtervolgelyk langwerpige Bloempjes uitky^

a, ken , zweemende naar die van 't Oostindifch

3, Bloemriet ; maar driemaal zo klein , doorgaans

3, uit vier geel- of paarfchagtige Blaadjes bë-

3, üaande , waar van het eene bovenfte fchuins

j, opwaards ftrekt, dc twee onderften regtuit,

„ doch het middelde daar tusfehen eenigermaa-

3, te gedraaid is en als bezet met Franje. Wan-
^^^^^^^^WW^"

5> neer

() Hier door ii BOSTins misleid gcv.-eest , die > Hij!;

nja de Afbeelding van den Cannagorus , een Plant in de In-

dien, als ook in onze Tuinen , vry gemeen , heeft gegeven,

en op deszelfs Gezag betrok ook de beroemde TooRNWonr,

erkeerdelyk , de Kurkuma tot het Ceflagt van 't Indifcfi

Bloear,et. Xie ft. R<
^ ^

, I. p. j 7,

tu Dm.. VU. Stu*.
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IV. „ neer deeze Blaadjes afgevallen zyn, volgen
AFD

i

EEL
' » 'er driehokkige Vliezige Zaadhuisjes op , be-

Hoofd- „ vattende ronde bruine Zaadjes , kleiner dan

8TÜK * „ die van 't Bloemriet.

vip?"9'
si Een dcrgelyke Vrugtmaaking hebben ook

„ d H .ngala der Indiaanen , de groote en klei-

„ ne Kardamom, de Arabifche Costus, debei-

de Galangaas , de Zedoaria , het Zerumbeth

„ van Garzus, de Gember ; en zouden deeze

„ dienvolgens, met de Kurkuma, billyk in een

„ zelfde Geflagt kunnen worden geplaatst. Dee-

3, ze laatfte is in Indie zo gemeen , dat men 'er

naauwlyks een Tuin vindt, waar io zy niet

„ gehouden worde. De Wortel is ryp en wordt

uitgegraven na 't verflenzen van de Bloemen,

„ en 't Gewas zo door Zaad als door Knopjes

,

„ die men van de Wortelen affnydt, voortge-

„ plant."

K JE II F F E R I A.

Dit Geflagt is benoemd naar den vermaarden

Kjempfer, wien de Natuurlyke Historie, en de

Kruidkunde in 't byzonder, veel nieuwe Waar-

neemingen omtrenc de Voortbrengzels van Chi-

na, Japan, Perfie, en andere deelen van Afie,

te danken heeft.

Het heeft de Bloemen , gelyk die van het

Bloemriet en de Alpinia , in zesfen verdeeld ,

verfchillende daar door van de meefte andere

Geflagten in deeze Rang. Drie Slippen zyn
groo-
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grcotcr en uitgebreid : eene in tweeën gedeeld. IV.

De Stempel beftaat uit twee Plaatjes. Afdeel.

Twee Soorten , beiden Oostindifche Gewas- Hoofd-

fen , komen 'er in voor , mamelyk STUK*

( i ) Kamipferia met Eyronde ongefteelde Bladen. i.

De Soncory- Plant van Rtmphius, als tm G
Jn"£h

fchen de Gember en Kmkuma miJddflagng ,
G.hnj».

groeit op Java zo wel wild a's in do Hf.ven tn

valt ook in andore dee'cr vm In ]
;e , ?vKs op 't

Vaste Land. K^MPFéu h ;;dc een dergejyk

Gewas, met en benevens een onvolmaakt Scheu-

tje van den regten Atoë-Hout Boom, van een

zyner Vrinden aan 't Hof van Siam , in een zelf-

de Bak of Kasje leevendig ontvangen , en geeft

de Afbeelding van beiden op eene zelfde Plaat.

Het eerstgemeldc , door hem in zyn Tuin op

Japan gelukkiglyk aangefokt , „ voert by de

Siammers , (zegt hy) den naam van Wanhom

5» (*) 9 by de Portngeezen en anderen , aldaar

s, vreemd , Kantsjoor genoemd wordende. Het

„ heeft, behalve den Penwortel , die tot voeding

„ dient van het Gewas, lang, veten Vezelig

„ zynde

,

(i) KtMpftria Fol. ovaiis fesfilibu». Sytt. Nat. XII, Gen,
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lv » „ zynde, andere Knobbelige Wortels op zyde,
Afdeel.^

wt voortplanting, die van de Groote Galanga

Hoofd- niet ongefyk. Hier komen byhangzels aan,
'TU1C

'
j» gelyk in de Peonie-Wortelen , welke Raap-

»i[C
Wy

' » acnno zyn , van een of anderhalf Duim. De
„ zéïfftandigheid der Wortelen is vast en Vlee-

„ zig-, byna doorfchynend wit, vaneenen fcher-

„ pen , Kruiderigen Smaak en aangemamen Geur.

3> De Bladen komen tropswyze uit den Stoel,

3, elkander omvattende, en zig vervolgens uït-

„ breidende op dikke Sappige Steelen vanandér-

3 , half Duim lang. Zy gclyken naar die van de

„ groote breedbladige Weegbree , zynde een

Handpalm groot, rond met een kort Puntje,

} , zagt en Slymerig als de Leliebladen, van bo-

„ ven glanzig donker groen, van onderen Flu-

„ weelnchtig wit , aan den Rand een weinig ge-

golfd , in veele Strooken gefmaldeeld door

aanziehlyke Ribben. Benevens de gezegde

3, Scheed3chtige trop van Bladen , kwam des

nagts uit den Wortel een enkeld Blad, dat

„ uitzyne Stéelgeur een Bloem voortbragt ,naar

„ die der Orchis gelykende, zesbladig, wit van

Kleur, en duurende naauwlyks éénen Dag."

De Wortel van deeze Plant heeft , volgens

dien Authcur , een uitmuntende kragt* tot het

wegneemen van Verpoppingen der Ingewanden ,

als ook om de Maag te verteken en tot Wjnd-

bréeking, enz. Hierom wordt dezelve, door de

Siammers, zeer vlytig aangekweekt, diedikwils

4e aangroeijei.de Knobbel* daar afneemen, en,

zo
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zo dezelven een Scheutje hebben , tot Voorttee- 3V.

ling afzonderlyk in den Grond zetten ; gebrui- Afdeel

kende de overigen als gezegd is. In de Hoofdfiad Hoofd?

Judja hadt Kjempfer de drooge Wertels overal /tuk.

by de Drogisten of Kruideniers, te koop zien

Jeggen. Deeze fchync, gelyk hier voor aange-™'

merkt is, de zogenaamde Sineefche, doch ei-

dgentlyk Siamfche en gewoone Kleine Calanga

der Winkelen te zyn.

(2) Ksempferia met Lancetvormige gejieeldeKJf-
Bladen. reïZJ.

Wy hebben hier voor gezien, dat het nïétj£jjjj£"

zeker zy, of de Zedoar-Wortels ook hunne af-

komst van de tweede Soort van Amomum , des*

wegen Zerumbeth gebynaamd, hebben *: doch*Biadz.i3

gemeenlyk wordt zulks , ten minfte wat de Ronde

belangt, aan dit Gewas toegefchreeveD. Som-
migen evenwel, verbeelden zig, dat de Lange
cn Ronde Zedoar maar verfchillcnde Wortels

zouden zyn van eene zelfde Plant. Hoe 't zy

,

de Bloemen van dit Gewas hebben de Kleur en

Reuk van Violen, dochduuren, gelyk die van
'c voorgaande , maar éénen Dag.

Th a-

(z) Ktmpfer'm Foliii Ianceolatis periolatif. Fi. ZeyU 9.

Zedoaria rotunda. C. B. Pin. ?6. Colchicum Zeyl. Flore

Violx odoie cc Colore. Burm. Zt-jU 67. Walankua. Htrt%
Mal, XI. p. 1 T.
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IV. T H A L I A.

i. Dit Geflagt heeft een Elsvormig Eyronde

«tuk
FD

Bloemfcheede , die zig eenkicppig opent : de

Emroy Bloem beftaat uit vyf Blaadjes, aan den rand

*>l«' gegolfd en holrond, twee kleiner en omgekruld.

De Vrugt is een Eyronde Befte, die een Steen-

tje bevat, met twee Holligheden.

T . De eenigfte Soort (i) is Rietachtige Gortufa

Tt/iw
met 8roote Bladen van Bloemriet door Plu-

jtnikki^e!' mier, die dit Gewas in de Westindiën waar-

nam , geheten. Sommigen hebben ze zelfs tot

het Bloemriet t'huis gebragt met den vermaar-

den Sloan?, die-aafimerkt , dat de Wortel

een byzondere kragt heeft, cm de Vergiftige

Wonden , door de Pylen der Indiaanen toege-

bragt , te geneczen , en tevens den Gekwetften

by 't Leven te behouden. Men vindt 'er, dus,

by vcrfcheïd:;n Autheuren gewag van gemaakt

en het wordt, by Rochefort en duTer-
tre, deswegen Herbe aux Fleches, dat is Py-

len-Kruid , geheten. Die Wortel zelfs in Ma-
lakka , waar Ga rcias een dergelyke eigenfchap

van meldt, by Baohinüs, is hier t'huis ge-

bragt : zo dat liet Gewas dan ook zoo huisvesccn

in Oostindie.. Dit zyn echter maar Gisfingen ,

en zelfs dat Pylen - Kruid , 70 even gemeld,

fchoon hier fhuis üeb.r^t door Sloané, fchvnc

Siêk ^l*.
' ' '">'- » my

(t) Thilia. Syit. Nat. Xlt. Ten, 8 p. Vi£, XIII. p.

to. Cortufa Arundinacea ampls 6tf. fLtfw. Gen.m Ie. 101.

t. 1. Ca.milndica Radice albi Alcxipharmaca. StoAM. 7*m.

lol. Aguti-G O KARCCR. £ras, 53. RAJ. Hifi. IZOJ,
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my zo wel in Blad als in Bloem te verfchillen. IV.

Het Brafiliaanfche Gewas van Marcgraaf, Afd
i

bei"'

komt 'er , wat de Rietachtige geftalte en Bla- Hoofd-

den aangaat, taamelyk mede overeen ; doch STUK"

hetzelve heeft een Lelieachtige Bloem , hoogrood J^'
n°sy'

en Vuurkleurig, uit drie of vier Bladen beftian.

de , met drie , vier of vyf Meeldraadjes , van

figuur als een Zwynen Slagtand , by ieder Bloem-

blad ; zo die Autheur zegt. De kragten van

deszclfs Wortel worden Wondzuiverende aan-

gemerkt te zyn, en men eet dezelven, gebra-

den of gezooden, by gebrek van ander Voedzel.

In manier van Groeijing komt dit Gewas met

liet Bloemriet overeen , doch het heeft een

Takkige Bloemfteng, en de Bloemen zyn zeer

onregelmaatig , hebbende de twee onderfte Blaad-

jes als Beursjes omgekruld. De Bladen zyn

wel een Voet of anderhalf ja tot twee Voeten

lang en meer dan een half Voet breed. Van
de Vrugt is reeds gefproken. De Iloogleeraar

J. B o R Mannus betrekt het ook , zo wel als

de Alpinia , tot de Gemberachtige Planten.

't Is echter , wat dit Gewas aangaat , nog

onzeker, of zelfs de aangehaalde Wcstindifche

tot dit Geflagt bchooren. De He::r M iller
naamelyk ftek, dat het Bloemriet. van Si.oa*

we, met een witten Tcgcm^'il^n Wortel,

de Slippen oer Blocmblri^o iv-.t gerand heb-

bende , een Soort van Maranta zy , welke de

Heer Browne Maranta met Knoopige Bloem-

C 5 fteel-

tf. DESL. VII. Slt'K.
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IV. Jheltjes getyteld heeft : zo dat hier omtrent
Afdeel.

ftoffe ovcrbiyft tot nader Waarneemingen.

Hoofd- V.

8TUKp BOERHAAVIA.

vigtï*
viy

' Wy tomen thans tot een geheel andere flag

van Planten, waar onder deeze met den naam

van den Grooten Boerhaave praalt, wiens

verdienden in al het gene de Geneeskunde

raakt, en zelfs in de Kruidkunde, aan de Gé-

leerde Wereld te kenbaar zyn , dan dat ik my
daar mede zou ophouden.

Behalve de algemeenc Kenmerken van dee-

ze Klasfe, zyn de byzondere van die Geflagt,

een Klokswyze éénbladigc geplooide Bloem,

zonder Kelk, doch fomtyds ook met twee Meel-

draadjes. Het Vrugtbeginzel , onder de Bloem

,

één Styl hebbende , brengt een enkeld Zaad

voort.

Zes Soorten , meest in de Indien groeijende

,

komen thans in dit Geflagt , als

i. (i) Boerhaavia met opgeregte gladde Stenge-

S£ï'
avi

*
*jes en tweemannige Bloemen.

ftaan

e

dc.°
P

Deeze Soort is , onder den naam van Twee-

mannige , door den Heer N. L. Burmannus
afgebeeld. Zy maakt, volgens den HeerGouAw,

in dc Koninglyke Tuin van Montpellier een

Jaar-

O) Leerbstvi* Caule eieao glahto , Floribus diandris.
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Taarlyks Gewas uit , dat de Bladen Eyrond , lV.

van onderen grys en zeer kleine bleek paarfch- Afdeel.

achtige Bloempjes heeft, die als in Pluimen Hoo^
vergaard zyn. Het heeft de Bladfteelen rood- stuk.

achtig en kort, draagende vyfhoekige geknotte M**h

Zaaden, die zeer Lymerig zyn, gelyk de an-

dere Soorten. De afkomst is uit Indie.

% nader onderzoek geeft Linn.«ds de

volgende befchryving van deeze Soort. „ De

3 ,
Steng is regtopftaande ,

zwart-paarfchacbtig,

met Ziertjes of zeer korte Haaircjes befprengd

:

„ de Bladen zyn Eyrond, gegolfd, fpits, aan

de kanten ruuw : de Bloemen CyÜndrifch

"
wit vyfvoudig, rosachtig , met fpitfe Slippen

"
en Tandjes daar tusfchen. Het heeft twee

Meeldraadjes en een geknopten Stempel."

(2) Boerhaavia met gladde verfpreide StenSs'

£J^U

tjes en Eyronde Bladen. dffuja.

^
Deeze en andere Soorten zyn door Vatl-

t a n t begreepen onder den naam van Antani-

fophyllum , om dat de Bladen tegenover elkan-

der ongelyk zyn. Zy zweemen naar di<

de Nagtfchade eehigszins ,
:

s ïn de

vcor-
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IV. voorgaande Soort. Bokrhaave hadt dit

Afdeel. p]amjc ais naar de Plumbago gelykende voor-

Hoofd. gefield , en 'er de Bladen van Spinagie aan ge-

itük. geven. Volgens den Ridder zyn de Blaadjes

»;f/.

nW-y
* van ondcren witachtig, de Bloempjes paarfch

en eenmannig.

Hier wordt een Maiabaarfch Gewas , dat men
Talu-Dama noemt, aangehaald, 't welk de <3h-

zen , volgens Commelyn, Traswortel hec-

tcn. De Portugeezen gecven 'er den naam van

Folhas do Püao aan , om dat het Afkookzel der

Bladen zekere Koortfen , onder de Inlanders

Fitao genaamd, verdryft. De Bast des Wor-
tels , met Komyn in Melkwey gekookt , is

laxeerende.

itt.
<

(3) Boerhanvia met verfpreide ruigachtige

^M&
Vim

Stengetjes } de Bladen Eyrond , uitgegulpt.

RUSC
' Deeze heeft de Gcftalte van de voorgaande

,

doch verfchilt daar van , door twee Meeldraad-

jes in ieder Bloem , en de Stengetjes ruig te

hebben , die ook neerleggende zyn. De Steel-

tjes, korter dan de Bladen, zyn dikwils drie-

bloemig. Op Jamaika is dit Plantje een Voet

hoog , met Bloedroode Bloempjes , waargenomen.

1V (4) Boerhaavia met opgeregte Stengetjes, twee.
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mannige Bloemen en fpits Hartvormige IV,

Bladen. Afdeel.

Hoe de Besfendraagende Amerikaanfchc2V^£™
F°"

fchade van Pluke>et, overeen kan komen mee Mm»a
zyne Kurasfaufche FaUrianella, die het Zaad*"

1*

ruuw en lymerig heeft, of met de Kenmerken

van dit Geflagt, is my duifter. Deeze Iaatfte

heeft hy ook uit Oostindie gehad. De Bladen

gelyken, in deeze Soort, naar die van Alfine,

doch zyn wat grooter , Hartvormig en glad,

volgens LiNN£us, die aan deeze Soort een

regt uitgeftrekte gladde Steng geeft van zes

Voeten langte, en Kroontjes van zes Bloemen,

die tweemannig zyn, groenachtig van Kleur,

hebbende een vyfbladig afvallend omwindzel.

C5)J
Bitrèaavis

De Groeiplaats van deeze Soort wordt gefield
££j£nd^

in Nubie, een binnenlandfch gedeelte van Afri-

ka, volgens den beroemden Vaillant: doch

de Ridder hadt dezelve niet gezien.

Van deeze wordt niets meer gemeld , en h

fchyn

>ri* folio. VAtll Mem. Je 1721. p ifl. Valcrianella AI61

)!io fcandens. SLOAN. Jam 91. Hifi. I. p.:io. Raj. Sup,

H solanuw Baccifctum &e. Pluk. Alm, H9> T. zi

II. Deel. vu. stuk.
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1V - fchynt , voor 't overige , dat onder de Plantjes
AfD

L
l£L

van dit Geflagt, die veelal klein zyn, een aan-

Hoofd- merkelyke verwarring heerfcht , niet dan door
STUK

nader Waarneemingen op te ïosfen ,enmisfchien

vsgtf
wy' wel grootendeels daar van afhangende , dat het

in de Tuinen een andere Geftalte heeft dan in 't

wilde.

Salicornia. Zoutkruid.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een vier.

hoekige, geknotte, Buikige, blyvende Kelk,

zonder Bloemblaadjes , en een enkel Meeldraadje,

met twee Meeiknopjes. Sommigen, evenwel,

hebben 'er twee Meeldraadjes in waargenomen :

Het Vrugtbcginzel , dat Eyrond is, heeft een

enkelen Styl, en wordt een eukeld Zaad , in de

uitgezette Kelk vervat.

Vyf Soorten zyn 'er thans in aangetekend,

naamelyk

i. Ci) Zoutkruid dat uitgebreid is , de Leedjes

%%Zea* aan 'r end famengedrttkt en tweedeelig

hebbende.

Deeze Soort groeit op zoute Gronden, zo aan

a, Artrculis apice compresfo

tuGs, GEB. /V«V. 3 2Ï.BAST.



M O N A N r> R i a. 47

den Zeekant als in de binnenfte declen, zo wel IV.

aan de Oostzee als aan de Middellandfche Zee A^Mf..

en andere Stranden van ons Wereldsdeel, alsHoon).

ook aan de zoute Meiren der Noordclyke dee- STUK«

len van Afie. In dat gedeelte van Svveeden, 't
M
?1CKWP

welk men Gothland noemt , vindt men 'er aan

de Noordzyde , by Burswiken , het geheelc

Strand, zo ver hetzelve 's Winters onder loopt,

mede bedekt. In onze Provintiën komt zy op

die Streeks Lands , naar Tesfel ftrekkende , wel-

ke het JÊoegras genoemd wordt, als ook op de

Stranden van Zeeland, in Vriesland aan de Dy-
ken en elders', overvloedig voor.

Men noemt het , by ons , Zee-Grappe of Kraal*

kruid, in Zeeland Krabbe-Kwaad ,en het wordt,

van ander dergelyk Strandgewas , dat men cer-

tyds in 't algemeen onder den Arabifchen naam

Kali begreep , door dien van Geknoopte Kali on-

derfcheiden. De Engelfchen geeven 'cr den

naam van Glasfworth aan ; de Duitfchers noe-

men het Salzkraut, dat is Zoutkruid, en onder

de Kruidkundigen hebben vcelen het Salicornia

geheten : welke benaaming van de Hoornachtig-

heid van het Gewas en van het Zout daar ia

vervat, afkomftig zal zyn.

De Stengen van dit Kruid zyn byna als die

van 'tPaardeftaart-Kruid, doch uit Sappige Leed-

jes famengeftcld , en men vondt geen goede Af-

beelding van deeze kleine jaarlykfe Soort , voor

dat wylen de Heer Doktor Ba ster dezelve,

in zyne Natuurkundige Uitbanningen , nu ruim

tien
II. DOL. VII. STUK.
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IV. tien Jaaren geleeden , aan 't licht gaf. De
Afdeel. Leedjes, echter, zyn,in het door hem voorge-

ïIoofd- ftelde Plantje, niet aanmerkelyk naar boven ver-

stük. dikkende of platachtig verbreedende,gelyk men
Emvjj- hetgewoonlyk vindt: het welk door den Hoog-

v,ge
' leeraar Pal las, in de Afbeelding van dit

Kruid, door zyn Ed. aan de zoute Meiren of

Moerasfen , omftreeks de Kaspifche Zee , waarge-

nomen, zeer wel is opgemerkt en uitgedrukt.

Somtyds zyn die Leedjes van boven door uitran-

ding , als 't ware , in tweeën gedeeld , en eeni-

germaate Vorkachtig , doch dit is niet algemeen

er heef: nv.-e-i in de jongere Plantjes plaat?.

Aan dceze gcleedde Stengetjes , die zelden

meer dan een Span of een Voet hoog groeijen

,

en zig in verfcheide Takjes verdeden , komen
paarswys' langwerpig ronde Blaadjes voort , uic

verfcheide Schubben of deelen , byna gelyk die

* zie 't van het Kaapfch Xeranthemum *
, beftaande.

JJJJ* p
T
j* Wegens dezelven, buiten twyfel, voert het den

x r xr. naam van Kraalkruïd , en de Trosachtigheid van
Lctt

*

B
' het Loof, hier door vcroirzaakt , is de cirfprong

van de benaaming Zee-Grappe, die van Engel-

fche afkomst zal zyn. Uit ieder verdeeling van

deeze Blaadjes fpruit een Bloempje, dat een en-

kel Meeldraadje is; getopt, volgens de Waar-

neeming van myn gezegden Vrind , met een en-

kel Meelknopje, 't welk zyn Ed. met het Stuif-

meel, zeer duidelyk door 'tMikroskoop vergroot

zyndc , als ook het daar bezyden uitkomend

Stampertje , of den veeldeeligen Stempel , in
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Plaat vertoond heefr. De Heer Moehring IV*.

hadt , gelyk Linn^eüs aanmerkte , twee , en
Afd

i

kel«

de Heer Sadvages, in dit Kruid by Montpel- Hoofd-

lier groeijende , zes Meeldraadjes waargenomen. STÜK*

De gemelde Hoogleeraar Pal las zege, dat^""*7"

de Bloemen nog zeer onvolkomen befchreeven

zyn , en zyn Ed. geeft daar van een nadere op-

heldering , in eene Verfcheidenheid van dit Kruid,

in drooge Moerasfen aan de Rivier Jaik, door

de Zonnefchyn waarfchynlyk tot laager groeijing

bepaald. Deeze hadt een overblyvende Wor-
tel , die Jaarlykfe Houtige Stengetjes uitgaf,

leggende op den Grond en dus zig dikwils ter

breedte van een Voet uitbreidende , zynde ook

veel dunner en Takkiger dan die van de Jaarlykfe

of gewoone Salicornia. Ook zyn de Aairen,

zo hy ze noemt, dat is de gezegde Blaadjes

,

langer en dunner , ieder met tusfehen de veertig-

en vyftig Bloempjes bezet , die zyn Ed. als in

't verband op vier ryën geplaatst vondt. Zy
puilden naauwlyks uit, en beftonden als uit een

Driehoekje , door een enkelen Naad van de Aair

afgefcheiden , met de onderlte hoeken afgeinee-

den tot Perkjes voor de Meelknopjes , draagen-

de het middelde en grootlle Perk den Stamper.

Sommige Bloempjes, evenwel, hadden maar één

Meélknopje , doch ver de grootfte hoop fcheen

'er twee te hebben. De Stempel was dubbel

d

en hadt naauwlyks eenigen Styl. De rypwor-

dende Bloempjes verdeelden zig in drie als pie-

ramidaale Zaadhuisjes, ieder een klein, plat,

D Nier-



5ö Eenmannice Kruiden.

IV. Niervormig Zaadje bevattende
,
zynde geelach>

Afdeel.
tjg yan ^jeUr#

Hoofd- „ De gtwoone Plant, (zegt zyn Ed.) heeft

*TUfC- „ byna het zelfde maakzel , met dit verfchil

v
;?™wy » alleen . dat dezelve nooit meer dan twee

Zaadjes voortbrengt, zynde flegts het ééne

„ V-( eknopdraagende gedeelte vrugtbaar, ja

dikwils geen van beiden : zo dat van zulk

„ een Bloempje alsdan maar één Zaadje , on-

s, der het Styldraagend gedeelte , overblyft.

Ook is in deeze gemeenlyk het eene Meel-

3, draadje onvrugtbaar of geheel weg : des dan

de Bloempjes Eenmannig worden."

Dus ziet men, dan, dc oirzaak der gezegde

Waarneeming van Doktor Ba ster, die aan-

merkt , dat dit Krabbe - Kwaad , in Zeeland

,

jaarlyks uit Zaad voortkomt op laage brakke

Landen en buitensdyks gelegene Slikken , voor-

naamelyk die elk Ty door het Zeewater befpoeld

worden (*). Het is, zegt zyn Ed. , geduu-

rende de Zomermaanden een gewoone Spyze;

wordende ,
gekookt zynde , van de Houtige

Steelen afgeftroopt , en dan als Salade , met

Olie, Azyn en Peper, gegeten. Dus acht men
het een zeer heilzaam middel tegen het Scheur-

buik te zyn , en het wordt ook we! tegen den

Win-

() Mooglyk heeft het wel daar van dien zonderlingen

kende , by 't afloopen des Watets daar in gewngan vrordca,

en het haW dus tot natfe*! Stekt; .fofe dit geef ft «ak*l ajs

9Ca Gisting op.
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Winter in Azyn ingelegd , om in 't Koude IV.

Saizoen die gezonde Verfnapering niet te ont*
Aw)*EI-»

beeren» Hoofd-

Het denkbeeld , dat dit Kruid de Spaanfche STÜK»

Souda zou uitleveren, deedt onzen beroemden K;f/
0KW

Hoogleeraar, den HeerGüUBius, befluiten,

om door zyn Ed. kundigheden in de Chemie

de Proef te neemen, of men dat Zout ook hier

te Lande daar uit bereiden kon. In April des

Jaars 1764 hadt zyn Ed. zig een menigte van

het jong opfchietend Gewas van Middelburg

doen bezorgen , en nam daar van twee Pond

,

die men met veel moeite verbrand kreeg, le-

verende byna een half Pond Afch uit, blaauw-

achtig wit van Kleur; doch deezeAsfche, naar

de Konst uitgeloogd , verfchafte aan zyn Ed.

niet dan Kryltallen van eene Teerlingachtige

figuur , volmaakt overeenkomende met die van

Zee-Zout, en geen het minltc teken geevendö

van eenig Alkali of Loog-Zout. Weshalve ge-

dagte Hoogleeraar het volkomen beweezen acht-

te, dat 'er, behalve het gemeene Keuken-Zout»

geenerley vast Zout uit het Krabbe-Kwaad te

haaien zy. Doktor Ba ster, evenwel, ver-

haalt, dat hy uit ruim vier Pond, van het ge-

droogde Kruid, twee Pond Asfche kreeg, die

hem dertien Oneen Loogzout uiclcverde. Maar

zyn Ed. hadt dit Kruid in de Maand Augus-

tus , toen het in bloey ftondt , en wanneer hy

het oordeelde volmaakst en kragtigst te zyn s

laaten vergaderen cn droogea. Is het niet waar -

D 2 fchyn--
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IV. fchynlyk , dat de werking van de fterke Zofl-
Afdeel. nefchyn p de Zeeuw fche Schorren, en de op-

Hoorn- groeijing tevens , die aanmerkelyke verandering

stuk. za | hebbten te werg ucbragt? Want dat zyn
^E«w>

. Ed> Loogzout geroemd zou hebben , 't welk

manr Keuken-Zout ware ; kan ik van de op-

regtheid en lun *h hdd van wylen mynen waar-

den Vrind niet vermoeden. Hier ziet men ,

ondertusfehen , welk eene oplettendheid op alle

omftandigheden 'er noodig is, om uit Natuur-

kundige Waarneemingen algemeene befluiten

op te maaken (*).

ii. (2) Zoutkruid met een opgeregte Heejleraclt~

%X& tige Sten*.

ad"*. Dceze, die als een Verfcheidenheid door

fommige Autheuren is opgetekend , verfchilt

volgens de Waarneeming van Doktor Gerard
daar van , door de Steng niet alleen hoogcr en

Takkiger, maar ook de Leedjes bynagclykvan

breedte en ftomp,en digter by een, dat is kor-

ter en rhenigvuldiger , te hebben. Zulks open-

baart

(*) Het voorige is getrokken uit den Brief van den He=r

GAUBIUS , over dit Onderwerp , aan Doktor Baster , in dei-

zelfs Natuurkundige UUfpanningm , II, D. bladz. 110 f

Salicornia fe«iperviien». Sauv. M»n,p. 7. Salie, perennii.

Gouan Momp. x. Salicornia. Dod. Ptmpt. »x. SaÜc. five
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baart zig in de Afbeeldingen van Dodon^us iv«

cn Lobel , alwaar aan dit Gewas de hoogte
D
£
EL*

van een Elle toegefchreeven wordt. In deHooro-

Noordelyke Landen groeit, volgens Linn^us, ,Tük '

deeze Heefterachtige Salicornia niet, maar RaYb,*/'""'

hadt dezelve, in groote menigte, op die Stee-

nige Strook Lands . wc'kc *?r rusfchen 't Eiland

Portland cn de Enge'fche Kust is, gevonden.

Aan de Kusten v n Lan^ucJo'i cn Provenee,

waar menigvuldige onderloopende Slikken zyn

cn zoute Poelen , is de- ze 7.0 wel als de voor-

gaande gemeen. Inzonderheid vindt menz( om-
ftreeks Montpe'lür overal, zo aan de Zee als

aan Meiren ,
bloeijende in Ju'y cn Augustus,

zo de Heer Goüan getuigt.

Niettegcnftaande de groote ophef, welke

van dit Kruid , als de Spaanfclie Soudi uitleve-

rende, gemaakt is (*), fchynt my doch, dat

de andere zoute Strandkruiden ; die bevoorens

mede onder den naam van Kali befchreeven Cf)

»

doch thans in 't Geflagt van Salfola, 't welk

tot de Vyfmannigcn behoort, geplaatst zyn; zo
veel , ja misfehien meer deel hebben in de

voortbrenging van dat Loogzout, dan de Sali-

cornia. Garidell, immers , in Provenee

woonende , fchryft den oirfprong , daar van , voor-

naamelyk toe aan die Soort, welke Groote Kali

met Slafdioornswys
1 Zaad geheten wordt, en

: .
-

. des-

(*) NatuurkuKd. Uit/pan»in£en , als boven , bladz. u f>

(t) Cclyk by Bauhinus en andere Autheiuen.

£ 3
li. DUW VII, STVK*
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IV. deswegen ook thans den bynaam van Soda ia
Afdeel.

Gcflagc yan Salfob
.

yoeft> VaQ
Hoofd- wordt bevestigd , dat men 'er die alleen toe
STÜK * neemt (*). Ik zal derhalve van deszelfs be-

reiding hier niet fpreeken.

sJïol'nia
Zoutkruid dat Kruidig is $ regtopfiaande ,

VirgrrAc*. met zeer eenvoudige Takken.
*

fc** In deeze zyn de Takken tegenover elkander,

onverdeeld > aan 't end bepaald met een lange

üit Leedjes beftaande Aair , en moet dezelve

onderfcheiden worden van de eerfte Soort, wel-

ke ook groeit in Vnginic. lp zekere Virgi-

„ nifche Soort, die Ik onlangs Icevcnd onder 't

„ Oog had, (zegt de Ridder) was dc Kelk een

„ Eyronde Schub , Lepelachtig uitgehold en

„ ovcrend flaande. Hier bevonden zig zeker-

lyk twee Meeldraadjes en een Stamper bo-

„ ven." Dit is die Salicornia , waar van de
r

Ridder bevoorens zeide, dat dezelve zeer ge-

meen was aan de Zout-Moerasfen in Saxen, ge-

lyk ik aangetekend heb (f) en thans fchynt my
de-

(*) Zie het Vertoog over dit Onderwerp , in het VIII. Deel

der Uitgewgtt V*rh*ndtUnztn , uitgegeven in 't jaar 1763 ,

% 4os.

(j) Satictrnia Herbacea cedt» Ramis fimpliciiGmïs. Sysi.

Nat. Jttg. XIII. Gron. Vire. 1.

(t) II. D. IV. Stuk, Bladz. t, 9. Doch hier is, door

my , een groote mi<flag begaan , met te zeggen , dat de

Virginifchc geen Leedjes zou hebben : diar uit fpruitende .

dat onze Ridder haare Takken onverdeeld (indiviji) genoemd

Jieeft»
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dezelve zeef met die VerfcheWööfoeid , welke de IV.

Heer Pallas in Siberië vondt *, overeen te
Aro

I

EEt*

komen. Hooro-
«Tur.

(4) Zoutkruid met de Leedjes ftomp, van en- 'eiadz. 4J>.

deren verdikt , en de Aairen Eyrond
rv

Van deeze , die de andere kleinere geUedJe ,r - ,

Kali van Bauhinüs zoude zyn , lit-.ii d. * '"' tte*

Heer Pallas ook een Afbeelding 't t'<d»g-

te Werk gegeven, merkende aar, dat tt Je

fraaifte en fynfte Soort in dit Geflikt is, de

gedaante hebbende van den Tamarifeh of var de

Zeedruif. Zy rmakte Heeftertjes , naauw! ks

hooger dan een Voet , in Siberië , met een Hou-

tigen Wortel , die jaarlyks een menigte van

Takjes uitgaf ; doch de Leedjes fchynen hier

opwaards ook een weinig dikker, puilende al-

daar wederzyds met een hoekje uit en het hadt

de Aairtjes als gezegd is, met Bloempjes byna

als" in de eerde Soort , die by 't end der Takjes

eenmannig, om laag tweemannig waren, en dus

ook één of twee Zaadjes voortbragten.

(5) Zoutkruid, dat Heefterachtte it , mee „ v.

Kaïpi&he.

f4 ) Sétlicornia Articulis obtufit Bafi incrasfttU, Spicisova-

MORH. Hifi. II. p. «I*. S. j. T. 3 J. f. 7- KAT. »//?- 2il.

Kali Arabum fecanduin genus. R.MJW. Ssfic. Arabica, Fall.

4 8 1. Tab. A. fig. 3.

(5) SalicornU Fruticofa Axticuiii cyündricis, Spicii Filifcr-

aibus. Kali Arberescens, Tamarisci facie. BlXI. Cm;. I. 1*,

»t. f. i. Pall. Rei*. 48o. T. A. f. a.

D 4
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IV. Rolronde Leedjes en Draadachtig dunne

/arm.

tuk. Deeze, van welke door BüXbaum de ee-

Eenwy- nigfte Afbeelding uitgegeven was, overtreft de
'ie' anderen zeer in grootte, zode Heer Pallas

aanmerkt , die dezelve vertoont wanneer de

Aairen in bloey of in 't Zaad Haan , en dus

veel dikker zyn , dan de gemelde Autheur ze

badt. De geftalte is niettemin byna eveneens

,

cn daar de eerfte Soort op den bodem van Zou-

tige Moerasfen groeide , befloeg deeze , met

den Tamarifch , en met andere Kruiden van

dien aart, hooger plaatfen. =^«-Jfc^^^MEL
Nog . twee andere Soorten fteltgedagte Hoog-

leeraar voor, die door zyn Ed. ook in Siberië

gevonden waren. De eene noemt hy Strobila-

cea, om dat de Aairtjes naar Pynappeltjes ge-

lyken , bevattende ieder omtrent twintig Bloemp-

jes , in welken de Meeldraadjes en Styl zeer

duidelyk zig vertoonden. Dezelve droeg zeke-

re Galletjes , vol roode Wormpjes , en groeide

zelden hooger dan een Voet , komende over-

vloedig voor , aan de fteile Oevers van het In-

derifche Zout-Meir. De andere geeft zyn Ed.

den naam van Foliata of Gebladerde , en kon

dezelve wel eene Verfcheidenheid zyn van de

Afabifche , door uitknaaging van Wormpjes

wanftaltig gemaakt, zo zyn Ed. oordeelt. De-
zelve bragt doorgaans drie Zaadjes van ieder

Bloempje voort.

Naar
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Naar alle gedagten zal dus de Salicornia wel IV.

haast een nieuwe plaats beflaan moeten in de AïD*EL'

volgende Klasfc. Hoofd-

Hippuris. Katteftaart. Mon»s1.

De Kenmerken van 'dit Geflagt zyn : geen

Kelk of Bloemblaadjes : een Meeldraadje en

een cnkelde Stempel : als ook een enkel Zaad.

De eenigtte Score (i), die by deDuitfchers t

Kanten-Kruid, als aan de kanten van Rivieren

groeijende , en by de Franfchen Pin aquatic Gemcene.

of Pesfe d'Eau , dat is Water-Pyn of Üenne
Boom, wegens de Geftake genoemd wordt, is

op ondiepe plaatfen van heldere , 't zy ftaan-

de, 't zy loopende, doch niet fterk ftroomen-

dc Wateren, door geheel Europa gemeen. Men
vindt ze in ons Land , in de Slooten en fom-

mige Graften, van Zuid- en Noordholland,

die 'er fomtyds geheel vol van zyn, overvloe-

dig. Sommigen hebben 'er, deswegen, naCoR-

düs den naam aan gegeven van Limnopeuce,

gelyk Vaillant, en Seguier, in zyne

befchryving der Planten omftreeks Verona. De
Figuuren van Do do keus en Lobel zyn

^WWP" daar

(i) Hipparis. Syst. Nat. XII. Gen. n. p. Vtg. XIII.

p, 51. Equis. paluftre, brevioribus foliis, polyfpermum. C-

B. Pin. 3S. Polygonura focmina. DOD. Pempu iij. Cam.

56^7. Limnope..ce. Seg Fl. Firon, TomM T. 2. p. 103.

Pinaftella. Rupp. Fl, Jm. 275. DlLL, app. Gxffi. ÜALL. Helv,
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IV. daar in gcbrekkclyk , dat aan 't zelve een Hoofd-
Afdeel

jc ^ gejy !c jjet paarde(taart • Kruid gewoonlyk

Hoofd heeft , is getekend. De laatfte verhaalt wel,
stuk. dat hy zulks, onder menigvuldige Planten, eens

v;gt!

nWy
hceh waargenomen ; doch noemt het niettemin

Duizendknoop Wyfje dat geen Zaad draagt; ter-

wyi het , ondertusfehen , ibmtyds vol is van Zaad.

In Holland , tusfehen Haarlem en Egmond op

Zee, zegt hy, groeit hei overvloedig.

Zyne aanmerking, dat het meer naar 't Fqui-

fetum geiykt dan naar 't gewoone Polygonum of

Varkensgras, 't welk men Duizendknoop Manne-

tje plagt te heeten , is zeer juist. Ondertusfchen

verdient het dien naam ook w«*gen» zyne menig-

vuldige Leedjes , welke de Steelen of Stengen

,

die cnkeld uit een gemeencn , onder Water

kruipenden Wortel , regtop fchieten en zig dus

boven 't Water verheffen, famenftellen. Het

maakt hier door , in 't klein, geen onaartige

vertooning van een Bofch van Pyn- of Denne-

boomen. Gezegde Steelen zyn dikker dan die

van Riet, en hol: de Leedjes, by 't Water vry

lang, verkleinen allengs naar boven - tot een

Duim en minder langte. Als imnze tusfehen

de Vingeren drukt
,

fpringen zy met gwuifch

aan (lukken , zo de Heer Gouan aanmerkt.

Zy zyn ieder omringd met een aannv rkelyk ge-

tal van lange fmalle Blaadjes , maakende een

Kransje, uit welks holte de Meeldraa j"s voort-

komen , die den Styl omrin gen , zittende o> het

Vrugtbeginzcl , 't welk een Eyrond Zaadhuisje
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wordt , bevattende een enkel Zaad. Deczc IV.

Zaadjes vertoonen zig inde Kransjes omlaag,

terwyl de Stengen van boven met bleekroode HoÓfd-

Meelknopjes bloeijen. De veraiaarde Vaillant ;tus.

heeft diedeelen der Vrugtmaaking zeer duide-
rf^

R^\
Jyk in Plaat vertoond (*).

Onder de hedendaagfehe Kruidkundigen keurt

de Heer Hailer derf naam van Limnopeuce

beter dan dien van Hippuris , als voh-.aakt de

Griekfche naam zyndevan het Paardeftatirtkiuid.

Ons Landvolk roemt dit Gewas dikwils Katte -

jiaarten ; 't welk geen oneigen benaam ing is

,

om dat het veel meer naar die , dan naar een

Paardeftaart, gelykt (t). Zyn Ed. zegt, dat

het in fommige Meiren van Switzerland verfchei •

de Voeten hoog groeit, verheffende zyne Stce-

len, die zig naar den Stroom der Rivieren bui-

gen , zelfs uit het diepfte Water. „ Zo veel

„ Blaadjes , wier getal twaalf of meer is , zo

„ veel Vrugtbeginzels {Ovaria") , in "c ronde

„ (zegt zyn Ed.) om den Steel , die met een

„ wit Bloemblaadje ( Corolla ) gekroond zyn ,

„ en uit hun topje, naar den Steel toe, een

„ krom Styltje (Tuba) , voorwaards één zeer

dik, gefteeld, Mcclknopje (Anthera) voort-

3 , brengen." Dilleniüs zegt, dat dit Gewas

geen Bloemblaadje heeft , maar Bloempjes uit

' (*) Mem. de ÏAcaJi. R. des Sdcne. de Paris. 1729. PU r.

(t) In Duiffchland is fommig Equifetutnook liy dentmtn

Tan Katzen Zegel en Kttxen- U'tdel , dit op 't zelfde uit-

komt, bekend roIgen« TABEKN^montanus.
U. DlFX, VII. Stuk,
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IV. twee Meeldraadjes beftaande met geele Knopjes,
'

A,D
I

BEI" tusfchen w -.ken, in 'c midden, een kort Styltje

Hoofd- zig vertoont, op het Vrugtbeginzel. Zou dee-
•TUK. ze Iaatfte »er ook het pjardeftaartkruid met Blo-

vif,!™
3 ' den van Bezem-Vlafchkruid van Bauhinus (*)

voor genomen hebben : 't welk Haller als

een Verfcheidenheid aanmerkte j doch Vaillant
als een zelfde Soort? Men vindt het Iaatstge-

melde, volgens Bauhinus, te Bazel, in dc

Michelfeldfche Moerasfen , als ook in een

Beekje nevens den Galg: alwaar de Heer Hal-
ler degewoone Katteftaartcn gevonden heeft.

Hier uit blykt dat de gemeende Planten dikwils

de meefte verwarring baaren.

Van Tweewyvigen zyn , in deeze Klasfe Vier

Geflagten , als volgt

Corispermum. Wantz-Zaader.

De Griekfche benaaming van dit Gellagt is

van 't Woord Koris , dat een Wants betekent

,

en van Spermos Zaad , om dat de Zaadjes naar

een Weegluis gelyken , afgeleid. De Kenmer-

ken zyn ; geen Kelk , twee Bloemblaadjes en

een Meeldraa !je,ma:ir twee Stylenof Stempels

en een enkel i , ovaal , naakt Zaad.

Het bevat twee Soorten , beiden Europifche

of Afiatifche Kruiden, als

CO

(*) Equiferutn paluftte Liiuri* Scopariat folio. C. B. Pnif.
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(i) Wantz-Zaader met zydelingfe Bloemen. IV.

Van deeze eerfte Soort heeft de Frarjfchc
io^g

Kruidkenner Jüssieu, door wien de benaaming <Tu°*
D"

in trein gebragt is, de Afbeelding gegeven. Hy i.

zegt, dat dezelve zig omtrent een Voet verheft , JJjSJS
hebbende een Stengetje dat zig verdeelt in '1 a *- ; '

^-Ijd"'
jes, die hoekig zyn en buigzaam, glad, groen £e.

doch doorgaans om laag paarfchachtig , welke

Kleur zig fomtyds over 't geheele Plantje, als

het begint te verwelken , verfpreiJt. De Blaad-

jes gelyken naar die van Hyfop
, zynde de on-

derden en grootften ongevaar anderhalf Duim
lang , op de breedte van twee Liniën of een

zesde Duims: allen ongedeeld, Vleezig, don-

ker glanzig groen ; de bovenden met eenige

witte Wolligheid. Deeze daan byna regtop,

doch de onderden drekken zig waterpas uit.

De Bloemen zyn als gezegd is. Uit derzelver

Oxelen, naamehk, komen zy voort, en zyn

uitermaate klein , hebbende twee Bloemblaadjes

en "één Meeldraadje, met een Stampertje dat

twee korte Hoorntjes heeft , wordende een

Vrugtje of Zaad , dat rond van omtrek is en

naar het Takje toe een weinig hol , een klein

Zoompje hebbende en een Puntje van boven

,

omtrent een zesde Duims lang (*).

Dit

(i) Ctrisptrmum Flor latcrsiibus Sytt. N*t. XII. Gen. 12.

p. ji. rtg. XIII. p. si. Cor. Flor. airernis. Hort. Ciiff. R.

Lugdi. &c. Pall. Reizt I. HEEL. p. 484.

{*) AUm. dt ÏAc*i. R. dtt Se. dt Parit. 1712. ». 244.
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IV. Dit Plantje komt jaarlyks van zyn Zaad op.
Afdeel. net gYOt \ t jn Languedok , op Zandige Gron-

üoöfd- den , als ook in Duicfchland en aan den Wol-
ituk. ga-Stroom in Tartarie. De Heer Pallas heeft
Twtewy-

in Siberië of aan de Kaspifche Zee waar-

genomen, tweevVoeten hoog, met Aairswyze

Bloemtakje?, de Bloemblaadjes als enkele Vlies-

jes , tusfehen de Schubben der Aairen voort-

komende en twee Meeldraadjes hebbende. Vol-

gens den Heer Wernischek heeft het 'er

meest één, dat lang en krom is , doch fom-

tyds ook twee of drie, en het zoude van ver-

fchillende Sexe zyn (*). In de Tuin, dien de

Vader van den Heer LiNNiïus, Dorp-Predi-

kant in Gothland , hadt aangelegd , vond zyn

Ed. , op zynen Gothlandfchen Reistogt, dit

Plantje bloeijende , en nam daar in , als iets

byzonders , waar , hoe de onderlle Bloemen

vier, de naastvolgende drieën twee Meeldraad-

jes, doch de bovenden maar één Meeldraadje

hadden (f). Het heeft ook een overblyvende

Steng , aan de Zeekust van Languedok, vol-

gens den Heer Gouan, die hetzelve , Jaar-

lyks vergaande , op andere koudere plaatfen

gevonden hadt (j^.

(*) Genera Plantarum. Vienn. 1763. p. 174.

(t) Oel. mi Gotht. Reize% Stokli. i 7 tf4 . p. }j*

Reg. Mmp. p. 3.
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(ï) Wantz-Zaader met rappige Aairen. IV.

A*D£EU
Decze, welke alleen in 't Rusfrfch Gebied is L

waargCLomen , worde Rkagrojlis met Rictach-
,Tu°K

'D*

tige Bladen van den geleerden Büxba lm ge- u,

tyteld, die 'cr een Afbeelding van geeft. Men J^"*""
vindtzc, volgens hem, ook aan de Wolga en

in de Wildernisfen der Kofckken. De Hoog R^bu.

lecraar Pallas nam deeze Soort ook op zyne d,fie*

Sib rifche Reize waar , en bevondt dezelve

grootclyks van de voorgaande te verfchillen.

Zy was ftyver , drooger en hadt fteekende

Blaadjes. De Bloemfchubben , in deOxelsder
Bladen , vergaard tot korte Aairtjes , liepen

uit in een ltyf Borlteltje. Het Vrugtbeginzel

hadt twee breede Vliesachtige omgekromde

Stempeltjes en het Meeldraadje was altoos en-

keld , met een Eyrond byna tweevoudig Meel-

knopje.

Callitriche, Sterrekruid.

Dc Kenmerken van dit Geflagt zynAwee
Bloemblaadjes , met een enkel Meeldraadje,

den Stamper gevorkt of in twee Stempels ver-

deeld hebbende, en een tweehokkig Zaadhuisje

uitleverende, met vier Zaaden.

Het bevat, volgens den Ridder, twee Soor-

ten , die beiden in de Slooten of Staande Wa-
teren van Europa gemeen zyn.

CO
(z) Ccrhptnnum Spicis fquartofis. Hart, Vpf.%. Rhagroftis

fc*. Amaftattë». Buxs. Ctnt. UU p. 30. T. 5f. PAIA.
£eize, I. D. p. 4J j4

IL Deëj., VIL STUK.
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IV. (i) Sterrekruid met de bovenjle Bladen ovaal
Afde

i;
l
' en Manwyvige Bloemen.

Hoofd»
stüjc. Tot deeze Soort wordt t'huis gebragt dc

i. Callitriche van Plinius, door Column

a

Art™ ' afgebeeld , en dus zekerlyk genaamd wegens
Voorjaan. je Haairigheid van dc geele Vezelige Worte-

len. Ik geef 'er den naam van Sterrekruid

aan, volgens den Latynfchen naam Stellaria,

onder welken het befchreeven is en afgebeeld

door Lobel, die zegt dat de Heer van Rey-

noutre , een groot Liefhebber van Kruiden,

hem bekend, die geen kosten fpaarde om de-

zelven, zo vreemd als inlandfch, naar 't Leven

te doen afbeelden , hetzelve Water-Sterrekruid

noemde. De reden hier van was, dat hetzel-

ve, op 't opperde van zyne lange, Haairach-

tig dunne Steeltjes , naar die van de Cuscuta

gelykende ,
groene en Sterswyzc Bloempjes en

Zaad voortbragt. Hy zoude beter gezegd heb-

ben , dat dit Kruid, aan 't end der Steeltjes,

Tropswyze op het Water dryvende Blaadjes

hadt , in welker midden zig de Bloempjes en

het Zaad vertoonde. Dc gedagte Steeltjes zyn

met Blaadjes bezet ,
zodanig naar die van Muur

gelykende, dat J. Bauhiküs 'er, deswegen,

den

g/ni* Syst. N*t. XII. 'een. 13. p. S*. Vtg. XIII. p. ,r.

Fl. Suec 3. Corispermum Fol. oppofitis. Fl. Lapp. 2. Gron.

Virg. j. Stellaria aquatica. C. B. Pin. 141. Lob. Ic«n. 79z.

Kruidt, 9«8. Alfuic Aquis innatam Foliis longiusculis.
J.

S.

Hifi, III. p. 7»«. Stellaria, Dill.Mv« Ctn. p. ujuTab. YI.
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iten naam aan geeft van Alfine , die op 'c VVa- IV:

.

ter dryft , met langwerpige Blaadjes. AtdmI;

In de AfbeeldiDg van Lobel is dit gebrek, Hoofd-
dat het gehecle Gewas zig aldaar als onder STÜK

^

Water zynde vertoont : in die van Baühinus ,
DitJ,u^

dat de toppen tc veel boven 't Water uitftee-

kcn. Doch 't vak moeielyk, een regte fchets

te gceven van dit Plantje in eene zelfde Figuur.

Men vindt het onder 't Kroos j in de Slooten

van ons Land, op zeer vecle plaatfen, alwaar

het zig altoos voordoet als groene op het Wa-
ter dryvende Sterretjes: die nogthans niet, ge-

lyk het Kroos, iosfe hangende Worteltjes heb-

ben , maar met hunne Steeltjes, met fmalie

Bladertjes overhoeks bezet, veeltyds in de Grond

of op den Bodem der Slooten, geworteld zyn.

Gezegde Sterretjes beftaan uit Blaadjes , die

inwaards allengs verkleinen 5 in 'c midden de

Bloempjes bevattende, die Mannelyk enVrou-

welyk op een en 't zelfde Gewas voorkomen

;

't welk met den naam van Manwyvjge bedoeld

wordt , door den Ridder. Zyn Ed. hadt dit

Kruid , bevoorens , zelfs onder de Eenhuizigea

geplaatst gehad.

De deelen der Vrugtmaaking zyn door Dil-

lenius duidelyk in Plaat vertoond : dóch vol-

gens de Waarnecmingen van den vermaarden

Vaillant heeft daaromtrent eenaanmerke-

lyk verfchil plaats : want zyn Ed. beeldt die

van de ge/cgdc Alfine van J. B a uhinus af;

als twee Meeldraadjes hebbende; die tót èca
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IV. -ecnbladigcn Kelk voortkomen (*), en geeft fa

Akdesl.
tegencieel

de Vrugtmaaking van de Alfine of

Hoofd Stellaria , welke het Twesbladige Moeras-Kreos

STUiC ' met een vierhoekige Frugt van C. Bauhinus
rri*H*J*

j s i
byna zodanig op, a!s ik gemeld heb, naa-

melyk met een twccbladig Bloempje en één

Meeldraadje (f) : zo dat omtrent dit Kruid,

gclyk de Heer Haller aanmerkte , insgelyks

ftoffe tot nader onderzoekingen overblyft. In-

zonderheid, dewyl gedagte Kruidkenner zegt,

dat de Vrugt in 't Geflagt van Stellaria rond en

platachtig , aan den omtrek uitgehold is , ge-

Jyk de Schyf van een Hysblokje (+).

n. (2) Sterrekruid met alle de Blaadjesjmal,

jiutuïiïï?
de tlP in tweeé

'

n ëedeeld > de ühemen twee*

ïicfifcb
Mits*

.

• .:

Deeze Soort, onder dén naam van SmaWla»

dig Moeras-Kroos , welk de Blaadjes aan }

t ene

verdeeld heeft , door den Heer Loesèke ir

Afbeelding gebragt onder de Pruisfifche Plan

ten, komt, met en benevens de voorgaande

ïn onze Staande Wateren voor. Hier toe bréng

(*) BtttrAc. Pari/tens. Tab. XXXII.

(|) Md. indefcript. p.

U) Le Fruit eft rond , applati ,&

tribus , apice bifidis

:. pal. angaftifolia

,

». Alfi»« A<J. rainoi &
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LiNNiEus thans de Kleine en vlottende Water- IV.

Muur van C Baühinus fhuis, welke door

Vaillant tot zyne gezegde Stellaria W3sh00fd-
betrokken, die vrugtbaare en onvrugtbaare ,TUK-

Bloempjes hadt. Hier worden de Bloemen ge-
Disy*&

zegd tweeflagtig , dat is alle de deelcn der Vrugt-

maaking bevattende , te zyn. Deeze voert deO

bynaarn, van liaar bloeijen in de Herftst.

B l 1 t u M. Bes-Mcldc.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een dric-

deelige Kelk zonder Bloemblaadjes , met één

Meeldraadje en een dubbelen Styl : een enkel

Zaad , dat vervat is in een Beficachtige Vrugt.

1 wee Soorten zyn daar van aangetekend, bei»

den in Europa huisvestende, naamelyk

(O Bes- Melde met geaairde Endelingfe t

Hoofdjes. tSÈSmi

Dit is een Jaarlykfch Gewas in verfcheide
c,ctüptc '

deelen van Europa , doch inzonderheid in 't

Graaffchap Tyrol groeijendc, zo LinNjeus
aantekent. Het wordt door Baühinus afge-

beeld en befchrceven. Uit een Vezelig Wor-

teltje geeft het Steeltjes van een Handbreed

(1) LUtam Capitellis Spicitis terminalibuj. S)st. JVa/.Xrr.

Gen. 14. p. si. Vt«. affil. p. 51. H. Uf>A Blit. ToU

triangnl. itent. &c V'tr. Cliffl U R. t*g&. 106. H.Cliff.it.

Atri P:ex Baccifera. RaJ. Hijl. 197- AtripleJC fylv. Lappula*



Eenmannice Kruideh,

IV. hoog, met donker groene hoekige Blaad-

Afdeel.
jes f a ]g dic van » t Kruid j ^ men Ganze-

Hoofd- voet noemt , overhoeks bezet , en aan der-

stuk. zciver oirfprong komen twee ruige Bolletjes

,

vST^' als Korianderzaad, een klein, zwart, platachtig

Zaad bevattende. Op zeker Gebergte in Pro-

vence groeit het hooger. Meese zegt, dat

deeze Soort te Franeker in Vriesland aan de

Wallen, by Koornlanden, en op fommige We-
gen een wemig buiten de Stad, voorkomt.

it. (a) Bes -Melde met verfpreide Zydelingfe

v^aZ. Hoofdjes.

Tot deeze Soort behooren die Kruiden , aan

welken Boeuhaave den naam van Chenopodio-

Morus gegeven hadt, ten dcele van het Loof,

't welk naar 't gemelde Ganzcvoet-Kruid ge-

lykt, ten deele van de Vrugten, die naar Moer-

beijen zweemen, afkomftig. Hierom noemde

Bauhinüs het Wilde Melde, met Vrugten als

van den Moerbefie-Boom. Boerhaave geeft

'er een Sappige Vrugt als een Aardbezie of

Moerbey aan, en maakt twee Soorten, waar

van de ecne en grootfte door Aldinüs, in dc

Farnedaanfche Tuin , zeer wel is afgebeeld , die

het noemt Spinagie welke Aardbefi'én draagt.

Dc

(*) Slitum Capitellis fparGs Iiteralibo». H. UpJ. i. Ü,

Clif. R. Lugék. Atriplex fyiveftri$ Mori fraftu. C. B. Pi*.

119. Chcnopodio-Morus. BOERH. Lugèk. II. p. 91. SpinJciii*

Fracifera. Ald. Fmm. 85. Atriplcx fyiv. BlCCifer-J. CLU*.

MJI, l%u HALL. Htiv. 176.
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De Vrugten gelyken inderdaad naar deeza meer IV.

dan naar Moerbeijcn , en het Blad is volkomen A *OE>u
als dat van Spinagie. Men kan daar van de Hoofd-

Bladen, zegt hy, tot Moes gebruiken, en de"" "8

Vrugten als Aardbcijen eeten. De Kleine , die

C lus iu s befchryft , heeft de Bladen kleiner

,

cn groeit omtrent twee Voeten hoog. Aan de

Takken komen Risten van groene Bloemhoofd-

jes, die vervolgens Bloedrood worden en een

Zaad bevatten , dat rond is en zwartachtig , by-

na als Koolzaad. De Vrugt bevat een Sap,

dat donker-rood is en laf van Smaak, 't Ge*

was zaait zig , in de Hoven , daar het eens ge-

dragen heeft , overvloedig. Het fchynt zyne

natuurlyke Groeiplaats te hebben in Spanje en

Tartarie,

II. HOOFDSTUK,
Befchryving der Tweemannice Kruiden

(Diandria) s dus genaamd om dat zy twee- Meel-

draadjes hebben , tot welken de JEereDprys ,

Godsgenade, het Yzerkruid, de Salie en an*

deren behooren.

De Tweemannigen worden, in het Stelzel

der Sexen, in Een-, Twee en Driewy-

vigen onderfcheiden. Van de eerften zyn nog,

vericherde Geilagten te befchryven, als, voor

eerst, dat van
E3 EraN«

H. DttuVlI. Jtuï.
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a
IV- Eranthemum. Vroegbloem,

Hoofd Deeze benaaming , die eigcntlyk Voorjaars*

stuk. Bloem betekent , voorheen op fommige Planten

Eenvjy- toegepast geweest , geeft de Ridder thans aan

v'if' een Geflagt, welks byzondere Kenmerken zyn;

een vyfdeelige Bloem met een Draadachtig dun

Pypje: de Meelknopjes .daar buiten: de Stem-

pel enkeld : de Vrugt nog onbekend.

Drie Soorten, altemaal Kaapfche, zyn hier

t'huis gebragt
,
naamelyk

t» (i) Vroegbloem met Lancetswys' Eyronde ge'

muTct fi<A4§
bladen.

B?«dfjU. Deeze heeft de gedaante van het Kruid dac

men Lychnis noemt of dergelyke , als betraande

uit lange Stengetjes , bezet met Eyronde, we-

derzyds fpkfe , lang geflecldc, gepaarde, èf-

fenrandigc, gladde, geaderde, groote Bladen;

Aan 't Eod van deeze Stengen komen één of

drie Aairen voort ; welke Schubswyze famenge-

tfeld zyn uit Lancetvormige groene Blikjes, die

ieder een lange paarfche Bloem bevatten. Hier

wordt dc Kleine Santorie van Ray, met lang-

werpige fpitfe Bladen , en eene uitgebreide

groote hoogroode Bloem , t'huis gebragt.

(i) ErAnthtmum Fol. lanceolato-ovatis
, pctiolatis. Syst.
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(2) Vrocgbloem met zeer /malle, ver afjlan- IV.

dige , uitgebreide. Bladen. -Afdml,

Toe dceze Soort is thans de Sclago duSia i%Timi

welke ik bevoorens begreepen had geheel uitgc-
, r .

laten te zyn *, betrokken. Het is een fraay E* ~^'~.
lm

Kaapfch Heeftertje, waar van de H^ogteeraar

J. Bürmannus, onder den naam van i hyme-^;^
3

léa met zeer fmalle Bladen en geaairde Bloemp- JVj
stiat

,

jes , de Afbeelding gegeven heeft. De Afri* *
' **

kaanfelic Valerianeüa met Heyblaadjes , van

Commelyn, verfchile zckcrlyk in Bladerloof

en figuur der Bloemen De befchryving

van den Ridder is als volgt.

„ Een regte Takkige Steng. Getropte fmalle

„ Bladen. Enkelde Trosjes aan 't end , die

„ zeer lang zyn en regtopftaande. De Bloem

3 , heeft een Draadachtig Pypje , dat zeer lang

is; met den Rand in vyven gedeeld, kleia

en ftomp. Het Vrugtbeginzel is Eyrond;

s , de Stempel enkeld ; de Meeldraadjes flegts

twee binnen het Bloempypje, met opleggen-

de Liniaale Knopjes ; de Vrugt onbekend."

C3)

jsculis fpicatis. Uukm. Afr. 130. T«

de Stlags poly/tacèy* t'kuis gebfagt,



1% Tweimannige Kruiden;

IV. (3) Vroegbloem met Eyrond-Liniaale ,
f

4'JJ
EEU

kander leggende. Blaadjes..

stuk." Van deezc Soort: » d 'e de Lymerige dfrikaan*

ui. Hw/fcr , met Heybladen , is van Commb-

ml™»**. LYN » in de Amfterdamffche Kruidtuin voorko-

Ki?
;,

'wï
mcnc*e » See^c dc geleerde Bergiüs een om-

dig.

1

"
a
'

ftandige befchryving. De Blaadjes zyn naauw-

lyks een Nagel lang. De Blikjes , uit welkeq

de Bloem-Aairen beftaan, zyn Eyrond, gefpitst

en hol. Ut Vrugtbeginzei is rondachtig.

p ; r c je a. Stevenskruid.

De byzondere Kenmerken zyn een twcebla-

digc Bloem, een tweebladige Kelk, boven het

Vrugtbcginzel , dat eenc Vrugt of Zaad worde

met twee Holligheden.

Hier van zyn twee Soorten , beiden in Europa

groeijende, naamelyk

i. fi) Stevenskruid met een regtopfiaande Steng ,

tuut',!**. Yeeie Trosfen en Eyronde Bladen.

fuyjfcfac

Waarom dit Kruid, in 't-byzondcr, den by-

C*f>\ ». M.nt. , 7 ,

Plore Spxaro albo. Cc

(i) Circta Caute

213. Circza Lutetiana, Lol. lei». 166.

fs latifolia Flore Hbo. Toumxï. /«/I» 3
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naam van Parysfche hebbe, terwyl het in ver- IV*.

fcheide andere dcelen van Europa, zo wel als
AF

fI
Eet*

omftreeks Parys , ook in 't wilde groeit, is dui- Hoofd-

fter. Gndcrtusfchen is het by dien naam algc-
ÏTUS*

meen hekend. „ Die van Parys (zegt Lobel,),^/"**

„ houden voor Circaa een Plant , met Bla-

S) ders die van dc Nagtfchade , Perfikkruid of

31 groote Klokjes-Winde gelyk , voortkomende

„ aan een dunnen Steel van een Elle hoog, wel-

ke helder blinkende is en van een roode Kleur

„ als de Wyngaardbladcn in de Herfst. De
„ Bloempjes, digt by een ftaande, zyn witach-

9 , tig van Kleur." 'Tour ne fort merkt aan,

dat de Afbeelding van Tabern jmontanüs
beter is dan die van Lob el, welke dc Bloe-

men vicrbladig vertoont. Zo heeft ook J. B au-

hinus de Kelkblaadjes verward met de Bloem-

blaadjes , zegt hy , en R a y heeft het Gewas
wel befchrceven , maar men moet 'er byvoegen

,

dat de Vrugt in twee Holligheden verdeeld is,

die ieder een Zaadje bevatten (*).

Dit is woordelyk nagefchreeven door Fabre-

cou, die aanmerkt (f), dat, fchoon de bcnaa-

ming van de vermaarde Toveres Circe fchync

afgeleid te zyn ,
nogthans aan deeze Plant gee-

Pe kragt, die iecs wonderlyks in heeft, toege-

fchreeven worde. Zy groeit , zegt hy in de

-Bosfchen en op vogtige plaatfen , in Vrankryk

over-

(*) Htrb. MtX tnv. it Fsrlt. p.

(t) Dcscr. des Plant. Tom. III. p. iji*.

E 5
¥. Dm. vu. Sm,
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IV. overal : volgens den Heer H aller door ge-.
'Afd"l

' heel Switzerland, zelfs in het Bergagtige gedeel-

Hoofd* te, 't Gewas komt ook wild voor in Duiden*
«tok.

jan(j ^ Sweeden , Engeland , en in verfchcide

donkere Bosfchen van onze Nederlanden, op

vogtige plaatfen , zelfs by Haarlem , en elders

in onze Provincie.

Hier wordt, als cene Verfcheidenheid , t'huis

gebragt de Kanadafche breedbladige Circaa van

Tournefort, met witte Bloemen , die men
in de Bosfchen van Noord- Amerika aantreft.

Weinmann vertoont ook eene met Vlcefch-

kleurige of Roozeroode Bloempjes (*) , maar

die hebben vier Blaadjes , het welk misfehien

een fout der Afbeelding zal zyn ; gelyk gemeld is

ten opzigt van anderen. Dat de Bloemiteeltjes zig,

als de Bloemen afgevallen zyn , nederwaards

keeren naar den Steel, is iets aanmerkelyks

,

't welke den Geflagtnaam billyken mogt. Men
vindt het , by fommigen , het Kruid van Ste-

phanus of St. Stevens-Kruidt getyteld. Ook
wordt de oplegging van een Papje der Bladen

tegen de Aambeijen by Chomel aangepree-

zen. Dat Gesnerus dit Kruid Ocymaflrum

Verrucarium genoemd heeft, is zonderling.

H. (2) Stevenskruid met een leggende Steng, een

Mf\^ enkele Tros en Hartvormige Bladen.
Aipikhe.

Dic
(*) KruiS. V. D. PI. 3S p.

(2) Cin«z Caule proflrato , Raccmo unico, Fol. CortJj-

lis. FL Siuc. 7. Circxa Calyce colorato. Fl. Lapp. 3. cirew
minima Fol. breviuribus deatatis. Hall. Jiciv. *j6. Circapa

fljinima. COJL. Ecpbr. II. p. 7Jr. T. !c.
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Dit is een kleine Soort van Circaea, op de iv.
Alpen van Switzerland zo wel als op de hoogc Afdeel.

koude Laplandfche Bergen groeijende , en , be- fjooFiv
halve 't gemelde, inzonderheid van de voor-sToft.

gaande verfchillende, doordien zy de twee Kelk- M«Ma*

blaadjes niet groen, maar gekleurd en aan de

Bloemblaadjes als aangelymd heeft : des dit

Kruid eene éénbladige Bloem fchynt te heb-

ben. Het groeit naauwlyks een Vinger hoog.

Men zeude het misfehien , zo de Heer Hal-
ler cordeelc, ook als eene Verfchcidenheid

kunnen aanmerken.

Ver.on ic £. Eerenprys.

Van dit uitgebreide Geflagt is dè Kelk in

vieren gedeeld , zo wel als de Bloem , die een-

bladig is en Raderachtig uitgebreid, met de

ondciftc Lip fmaller , en die daar tegenover

ftaat breeder. De twee Meeldraadjes verbree-

den opwaards en hebben lange Meelknopjcs.

De Styl is Draadvormig nedergeboogen , met

een enkelden Stempel. De Vrugt is een Hart-

vormig Huisje, mee twee Holligheden en vier

Klepjes, bevattende veele rondachtige Zaadjes,

Zeven-en-dertig Soorten bevat thans dit Gc-

flagt , welke in drie Afdeelingen , naar dat zy

Re-aairde , J getroste of enkelde Bloemen heb-

ben
, en in de volgende orde door den Ridder

voorgefteld zyn.

* Met ge-aairde Bloemen,



7« TWËEMANNICE KrüIDEN.

lv. (i) Ecrcnprys met endelingfe Bloem-Aairen\
ArDBEL.

zeygn gekranste Bladen; de Steng ceniger-

Hoofd- maate ruig.

TUK*
u Van haare Groeiplaats heefc deeze den by-

5;
^^naam, zynde een der hoogde Gewasfcn in dit

sibcriftfae. Geflagt. De Steng is vier Voeten hoog : de

Bladen zyn eens zo breed als in de volgende.

De endelingfe Bloemfteeltjes enkeld : dc zyde-

lingfe met twee gepaarde ovaalc Blaadjes: de

Bloemen blaauw met een klein Pypje , in fpitfe

Slippen verdeeld , onder ieder een zeer klein

Blaadje: zo Gmklin heeft waargenomen (*).

ii. (a) Eerenprys met tncU Bloem-Aairen , en vier

of vyf Bladen.

Deeze, in Virginie groeijende , heefc vier of

vyf Bladen by elkander , Kranswyze aan de

Leedjes geplaatst en Zaagswyze getand. Zy
groeit tot een taamelyke hoogte en bevindt zig

in de Kruidhoven van Europa, draagende wit-

te Bloem-Aairen.

(3)

(i) Fertnita Spictf termïaaHbm, Fo!. feptenis verricillttis

,

Caule fubhirto. Syst. Nat. XII. Gen. ij. p. $7- Kg. XIII.

p. 5<. Veronica fpicto attUfiim Sec. Amm. Ruth. zo. T. 4.

(*) Llmho acmto parvt fchryft de Ridder, dn niet vcrtlaan-

baat b, ten op7igt van Bloempjes in vier lange Slippen ver-

deeld, gelyk de Afbeelding aanwyst.

(z) Vtr,nic* Spie term. «tc. Vet. Fo!. quaternij q-tinisve

H. CÜf. 7. G*°N. Vir% . R. Lu;Ü. joi. Vetonica Virgï-

?!aaa procerior 3cc. Pluk. Alm. jgj. T. 70. (. »,



D X A N D * i A. 77

(3) Eerenprys met end. Bloem - Aairen , e» IV.

dri* tfiaden die egaoi getand zyn.
Afdeel.

De driebladigheid maakt deeze zonderling , STUJ£#

die haare Groeiplaats heeft in de Zuidelyke m.

deelen van Europa en in Siberië. Zy komt

ook fomtyds voor met gepaarde of overhockfe lusteri*

Bladen , zo de Heer G«uan aanmerkt, die

'er zo wel de ge-aairde Smalbladige als Lang-

bladige van To urne fort toe betrekt , waar

van de Breedbladige eene Verfcheidenheid zou

zyn , volgens Fabriciüs, in deszelfs befchry-

ving der Planten van den Helmftadfchen Tuin.

(4) Eerenprys met end. Bleem-Aairen > en drie
M
™>M

Bladen die ongelyk getand zyn, s«iwttch<

Deeze, die haare Groeiplaats in dorre onbe-

lommcrde Landsdouwen, aan de Zeekusten van

Europa heeft, is, zo wel als de voorgaande,

doorgaans driebladig ; maar de Ridder wil ze

door de ongelykheid der Zaagswyze Tandjes

onderfchciden hebben. Zyn Ed. hadt dezelve

by de Laplandfche Grenzen , aan den Noordcr

Oceaan, dikwils gezien, doch nergens was zy

O Veronica Spie term. &c. Vet. Spicata angwtxloUa. c

Pm. Touri*. InJI. H3. Veronica ma* furreda elatioi

W Rar. T.

4) Veronica Snic. term. «cc. OED. Dan. 374. *l. Suf

. Fol fxpius ternis. H. CUf. R Lugdk. Lyümachia fP

iccerulea. C. B. Pin. 24*, rieudo-Lyfimachiumcwulcun

D. Ptmpt. t 6. LOB. if.
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IV. hem overvloediger , dan aan de Zeekusten by
ltdeel. jornea

j

voorgekomen: hier van de fcynaam.

^ük!^ (5) Eerenprys met end. Bloem-Aairm en ge>

v. paarde, Lancetvormige
, Zaagswys' getan-

^'Iftlt
de fpitfe Bladen.

s?
ba

Onder deezen bynaam wordt nier dc Bi

bladïge Eerenprys t'huis gebragt , welke door

Clusius in Poftenryk was waargenomen. Kra-
mer zegt , dat zy 'er veel voorkomt in dc

Berg-Bosfchen. Zy groeide 'er, met enkclde

Takkige Stengen, een Elle hoog, en hadt de

Bladen twee of drie Duimen lang, óén Duim
breed , dik en donker groen. Behalve decze

groeijen in de Zuidelyke deelen van Siberië en

Tartaric nog twee Verfcheidenheden , welken

Amman andere Langbladige en Ge-aairde met

Brandenetel- Bladen gctyteld heeft. Decze laat-

fte hadt de Bladen een Duim breed en derd-

half Duim lang, uitloopende in een zeer fmal-

le fpitfe Punt. De Langbladige groeit ook in

Sweeden , èri , volgens den Heer deGo r-

Ter , te Heemfc, langs de Vecht, in Ovqr*

ysfcl (*;.

... ,v,. .. m
U) remk* Spie. ter». *e. H. Upfi Ft. S«c. I!. N. 9.



DlANDAIA. 79

(6) Eerenprys metend. Bloem-Aairen , gepaair- IV.

de gekartelde ftompe Bladen, en een Wolli-
A"£E*-

ge, regtopftaande Steng. Hoofd.

In de gene, die hier aangehaald is, uit. den vr.

'Leidfchen Tuin, waren de onderfte Bladen ge-

karteld en gefteeld , de bovenften ongefleeld en cryac

effenrandig. Het is de Ge-aairde Wellige en

gryze Eerenprys van Amman, die ruim een

Span hoog groeit in de Woeftynen van Tarta-

rie , kleine Aairtjes draagende van blaauwe

Bloempjes. Messerschmjd hadt dezelve met

de Ru'ge Alpifche Eerenprys, die Bladen als de

Madelieven heeft , van Bauhisus , ten onregtc

verward.

(7) Eerenprys wet end. Bloëm-Aairen ,gepaar- vu.

de gekarteldeftompe Bladen ^ en ten regt- g^S™'
opgaande zeer enkelde Steng,

Deeze groeit in open Gras-Velden door ge-

heel Duitfchland, als ook in Vrankryk, Swee-

den en Groot-Brittaunic , doch is niet zeer ge-

(6) VcrmUa Spie. term. &c. H. Uff. 7. Ter. Ca«Ie Fru-

ticofo Foflüs oblongis fcc. R. Lagdb. p. $ 30. N. 16. Veronica

Spicata Lannginofa & incana , Floribus cocrulcis. Amh.
Rutb. N. 30.

(7) Vtronica Spie. term. &c. Fl. Sute. II. N. 10. Osd.
Ben. j2. ver. Foi. oppoGtis , Catile Spicl termfnaro. ƒ/.

247» Vaill. Paris. T. jj. f. 4» Verontca Fol.obtuGs, Cau-

lc non Ramofo, Spic3 nudi terminaro. Hall. Htlv.

Veronica refta minima. Loï. GORT. Belg . p. 3,

II. Deel, VIL Stvk,
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IV. meen. Men vindtze in de Laan voor UlenpaS
Afdeel.

in Gelderland zegt de Heer de Gorter.
Hoofd- Voornaame Kruidkundigen , gelyk Dillemus,
stuk. HAller , Vaillant , onderfcheiden ze in Soort

%>igt
?™y~ n *et » van de Groote ge-aairde Eerenprys der

Autheuren, en dus worden de Smal en Lang-

bladige, voorgemeld, daar mede verward. De
Stompheid der Blaadjes, evenwel, gelyk uit de

zeer fraaije Afbeelding van den laatstgcmeldcn

blykt , toont Gen genoegzaam verfchil aan. Zy
komt, niettemin , zeernaby aan dc naastvoorgaan-

de ; aangezien de Blaadjes met een fyne Wol-

ligheid begroeid zyn en eenigermaate ruig. Dok-

tor S co poli zegt, dat de Aair twee Duimen

lang is. V/illant heeft drie Meeldraadjes ih

de Bloemen, die blaauw zyn , waargenomen.

Hy zegt dat het Gewas zig, van een half Voet,

tot een Voet en hoogcr verheft, 't Verfchil

van de hoogte der Stengen , in Switzcrland , was

,

zo de Heer Haller aantekent , zo groot , dat

het zig van twee Duim tot een Elle uitttrekte.

Dus blykt , dat de Allerklein/te regtopftaande

Eerenprys van Lob el hier toe ook behoort.

(8) Eerenprys met end. Bloem- Aaireri, gepan-

de ftomp getande ruuwe Bladen , én eei

opgeregte Steng.

Dcezc , die zeer zeldzaam voorkomt , heeft

Bh-

(S) Veronlca Spie. term. &c. Fi. Suc. II. N. u. Veionica

fpicara Cambro-Britannica
, Bugul» fubhirfuto folio. iu/-

A*gl< III. p. 17». T. ii. f. U
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Bladen als de Gemeene Winkel - Eèrcnprys , IV.

Stengen als de voorgaande, naauwlyks een Voet AfiJ«U
hoog, maar de Aairen zyn grooteren bleeker, Hoofd -

de Bloemlteeltjes eenigermaatc gezoomd. Hier STUK*

wordt de ge-Aaïrde Groot Brittannifche Eeren- jJJ"
1^*

prys, met ruigachti^e Bladen, naar die der Bu-

gula gelykende, van Ray, t'huis gebragu

C36) Ecrenprys met end. Bloem-Aairen >fmaL xxxvr.

Ie Tanïswys' gevinde Bladen en verfpreidè

Stengen. Gevinde*

Deeze , in Siberië door Laxmann waargeno-

men, heeft Stengen van een Handpalm hoog,

verfpreid , opftaande de Bladen digt aan en te-

gen elkander over of gepaard, lang en gladrdc

Aair heeft de Iangte van de Steng: de Kelken

zyn egaal ; de Bloemen blaauw ; de Styl Draad-

achtig dun : de Zaadhuisjes ovaal (*Jw

f9) EereDprys met zydelingfe Bloem-
A

'air-en, 1*. -

die 2£nS*fc

rertnh* Spie. term. &c, Mént. p. s*. Aft. Petrop.

taw. C. 8. Pi». :

Ü. DttU VII.
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IV. die gejleeld zyn, gepaarde Bladen en har»

A™EEU
kende Stengen.

«TUK-

7

.

" Dit is de Gemeende Soort van Ecrenprys in

Ec»vfy. ons Wereldsdeel , groeijende overvloedig in de
*'!'• Duin-Valeijen van Holland ; in de Bosfchen van

Switzerland ; op droogc Velden cn Heijen in

Engeland ; op plaatfen , daar Bosfchen uitgebrand

zyn , in Swecden ; en verder door geheel Dui rich-

tend; als ook in Italië en Provence. „ Van de

„ Gcmcene Veronica , zo regtoprtaande als leg-

a ,
gende, is in Ooftenryk een zeer groote veel-

5 , heid, zegt Cllsius: ja daar zyn geeneHak-

„ Bosfchen , geen drooge Heuveltjes of Dyken,

„ die niet één van beiden voortbrengen." Men
noemtze Mennetjes Eerenprys , waar van de

regtopftaande niet de zelfde is als onze Derde

Soort, vcrfchiilende van de leggende of hurken-

de alleen toevallig , door eenig üeunzel of

door de eigenfehap en het verfchil van Grond

en Groeiplaats. J. Bauhinos heeft ze reeds

voor een en de zelfde verklaard , en waarlyk , in-

dien men de Afbeeldingen vergelykt, zal men
weinig onderfcheid bemerken.

Meest echter komt de Gemeene Eerenprys

voor, in een leggerd poytuur, zodanig dat de

Stengen langs den Gror d kruipen en daar in a!

voortgaande Wortel fchietcn , maakende de

Plant een zogenaamd- Piag uit, dre men in zo

vccle Planten verdeden kan, als men begeert.

De Stengen zyn hard , uit knoopige Leedjes fa-

ïHOBgelteld ca Wollig ruig , met rouwe Eyron-
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de , gekartelde Bladen , by paaren ook voort- IV.

komende aan de Steelcn , die zig u t dceze Aj^e£»

Plaggen opregtcn. Dit blykt zeer duidelyk in rïooFD-

de Afbeelding van Camrrarius, die 'erde STUK-

hoogte van een Span aan geeft , doch zy be J^9*®"

reiken fomtyds wel d;e van een Voet. Deeze

Steelen geeven zy.delings, lange Aairen uit, van

Bloempjes die bleek blaauw zyn of wit met

Roozekleurige Aderen of geheel wit. Men
vindize ook met gevulde of zogenaamde dub-

belde paarfchachtigc Bloemen. In 't algemeen

komt die met blaauwe Bloemen meest voor;

doch de Roozekleurige is te Bern menigvul-

digs t
, fchryft de Heer Hall er.

Deeze Soort , wier Bladen eenigszins bitter

zyn en famentrekkende van Smaak , is in de

Geneeskunde zeer beroemd. Vpornaame Art-

fen , gelyk Hofman en BoerhAavb, heb-

benze , zo uit- als inwendig , gehouden voor'

een uitmuntend Wondmiddel. De laatstgemel-

de pryst het Sap daar van , dagelyks tot twee

Oneen gedronken, aan tegen het Voet-Euvel*

mids men het eenige Weeken lang gebruikc

Men kan het ook daar tegen als Thee drin-

ken, cn dus worden de kragten van dit Kruid,

door FranciT" , tegen aller'cy Borst- en Long-

Kwaaien, inwendige Verzweeringen , uitwendi-

ge Huidkwaaien en een menigte andere Onge-

makken
, opgehemeld om deszelfs voortrcffe»

lykheid boven de Chineeiche Thee, waar vari

F 2 hei
II. DïIL. VII, STÜ*.
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IV. het de plaats vervullen zou kunnen, te bctoo-
Ar
^f

L
« gen (*),

Hoofd Gelyk, nu, het Medicinaal gebruik vandee*
,TUK - ze Soort algemeen bekend is, zo noemt men

%i

E
t

tnvJr
dezelve ook in 't byzonder Eerenprys

,
wegens

haare uitmuntende hoedanigheden,- in Duitfch-

land Elirenpreisf of Grundheil; in 't Engelfch

Speedwell , Luellin of Fluellin ; in 't Franfch

Veronique. Deeze laatfte benaaming , met het

Latyn overcenkomltig , zoude, volgens fommi-

gen , afkomftig zyn van de Maagd Veronica ,

aan welke de kragten van dit Kruid , in een

Droom , geopenbaard waren. Het is by de Ou-

<len , onder dien naam , niet bekend geweest.

Van cenigen worde het tot de Myofotis , van

anderen tot het Mysfon, vanDioscoRiDEs,
t'huis gebragt. De Naams-afleiding , met D o-

doneus, van Betonica , is wat ver gezogt (f>
Deeze Soort acht ik buiten twyfel die te

zyn, welke van J. Bauhinus genoemd wordt

Gemcener Fermïca, die het Blad ronder heeft:

want zyne Afbeelding itrookt zeer wel met de

bepaaling , wat de zydelingfe Bloem-Aaircn

aangaat, en beter dan de anderen (j). In de

;

pin
(**fó^^j/ÊÉÊÊÉiÊ&< Lap-

(*) Si yfgetum ,
Léflor, Corpus fervar* cupijcï»,

Dit vindt men op het Tyrelblad van het Werkje , genaamd

jtmnis Franci Vevnica Thttzêns. Lipf. & Coburgi. Am*

(t) RUTTY Mat. Aftd. Lond. & Rotr. 177 5. p. SU-

(i> Veronica vt^atiox Folio lotuadore. J. B. fü/t. HU



I.3plandfche Wildernisfen komt dit Kruid zei-

<Icn voor, doch overvloediger in Sweeden
,

^FD
i
f
11^

zegt de Ridder, alwaar Luiden, die wat meer Hoofd-

dan het Gemeen zyn , het Aftrekzcl daar van STÜK «

"hoog fchatten, en in plaats van Theedrinken,^;""^"

hoewel van een gantfeh anderen en onaange-

naamen Smaak (*). De Pyreneefche kruipende

Mannetjes Eerenprys, die de Bladen langer en

glad heeft, van Plükenet, wordt als eene

Verfcheidenheid hier t'huis gebragt (j-)»

** Met Trosachtige Bloemen.

(10) Eerenprys met endelingfe Bloemtrosjet

,

de Steng ongebladerd, aphyu?'*

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit
dcr(le'

decze kleine Soort van Eerenprys , die niet zeld-

zaam is op de Weiden of Graslanden in de Al-

pifche Gebergten , volgens den Heer Haller.
Zy geeft, daar de Stengetjes Wortel fchieten,

op den Grond Roosjes van kleine ronde Blaad-

jes , wordende de naakte Stengetjes omtrent

ceq Vinger hoog.

00

dicalibus , Caule nudo. R. Lugib. joi. Ver. Alplui

:aule aphyllo. Docc. Mus. II. p. 17. T. i et 9. Ver.

latilis &c. Pluk. Piyt. 3I+» Chamxdryi A'pina mi-
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ÏV. (ij) Eerenprys met end. Bloemtrosjes , eneene
TD
iu
U opgaande tweebladige Steng , jlompe gekar*

ooFD- telde Blaadjes en ruige Kelken

'UK.

xi. Deeze, genaamd Alpifche Eerenprys met Ma-

,£2Sf Mief- Bladen ,
by C. Baühinüs, is zeer fraay

ïJciief 'afgebeeld door den Heer Hall er, die aan-;

ldise
' merkt , dat derzelvcr Zaadhuisjes misfehien de

grootften zyn in dit geheele Geflagt. De Sten-

getjes zyn omtrent een Span hoog, Wollig,

en drargen maar zes of zeven Bloempjes , een

Trosje maakende aan den top , blanuw van

Kleur , eveneens als de voorgaande. De Blaad-

jes zyn ook ruuwachüg.

xit. (12) Forenprys met end Bloemtrosjes
, flomp

uticui*-
Lancev.'drmige gekartelde Blaadjes en Ree*

htige"
Sterachtige Stengetjes.

Deeze , tot gc'yke hoogte als de voorgaande

opfchietende, is ook door gezegden Kruidkenner

in Plaat gebragt. Zy heeft regtopttaande , over-

blyvende ,
Houtige Stengetjes en verfchilt daar

door, als ook doordien de Blaadjes fmaÜer en

de Kelken glad zyn , van de volgende Soort.

De



Do Groeiplaats is op de Ooftenrykfe , Switzer- IV

fche en Pyreneefchc Bergen. A*?"£ '

(13) Eerenprys metend. Bioemirosjcs
9
gepaar- ST0Kj

de Bladen en Jiekelige Kelken. xar.
v

De tegenwoordige voert in 't byzonder den^J^
naam van Alpifche , om dat zy groeit op de

hoogftc Bergen , zo wel in de Zuïdelyke als

Noordelyke deelen van Europa. Men vindtze,

onder de Laplandfche Eergplanten , door Ltn-

NiEus afgebeeld en omftandig befchreeven ;

waar uit blykbaar is, dat zy van de Madelief-

bladige aanmerkelyk verichilc. De Scengerjcs

zyn ook maar ten Span of een Handbreed hoog.

Ci4) Eerenprys met byna ge-Aairde end-Tros- w.
jes, de Bladen Eyrond, glad en gekarteld, tuf

3

Deezc, van overlang bekend onder den naam dise -

van Thym* of Wilde TJiym bladige, wordt Wyf-
jes Eerenprys geheten. Zy is door Gesnerus
en anderen genoemd Betonica Pauli , als door

Pau-

(1 i ) Vtroniem Cor. tertn. Fol. oppofiti'i , Calycibus hispi.

icofo &c. R Lurik. 302.

:reniii 3 g'a!>ris. Fl Suet. 11. N. 16. ƒ/. Clif. R. Lugih.

*RON V.ri. &c. Fl. Lapp. 6. Vcronica Prarenfis Serpyllifo

ia. C. B. Pm, 247. Vcronica facmina. 1. Bauh. Hijl. III. p.

. Pssu VII. Stu».
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JV\ Faulus iEo^ETA gemeld zynde. Zy komt
Afdeel,

door ^cc\ Europa aan de Wegen en Linden,

Hoofd- als ook in Noord-Amerika voor, zegt de Rid-
stuk.

(|eFj },jer Qok de Veronica der Pyreneen ,

v^p?*? met Pcnningkruids-Bladen , t'huis brengt. Niets,

is in Switzcrland gemeener op de Landen en aan

de Wegen, zegt de Heer H aller, die aanr

merkt , dat dezelve met de meefte Soorten van

Veronica gemeen heeft , dat de Bladen aan de

Scengetjes , die langs den Grond kruipen
, ge-

paard , aan de cpftaande overhoeks zitten. In

deeze zyn de onderiten Eyrond , de bovenden

Lancetvormig , uit wier Oxelcn de Bloempjes

enkeld voorkomen, die klein zyn maar de Zaad-

huisjes taamelyk groot en Hartvormig. Zy
heeft een kruipende Steng , die zig by wylen

een half Voet hoog verheft, met haare weinig

gekartelde Hlaadirs, gclyk in de Afbeelding by

Pqdoneds, die haar Veld - Eerenprys ty telt.

In Friesland is deeze Soort ,zoMeese ichryfe

,

aan de Wegen en kanten der Slootcn , als ook

in de Mocslïoven op fommige plaatfeh , gemeen.

Men vindtze ook in de Weiden van Overysfel

en mooglyk elders in ons Land.

JF
V

* O.O Eerenprys met zyddingfe Trosjes, dg
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Eyrond t

Deeze Soort is een in ons Gewest zeer be- SXUB

kend en in de Geneeskunde gebruikelyk Kruid, m*
*t welk men in \ Nederduifch Waterpungeno?11**

Beekpungen, gemeeclyk Beekeboom noemt, in 't

Hoogdu'tfch Bachbungen, in 't Engelfch Brook'

Urne , dat is Beeklinde , wegens de rondachtig-

heid der Bladeren. Dcszelfs Groeiplaats is in

Rivieren en Beekjes, daar het ten dcelc on Ier

Water zyne Stengen fe' iet, ten drele zi; ian

de kanten verheft, kruipende met zyne Veze-

lige Wortels in de bodem der Slooten en in

broekige Landen , die dikwils onder Water

ftaan (*). De Franfche naam is Berle, afge-

leid van den Latynfchen Btrula , welken fom-

migen aan dit Kruid gegeven hebben. Ook
zyn 'er , die het de Cepaa van Dioscorides

achten te zyn, welke deeze Authetir fchryft,

naar de Porfclein te gelyken , maar de Bladen

donkerer en een dunnen Wortel te hebben :

doch , aangezien dat Griekfche Woord een

Tuinplant betekent , zo Itrookt dit denkbeeld

weinig (t).
't Kruid

(*) Habitat {k Europa *£ Scaturigir.et vix coKgtltnias,

zeEt de Ridder : zo zyo Ei. daar mede wil , dat her. a->n

(t) Me/ vindt derhalve ook, vttkcciddyk , 'f. woord Pon-

V 5 <*,
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IV. *t Kruid heeft holle , ronde , Wortelen en
Afdeel. Vezelen toe opzuiging van het Voedzel , die

Hoofd- door Seba in Plaat vertoond zyn (j). Zoda-

«tuic. njg Zyn ook de Stengen , doch tevens Sappig

vfC
WJ" SelYk de Bladen , die glad en rondachtig voor-

komen, donkergroen van Kleur, meer of min

gekarteld, gepaard. Uit de Oxels der Bladen

geeft het Trosjes van hcmelfchblaauwe Bloemp-

jes , naar die van Guichelheil eenigszins gely^-

,

kende, waar op een Vliezig Hartvormige Vrugt

of Zaadhulsje volgt , bevattende veele kleine

Zaadjes.

De Heer Geoffroy, dit Kruid Scheikun-

dig onderzoekende , bevondt dnt 'u:t hetzelve

een groote veelheid Zuurachtig Water kwam,
geevendc het overblyfzel maar weinig vast Zout»

Het fcheen derhalve hem een zagt Vitrioolifch

eigenaartig Zout te bevatten, het wonderbaare

Zout van Glauber niet ongclyk , in veel

Vogt ontbonden en omwoDden met taamelyk

veel Olie. Dit wil zeggen , dat het Beekeboom

tot die Kruiden behoort , welke een Zeepach-

tig

siinder regt is dit géhaele Woord uitgemonfterd en zelfs dat

Tan Bitkeioom niet te vinden in de nieuvrfte Druk van Hooa-

6TRATFNS Wtorimhwk. Men behoorde de gebruikelyke

*c is jammer, dat de Woordenboeken veelal worden opgeHeld

of veimeerderd volgens don Smaak van den Authcur, die

Cj) THÉSAUEUS. 1. D. H« z. f. 5.
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tig Sap hebben , van eene Zuurachtige of ver- IV.

zuurende natuur , en derhalve wordt het ook ^dkkl.

onder de voornaamfte Middelen tegen het Hoofd-

Scheurbuik geteld. Men gebruikt hetzelve in
">TÜK*

Meydranken, ja het Sap van dit Kruid alleen , JJ*
neix'

of gemengd met dat van Lepelbladen , kan in

redflyke veelheid gedronken worden , tegen

verouderde Verpoppingen en tot verdunning

van de 'o-heid des B'o-ds. Boerhaave ver-

haalde, dst hy ?ig zelf door het Sapdaarvan,

met dit van Water- DrbMad, te georu ken , ia

de Jicht veel vjrl^t n,< h.idt toegebragt. De
Zwccren, van 'c Scheurbuik' oncftnn.le, wor-

den 'er door gent-zon , de Vlakken weggeno-

nomen. In foninv'ge Menfchen ttrekt het ook

tot een zagt Buik/u'vercnd Middel, zynde te-

vens niet bitter ja byna geheel fmaakeloos.

Het is zeer in gebruik , om Gezwellen te doen

verflaan en tot geneezing van Schurft in de

Paarden.

(16) Eerenprys met zydelin^fe Trosje? , dt
ê
['
;es

Bladen Lancetvormig , Zaagswyze getand ,
Anagaiui.

de Steng regtopjlaande . rmpiïuU

De Grootc en Kleine Rondbladige Beeke-

boom beiden tot de voorgaande Soort betrok-

ken zynde , komt thans in aanmerking de Smal-

bh.

r«>. Toijknf. Sec Anagallü Aquatica major foüo oblongo,

C, B, Pht, z-3 i. Betula rosjor. TAB. MJl. lo?4 . ]I. B.

II. dseu vil, Stuk*
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r

IV. bladige , die zig met regte Stengen boven *t

Afdeel. Waccr verheft, zelfs in 't midden der Slooten.

Hoofd- Dus komt zy , naamelyk , in Noordholland dik-

stus. yoor met cn nevens cje voorgaande. Zy
^Emvy-

zQu derhalve } eigener, den naam van Beeke-

boom mogen voeren. Men noemtze, in En-

gtland, Water Pimpernel, volgens Ray ; 't welk

geen oneigen bcnaaming is. Voorts heeft dec-

ze groeijing van de eene Soort door de ande-

re, die weezentlyk nogthans verfchillendezyn,

zo wel in de Zuidelyke als Noordelyke, en in

de middelde dcelen van Europa plaats
, ja zelfs

in Virginie zo 't fchynt. Hier is ook een groo-

te en kleine van , die kleine roodachtige Bloemp-

jes hebben , en in kragten byna overeen komen
met de voorgaande.

Vtll'nha
07) EerenPrYs met overhoekfe zyd-Trosfcn

ScutnlZa. van neerhangende Bloem/teeltjes en on^e*

timd°"
d" kartelde Liniaale Bladen.

Naar de figuur der Zaadhuisjes , die als twee
Schotteltjes zyn , voert dit Kruid dat by de

voorgaanden in de zelfde Wateren voorkomt,

den naam. In Switzerland is deeze Soort niet

gemeen, zegt de Heer Hallf.r. Hetzelfde

kan men zeggen van onze Nederlanden , hoe-

wel

TL Upp, H. Cliff. R.. LuLib. Anagallii Aquarica ingustifolif

fcutelhta. C. B. Pin. aja. Anagallis Aquaticj angmtifolia.

J. S. Hifi. IU. p. 7iO, Ic. opt. Anagallis A<j. ^uait«.LOB. I*.
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wel Meese haar in Vriesland vófidc De Heef IV.

t)K Gorter zegt, dac zy langs den Zuider
Af
^
eeL-

Zee kant , en op Vlieland groeit. In Lapland Hoofd-

cn Svveeden komt zy veel voor, op Gronden ,TüK -

die 's Winters onder Water (laan, zegt LiN- w^
flM"^

hm vs. Men vindtze dus ook op Moerasfige

plaatfen in Duitfchland en Provence.

Caspar Baühinus befchryft deeze Soort, die

door J. Baühinus het beste is afgebeeld, zeer

omftandig , en zegt , dat dezelve Stengen heefc

van een Elle hoog , die geftreept zyn , met
Grasachtige Bladen, van twee of drie Duimen,
by paaren aan ieder Knietje of Knikje van de

Stengen ; komende , byna uit alle de Oxels de-

zer Bladen , Steeltjes van een Handbreed of

korter, als Klaauwieren zig omdraaijende , en

bezet met kleine Steeltjes van driebladige

Bloempjes als die van Muur. Linn^eus
merkte in Lapland aan , dat de Takjes van die

Kruid weezentlyk gemeene Bloemfteelen zyn ,

van dikte als een Varkens Borftel, hebbende

kortere Steeltjes overhoeks , aan welken de

Zaadhuisjes hangen. De Heer Hall er be-

trekt hier toe de Vierde Waterpungen van Lo-

bbl , welke Toürnefort ook oordeelde van

deeze niet afgezonderd te moeten worden ; doch

Lobel merkt aan, dat dezelve maar Steeltjes

heeft van een of anderhalve Palm hoog, be-

groeid met kleine witte Bloempjes van vier

Bladertjes en Zaadhuisjes als die van Guichel-

heil, dat is rond; gelyk dezelven ook in zvne

Af-
11. DUL. VII. STU*.
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IV. Afbeelding voorkomen. Dit verfchlt veel vas
A*D

n
EL

de Schottelachtige figuur der dubbelde Zaad-

Hoon) - buisjes, van welke detze Soort den naam heeft.

stuk* q c gedagte Van Lob el kwam voort op derge.

+iv.

nwy
' lyke vogtige plaatfen, in Brabant en Vlaande-

ren, zegt by, als dc andere Waierpungen.

De Strydigheid, ten opzigt van de Bloemen,

wordt opgehelderd door den Heer Haller,
zeggende, dat zy drie groote Slippen hebben,

met Rooskleurige Streepjes, behalve een on-

derrte klein en wit: de Vrugt een breed, plat

tweehalzig eenzaad ig Peultje. By Pontedera
vindt men 'er Verfcheidenheden van. Wein-
Mann geeft een goede Afbeelding van decze

Soort (*), doch die van de Becabunga
, by hem ,

zyn geheel onecht, om de gewoone Rondbladi-

ge te betekenen. De Water- Pimpernel met

Lancetvormige B'aden, is daar aangeweezen,

als ook eene Vc rL heidenheid , zo 't fchynt, van

deeze Jaatfle Soort (f). In de befchryving

vindt men dezelve verward met de voorgaande.

3CVHT- (18) Eerenprys mei zeer lange zydelingf$

TeJrium' Trosjes , Eyronde gerimpelde Jlompachtig

Gamander
getande Blaadjes en leggende Siengetjes.

)yn™
n

DC

() WF.IVM, Krulü Tab. N. 107. Pig. 4.

jor altera S. Frutescens. C. B Pi* i 4 *. Charaxdr. Spuria

major ang istifolia. J. li. Hifl Hl. p. i» S .
Chamacdrys iyl-

veitris. Don. p. +j. Chain, fupina facie Tcucrii piatenüs.

Los» Ie. *7J.
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De aangehaalde van Halleu zou de Iaagfte IV.

Blaadjes Hartvormig , de bovenflen fmalier 4 Pt£«*
hebben , en deeze zou de Wilde Garmndcrlyn [ïoof'd-

van Dodon^eus, als ook de leggen ie Kerenprys STUS *

van Lob el zyn. Deeze beiden hebben een enJJ^E
dezelfde Afbeelding , waar in geen blyk is van

zydelingfe Trosjes, zynde hetzelve , zodelaat-

Ite zegt, een 'Juin -Plant, met zeer fchoone

blaauwe Bloemen , hebbende alle de Bladen Lan-

cetvormig en getand. De groote Basterd - Ga-

manderlyn, die Heefterachtig is, van C. Bau-
hikus, het Eerlie Teucrium van Clusiüs,
fchynt hier meer te itrooken; doch 'er zyn aan-

merkelyke Veranderingen van deeze Soort, in

Switzcrland
, volgens den Heer Haller, die

aanmerkt , dal men derzelver Aftrckzel, onder

den naam van Teucrium , te Berlyn , als voor

dc Gezondheid diendig, zeer gepreezen heeft.

Hy befchryftze aldus.

„ De Steng is meest leggende , hard , Tak-

kig, een Voet lang. De Bladen zyn Eyrond,

„ met een breed Voetje de Steng omvattende;

tf de bovenfle Ovaalachtij;, fpitfer , een wci-

„ nig ruig, met fcherpe Tandjes en vry ftevig.

„ De Bloem is hemelfchblaauw en fierlyk , met

3, de bovenfte Slip fraay , ja donker gettreept:

„ het Zaadhirsje uitgerand , Hartvormig Ey-

3j rond , met veele ovaale platte Zaadjes."

(37)
IL OxEL. VIL STUK,
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(37) Eerennfys met byna geaairde Trosjes en

Afdeel.
j}omp £ironde geplooide Blaadjes ; de Steng

Hoofd- neerliggende en Haairig hebbende.

"xxvir. Dccze wordt als de Kleine Breedbladige Bas-

TüofT'
lia terd-Gamanderlyn van C. Bauhinüs aange-

Haairigc. merkt, zynde her Tweede Teucrium van C l ij-

si us, in de Velden van Ooft.nryk gemeen, en

by J. Bauhinüs ook afgebeeld. Dezelve

heeft de onderlte Bladen gedeeld, de bovenden

ongedeeld: de Aairen met Eyronde Blikjes: de

Bloemen witachtig Hemelfchblaauw.

xxu. (12) Eerenprys met zydelingfe Trosjes , lang-

LeggeBdfc werpig Eyronde Zaagswys' getande Blaad-

jes en leggende Stengen.

Devvyl de voorgaande en volgende ook leg-

gende Stengen hebben, is deeze bynaam tot on-

derfcheiding niet zeer gepast. De Heer Hal^
ler heeft dit Kruid als eene Verfcheidenheid

aangemerkt van het Teucrium : immers zo het

de Kleinere 'malbladige Basterd - Gamanderlyn

van J. Bauhinüs is, die in Switzerland groeit

,

zo wel als in Duitfchland en Italië, op Heu»

velachtige plaatfen. De Steeltjes zyn hard ,

grys en eenigermaate Wollig : de Blaadjes ftomp

,
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met kleine Steeltjes, uitgenomen de bovenden, IV.

uit wier Oxels lange digte Trosjes voortkomen, Ar^«L-

van fraay Violette Bloemen, met ongelyke Kei- Hoofde

ken, die hier, zo wel als in de volgende Soort, STUs*

vyfdeelig zyn.

(35) Eercnprys met gebladerde zydelingfe xxxv.

Trosje? , langwerpige Kranswys' getande P&™?t
'*

Bladen en leggende Stengen. Gekamde,

Deeze, by Konftantinopolengroeijende, heeft

Stengetjes , die van onderen Heelterachtig , een

Handpalm hoog en ruig zyn , zo wel als de Blaad-

jes, welke naar die van Gamanderlyn gelykcn.

Een zydltengetje , van een Handbreed lang,

met vyf of zes dergelyke Blaadjes , loopt in

een Bloem trosje uit.

(21) Eerenprys met zydelingfe Trosjes van xjtr.

weinig Bloemen, de Kelken ruig; de

den Eyrond ,
gerimpeld, gekarteld ,

g*-ncnde.

fieeld ; het Stengetje zwak.

De Steng van deeze Soort , die op belom-

merde plaatfen in Duitfchland en Italië voor-

komt,

(u) Vermta Hacem!s latetalibus foüatis &c. Veronica

Conftantinopolitana incana Chamardiyos folio. TOOBNI. Car.

(11) Veronica Raceinis lateralibus p«ucifloris
,
Calycibus hir-

futis &c. Am. Acai. IV. p. 263. Chamaedr. Spur. affiais ro-

tandifolia fcutellara. C. B. Pin. 249. Aly»fwi Piosc. monta.

luim. col. Eephr. L p. zi6. T. xs».

G
II- Dui» VII. STMS,
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IV. komt , kruipt langs den Grond en de Bladen

Afdeel» Zyu van onderen rood. Het heeft de Kelken

Hoofd, in vieren gedeeld, en Trosjes als in het Schot-

irwu telkruid; Haairig, veel langer dan de Blaadjes,

met weinige Bloemen. De Vrugten zyn plat»

rond , van onderen en van boven uitgerand.

xxin. (23) Eerenprys met zydelingfe Trosjes , Ey-

ch?m°A'
lca rm^e

1
ongejieelde , gerimpelde , getande

Bladen, en eene tweezins Haairige Steng.

dcrlyn
- Deeze in de Velden, der hooge, Zandachti-

ge Landen , in Europa , als ook in onze Pro-

vinciën, gemeen, en in de Haarlemmer-Hout

ook voorkomende , voert den naam van Ga*

manderlyn , als kleine Gamander , omze dus

van het Winkelkruid deezes naams , dat in het

Geflagt van Teucrium zal volgen , te onder-

fcheiden. Deeze worde ook wel Wyfjes-Cha»

mcedrys genoemd, en delaatstgemeldehet Jlfa«-

netje; doch welke onderfcheiding enkel op ou-

de denkbeelden rust. De tegenwoordige vindt

men zelfs Hierobotane mas getyteld : dat is het

Mannetjes Heiligkruid: niettegenftaande 'ervan

haare byzondere kragten niets gemeld wordt.

Zy zal de Kleine rondbladige Basterd-Gaman-

der-

(u) Veror.ica Racemii lateralibus , Fol. ovati» fesfilibM

ïugofis dentatis , Caule bifariam Pilofo. Oïd. Dan. 4#*.

Couan. Mensp. n, Fl. Stuc. 13. Veron. fol. opp. pli*.

dent.
, Scapis ex AM inferioribus laxe fpicatls. H. CSf. ».

R. Lugdb. 303. FL Lapp. Sp. 8. Chamatdr. fpuria rainoï

lotundifolia. c. B. Fin. Hierobotane m». DAtïCH*

W* I3J7.
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derlyn van C. Badhinus zyn. Goüan on- IV.

derfcheidt ze , doordien de Kelkblaadjes zeer

fmal en ongelyk zyn , zeggende , dat men dit Hoo^d-

Kruid te Montpellier , daar het overvloedig STÜ**-

groeit, Pichot Chaine noemt.

(10) Eerenprys met zydelingfe Trosjes en Li- xtx,

niaal Lancetvormige Blaadjes , die Vim-
wyze getand zyn.

°kie
eQ"

(ao> Eerenprys met zydelingfe Trosjes en veel- xx.

deelige gefnipperde Bladen.

Deeze heeft, zo wel als de voorige, de Kel-

ken in vyven gefneeden, zo Linnjeus aan-

merkt, en fchynt een Verfcheidenheid daar van

te zyn. Zy komt voor op Grasvelden in het

Ooften. De Kappadocifche van Tournefort,
op de voorige aangehaald, vind ik by hem niet

gemeld.

(24) Eerenprys met zydelingfe Trosjes , Hart-
j
xyv.

«f*
'

(i s ) Vtrmica Racemis lateralibus &c. Chamxdrys Auftria-

ca. C. B. Pin. 2+8. Prodr. 117. Cham. fpuria tenuisfime

laciniata. J.
B. Hi/l. III. p. 187.

fi.
Veronica Cappadocica
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ÏV. vormige gerimpelde getande Bladen en een
'

A™*L
' uitgejlrekte Steng,

«uk!
D

* Deeze wordt de allergrootjle Veld- Eerenprys

Eenwy- genoemd van Buxbaum , die dezelve afbeeldt

en het is de Groote BreedHadige Basterd Ga-

manderlyn van Ba^ihnus. Tour,\efort en

anderen nocmenze ook de allergroot (te. Zy
groeit in Ooftcnryk en Provence , fchryvende

Gouan haar vyf Eyronde Kelkblaadjes van ge-

lyke grootte toe, zo de Ridder zegt. De Heer

Haller merkt aan , dat deeze Soort op alle

lommerryke plaatfen van Switzerland gemeen

is, hebbende een harde, regte, getakte Steng,

van drie Voeten en daar boven ; Bladen als der

Brandenetelen , met lange Steelcn , en kleine

Vlecfchkleurige Bloemen; de Zaadhuisjes Hart-

vormig.

xxv. (*5) Eerenprys met zter lange zydelingfe Tros-

p^ïcZm* les 9 drievoudige Lancetvormige Zaagswy-
ta. ^ ze Bladen ; de Steng regtopgaande.

migc
' Deeze, in Tartarie groeijende, gelykt naar

de voorgaande zeer, doch heeft de Bladen uiter-

maate fmal Lancetvormig , doorgaans drie by

elkander , en zeer lange blaauwe Bloemtrosfen

,

aan de bovenfte Leedjes drie by een. De
Kelken zyn in vieren gedeeld.

(2<5)

(«) i



*** Met enkelde Bloemfteeltjes. IV.

Afdeel;

{26) Eerenprys met enkelde Bloempjes en Hart-
Ho

l

^D
vormige ingefneedene Bladen, die korter dan stuk.

de Bloemjleeltjes zyn, xxvi.

'Deeze die in de Velden en Bouwlanden door
Jg
i$£

geheel Europa, als ook in onze Provintiën ge-^^W*
meen is , munt uit door de langte van haare

Bloemfteeltjes. Sommigen noemcnze, met Do-
don/eus, Valjche Muur , doch dit is zeer on-

eigen. Lob el beddtze af, onder den naam
van Muur met Bladen van Gamander. Zy
heeft ook Eyronde Kelkblaadjes, die byna ge-

lyk zyn , volgens Gouan. De hoogte is dik-

wils een Voet: dc Bloempjes zyn fchoonblaauw

cn fomtyds wit: de Zaadhuisjes als uit twee
Eytjcs famengelteld, zegt dc Heer II aller.
Zy is de eerde die bloeit, volgens Scopoli (*).

(27) Eerenprys met enkelde Bloempjes en Hart- xxvir.

vormi- ^23£:

(if) Veronïea Floribus fólitarüi &c. Ver. Fol. Cordit s

EeiCI,?iyï*

crenatis&c. R. LugS. 303. N. 13. Alfine Chamxdryfolia ,

dihclenans, &c R. Lugib. 303. N. 14. AlfineTer. folio,

polyfehide». Dalsch. Hijl. 239. Alystaiu

Etphr. p. tl. T»b. g.

G 3
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IV.
Afdeel.

Hoofd-

vormige ingefneedene Bladen , die langer

zyn dan de Bloemjieeltjes.

Sm™' Deeze is in fommige deelen van Europa niet

Eenwy- minder gemeen dan de voorgaande
,
groeijende

viie* dikwils by en onder dezelve , opeenerleyplaat-

fen. Men vindtze in de hooge, drooge Zaay-

landen , buiten Harderwyk , Naarden, en el-

ders in ons Land. Dalechamp becldtzc af

onder den naam van Veeldeelige Muur; omdac

de Blaadjes zo diep ingefneeden zyn. De bes-

te Afbeelding daar van , komt , volgens den

Heer H aller voor , by Colümna, die

dezelve onder den naam van Alysfum van Dios-

corides zeer omftandig befchryft, 't welk vol-

gens G A l e n u s dus genoemd ware , om dat

het een uitmuntend Middel tegen den Dolle

Honds Beet geacht werdt te zyn.

jxvm. (28) Eerenprys vut enkelde Bloemen en Hart*

meen en zeer gcmakkelyk kenbaar. Zy komt,

in ons Land, veel voor, in de Bouwlanden niet

al-

(zó) Vertmiea Flor. folitariis, Fol. cordatis
, planis quin-

prior S. Morfus Gallinz. Doo. Pompt. 31. Lob. Ic. 4*3.

Vetonica Cymbalariat folio verna. Tournf. Ik/1. i*;. fi.

Vetowen Chia Cyrab. fol. Sec, Cor. 7. Buxb, Cm. L p. as*

T. f. 1.

413. Fl. Suec. 18, R. l.ugdb. 303. N.
trui* folio. C. B. Pin. iso. AlÏÏne fpuria
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alleen, maar ook aan de Wegen. Men heeft IV.

ze ook , ten onregte , onder het Muur geteld
^FD

f,

£L'

gehad, en dus wordt zy, by Dodon£üs en Hoofd*

Lobei , afgebeeld gevonden onder den naam STÜK*

van Muur met Klyfjes Bladen of Hoender-Beet

,

gelyk menzc in 't Hoogduitfch HunsxYnz noemt

,

in 't Franfch Morsgalline , gcmeenlyk Margeline %

in 't Engelfch Chickweed : 't welk benaamingea

zyn van het gewoone Muur, dus genaamd, om
dat het gretig van de Hoenders en ander Pluim-

gcdiert gepikt wordt. Dit heeft echter geen

plaats met het hier bedoelde Kruidje, dat, behal-

ve de gemelde Blaadjes , ook onderfeteiden is

door de Pylachtige figuur dor verdeeliagen van

den Kelk , en door genaveide Zaadjes. De
Bloempjes komen op lange Steeltjes uit de
Oxelen voort. Een dergelyk is door Tourne-
kort op 't Eiland Skio gevonden , dat mede
in 't Voorjaar bloeit, maar de Bloempjes in 't

midden groen heeft.

(29) Eerenprys met enkelde Bloemen en Vin- xvx.

gerachtig verdeelde Bladen, de Bloemjleel- ' ,1*

tjes langer dan de Kelk. Driebiadi-

Wegens de gedagte verdeeling der Bladen,

wordt

(29) FirenUa Flor. folltariis Fol. digltato-partuis &c. Oed,

Ban. iJz . R. Lugdb. Ï03. N. is. Alfine ccerulea trifido vel

quinquefido folio. Boehh. LugJi. I. p. 116. Alfine tciphylios

caemtea. C. B. Pi», 2*0. Alfine parva erefta, Folio Ailül«

Hederace» , fed Rut* modo divifo. LOB. Ic»n %

G 4
TU Deku VII. STUK.
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genoemd , komende ook onder 't Koorn voor,

Hoofd- doch zeldzaam , zo in Engeland , als in de Ne-
5TUK

' derlanden en in Switzerland. Men vindt het in

vi£™
wy

' Schonen overvloedig aan de kanten der Lande-

ryën , zo Linnjeus aantekent. Het heefc op-

ftaande Stengetjes van een half Voet hoog ; met

Blaadjes van onderen in vyven, boven in drieën

gefneeden, byna als die van het Wynruit, zo

Lob el aanmerkt,

xxx. (30) Eerenprys met enhlde Bloemen en Vin-

rtrZT gerachtig verdeelde Bladen» de Bloemfteel-
v r

e
* tjes korter dan de Kelk.

Op drooge dorre plaatfen , van Upland in

Sweeden, komt deeze Soort, in 't vroege Voor-

jaar , menigvuldig voor. Zy is door Dille-
nius by Giesfen up het Gebergte waargeno-

" men , hebbende een regt Stengctje van een of

anderhal ven Vinger hoog. De onder/te Blaadjes

zyn verdeeld : de bovenfle lang en fmal en- on-

verdeeld. Zy groeit ook op drooge opene Vel-

den in Spanje.

rxxi. C30 Eerenprys met en.kelde byna ongefleclde

RooVciic*
Bloemen en langwerpigs eenigszins getande

Bladen : de Steng regtop(taande.

Dee-

leo. DlLL App. 28.

( t i) Virmicd Flor. folitariis i

fiibdcntatis , Caule cxcSo. Mant.
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Deeze, die op de Akkers der Zuidelyke dee- IV.

ien van Europa groeit, is een regtopftaand glad
A
™J

KI"

Kruidje, van een Handpalm hoog; de Bladen Hoofd-

Lancetvormig ftomp, met een of twee flaauwe
STt,K

';

Tandjes en de onderden met kleine Steeltjes*,-*.
1""^'"

hebbende, doch de bovenften geheel effenran-

dig. De Bloemen komen ongelteeld en wit uit

de Oxelen voort, by ons in de Tuinen niet open-

gaande , zegt de Ridder. Dillsniüs hadt

ten opzigt van de voorgaande ook aangemerkt,

d3t de Bloempjes niet dan by heldere Zonne-
fchyn ontluiken.

(32) Eerenprys met enkelde gejleelde Bloemen ,
xkil

Eyronde, gladde, gekartelde Bladen; de Ae "$L.

Steng regtopfiaande een weinig Haairig. j£»
dbl*

Deeze is in de Landureek by Rome ,
als

ook door, Vaillant omftreeks Parys, waarge-

nomen. Dilleniüs, die dezelve by Giesfen in

Hes.fenland vondt , merkt aan , dat de hoogte

van dit Kruid byna een Span is , hebbende

Klokvormige Bloempjes en platte Zaadhuisjes.

De Blaadjes zyn rondachtig en caamclyk diep

getand.
'

•

C33) Eerenprys met enkelde, ongejieelde Bloe- £*™'
at

(i*\Vimk* Flor. foli

nopodü minors folio gin

T. ioi. rat. Suppl. 42

(ii) rtnnit* Fol. fjlir. fr^üSus, Fel. hm
G 5

IL DUL. VII, Sto*
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IV. men; fmal Laneetvormige , gladc'e , jlom*
Afdeel*

effenrandige Bladen; de Steng regtop*

Hoofd- Jlaande,

Eewy. Deeze, hoewel Vreemd genoemd, groeit na-

vl£t
' tuurlyk in de Koornlanden en Hoven van Eu-

ropa en zelfs in onze Nederlanden. Men vinde-

ze ook in Sweeden, zo LinnjEus aan t* kent.

Morison noemt het Jaarlykfe Aard Eerenprys ,

met Bladen van Varkensgras en witte Bloemen:

doch alle de Soorten , byna , van deeze laatfte

Afdeeling , zyn Jaarlykfe of Zaay-Gewasfcn.

:
xxxiv. (34) Eerenprys met enkelde ongejleelde Lloe-

mZTï™-
men en zeer fma^e Bladen

3 & Stengen

ékêi verfpreid.
virgini-

Jt

fche
' Onder de Virginifche Planten is deeze Soort

van Eerenprys aangetekend, als hebbende leg-

gende Stengen , Liniaale Bladen en ongedeelde

zydelingfe Bloemen. Clayton heeftze ge-

noemd, Laage Eerenprys , met zeer kleine wit-

te Raderachtige Bloempjes, fmalle, gladde,

ftyve Blaadjes en kleine leggende Stengetjes.

Zy fchynt ook in Maryland t'huis te hooren.

Pjederota. Opaalkruid.

Hoe deeze beoaaming , tot een der fchoon-

Iris annm , Folio Polyjc

Ui] UrmdïfjnotX
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fte Edele Steenen, gemeenlyk Opaal , Element- IV.

of Zonneiteen genaamd , behoorende op die
Af

JJ

eel»

Geflagc toepasfelyk zy , is my duifter. Het Soofd-

heeft een vierdeelige Bloem en een tweehokkig STÜFr*

Zaadhuisje , wordende door den vyfdeeligen^"
1^*

Kelk van het voorgaande onderfcheiden.

Drie Soorten komen 'er in voor , waar van

de eerfte tot de Kaapfchen , de anderen tot de

Europifche Planten behooren.

(ï) Opaalkruid met Fïndeelige Bladen.
PJ^rlta

Decze Soort, die Afrikaan/die Eerenprys is

genoemd geweest door Hermann üs, heeft

de Gcflake van Pedicularis , met leggende

,

gladde Stengen , van een Voet lang : de onder-

fte Bladen zyn drievoudig, de bovenfte by de

Bloemen dikwils overhoeks, gefteeld, Lancet-

vormig , (lomp , Vinswyze verdeeld. De Bloe-

men , die paarfch zyn met witte Strcepen , ko-

men op cenbloemige Steeltjes , wel twee Dui-

men lang, uit de Oxels der Bladen voort. De
Groeiplaats is aan de Kaap der Goede Hope.

(a) Opaalkruid met Zaagswyz' getande Blai m
den, de onderjien overheks. GeSwi.

Dcezeaiig,

(1) Pidtrota. Foliis pinnatlfïdis. Syst. Nat. XII. Gen. 16.

p. 59. f(g. X II. p. S%- Am. Acad. VI. Afr. 1. Veronica

Africana , Floribusad Genicula Pedicellis biunciali.hus. HSRif.

Afr. 78 J. Pluk. Phjt. T. 320. f. s . Anagallis Fol. fiaua.

ti5. R. Lugdh. 4ifi.

(z) Ptderota Fol. ferratlï, infciioribus alternis. Mant. 17*?

ïïdcrota lutea. Scap Am*. II. p. ±1. chairxirys Montis

Sumani.
J. Bauh. HiJÏ. III. p. %%9%

u. Deel. vu. stuk.
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IV*. Deeze is, by den naam van Geele Paderota ,

Afdeel.
yan ^ vojgencje onderfcheiden door Do&of

Hoofd- Scopoli , dieze op geheel verfchillende plaatfen
truK

' van hooge Gebergten vondt. Behalve de geele

vigtT
y~ Kleur der Bloemen , hadc dezelve de Stengen

niet getakt ; de onderfte Bladen overhoeks , droog

rimpelig en zonder Glans ; de bovenfte Lip der

Bloem in tweeën gedeeld ofgeheel en opftaande,

rSe'rot»
^ Opaalkruid met Zaagswys* getande, gr-

BtLrlïl* paarde Bladen.

bloem*. Deeze , ook op de hoogfte Bergen van Italië

en Ooftenryk, in de Spieeten der Steenrotfen

groeijende , ïs door Micheliüs in Afbeelding

gebragt onderden naam van Bonarota, naar ee-

cen Raadsheer van Florence, AuJitcur van den

Groot Hertog van Toskane, een zeer geleerd

Man on in de Oudheidkunde by ukftek ervaren.

Hy nocmtze Berg-Bonarota van Italië, met Ga-

mander-Bladen en blaauwe Bloemen , merkende

deeze aan als de Gamander , welke J. Bauhi-
kus droog bekomen hadt van Agerius,
door wicn dezelve op den top van den Somme-
Ecrg, by Vicenza, een Stad die tusfehen Trente

en Venetië legt, was gevonden. De vermaarde

Vene-

trea fetnpervirens. Fon. Bald. n$. J. B. Hij}, m. p zz9 .

Chimzdry* Alpini Suxatilis. C. S. Pin. 248. Eonirotjr,

MICH. Gen. i9 . T. ij. f. iz» F*d«Ota cacralea, SCvF, Ann,
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Venetiaanfche Apotheker Zannichelli , den IV.

top van gedagten Berg met veel moeite en Afd
^
el*

kosten beklimmende, hadt gedagte Soort aanHooFD-

Michülids bezorgd , als ook eene Verfchei- ,TÜK »

denheid daar van , het BJad ronder en de Aairen J%
on°tr*

digter hebbende , en eene , met de Bladen min-

der gekarteld , en de Bloem-Aairen geel. Zou
deeze laatfte ook de voorgaande Soort zyn ,

welke Ltnnjeus thans als de gezegde Gamander
van J. Bauhinus aanmerkt , {leunende moog-

lyk op het fchryven van Doktor Scopoli , die

echter, zo 't my tcefchynt , in dit geval niet

wel begreepen is door den Ridder. Want die

Heer zegt duidelyk , dat Michelh:s de Soort,

welke de Gamander van J. Bauhiwüs was

,

gehouden heeft voor de St««n - Eermprys van

Pona, en deeze was zekerlyk de Soort met
blaauwe Bloemen. Niettemin heeft de voor-

gaande, uit dien hoofde, den bynaam vvaAge*

ria bekomen.

„ De Blaauwbloemige Bonarota heeft, voï-

», gens S co po li , de Stengen van onderen

s, getakt, met dikachtige gladde Eyronde ge-

„ fteelde Bladen , allen gepaard of tegenover

„ elkander
,
wederzyds Haairig en getand. De

s, Kelken zyn vyfdeelig, roodachtig: de Bloe-

st men blaauw, van onderen wit, met de bo-

>, venfte Lip ovaal en regthoekig aan de Pyp

„ geplaatst , de onderfte in drieën gedeeld. De
„ Meeldraadjes loopen niet verder uit dan de

t> Lip en zyn 'er tegen aangedrukt: de Meel-

is knop-
II, Dlifc. VII,
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IV. „ knopjes gevuld met blaauw Stuifmeel : de

Afdeel.
js Styl is blaauw en langer. De Zaadhuisjes

Hoofd- » zyn bruin, dun, gefpitst en bevatten veele

stuk. „ Zaadjes."

Eenwy De Bloem fchynt derhalve , ïn dit Geflagt , wel
v,ge

' allermeest van die der Eerenprys te verfchillen

:

want zy vertoont zig in de Afbeelding van Mi-
cheliüs het allerminfte niet Raderachtig ; ge-

lyk zy niettemin in de befchryving van de Ken*

merken der Geflagten , gezegd wordt byna, als

ook in vieren gefneeden en ftomp te zyn , met

de bovenfte Lip breeder en meest uïtgefoeeden

(*). Dit laatfte bevondt Michelius alleenlyk

in de Geelbloemige plaats te hebben. Misfchicn

zyn deeze Kenmerken van de Eerfte Soort ont-

leend.

1V . Tot dit Geflagt zal ik derhalve ook dat Kaap-
R

""tio(u
**cne PJam

J*
e van mvne Verzameling t'huis bren-

«. Sen > het welke iD FtS- 1, op Plaat XXXVIIF,
xxxvin. naar 't Leven is vertoond: te meer, dewylhet-

l
' zelve in Geftalte en bepaaling byna overeenkomt

met de Bonarota. Het groeit ongevaar een Voet

hoog , hebbende regte , dunne Stengetjes , die

zig in drieën verdeelen , geevende wederom

Takjes uit, die fomtyds op zyde, doch altoos

aan t'end, Trosjes hebben van verfcheide Bloemp-

jes, als een Kroontje vervat in eenige Blader-

tjes, 't Getal der Bloempjes, in zulk een Trosje,

is dikwils zes. Zy hebben ieder een zeer lang

dua

(*) Ctntra Plant*. Ed. VI. Hoogd. Vm. 177$. paf. '7-
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dun Steeltje, waar op de Kelk, die in vyven IV.

verdeeld is , en de Bloem bevat. Deeze is taa- a^eel.

melyk groot, eenbladig, in vieren gedeeld, en Hoofd.

heeft twee korte, dikke Meeldraadjes , met stuk.

groote Knopjes, ter wederzyde van den Styl, ^«"Wt

wiens Voetftuk een Vrugtbeginzel is , dat een

rondachtïg Zaadhuisje wordt. De Vrugtmaa-

kende deelen zyn door Vergrooting, daar onder

by a en b y nader in Plaat gebragc.

J U 8 T I CIA.'

De Kenmerken van dit Geflagt breedvoerig

opgegeven zynde, toen ik de Hecfterachtigen

befchreef * , zal ik thans alleen maar melden , * n. ^
hoe het Vrugthuisje, door middel van een Soort

van Scharnier , open fpringt , 't welk tot de

Kenmerken behoort.

Van de daar in voorkomende Soorten, zynde

volgende als Kruidig opgegeven , naamelyk

(8) Jufticia met Lancetvormige effenrandige vnr.

Bladen, Aairtjes aan 'S end cn overhoeksJe

u

£Z**

op zyde , Borjlelige Blikjes en een leggende b

L
»s

*
ftnd

Steng.
Wn

Een Ceylonfch Gewas , dat ook by Golkonda

cn zelfs op Java valt, Blaadjes hebbende als die

van

(l) Juflici* procmnbem Fot. Lanceolati* 8cc. Fl. ZeyL 19.

Buphiafia Alfines ang. folio Sec. Flus. AU». 142. T, 56.

f» 3 8c T. 393- f. 4- Flanta fpicata 5cc. BURM. ZrjU 19+t
8. Fl Ind. s.

U. Diu- VII. Srxnv
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IV het Muur, doch fmaller en ruuw; Aairen naar
fdeel.

die van ^ Meekrap gelykende , worde hier

Hoofd- bedoeld.

ix. (p) Jufticia met verfpreide Stengen en onge-

pelde Aairen, die Wollig, over éémzyde
Gekamde hellende

,
op de Rug gefchubd zyn , in de

Oxelen, en half Lancetvormigc Blikjes,

Deeze Oostindifche komt, voor het overige

,

met de voorgaande byna overeen ; maar heeft

de Bladen glad ; de Bloempjes zyn zeer kleftl

en de Blikjes Kamswyze geplaatst of op ryën

gefchikt.

x. (io) Jufticia met Eyronde, eenigermaate ge-

&ufP"nd^ kartelde Bladen, Top-Aairen, Lancetvor-

mige Blikjes en kruipende Stengen.

xr. ('0 Jufticia die Kruidig is, met Eyronde Bla-

Snee?* &m > ^ Bloemen zydelings , drie op een

*che. Steeltje, met ovaale Blikjes.

Deeze Chineefche heeft hoekige Stengetjes,

van onderen Takkïg en Eyronde gefteelde Blaad-

jes , die naauwlyks gekarteld zyn. Uit de Oxels

komen twee of drie Steeltjes , die kort zyn

,

voort , ieder met drie Bloempjes , zittende in

00 J»JHti» Herbacea &c, bubm. FJ, Ind. %, T. 4. **
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de Blikjes byna verborgen. Het Javaanfche,

van deezen aart , aan de Wallen te Batavia Afdeel.

groeijende Gewas , geeft vyf Blocmfteeltjes toc HoJ^
ieder Oxel uit. Men vindt 'er ook, van dee-sTuic.

ze Soort , die ongefteclde Lancetvormige Blaad-

jes hebben.

(12) Judicia met Lancetvormig Liniaale Jlom- Xiv

pe ongejleelde Bladen , opklimmend hellen-

de Trosjes en Borftelige Blikjes.

Hier komt , wederom , een Indifche te voor-

fchyn, die ook naar Oogentroost gelykt, doch

tevens, in de plaatzing der Bloemen, eeniger-

maate zweemt naar het Adderskruid. Het is

een Jaarlykfch Gewas, Kawatuwa genaamd by
de Ceyloneezen en Peetumba in Malabar ,

groeijende op vogtige , vuile , onbebouwde plaat-

fen. De beroemde Hermannüs befchryft

hetzelve, op de volgende manier. „ De Wor-

„ tel , een Vinger dik en witachtig , geeft een

3, vierhoekige ruige Steng uit, met Bladen van

s, een Vinger lang en een Nagel breed
,
tegen-

„ over elkander, blygroen, ruuw en ruig, uit

a , wier Oxelen dunne Steeltjes voortkomen ,

s» met vyf, zeven of meer Kelkjes bezet, ie-

», der een Pypachtig Lipbloempje bevattende

,

f12) JuJikiM Fol. Lanceohto-üncanbiu obrufis Sec. Fl,

Z*yl. 11. Euphrafiz aflinis Echioides Tnd;ca. HiRM. Lugdi.

«««. T. 669. DigitaÜ fimilis Planta. IiUBM. Ztyl. 8i, Vt+
mmba. Htrt. M*L IX. p. «7. T. 4«.

li

ÏT. Dfft VII. STUK.
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IV. „ waar op vierhoekige Zaadhuisjes volden , als

AFD
fi

EL
»* een Garftekoorntje , die tweehokkig zyn,

Hoofd- „ mee twee Zaadjes in ieder Hokje."
8TUK.

xi 'i. (13) Jufticia met Eyrondeefenrandige Binden,

/x^gt* Wigvormige Blikjes en zeshoekige Takken.

zeshce- Deeze Soort, een Westindifch Gewas, op
k'sc

* Vcra Crux en Jamaika groeijende , met groo-

tere Blaadjes dan het Muur en een gehelmde

geele Bloem , wordt hier t'huis gebragt. In de

Cliffortfe Tuin had t zy de Bloemen Menie-rood.

xxr. (21) Jufticia met Lancetswys' .ovaale Bladen,

ge-aairde Bloemen #» langwerpig WigVQY-

Katth'a- mige Blikjes.

By Karthagcna in Zuid-Amerika groeit zoda-

nig eenc
, volgens den Heer J a c q ö i n , die

twee Meeldraadjes heeft, en dus volflrekt tot

dit Geilagt behoort, komende de Bloemen vol-

maakt met die van 't Eiland St Euftathitis,

voorheen door my befchreeven en afgebeeld,

* zie overeen * Het Gewas , door hem in Plaat

ST
D
w
IV

i
venoonc* »

groeide in digt Kreupelbofch zes

pi.xviii. Voeten hoog, en fcheen hem niet overbly ven-

f
'
2

' de te zyn. Het hadt Bladen vau een half Voet

&c. Amm Htrh z74 H. Gif • o Euphrafia Alfines majo»

(i\)yi/ficia Fol. Lanccolatoovaübus, Ilor. Tpicaxis

J*c^ Amtr. Hifi. j. Tab. V.
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ïang , en taamelyk dikke Aairen , zo aan den ^
top als op zyde der Stengen, mee drie Blikjes

Ab
^
ESI"

onder ieder Bloem. Hoofd-

(14) Judicia met Eyronde effenrandige Bla- xiv.

den , Elsvormige Blikjts en zeshoekige AlfuwZi*
Takken. oPryseil/

de.

Voor 't overige gelykt deeze Jamaikafche

zeer naar de gene, die den bynaam van Zes-

hoekige voert.

Judicia met La<icetswyf Eyronde effen- xv.

randige Bladin en gegaffelde Bloemfteeltjes. G*f^
Dit is een Oostindifche, op Ma'abür Pulcolli

geroemd wordende volgens Rheede en V leefch-

kl'eurige Bloemen hebbende . met een Draad-

achtig dun, lang, Pypje, de boven-Lïp fmal,

kort en omgekruld, de onder-Lip in drieën ge»

deeld. De Meeldraadjes fteeken buiten deó

Keel uit en de Scyl is Draadachtig, blyvende

op het Zaadhuisje over.

(16) Juïïicia met Eyronde, wederzyds gefpit- pJ^g
Jte, teiid*'

(14) J*JlkU Fol ov,n;s integerr, Brafte^ fuWars. Am.

Xtad. V. p. $91. Jjufticia Herbacca aifurgens Bbqwn. Jam'

Us)%flltih Fol L^nceolato ovntis inrc^rrmis , Pedur.-

«ulis dichotonis Pulcoih. Htrt. Mal. IX. p. 135 T. <?•

(16} juJJicU Fol. ovatis, urriuqac mucronaiis inte^ertimis

g'^ris
, Caule genicularo , Spias fecundis. OiS S30e

ïoliBtn Tiaaorum. Rümph. ^«*. VI, » ji» T. 21. f, U
H a

li* Dm,, vu, sm*
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IV. fte, effenrandige gladde Bladen, een knik'

Afdeel, ftgg steng en over zyd hangende Aairen*

stuk?**
Dit Gewas, 'twelk Rümphiüs het Verwen-

Enwy. Blad noemt , voert dien naam in Oostindie

,

»»Xfi om dat men met de Bladen rood verwt. Men

vindt 'er , op de Molukkes , een Soort van

,

wier Bladen groene , en eene andere , wier

Bladen roode dwars Ribben hebben. In China

nam de Heer Osbeck hetzelve ook waar,

hebbende een Kruidige Steng, die uit^nobbe»

lige Leedjes beftaat ; de Bladen gefteeld en van

gezegde figuur; de Bloemen paarfch, met twee

Lippen , de eenc zeer imal, de andere breed

en driekwabbig: twee paarfche Meeldraadjes,

van langte als de Bloem. De Steng fchiet

Wortels in den Grond en het groeit op Moc-

rasfige plaatfen.

xvii. (17) Jufticia met Lancetswys' Eyronde Bladen ,

fc&Ê
4

de Bloemfieeltjes in zes/en verdeeld, waar

Tweeklep- yan de zydelingfe tweebloemig , en Ey-

ronde evtnwydige Blikjes»

Deeze, die ook in Oostindie huisvest, heeft

een gearmde Steng en korte Bloemfteelen , die

in een tweebladig Borftelig omwindzel uitloo-

pen, 't welk zes Steeltjes bevat, waar van de

twee middelften één , de vier buitenften twee-

bloe-

(17J Ju/Jhia Fol. LanceoIJto-OTati», Pedunculi» fexfloris,

fedicelli* &c. Adcl-Adaga». tiirt, M*l, IX. p, ü. T.



D I A N D E I A. Iï?

bloemig zyn , en alle Kelken tusfehen twee Iv"«

Eyronde Blikjes vervat. De bovenfte Lip der
Af

[;^
u

Bloem is Lancetvormig, de ondcrfle ovaal. Op Hoofd
,

Zandige plaatfen groeit deezc, die aan de Kust
STUKt

van Malabar, zo 't fchynt, voorkomt met ge-

tande Bladen. De Bunge-Plant van Rumphius

is 'er thans van afgezonderd.

(18) Judicia met Eyronde Bladen en lange en- xviit.

kelde Tros/en, van everhtekfe delingft G™Setk+
Bloemen , met kleine Blikjes. ' ggaau

Een vierhoekige Steng , die aan de Knoopen
Haairïg is , met zeer kort gefteelde Bladen,

komende uit de Oxels der bovenften de Bloem-

trosjes voort, met langwerpige, ftekelige Kelken

en taamelyk groote Bloemen. Dus wordt dccze

Soort befchreeven , tot welke de dirva-Caniram

van Malabar behoort.

Dit Gefjagt zou van het voorgaande alleen"

t'aar in verfchillen , dat het de Meelknopjes niet

cnkeld , maar overhoeks dubbeld heeft, waar

van de naam ontleend is. Ik heb echter aange-

toond , dat in fommïgc Soorten van Jufticia

,

door den Ridder erkend , ook dubbelde Mcel-

knopjeS voorkomen (*) De Heer J a c q u i s

vonJc

fri) JuflkU Folii* ovatïs &c. Am. A:cd. IV, p. 2 9S .

Catva Caniraro Hor$. Mal. IX. p. ioP . T. S s.

(*) Zie II. D. IV. Stuk Tan 4eei« Na$, Hifi, El. XVIII.
f

- * & Lctt. A.

H 3
II. DEM.. VII. Sn».
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IV. vondt zulks plaats te hebben in verfcheide an»

'Afdeel.
deren, $00Y zvn Ed in Westindie gevonden,

JïooFu die liy afbeeldt ert befchryft. Ik zal derhalve

?TUK. jn de ontlcheiding hier van niet treeden , en

flegts de twee Soorten voordellen , van dit Gc-

flagt, welken Linn£üs opgegeven heeft.

ï. (i) Dianthera met eenzaame Aairen overhoeks,

JDian-ètra

Een Kruid , in Florida groeijende , dar naar

fcumche. het Gods Genade gelykt , doch korte Aairen

heeft, uit Bladen, Bloemen en Zaadhuisjes fa-

mengefteld, van Plukenet, fchynt overeen

te komen met het Virginifche, van den Heer

ClAYton, Dianthera door den Heef Grono-
vius gecyteld , om dat het de Meelknopjes

,

als gezegd is , dubbeld heeft. Dit hadc de Bla-

den Lancetvormig , ongedeeld, en de Bloem-

ftceltjes langer dan de bMdèö. Volgens den

Ridder is de Steng , in dceze Soort , zeer een-

voudig . met Linnale Blaadjes ; de Bloemfteel-

tjes van de zelfde langte , overhocks : dc Aai-

ren Eyrond.

li. (2) Dianthera met Draad'achtigegekranjle Afli-

£Se. ren, de onderjien Kroontjeswyze.
^
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Op 't Eiland Jamaika , aan den gemeenen IV.

Weg, by Guanaboa, op Steenige Bofch-Hcu- Af
£
££l.

veis , vondt dc Vermaarde Sloane die Kruid , Hoofd.

dac hy toe de Leeuwsbekken betrok ; doch h( t
iTUK»

werdt aldaar, van de Engelfchcn, BaljemkruidJ^ ****

geheten. Het was klein en fmalbladig , mee

eene bleek paa**fche Bloem. Browne heefc

hetzelve voorgefteld , onder, den naam van Dian-

thcra met Lancetswys' E\ ronde Bladen , en

een uitgebr i Je opitygende I ros van gekran-

fte Aairtjes.

Hier zou ik dat Oostindifch Kruid , 't welk

de Hor N. L. Buamannu* Hysopbladig*

Dianthera geweld heeft (*) , befchryven kun-

nen; doch alzo in desxvlf. Afbeelding /i - geen

blyk van dubbelde Meelknopjes openbaart, ter-

wyl die in de Krakkende Jufticia , door zya

Ed. op de zelfde Piaat afgebeeld , zeer zigt-

baar zyn , heb ik, om de verwarring te ver-

myden , zulks nagelaten : te meer, dewyl da

figuur der Bloemen in de cerstgemelde veel ge-

lykt naar die van 't voorgaande Geflagt.

G r a t 1 o l a. Genadekruid.

Een onrcgelmaatige Bloem , met de Boven-

lip omgeilagen : een zevenbladige Kelk , de twee

buitenfte Blaadjes uitgebreid : vier Meeldraad-

jes , waar van twee onvrugtbaar , met een

twee-

Flor. IrJL. p. 11.

H 4
ÏI. ©KL. VII. STOK.



TweèmahïHice Kruiden.

IV. tweehokkig Zaadhuisje, zyn de Kenmerken van
A
"fI

B1L
- dit Geflagt.

Hoofd- Het bevat, behalve het gewoone Kruid van
*vvs* dien naam, vyf andere uitheemfche Soorten.

g l'r i*
^ Genade-Kruid met Lancetvormige Zaags-

OffiZaL wys' getande Bladen en gejteelde Bloemen,

Dit Kruid groeit niet alleen in Vrankryk , den

Elzas en de Zuidelyke deelen van Europa , maar

ook in Duitfchland op verfcheide plaatfen. Men
vindt het overvloedig in ons Land , by Gorni-

chem aan de Dyken , fchryft Commelyn. De

naam is Gratiola, in 't Neerduitfch Gods Gena-

de, 't welk ook Genade-Kruid kan betekenen.

Immers die nnam is van een voornaame uitwer-

king deczes Kruids, in de Menfchen van byna

onlydelyke Pynen te verlosfen, afgeleid. De
Franfehen noemen het ook Herbe au pauvre

Homms of Arme Mans Kruid , misfehien om dat

het een zo goedkoop Purgeermiddel verfchaft:

de Duitfchers ook wel Galkruid , wegens de

bitterheid.

Volgens den Heer H aller heeft het een

regte, ronde, zeer Takkige Steng, van een Voet

hoog, met ongeitecide, gepaarde, fpits ovaalc,

fcherp getande Bladen of Blaadjes, brengende

Bloe-

(i) Gr*tieUTo\. LanceoIat?s ferrath, Flonbus peduncula-



Bloemen uic derzelver üxelen voort , op een- IV.

bloemige Steeltjes. De Kclkbhadjes zyn (pits
^FD^'

Lancetvormig : de Bloem is dunner
, lang van Hoofd»

Pypje, aan den Mond opwaards omgeboogen

,

8TüK*

bleek, hebbende de Slippen paarfch, den Keel'jjf^
met een geelachtige Wolligheid bekleed.

Op fommige plaatfen in Switzerland, gelyk

by Yverdun , tusfehen het Meir en Kaneel,

groeit dit Kruid zo menigvuldig , dat veeïe

Weiden 'er ongebruikbaar door zym Het be-

mint vogtige Landsdouwen. Aldaar gebruiken

het de Boeren , uitwendig , veel tot een Wond-
middel. Inwendig is het door de Ouden, als

een voornaam Middel tegen anders ongeneeslyke

Kwaaien , inzonderheid in zwaar Kolyk en Wa-
terzugt , zeer geroemd geweest, doch heden-

daags laat men veelal zulke üerkeen gevaarlyke

Middelen , als dit , die den Lydcr , als 't ware ,

op de proef zetten, voor de Kwakzalvers over.

In kleine veelheid nogthans heeft men hetPoeijér

der Wortelen , met verzagtende Konfervcn ge-

mengd , de Bladen in Wyn getrokken , of in

Melkwey gekookt, en met meer dergclyke voor-

bchoedingen , fomtyds Wonderen zien verrigtcn.

O) Genade-Kruid met langwerpig ovaale Bla- ir.

den , MaSfoa»

Caule repewe. Am. Acad. IV. p. jos. Monicria minima re-

pens Sec. Brown. Jam. z6 9 . Men. Rsmoli «pens Ewx.

Hifi. \. p. 2oj. T. iz 9 . f. i. JACQ,. O*/. P. I. T. I.

? '
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den. eenbketnige Steeltje

de Steng.

kruipen*

ÏÏ°uk

FD
' °P Moerasfige plaatfen van \ Eiland Jamaika

EtKwy vondt Sloane dit Kruidje, naar het Beekeboom
v{le * gclykende , doch met eenzaame blaauwc Bloemp-

jes in de Oxelen. Het was Monnieria genoemd

door Browne, en is door den vermaarden Eh-

RtT keurtyk afgetekend. De Heer Jacquin

vondt hetzelve op St. Domingo, niet ver van

Kaap Francois,en geeft 'er een Afbeelding van

,

zo a's het in die Landen natuurlyk groeit, be-

dekkende aldaar den Grond als Mos, by gehee-

Je Velden ; doch het hadt niet dan Sneeuw-witte

Bloemen. De Blaadjes waren langwerpig Ey-

rond, ftomp en glad , zeer kort getteeld, tegen-

over elkander : de Kelk vyfbladig, de Bloem

eenhladig , in vyven gedeeld , met vier Meel-

draadjes , twee lang , twee kort , allen met lang-

werpige opleggende Meelknopjes. De Styl was

Draadachtig , met een geknopten Stempel en

wierdt een tweehokkig Zaadhuisje met zeer

kleine Zaadjes.

m. (3) Genade -Kruid met Eyronde drieribbige

Rcndbla- Op Zandige plaatfen, in Malabar, groeit die
dlg

' Kruidje, met Stengctjes van een Vinger hoog,

vierhoekig glad, om laag kruipende: de Blaad-

je»

Bladen.

«uspaxn. Htrt. Md. IX. p. m. T.

Tsjanga-
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jes ongedeeld, gepaard Eyrond,ftomp glad, IV.

drieribbij: , mee een of twee fLauwe landjes:
Af
^el«

Bloemfteetjes in de Oxelen ,
lanöei dan de Hjofb»

Bladen: een vyfdeeiigenKeJk; twee Meeldraaé- STff*i

jes; een famcn^cdrukt , rondachtig, tweehok-

kig Zaadhuisje.

(4; Gen id- -Kruid met Lancetvormige , ceni- iv.

germaate gekartelde Maatjes, aie korter Hllf"p?
1*

zyn dan ae Leedjes van hut Stengetje.
ôpblt

Dit, op de Rystvelden by Trarquebar voor-
d '

fc '

komende, volgens ü. Koemg , heeft etn Draad-

achtig regc Stengetje van een Voet hoog, met

Leedjes veifehciJe maaien langer dan de Bla-

den, die gepaard, ongdtteld, Lancetswys' Ey-

rond zyn en glad ; de onderden met een of

twee Tandjes. Het heeft Bloem deeltjes in de

Oxelen overhoeks , veel langer dan de Blaadjes.

De Kelk is zeer klein; het Bloempje veel groo-

Der dan het Blad, Smoelachtig.

(.;.) Gcnadc-Kru ;d met Lancetvormige,Jtompe , v.

eenigermaate getande Bladen. v?5"SL

Deeze Soort zoude op MaTabar zo wel als

in Virginie huisvesten. Het Matëb&rtóhe Vöerl

den

O) Grat'mla Fol. Lanceototis fubferratis , Articulo Cauüno
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IV. den naam van Tsjeria-Manga Nari , zynde door

Afdeel* Commelyn jndifche Veronica met blaauwe Bloe-

Hoofd- men en Gamander- Bladen getyteld. Het Vir-

stuk. ginifche heeft , volgens den Heer Clayton,

vif.

eKU'r eene Pypachtige Bloem en een blyvende Kelk,

in zes fpitfe Punten verdeeld, met een fmal

tweebladig omwindzel van boven gekroond

;

zynde het Zaadhuisje Eyrond en een weinig

gefpitst. Hier van komt een verandering voor

met driedeelige Bladen , zegt Linnjeus.

vi. (6) Genade-Kruid met byna ongejleelde Bloemen»

Texavi-

na
' ^ter F e u i l l e e vondt dit Kruidje , dat hy

aaafch. Gratiola met breeder Bladen en witte Bloemen ,

in de Landtaal Hulgue, noemt, in de Geberg-

ten van Chili , op 26 Graaden Zuider Breedte.

De Bladen waren meer dan een Duim lang en

een half Duimbreed, gepaard, gekarteld, on-

gedeeld, zo wel als de Bloemen, die uit een

vierpuntige Kelk voortkwamen , bellaande uit

een Pypje van een half Duim lang, dat zig,

aan den Mond , in vier Hartvormige Slippen

verdeelde, zynde wit met roode Streepen. Het

Stampertje wierdt een tweehokkige Vrugt met

kleine Zaadjes. Dit Gewas, bitter van Smaak

zynde gelyk het gewoone Genade-Kruid , hadt

een openende en purgeerende kragt, en werdc

vaa

(«) GratloU Floribus fubfesfflibiis. Gratioh latiore folio ,

Tlore albo. FEUILL. Peruv. III. T. 17. Niet T. 47. Ver-

drietig is 't, dat de aanhaalingen inde Werken van Lin'n^u*

zo vit eta zyn.
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van de Indiaanen, in Aftrekz

men gebruikt.

SCHWENCKIA. STUK^

"

Ter eere van den Kruidkundigen Heer niJ?"'**'

Schwencke, werdt deeze Geflagtnaam in-

gefteld door den Ridder zynde daar van de

byzondere Kenmerken , een byna egaal verdeel-

de Bloem, met den Keel geplooid en Klierig,

drie onvrugtbaare of ongeknopte Meeldraadjes

hebbende , en een tweehokkige veelzaadige

Vrugt.

De eenigfte Soort (i) is een Gewas, in de

Westindiën groeijende, als uit de Kolonie van

onzen Staat aan Rio de Berbice of uit de zoge-

naamde Berbiesjes afkomftig zynde ^ van waar

het Zaad , onder andere Zaaden , in 't jaar

1751, aan gedagten Heer in 's Hage was toe-

gezonden. In 't uiterlykc aanzien gelykt het-

zelve , zo zyn Ed. aanmerkte , zeer naar de

Boerhaavia diffufa ,
zynde onze Tweede Soort

,

hier voor befchreeven *
: doch Linn^üs oor* *Bladz.4 j.

deelt , dat het in de Natuurlyke Orde naast

komt aan de Browallia. Het is een Zaay-PJanc

of Jaarlykfch Kruid, hebbende een zwak rond

Stengetje, ongevaar een Voet hoog, rosachtig

en met Haairtjes bezet , dat zig boven in Tak-

jes

O) Sdiwenckia. Syst. N*t. XII. Cen. 123?. p. 6 \. VeU

iryving dtr Medicinaals

ib. Color.

» Deil. YUt Stuk*
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IV. jes uitfpreidt. De Bladen, overhoeks daaraan
Afd

1̂

£L
' groeijende , zyn Lancetvormig , efièrraucüg,

Hoofd- wat ruig , met lange Steelen. A >n de cnde-

$tuk . jjngfe Xakjes komen de Bloempjes Pluimswy*

tigeT^' ze > °P re(Jelyk lange Steeltjes
, roodachtig geel

van Kleur, eenigszins Trechterachti
\ , als be-

gaande uit een Pypje, dat zig uit een vyfian-

dige Kelk verheft, en aan den Mond Merswy-

ze verdeelt, h-bbende een geplooiden Keel met

Kliertjes, 't Getal der Meeldraadjes is vyf

,

waar van twee geknopt zyn , zo lang als de

Bloem; het welk de Plant tot decze Kiasfe be-

trekt. Het Vrugtbeginzel is rondaebtig , de

Stempel ftomp. Een Gekleurde Afbee'ding

van dit Kruid is door den Heer Schw^ncke,

met de befchryving van den Hoo^k ei-aar D.

van Royen, aan 't licht gegeven.

Calceolaria. Klompbioem.

Een Smoelachtige opgeblazen Bloem ; een

Kelk in vieren egaal verdeeld en een tweehok-

kig ,
tweekleppig Zaadhuisje, maakt de Ken*

jnerken van dit Geflagt uit.

Het bevat twee Soorten, als volgt.

(1) Klompbioem met gevinde Bladen.

Deeze Plant, in Peru waargenomen door Pa-

ter

(i) CalcalarU Fol. pinnars Mant. 17+. Syst. Nat ^eg,

XIII. G«n. i»8J. p. Co. Calceola.ta Fol. Sca^Cx vuig.

FEU.LL Peruv. III. p, W. T. 7 . f. *. Aff, Swlïtf*»
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ter F e u i L L E E , verheft zig aldaar tot drie IV.

Voeten hoogte De Stengen zyn uit Leden A?^Et-

famengcfteld en paarfchnchtig blaauw van Kleur, Hoofd-

aan ieder Knoop twee Bladfteelen hebbende
,
JTUK *

van Bladen welke eenigszirs naar die van \ni^
M':fm

Schurftkruid gelykeu. Uit die zelfde Knoopen

komen dikwils Bloem deeltjes voort, van meer

dan een Duim langte , elk met een geel Bloemp-

je , dat zig als een Klompje of klein Holblokjc

vertoont , waar van hy het Kruid den naam

gaf. Het groeit in de Valey van Lima op vog-

tige plaat (en , en het Aftrekzei of Water , waar

in de Bladen ééne Nagt ge Itaan hadden , werdt

van de Ingezetenen als een zagt Purgeermiddel

ingenomen.

In de Upfalfche Akademie-Tuin is dit Kruid

uit Zaad geteeld, naauwkeurig waargenomen,

en in de Verhandelingen der Koninglyk Swced-

fche Akademie te Stokholm, op 't jaar 1770,
afgebeeld.

(a) Klompbïoem met onverdeelde Bladen,

Misfchien wordt hier dat andere Kruid be-

doeld , 't welk die Pater op de zelfde Plaat

afbeeldt , onder den naam van Calceolaria met

Salie- Bladen , zynde door hem in de Valey van

Pinco , in 't Ryk van Chili ,
gevonden. Het

hadt byna dergelykc hoogte als 't voorige ,

(i) CakuUria Fol. indivifis. An Calceolaria Salvix folio,

rulgo Chachaul? Feuill. Ptruv. III. p. 13. T. 7. f« *•

II. DltL, VII, StUS,



tftB TtfEÉMANNlöfc KrüI1>EW.

IV, maar de Bladen waren Lancetvormig , ongg.

Afdeel, fteeld, gekarteld, gepaard aan de Takjes, die

Hoofd- Trosjes droegen , van dergelyke geele Klomp-
stuit. achtige Bloempjes en Zaadhuisjes als die van

vip™*' het Speenkruid. De gedroogde Bladen , tot

Poeijer gemaakt , waren , als men het cp de

Wonden leid , een treffelyk Heelmiddel. In de

Landtaal werdt het Chachaul geheten.

Pingüicula. Smeerblad.

Van dit Geflagt, dat wegens de Smeerigheid

der Bladen zynen naam heeft , komen de vol-

gende Kenmerken te voorfchyn. Een Smoel-

achtige gefpoorde Bloem : een tweelippige vyf-

deelige Kelk; een eenhokkig Zaadhuisje.

't Getal der Soorten is vier, die altemaal in

Europa huisvesten.

geelih. Deeze Soort, in Portugal waargenomen, is

uit het gezegde kenbaar.

ir. (2) Smeerblad met een Cylindrifch Honigbak-

gSS 1
' ïe > van lanite het Bloemblaadje.

1) Tlngmcula NeSsn? i
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Deeze , reeds over lang bekend , is Berg-Sa. IV.

rdcula, mee cene gefpoorde Bloem, by C. Bau- AFj>««.»

hinüs getyteld , en komt , onder den naam van Hoofd»

Pinguicula Gesneri , voor, in 'c Werk van J.
STÜff»

Bauhinus. Die Autheur merkt aan, dat Ges-J^"***"

nerus 'cr Olyfbladen aan toefchryft , terwyl

het de Bladen veel breeder heefr. Zyne AfbeeU

ding verfehilt weinig van die van Clusius,
welke goed is , volgens den Heer Haller,
door wien dit Kruid , dat op Moerasfige plaatfen

in geheel Europa gevonden wordt, in Switzer*

land ook hier en daar, m belommerde Bosfchen ,

is waargenomen. Hierom voert dccze Soort den

bynaam van Gemeens ,
zynde in Gelderland door

den Hoogleeraar D. de Gorter ook ont-

dekt ; wordende in 't Nederduitfch , volgens zyn

Ed , Butterwortel genoemd of Berg - Sanikel

;

doch de Engelfchen noemen het Butterwort, dat

is Boterkruid , wegens de Smeerigheid der Bla-

den, 't welk beter ftrookt.

Dit Kruid geeft uit den Wortel ecnige ovaale

Bladen ; met een dikke Lymerigheid begroeid

,

die de randen inwaards geplooid hebben , van

buiten ruigachtig. Dezelren maaken een Plan-

tje byna als de Primula Veris , en daar tusfehen

komen enkelde Bloemfteekjes van aanmerkelyke

langtc, ieder met één Bloempje, dat veel naar

de

*>nato. C. B. Pin. Pinguicula Gesneri.
J. E. M/t. III.

p. u«. Tournf. Injf. 167. Haia. Hdv. til, fin^uicala.

CUJS. Hijl. I. p, ui. Pmn. j«o.

I

II. DUU VIL STWK.



130 Tweemannice Kruiden.

IV. dc Violen gelykt. Het is door Tournefort
Afdeel. Daauw^eur jg afgebeeld. De hoogte der Steel-

Hoofd- tjes kan naauwlyks een half Voet haaien. Ia

8TÜK* de Bergachtige Landen
, op vogtige plaatfen,

^
£*™y- bloeit het zo dra de Sneeuw weg is gefmolten,

zegt Doktor Mappus, wordende deswegen

,

in den Elfaz , Schneewurtz geheten. Men vindt

het gemeenlyk met blaauwe, doch het komt ook

met Vleefchkleurige Bloemen voor.

PhFuicuia
^ Smeerblad met een Kegelvormig Bonighak-

a$££* je, dat korter is dan het Bloemblaadje,
Alpifdu

Deeze groeit overvloedig op de Switzerfche

Alpen , en onderfcheidt zig , in de eerfteopflag,

door haare witte Bloemen, over de Berg-Val eijen

als een wit Laken uitgefpreid. Op de Lapland-'

fche Gebergten is dit Plantje ook zeer gemeen,

en verfchilt van het gemcene Smeerblad niet dan

door de witte Kleur en figuur der Bloem. Clü-

sius vondt het Wkbloemige met het paarfche

vermengd, op de hoogfte Bergruggen in Oos-

tenryk , groeijende op Velden daar de roode

Primula, zegt hy, groeit :'t welk een ongemeen

fierlyk tapyt doet voortkomen van onder de

Sneeuw.

iv. (4) Smeerblad met eenisermaate ruige Sten-

(i) Pingwcuia Neforio Conico Petaio hreviore. Fl.

12. T. XII. Fit;. 3. FL Stuc. 22 , 26. Ping. Flore albo mi-

nore calcaii brevisfirao. RAJ . Hifi. 75*.

f4 ) Pinguicula scapo fiibvillefo, FI. Uft. ij. T» »*•

lig, z. fhS**, zit z7.
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De E'oemftcekjes, die dc eenigfte Stengen

van <Jcr7e Plantjes zyn , komen Haairig vopr ia
!

decze Soort, we.ke zei^nam is in Lnplanl,^

doch ook gevonden in Siberië. Zy is in alle
; '

declen zesmaal kleiner dan het Gcmeene Smeer- m
blad, zegt dc Ridder.

Alle de Soorten van dit Gewis , hoe klein

ook, zyn niet ontbloot van nutti-heden. Rajüs

zegt, dat het Landvolk in Wales zig daar van

een zagt laxecrende Syroop bereidt: Baphinus,
dat de Herders in de Alpen met het vette Sap

der Bladen de kloven in de Tepels der Runde-

ren beflryken en dus geneezen. De Laplan Iers

gebruiken de Bladen, om eene Lymigheid en

Lyvigheid te gecven aan zekere dikke Melk >

die in de NooTdelyke en Westelyke deelen van

Sweeden zeer in gebruik is, wordende aldaar

Taetmioilk of Saetmioelk genoemd. Frisfche

Bladen van dit Kruid op de Teems gelegd

zynde , wordt de verfche warme Melk daar

door gegooten, en dan bat menze dik.worden $

't welk dus veel fpoediger dan anderszins ge-

fchiedt. in de Zuidelyke declen van Enge-

land , evenwel, fterven de Schaapen *er van.

;cns gebrek

kunnen eeren , en hierom werdt dit Kruid al-

thar Whytrcot genoemd , zo de Londen fche

Doktor PENNiïus aan Clusius verhaald hadt»

Utricularia. Neetekruid.

.Een Smoelachtige gefpoorde Bloem , voort*

B. DCMh VU.STW,
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IV. komende uit een twecbladige gelyke Kelk en

Afdeel.
de Vmgt ecn ecnhokkig Zaadhuisje , zyn de

Hoof'd- Kenmerken van dit Geflagt, dat de volgende

stuk. Soorten bevat,

t. CO Neetckruid met een Elsyormig Honigbakjt

Ha A^inat
en Eyronde effenrandige Bladen.

AipifcU. ^ ^ hoogde Gebergten van 't Eiland Mar-

tenique heeft de Heer J a c q ü i n deeze Soort

waargenomen , alwaar zy op een vogtig Veld

in de Maand February bloeide. De Wortelen

waren Vezelachtig en met kleine Knobbeltjes

als die der Aardappelen bezet: het hadc maat

twee Bladen van anderhalf Duim lang en een

enkele regte gladde Steng, van een half Voet

hoog , draagende één of twee Bloemen , vil

van Kleur en zeer groot.

ix. (a) Neetekruid met een Kegelvormig Honfy

cSadeid.
bak

l'
e ' knikk£nds Vrugten en de Wortel®

zonder Blaasjes.

Deeze, door Plumier in Amerika gevon-

den , is het Gcmeene niet ongclyk , maar heeft

een kruipende Wortel , en geeft aan ééne Steng

van zes tot tien Bloemen. Ook komen 'er,

aan de Wortelen , geene Knobbeltjes noch

Blaas-

(0 UtricuUria Neftario Subulato &C Jac<* Jmtr. M<

iMnï'Tth*
** Neaatio Con!co

»
Fruaibus c"mis **
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Blaasjes voor. 't Is een Gewas met Venkel- IV.

bladen, dat in Moerasfen groeit. Afdeel.

(3) Neetekruid met een Kegelvormig Honig- ^j^
bakje , de Steng weinige Bloemen hebbende, m.

UtricuLf

Deeze is het Water-Duizendblad met Neeten T£ vuli*'

van C. Bauhinus , deswegen Lentibularia van Gemeen.

Rivikus, Vaillant en andere Autheuren ge-

noemd, en door Haller dus behouden; niet-

tegenftaande die naam , zo LinnjEüs te regt

oordeelde, een aanmerkelyke verwarring baart

met Lenticularia , gelyk fommigen het Eenden-

Kroos heeten, welks Latynfche naam was Len~

iküla palujlris , om dat de Blaadjes naar Linzen

gelyken. Hier gelyken de Blaasjes der Bladen

meer naar Neeten (Lendes), en daar van ont-

leen ik den Geflagtnaam , als dien van Blaas-

kruid reeds elders gebruikt hebbende *. Lobel * 11. d.

noemt het Water-Duizendblad met geele gehelm-H'

'

de Bloempjes , en anderen Gehelmde Water-Venkel.

Dit Kruid komt , door geheel Europ3 , in

ftaande Wateren op fommige plaatfen voor.

Die vermaarde Botanist Toürnefort fchynt

hetzelve in zyne Kruidleczingen niet gevonden

te hebben; ten minde omllreeks Parys niet, al-

... waar,

Lapp, 14, Fl. Sut:. 44, **. R. Lu^ib. 304. Lentibularia.

RlV. Mm. 7 g. DlLL Niv. Qn. 115. V AILL. Bot. Pnr.

P 114. MAPP. p. ït$. HALL. Htlv. 6 IX. Ml», dl ÏAc*d.

i 3
II. nat. VII. Stuk*
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IV. waar de Chïrurgyn Vaillakt, zegt hy, heN
Afpeel.

ze jve fe -Yerfaïiies ontdekte , en die zelfde vondt

Hoofd- het vervolgens overvloedig groeijen in 't Meir

6tuk. van Trïvau, behoorende tot het Park vanMeu-

v%*
Wy

' don « In de Zuidclykc deden van Vrankryk,

everwei, is liet niet minder gemeen, dan in

het Noorden van Ruropa. Men vindt het ook

in fommige declen van Duitfchland en Engeland.

In Vriesland komt het overvloedig voor , in

Slooten, Vyvers en Water-Dobbcn , zo Mee-
5,e verhaalt ; doch in Holland fchynt het nog

nii t waargenomen te zyn Op Ceylon in

Oostindie zou Hermannus het hebben gezien.

Uit een Wortel, die in de Modder der Sloo-

ten zit en óverblyft, geeft dit Kruid Bladen,

welke zeer veel nanr Venkel gelyken
, zynde

Ze"r fvn verdeeld. Deeze dobberen , tegen d^n

Fon'tyd, in 't Water, wordende öpgeligt van

de gezegde Eba^es , waar mede zy als Ne- ten

zvn bezet , en die alsdan zyn uitgezwolteö.

Verder verheft zig allengs de aanproeijende

Blöemfteng ,
regtftandig uit het Water , en

fpreidt zig in Bloemfteeltjes uit, die in de Na-

zomer Bloemen vertoonen , welke vry groot zyn

cn reel van Kleur , taamelvk naar die van 't

Vlafc' k-uid selykende, met de bultjes van de

Onderlip Oranje. Deeze Steeg is minder dan
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een Voet hoog en heeft dikwils maar vyf Bloe- IV.

men. Het Zaadhuisje- is rond met een Puntje,
Afd*el'

en bevat veele kleine Zaadjes als ftof , niet een Hoofd*

enkel Zaad , gelyk' Ray en Rivinus verkeer- stuk*

delyk gezegd hadden. Na den Btoeityd zakt

het Loof weder op den Grond , en de gezegde

Blaasjes vertoonen zig daar aan , wanneer 't ge-

droogd is, gelyk zwarte Stippen.

Die deelen , welke voor Meeldraadjes 't fche-

pe komen , zyn zeer zonderling in dit Kruid

,

bevattende als een wit Kringetje ieder Mcel-

knopje en dus voor den Styl geplaatst zynde,

gelyk Dillen ius klaar vertoont. Zy zitten

boven de opening van het Honigbakje, dat ee-

ne Spoorswyze figuur heeft , volgens hem ;

doch volgens Linnaus Elsvormig is en van

Jangtc als de Onderlip , digt daar tegen aan.

De Groote, zegt zyn Ed., van Rivinus af-

gebeeld , die den Kelk van agteren gerond

heeft , en de Kleine , met eenen dwarfen als

geknotten Kelk, groeijen door malkander.

(4) Neetekruid, dat het Honigbakje gekield lv-

heft. ru"£r.
Klcinder.

Deeze , door de figuur van 't Honigbakje

niet alleen , maar ook daar in verfchiliende

,
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IV. dat de Keel met geen bultig Gehemelte is gt>

Afdeel.
fl00tcn . ^omt Vecl zeldzaamer voor. Haar

Hoofd- Bladen dryven op het Water, en zyn niet zo

stuk. fyn verdeeld , wordende by die van Knawel

vip!™*' vergeleeken door Boccone. Vaillant rtelt

haar als de Tweede Soort van Lentibularia

tooi- , en zegt, dat dezelve op ver naa zo ge-

meen niet als de eerlle is omftreeks Parys,

hebbende die alleen maar waargenomen te St.

Leger en Iveiines, in de Moerasfige Weide,

ter plaatfe daar men het Piment Roial, gelyk

hy de Gagel noemt , in menigte vindt (*).

Toürnefort hadt, in zyne Kruidleezing om-

Itreeks Parys , deeze zo wel als die over 't

hoofd gezien (f).

UtrhUl*-
^ Neetekruid met een Elsvormig Honigbakje,

r
slhuiata. (6) Neetekruid met een bultig Honigbakje.
Elsvormig.

vi. Behalve het Gemeen e zyn deeze twee Soor*

Bultig.' ten in Virginie gevonden door den Heer Clay-

terd worden, voedende op bhdz. 34J, reg. iS,hct woard

dan in; en kezende minder dan in Vrtnknk- Ik wilt niet,

Jaria vulgaris. Inft. Rei. men ze in dar zyn

(5) UtrLlaria Neftario

W UtricuUria Ntftario
|

gibbofo. Gnow. ptrj>. 5,
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ton , die de eerfte noemt Pyrola of Winter- IV.

groen , met witte ge-aairde Bloemen en ronde
Af»*bl»

gekartelde Bladen , die op zeer lange Steeien Hoofd-

zitten. Link jEüs zegt, dat de Bladen Haair- STUK*

achtig zyn.

(7) Neetekmid met een naakte tweedeelige vu.

Bloemsteng. j£Jj£

Deeze groeit natuurlyk in China, volgens 1'^,

den Heer üsseck, die haar afgebeeld heeft.

Zy wordt maar een Handbreed hoog en heeft

Stengen met dubbelde Trosjes van geele Bloe-

men, welke veel gelyken naar die van de Ge-

meene Soort.

(8) Neetekruid met een naakte Steng , die over-
vrTr .

hoeks verfpreide Elsvormige Schubben heej"t, c«rüua.

In vogtige Landen , inzonderheid daar men
de Ryst teelt, op Malabar en Ceylon, groeit

deeze * met een naakt Draadachcig Stengetje

van een half Voet hoog, dat ongebladerd is,

maar gefchubd en op den top eenige weinige

ongedeelde Bloemen heeft, blaauw van Kleur.

Verbena. Yzerhard.

De Kenmerken hier van zyn; een Trechters-

wyze

(7) Utricularia Scapo nudo bifido. Osb, Iti*. 243. T. 3.
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IV. wyze byna egaale Bloem, die krom is, metéén
Afdeïl. ^an(j van <jen ^ei)c geknot. Twee of vier Meel-

Hoofd- draadjes in byzondere Soorten. De Bloemen

stuk. komen by lange Aairen voort. Het Vrugtbegin-
Emwy-

zej verandcrt in twee of vier naakte Zaaden.
V'S''

Zestien Soorten , waar van byna de helft

tweemannig , de overigen viermannig zyn , ko-

men in dit Geflagt voor, als

x. CO Yzerhard , dat tweemannig is, met zeer

cZtica'* ^an&e getaterde Aairen,

Van 't Eiland Aruba, by Kurasfau, heeft dee-

ze haare afkomst , hebbende de vermaarde JBreyn

het Zaad daar van, 't welk van dat Eiland ge-

komen was , van den Heer Kig gel aar ont-

vangen. Hy noemt het , Amerikaanfch Yzer-

hard met Eerenprys- Bladen en een zeer lange ge-

aairde- hoogroode Bloem. De Sherardia met

Brandenetel-Bladen , die van onderen grys zyn 9

en violette Bloemen, door Eiiret afgetekend,

is hier. fhuis gebragu

(2) Yzerhard , dat tweemannig is 9 met zeer

lange Vleezige naakte Aairen , Lancets*

wys Eyrmde Jchaef getande Bladen ; de

Steng glad,

Decze

(0 ytrhena diandra, Spïcis longisfimis foliofis. Sysi. Na't.

XU. Gen. iz. p. «2. VtS . XIII. p. 61. Vetb. Fol. ov. acu-

tnin. Spica foliofS. H. CSff, 10. Veronica Ocubica Teucrii

ShmrdtéUiticz folio. Ehrei
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Deere gelykt mar de volgende in Geftalre , IV.

m^ar yerfchilt door een ongehaairdc Steng , die
*™ sm*

grien is en gladde Bladen heeft, zonder JHaair-

fjcs. De Rlocmen zyn blaauw, hebbende wel STUfc

vier Meeldraadjes doch niet meer dan twee

Met Iknopjes.

(3; Yzcr^ard . dnt

lange Pleezige naakte Aairen
, Spatelswys' j*maUtn*

Eyronde Zaagtandige Bladen; de Steng ruig» ^
am3i .

Deeze is op Jamaika overvloedig, aan de
kMUa "

Wegen , door Slo \ne waargenomen , en groeit

ook op andere Westindifchc E'landen, zynde,

zo wel als de voorde, een Jaarlykfch Gewas.

Hier wordt de Valerianoides , van Boerha ave,

t'huis gebragt. Het Kruid, in de Openbaare

Tuinen bekend, heeft een paarfche Steng, zegt

de Ridder.

(4) Yzerhard , dat tweemannig is , met Ey- tv.

ronde Aairen , en Lancetvormige Zaagswys'%™hadi'

geplooide Bladen ; de Steng Heefterachtig s naibii.

Hier word: bedoeld , de Heefterachtige Ame-

Tikaanfche Lavendel van Plumier met breede-

Valerianoidcs Eof.rh. i

Lavandula Fol. eren. 1;
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IV. re gekartelde Bladen, welke Knoopbloemige Sfci

Afdeel.
rar^a joor Vaillant getyteld was. Zy heeft

Hoofd, de Bladen Zaagswys' getand, byna als die van

stuk» ,

t Kruid dat men Stocehas noemt. Zy groeit

jn de Westindiën.

v- (5) Yzerhard , dat tweemannig is, met losfe

Prhmati Aairen , overhoekfe , driekantige , geknotte

,

S'iekan-
gebaarde , Kelken en Jiomp Eyronde Bladen,

tlg
' Het Kleine Yzerkruid met Gamander-Bladen ,

van Sloane, wordt gelyk gefield met hetcwee-

zaadige Amerikaanich , dat Bladen van Schot-

telkruid heeft, by Pluken et:, zyndc op Ja-

maika gevonden.

jnexl'ana
Yzerhard , dat tweemannig is , met losfe

Mexi-
'

! Aairen, hebbende de lenigtkelken neerge-
kaufch.

boogen
,

rondachtig
, tweelings en fiekelig.

De Afbeelding cn befchryving van den ge-

leerden Dilleniüs heldert deeze bcpaaling op.

De Stengen van dit Mexikaanfche Yzerkruid,

zyn vierhoekig, aan de kanten ruuw; de Tak-

ken gepaard , van boven gegaffeld , in lange

Aaircn uitloopende : de Bladen Hartvormig

,

langwerpig , ruuw , zeer kort gefteeld. De
Zaad-

i fol.o Fiuda Aparincs. Dlix.
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Zaadhuisje;

en gelyken

(7) Yzerhard dat tweemannig ü, met lange wwu*'
Aairen , gebaarde Kelkjes en Eyronde vn.

Jcherp getande Bladen.

Dit Kurasfaufche is een Heefterachtig Gewas ,

f

Kuras-

door Hermannus voorgemeld en Kcempfera
au

c

*

door Hoüston getyteld.

(8) Yzerhard dat viermannig is , met rondach- vnr.

tig byna regtopftaande Kelkjes en ftekelige «
M
/

pais '

Zaadhuisjes» Kiisachtig.

Deeze , als een Jaarlykfch Kruid, vaneen

tot drie Voeten hoog, door Loefling in Zuid-

Amerika gevonden , en van hem Burferia ge-

tyteld, voert den naam van Blairia by Amman.
Linn^eus noemtze Klisachtig, om dat de Zaad-

huisjes naar die der Klisfen gelyken. Sloane,

nogthans , hadt dezelven te groot afgebeeld,

zo de Heer Jacquin aanmerkt, en het Gewas

Scorodonia geheten. Zyn Ed. heeft hetzelve,

op nieuws, in de Westïndiën afgetekend, en

merkt aan , dat hetzelve altoos vier Meel-

draadjes heeft.

(9)

(7) Verton* diandra Spicis longis 8re. Vcronic* fimilisFru.

(3) Verton* tertandra ,
Calycibus fubrotundis ereaiusculis

«cc. Verb. Lappulacea; Jacq. Obf. p. 37. T. 24. Burferia.

tOFIL. Iu 194. N. 69. Scorodonia Fl. fpicatis, SLOAN. Jam.
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IV. (9) Yzcrhard , dat viermannig is , met Kegel-
Afdeel, achtige Bloemhoofd]es , Zaagnfyf' gctundt

Hoofd- £/a<fen era eerrc* kruipends Steng.

tx In Virginie vindt men, aan dc Zeekusten,

zlÊfiïïa
een KruiPend Jaarlyfcfch Kruid , met lange

,

Knoopbioe-ftyve , fpitfe , Zaagswys getande Bladen , uit
mg

' derzelver Oxelen en aan den top p:iarfche Bloem-

hoofdjes op lange Steeltjes voortbrengende

,

met witte Bloempjes; op ieder van welken een

enkeld Zaad volgt , dat met Haairtjes gekroond

is , tusfehen de Schubbetjes verborgen. Dit,

tot het Yzerkruid t'huis gebragt
, fchynt over-

een te komen met het Knoopbloemige van C.

Baohinüs, *t welk die Kruidkenner, te Napels

van den vermaarden Imperatus ontvangen

hebbende, afbeeldt en befchryft
; zeggende,

dat het maar Stengetjes heeft van ruim een

half Voet en Blaadjes van een Nagel lang ,

doch Blocmfteeltjes van twee of drie Duimen»

Men vindtze op Sicilië volgens Cyrillus.
Decze Soort, en eene aanmerkelyke Verfchei-

denheid daar van , groeit ook op Jnva , Cey-

lon, Malabar en elders in Oostindie, gelyk uit

de Afbeeldingen van den Heer N. L Bor-
manjnus blykt (*).

(10)

f 9 ) Vvhena tetrandra Spicis Capitato-Conicis ScC Spie.

Ztyl ?99- BMMU Ic. iss Verbena nodifltna C. B Pin 269.

Frodr. 125. Sheraidia repens Folio fubiotundo aasfo nodiflo»
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(io) Yzerhard , dat viermannig is , met ge- IV.

bondelde Aairenen Lancetvormige Bladen, *FDebl,

die de Steng omvatten. Hoofd.

In het Land by de Spaanfche Stad Buenos r
Ayres, aan den Mond van Rio de la Plata in £j

irhha

't Zuidelykfte van Zuid-Amerika , groeit dccze/i"*"
*"

Soort, die veel meer hoogte bereikt dan eenige^'^J*
der voorgemelden , en een Reus is onder de

Yzerkruiden. Zy groeit tot vier Ellen en hoo-

ger, met een Steng, die van onderen een Duim
dik is , vierkant en ruig. De Bladen zyn om
laag Eyrond , doch worden opwaards allengs

fmaller. Op de toppen komen troppen voort

van Aairen , eenigszins naar die van de Laven-

del gelykende en bevattende, in haare Schub-

ben , maar kleine Bloempjes en daar op volgen

kleine Zaadjes. Uit Zaad is deeze in de Tui-

nen van Europa voortgcteeld.

(n) Yzerhard, dat viermannig is , met lange xu

gefpitfte Aairen en Piekvormige Bladen. kSSK'
dig.

Deeze , die op vogtige plaatfen in Kanada

groeit , maakt ook een zeer hoog Gewas , en

heeft Bladen als die der Brandenetelen , doch

fmal.
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IV. fmaller, met Draadachtig dunne Aairen in een
Afdeel,

p{u j ni vergaard , van blaauwe Bloemen» Het is

Hoofd- een overblyvende Plant, gelyk de voorgaande

,

stuk. die zig ook bevindt in de Europifche Tuinen.

xit. (i fl) Yzerhard , dat viermannig is , met

Caro'^it
Draadachtig dunne Aairen en onverdeel-

Karoii- de, Lincetvormige , Zaagswys getande ,
olfch

' Jlompachtige ,
byna ongesteelde Bladen,

De Bladen van deeze , die in Karolina groeit

,

gelyken zeer naar die van Melisfe, doch zyn

ruuwer : de Stengen hebben anderhalf of twee

Voeten hoogte en de Aairen zyn uitermaate

fchraal. Zy heeft in de Elthamfchc Tuin gebloeid.

xin. (13) Yzerhard, dat viermannig is , met Draad-

^ramknéf" achtig dunne gepluimde Aairen, en onver-

tclbladig. deelde , Eyronde , Zaagswys getande
,
/pit-

je, gejteelde Bladen.

Deeze Soort is onder den naam van Tzerkruid

met Brandenetel-Bladcn door verfcheide Autheu-

ren voorgeftcld, en niet alleen door Morijon,

<ii) Vtrhtna temndra Spkïs FiUformibus 8cc. Verb. Ca.

Suppl. App.

(13) Vtrhtna tetrandra Spicis Filiformibus &c. H. Upf. 4.

H. Cliff. GBON. Krg. R. Lugdb. 3*7- FABR. HtlmJI. 109.

Verbena reda Canadenü's Urticx foliis. AlOHis. Hifi III. p.

4i5. S. 11. T. 25. f. 3. Verb. peiegrina Fol. Urticx. DOD.

Mtm. verbena con fogl. «l'Ortica ds Canada. Zanon. Wfit

Cap. lotf, p. aoj.
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maar ook door Zanoni afgebeeld. Zy heeft IV.

een regcopgaande vierkante Steng en zeer ruige
Ari

jJ

EL *

Bladen , van figuur als gezegd is , doch niet Hoofd-

brandende. De Groeiplaats is op drooge dorre 8TUK«

Gronden , in Kanada cn Virginic.

(14) Yzerhard, dat viermannig is , met Draad-
^«J£

achtig dunne Aairen, veeldeeligc Bladen spunZ.

en menigvuldige Stengen, Bastet<L

Deeze , in de Upfalfche Tuin bevindelyk

,

was uit de zelfde Gewesten afkomftig. Zy
wordt van Clayton Laag Yzerhard met in-

gefneeden Bladen gecyteld.

Cl 5) Yzerhard, dat viermannig is , met Draad-

achtig dunne gepluimde Aairen , veelvoudig GemUu
geknipperde Bladen en een enkele Steng,

Eindelyk komt hier te berde het Gemeens

Yzerhard, welk dien naam voert, om dat men
'er het Yzer mede plagt te harden , volgens

Tragus. Het heeft in *t Hoogduitfch, deswe-

gen, niet alleen den naam van Eifenkraut,maar

ook dien van Eifenreich en Eifenhart , behou-

dende in 't Franfch, Engelfch, Italiaanfch ea

Spaanfch

(14) Verten» tetrandra Spicis &c. H. Uff. u Verfa. faumi-

Hor fel, inciiis. CHYT. Virg. 8.

(15) Verbena tetrandra. &c. //. Cliff. FL Sutc. 8cc. Scc.K,

L«g&. S17- Verben» communij Flore c*ruleo. C. B.

i«9. Verbena re&a. Dod. Ftmft. ijo, LOB. /c«. 53*s

Toubw. in/l. 200. Hall, Hifi, 6ti,

K
«. dujm vu» sxm,
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IV. Spaan fch byna den Latynfchen naam VerhensL*

Afdeel. w jeDS irfprong n iet zcer blykbaar is. De Ou-

Hoofd- den plagten het F'erbenata te heeteo. Het groeit

stuk. door geheel Europa op woefte, doch meest op

•vifC^'
dorre dro°ge ptaatfen. Niets komt gemeener

* aan de Wegen voor, in Switzerland, zegt de

Heer II a l l e r. By Montpellier groeit het ,

volgens den Heer Gouan , overal. In de mid-

delde en Noordelyke deelen van Europa kan

men 'er dat niet van zeggen. In ons Land komt

het , by' Naarden op dorre Heuvelen , op dc

Stads Wallen van Utrecht en a3n den Dyk by

Lienden in Gelderland voor, doch in Vriesland

heeft Meese het niet gevonden. Ik heb het,

zelfs in Noordholland, ook op cenige plaatfen

aangetroffen

.

Het heeft een regte , gearmde Steng , van

een Elle hoog ; met uitgebreide, gefnipperde

Bladen , de meeften in drieën gedeeld, waar

van dc middelfte Slip- langst en diep getand , de

twee anderen byna eenvoudig en Eyrond. De
bovenfte Eladcn zyn byna onverdeeld. De lan-

ge Aairen , die het heeft , zyn zeer dun en fchraal

,

beftaande uit Bloempjes, wier Keel Haairigis,

blaauw van Kleur, byna egaal verdeeld, met

vier zeer korte Meeldraadjes. De Kelk is vyf-

tandig , langwerpig en daar in rypen vier Zaa*

den aan , die Eyrond , gefleufd en rimpelig zyn.

Van ouds was het Kruid van dien naam in zo

veel achting, dat men het als een Heilig of lie-

ver als een Toverkruid aanmerkte ; doch heden-

daags
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Jaags heeft men 'er weinig achting voor, hoe- IV*.

wel het by veele Autheuren zeer gepreezen
Afd*ei"

worde. Als Thee getrokken zou het, tegen de Hoofd-

Opftyging en dergelyke Kwaaien, zeer dienftig STült»

zyn. De Smaak is eenigszins bitterachtig ij^™**
'

doch flaauw. Forestüs verzekert, dat het

verdikte Extrake de Koorts zo zeker geneest

als de Kina. 't Gedestilleerde Water is tegen

de Ontfteeking der Oogen in gebruik. Uitwen-

dig , in Pappen opgelegd , is het van fommigen

dienftig bevonden tegen Hoofdpyn, Zydewee,

en om inwendige Gezwellen te doen verflaan.

Men telt het onder dc Wondkruiden. DeBal-

fem, daar van met Olie gemaakt, jwas weleer

een Geheim tegen de Jigt. Wanneer de Wor-

tel met Augurkjes ingelegd wordt, bekomen zy
daar van een aangenaamcr Smaak (*).

(i<5) Yzerhard , dat viermannig is , met en- xvi.

kelde Draadachtige Aairen en dubbeld ge-

vinde Bladen. Huiken*,

Deeze, in Spanje op verfcheide plaatfen aan

de Wegen voorkomende , is afgebeeld door

Ctusius , wiens Afbeelding Lobel en Dodo-

neus

(*) Sutkjk. Verband, voor 't jaar Ï74J- VL Band. p. z66.

Verbena tetrandra ,
Spic.'s FUiformibu» folitariis &c.

Verbena tenuifolia. C. B. Pin. z69, TOURNÏ. Inft. 20». Ver-

benaca fupina. Clus. Rar. 371. DOD. Ptmpt, IJO» $ac«l

Veibena Hispanica minor. Lob. Icm, Sï5«
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IV. neus hebben overgenomen (*). Hy hadt de-

'AyDBEL.
zejyc van 2aacj uit Spanje in de Nederlanden

Hoofd- geteeld , doch door geen Zaad te draagen was
ÏTUK

' dit Jaarlykfe Gewas weder verlooren gegaan.

^f'^'Van het Gemeene Yzerhard verfchilt zy in-

zonderheid doordien het Loof veel fyner is,

als uit verdeelde Vinnetjes beftaande aan een

gemeenen Bladfteel. De Stengen zyn dun-

ner en komen niet enkeld uit den Wortel , leg-

gende ten deele op den Grond. Het Kruid

bereikt ook minder hoogte.

L Y c o p u 8. Wolfspoou

De Kenmerken zyn, een vierdeeh'ge Bloem;

die de bovenfle Lip een weinig Helmachtig en

uitgerand heeft : de twee Meeldraadjes van el-

kander afftandig, waar op volgen vier ftompe

in het Kelkje aanrypende Zaaden.

Van dit Geflagt, dat wegens de ruigte der

Stengen door de Zaadhuisjes dien naam van

Toürnefortohtvangen heeft , komen twee

Soorten voor, naamelyk

ï- O) Wolfspoot met gehakkelde Bladen.

Jturopiich, ^ ^ ^ byna gelyktydige Aatheurcn , en ongemeene

bevotderaa« der Kruidkunde, hebben, met gemeene toeftern'

rning de zelfde Houtfneeden of in Hout gefneeden Figuure»

der Planten , door den Antwerpfen Boekvetkooper PlantI-

Müs, by wien hunne Werken uitgegeven zyn , laaten gebrui-

ken , gelyk de vermaarde Touknesokt uit de Voorrede van

PODONEU* aanmerkt. Jfag. in Rtm Heriariam. p. 41.

(1} Lyc$pus lol, (ïnuato-ferratis. S^t, iV«r, XII, Gen. i>'
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Dit Gewas groeit aan de Oevers van Meiren^^.^
en Rivieren in ons Wereldsdcel ; in onze Pro- n.

vinciën aan den Ysfel en bovendien aan de kan- "°ofd«

ten der Slooten op verfcheide plaatfen. Men
Mtntgym

plagt het, deswegen, Water-Andoorn te noe- ma.

men , dewyl het naar het Marrubium veel ge-

lykt. Men wil dat het de Sidsritis der Grieken

zy, en wel de eerfte Soort van Dioscorides;

doch dit is wat twyfelachtig. Gesnerüs heeft

het , rnisfehien wegens de figuur der Bladen ,

de Lancie van Christus getyteld.

Het heeft een Hevige, regtopfhandc , Tak-

kige Steng, van twee Voeten lang, vierkant,

en fby verdiepingen omringd met ruige ftekclige

Bloemkransjes. De Bladen zyn Eyrond , aan 't

end fpits, zeer diep ingefneeden , ja fomtyds

Vinswyzc verdeeld; nu glad dan ruig; ('t welk

'er Verfcheidenheden van uitmaakt ;) redelyk lang

gedeeld , niet onaangenaam van Smaak. Gezeg-

de Kransjes beltaan uit zeer fpits gepunte Kel-

ken, die kleine Bloempjes bevatten, wit met

roodachtige Stipjes en maar twee Meeldraadjes

hebbende, met een Styl en Vrugtbeginzcl , dat

vier Zaadjes , die in de Kelk aanrypen , uitle-

vert. Het Sap van dit Kruid geeft een zwarte

Kleur af, zo fterk, dat men de Vlakken daar

van uit het Linnen niet kan krygen.

co

P- «J. rtg. XIII, p. «}. Lycopus folüs indirifis. Fl. S*c,

*7, 31. Lycopus paiuftris glaber, TOURNF. fcjl. xj'i»

aqwtile. Doq. Pemft. 5SJ. LOB. Ie, yz*,

K 3
U. Deel» vil. Stwu
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'Afdeel. ^ WolfsPoot met e£aal èekartelde
Bladsn-

Hoofd- Decze Soort »
in Virginic groeijende, heeft

stuk. Lancetvormige zeer fyn Zaagswys getande Bla-

ii. den , en van dezelve fchyncn aldaar ook Ver-

r»ïtïï«j.fthcidenhedcn voor te komen.
Virginiich.

Amethystea. Amethystkrmd.

Een vyfdeelige Bloem, die de onderfte Slip

meer uitgebreid heeft dan de anderen ; de Meel-

draadjes digt by 'elkander ; de Kelk byna Klok-

vormig en vier bultige Zaad en: zyn de onder-

fcheidende Kenmerken van dit Geflagt , dat

waarfehynlyk van de Kleur der Bloemen den

naam heeft.

t. De eenigfle bekende Soort (i), hier van,

cTrui£
ta

is in Siberië gevonden door Messerschmid;
üiaauwc. die dezelve genoemd heeft Amethystina , op de

Bergen groeijende , met een opgeregte Steng,

enz. liet heeft de Steng ongevaar een Voet

hoog , vierkant en glad : de Bladen tegen elkan-

der over of gepaard, Eyrond en glad, diep

Zaagswyze getand , in drieën gedeeld , met Lan-

cetvormige Kwabben. Uit de onderfte Oxelcn

komen Takjes voort , uit de bovenften gegaf-

felde Bloemftcekjes , die zeven Bloemen draa-

gen,

(2) Lycoput Fol. arqualiter ferratis. Lyc. fol. Laaceol, te*

«uislime ferntis. Ghon. Virg 8.

(O Amethyftea. Hort. Upf. 9. Am. Acad. I. p. I™'
Amethyftina raontana cte&a. AM>1. Ruih. j*. HALL* dO»
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gen , welke blaauwachtig zyn, in Kelken van IV.

dergelyke Kleur , met twee kleine Borfteltjes
Af
^£U

omgeven. Zy hebben, volgens nadere Waar- Hoofd-

neemingen van den Heer Haller, de Boven- STV/*
lip in tweeën , de Onderlip in drieën gedeeld ; Ja*™**'

't welk dit Geflagt voornaameiyk van 't voor-

gaande onderfcheidt.

C u n i l a. Kunel.

Dit Geflagt heeft een Smoelachtige Bloem,

met de Bovenlip rcgtopftaande en vlak ; vier

Meeldraadjes , waar van twee zonder Meel-

knopjes , en vier Zaaden.

De volgende drie Soorten komen 'er in voor.

(i) Kunel met Eyronde Zaagswys' getande Bla- L
den en gegaffelde end-Trosfen.

Wegens den aangenaamen Reuk vindt meniaiS."

dit Kruid Hedyosmos genoemd door Mitche-

liüs en Thym met Eyronde fpitfe Zaagtandige

Bladen door Grcnovicjs. Het groeit in Ma-
ryland en Virginie, waar van de bynaam. Mo-
Rison heeft het onder den naam van Firgini-

fche regtopfiaande Kalammth 3 met gelpkfteglad-

(i) Cunila Fol. ovatJs fcrratis &c. Syst, Nat. XII. Gen.

3y. p. 6i. ng . XIII. p. 63. Satureja Origanoides. Sp, Plant.

I. p. S6t. Hedyosraos. MlTCH. Epb. Nat. Car. 174I. Thy-

tatit Fol. oratis. Gbon, Virg. %%. Cabmt'ntha Mariana &c«

Moais. Hift. III. p. 413. S. 11. 1

K 4
n. Deku. VII. Stuk,
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lV* de Bladen ,
voorgefteld en de Ridder hadt het

"n.
KL

" bevoorens Kun , die naar Orégo gelykt , gety-

Hooro- teld. Sommigen preezen het tegen de Koorts
8TÜK

' aan.

it. (*) Kunel met langwerpige tweetandige Bk-

Puntjes. den , en gehranfie Bloemen.

roieyacb.

Deeze, niet alleen in Virginie, maar ook op

drooge plaatfen in Kanada groeijende , is te voo-

ren Poleyachtige Melisfe genoemd geweest.

Kalm nam dezelve op zynen Reistogr in Pen-

fylvanïe waar , wordende van de Engelfchen

Penny Royal getyteld. Het was , zegt hy , een

Plant van een zeer fterkc en byzondere Reuk,

groeijende aldaar m groote menigte op dorre

plaatfen (*). Men hiddtze voor zeer heilzaam ,

als Thee gedronken wordende , wanneer 'er

een Zweetdryvend Middel werdt vcrcifcht.

Men zcid ook dat het Kruid , in een warme Pap

gelegd op eenig pynlyk Lid, een fpoedige ver-

mindering van Pyn te wege bragt.

Het groeit , volgens den Ridder , maar een

Span hoog en heeft ruuwachtigc Blaadjes met

een of twee Tandjes, De Steeltjes zyn over

de geheele langte gekranst met Bloemkelkjes,

die de bovenfte Lip drïedeelig en ipits, deon-

derflc

(•) KALM zegt dit van Penfylvanie, 't welk mooglykdoor

veihaafting op Kanada toegepast zal zyn.

(O Cunila Fol. oblongi. bidouatis Sec. *.

Sp. Plant. I. p. S9i. MelifT. Flor. verticj

G»ON. Pïr£. so. KALM. Ui». II. p, 3J7.
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derfte Borftelig hebben ; de Bloempjes wit en IV.

blaauw van Keel , met twee geknopte en twee
Af
^£L»

ongeknopte Meeldraadjes. Hoofd-
stuk.

(3) Kunel met ovaale effenrandige Bladen , in.

gekranjle Bloemen en vierhoekige Stengen. T£
u

*l*et;

Poleyachtige Thym was deezc te vooren ge-tige.
m*Ch

tyteld door den Ridder. Morison heeft het

Kruid, onderden naam van Acïnos , die 'tBlad

en de gedaante van Thym heeft, met onuitge-

breide Bloemen , in Plaat gebragt. Het groeit

omftreeks Montpellier volgens Saüvaces en

gelykt veel naar hec naastvoorgaande.

Z 1 z 1 p h o r a. Zizifer.

Een Smoelachtige Bloem , met de Bovenlip

omgeboogen en onverdeeld; een Draadachtige

Kelk en vier Zaaden , hebben die van dit Gc-

ihgt , 'c welk vier Soorten , tot de oude We-
reld meeftendeels behoorende bevat ; als

(O Zizifer met end-Hoofdjes en Eyronde Bla- t

den. Capu'ta
DCHoofdfgel

(3) CmuUTol ovalibasintegemmis &c. Thymus PulegioU

des. Sp. Plant. I. p. 592. Acinos Thytni folio Sc facie. Mo-
*J8. Hifi. III. p. 40+. S. 11. T. 19. f. «•

(1) Zizipbor* Capitnlisterminalibus Fol.ovatis.Syir Nat.

XII. Gen» 36. p. 6*. Vtg. XIII. p. 63. H. Gif. joj. R.

L«gÜ. 313. Clinopod. fift. pum. Ind. Occ. PLUit. Alm. m.
T. f. 4„ Thymus humilis latifolius. BUXB- Cent. UI. p.

Ky
H. Dhl. VII. Stuk.
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IV. Dc naam van Ziziphora was door den Rid-
Afdkel,

der gegcven aan een Thymachtig Jaarlykfch

Hoofd- Kruid , dat Plukenetius afbeeldt onder den
STCJK

* naam van Westindifch Pypachtig Clinopodiura

,

vip*
wy

' bloeijendc aan de toppen der Stengen. Die

Authcur denkt , dat het misfchien de Tsjeru-

Tardavel van Malabar zou kunnen zyn , aan-

merkende, hoe veele Oostindifche Planten ook

in de nieuwe Wereld voorkomen. BuxbaüM
heeft het onder den naam van Laage Breedbla-

dige Thym befchreeven. De Groeiplaats wordt

gefield in Syrië en Armenië.

ii. (2) Zizifer met Eyronde Bladen cn Trosach-

SS^ifï. tig giwtide Bloemen , die Jtomp Eyronde

spluuShc, geribde fpitfe Blikjes hebben.

De bynaam toont de Groeiplaats vandccze,

welke in Spanje door Loefling is waargeno-

men. Zy draagt drie Bloempjes in ieder Blikje

cn heeft ttckelige Kelken.

m. (3) Zizifer met zydelingfe Bloemen en Lan-

Vumere. cetvormigt Bladen.

De figuur der Bladen onderfcheidt deeze ge-

noegzaam van de Eerite Soort, en bovendien

heeft

(2) Ziziphora Flor. racemofo - fpicatis Sec. Am. Acad. IV.

(3) Zlzipbcr* F!or. lateralibus Fol. Lanceolatfs H. Cliff.

30 1. R. Lugdb. 313. H. Upf. 9. Acinos Syiiaca, Folio mu«

cronato, Capfuüs htrfutis, Moais. Hijl. III. p. 4°4- S. II*

T. li», f. 3 , 4.
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heeft zy een Vlak in 't Gehemelte der Bloe- lv»

men, die aan dezelve ontbreekt. Ook komen
AF
£
£flL*

hier de Bloemtrosjes niet aan den Top alleen. Hoorn-

De Syrifche Acinos van Morison is tot deeze STÜK*

Soort betrokken.

(4) Zizifer met zydelingfe Bloemen enEyron- iv.

de Bladen.
Thyraach-

Deeze heeft de gedaante van een Soort van r^c -

Thym , die by veelen Acims geheetcn wordt

,

waar van de bynaam, doch is in 't geheel veel

grooter. De Bloemen komen menigvuldiger

aan de zyden uit, dan in de Dunnere Zizifer:

de Kelken zyn bok ftekelïg , maar de Meel-

draadjes fleeken buiten het Bloempypje uit.

Gmelin heeft deeze in Siberië gevonden.

M O N A R D A.

Een ongelyke Bloem met de Bovenlip final

cn niettemin de Meeldraadjes omwindende ,

komt voor in dit Gdlagt 't welk vier Zaadjes

draagt , hebbende vyf Soorten , altcmaal in

Noord-Amerika groeijende.

(O Monarda met end-Hoofdjes en een /lomp- j

hoekige Steng.

1L DiiLt VI I. Stuk.
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IV. De Pypachtige Kanadafcht Orégo , van Cor-
'Afdeel. NÜTÜS5 {ieeft jen naam van Monarda, ter ge-

Hoof» dagtenisfe van den ouden Spaanfchen Genee*-

STUK
' heer en Kruidkenner M o n a r d e z , van den

vf™
wy' Ridder bekomen. Deezc eer! te Soort en de

volgende is in 't Kruidkundig Woordenboek

van Miller afgebeeld. Men vindt 'er eenc

Verfcheidenheid van , die de Bladen minder

ruig heeft , uit Virginie afkomilig en door M o-

rison befchreeven.

ii. (2) Monarda met byna dubbelde end-Hoofdjes

d7£* ™ '™ fcherphoekige Steng,

fc»
S

Deeze groeit in Penfylvanie, en is ook door

Dr. Col den iu Nieuw Jork waargenomen.

m. (3) Monarda met Hoofdjes , en zeer gladde
C
G°ryli^' Zaagswys' getande Bladen.

In Virginie groeit deeze, zynde, zo wel als

de voorige, een overblyvcnd Gewas , dat de

Bladen grys heeft als die van 't Clinopodium.

De Bloemen komen, als die van deKruifemunt,

aan Kransjes op het end der Stengen voort

,

en

pe Sec. BUTTff. Ca*.
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en zyn , zo wel als de Bladen , van een zeer IV,

aangcnaamen Reuk. Afdem..

(4) Monarda met gekranjle Bloemen, die ge- stuk,

Jlippeld zyn. iv.

Deeze komt onder den naam van Kransbloe-^^Z
mige Monarda voor. Zy heet Smalbladig Vir- dc»

ginifch Clinopodium by Plukenet, zynde

door D. Banister in Virginie waargenomen.

De Stengen zyn, onder ieder Kransje van Bloe-

men, met tien of twaalf roodachtige Blaadjes

omringd, 't welk dit Gewas zeer fierlyk maakt

,

terwyl ook de Bloemen groot en geel zyn, met

paarfche Vlakjes getekend. Het bevindt zig ,

zo wel als de cerfte Soorten , in de Europifche

Kruidhoven.

(5) Monarda met gekranjle Bloemen , die lan- yv

ger dan het omwindzel zyn. GehSüJé.

Van deeze Soort , die de Bloemen blaauw

heeft, met een driedeelige paarfche Lip, vindt

men door Clayton gemeld, dat de Steng be-

paald wordt door twee of drie Kransjes , met

een veelvoudig Omwindzel,- 't welk uit fraaije
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IV. gekleurde Blaadjes beftaat, die naauwlyks lan-

Afdeel,
ger ^an de B]oernpjes zyn , en met Haairtjes

Hoofd- aan de kanten bezet , waar van de bynaam.
stuk. Het heeft de Kelken ftekelig, de Bladen Lan-

v;^"
wy

' cetvormig , flaauw geftreept. De Groeiplaats

is ook in Virginie.

S A l v i a. Salie.

De Rosmaryn benevens eenige Soorten van

Salie, die Heefterachtig zyn, reeds befchrec-

* ii. d. ven hebbende * , zal ik hier flegts de overigen

,

bhdïT?i',

*

n die ordc s 20 al* zy in cie laatfte Uitgaave

ss, enz. van het Samenttel der Natuur geplaatst zyn ,

voordellen , en begin dus met

slida (6) Salie met kingwerpig ovaale
, dübbeld ge-

Urücifoiia. tandt Bladen de Kelk in drieën gedetld,

d!gc!

1Üla
* met de bovenfte Slip drietandig.

Hier wordt de Virginifche Horminum , met
Brandenetel-Bladen en eenc kleine Bloem , van

Morison , fe'huis gebragt. Het is een Boom-
achtig Hceltertje , dat in Virginie en Florida

groeit , hebbende een vrit en blaauw bonte

Bloem , met een klein Helmpje en rimpelige,

gefpitfte, gekartelde Bladen , zoClayton
aanmerkt.

ft*)

floie minurc. Mor. Mijl. m, p. 39S , s. n. T, 13. f. 3J.
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C38) Salie met Hartvormige, getande , zagte IV-

Bladen , en Troswys' geaairde Bloemen ,

die naauwlyks buiten den Kelk komen. Hoofd-
stuk.

Deeze nieuwe Soort , op 't Griekfche Eiland xxxviu.

Chio gevonden door den Heer ARDuiNUs,sfr#S*.
maakt aldaar een Heestertje uit van anderhalfJ^t°m

Voet hoogte, met Takjes die vierkantig, doch

naauwlyks Wollig zyn. Het heeft een zeer

Herken onaangenaamen Reuk , als die van Kat-

tekruid.

(7) Salie met langwerpige gekartelde Bladen , yir.

den Helm der Bloemen halfrond , de ^'ocne.
Vrugtdraagende Kelken omgeboogen.

Van deeze , in de Upfalfche Akadcmie-Tuin

voorkomende , wordt een byzondere Soort ge-

maakt.

(8) Salie met Jlompe gekartelde Bladen , en vrir.

toppen van groote gekleurde onvrugtbaare ^Se**"
BUkblaadjeS. Sclarey.

ivia Fol. corchtis ferratii mollibus , &c Mat

. Vtg. XIII.

na Fol. oblongis crenatis &c. Salvia Fol. <

ff- 171. j''
B Ct

'

f
*

ft<

4- Roven L*sJbat. 310. Hortninum fitivum. C. ]

^3». Orminmn verum Matthioli. Gisn. Fase. 17. T
«• Tournf. Injl. 178. DOD» Pmpt. zo*.

IL Dwa. vil. Stuk,



atfc TwEEMANNIGE KruiDXx'

IV. Dccze byzonderheid onderfcheidt het Gewas,
Afdeel.

$m men ontjer de Kruidkundigen , van ouds

,

Hoofo. den Daara van Horminum of Orminum aan ge-

stük.
gCven heeft ; noemende het in 't Franfch i'Or-

Het wordt van fommigen geteld onder de

Soorten van Sclarey , en het mag , wegens zyiae

fraaiheid en teerheid, wel den naam van Edele

Sclarey voeren. Men zou het ook Tamme 8car*

ley kunnen heeten , dewyl het in Europa , door-

gaans , niet voorkomt dan in de Hoven : maar

zulks heeft het met de Gewoone Scarley ge-

meen. Camerarius zegt , dat het overvloedig

groeit in 't Land omftreeks Sienne in Toska-

nen; maar nog overvloediger in Apulie, Illyrie

en door geheel Griekenland. Tournefort
vonüt 'er aanmerkelyke Verfcheidenheden van ,

op zyn Reistogt in de Levant. Ra y hadt dit

Gewas , in zyne Reizen , nergens wild aange-

troffen. Het is een Zaay-Plant, zo wel als de

voorgaande:

Dit is een Jaarlyks Kruid , dat naauwlyks

hooger dan één of anderhalven Voet wordt , en

veel gelykt naar de Salie, hebbende Wollige

vierkante Steelcn , met gepaarde Bladen , die

uitermaate ruig zyn, doch breeder en niet zo

hard als die van de Salie; zonder aanmerkelyke

Reuk , maar bitterachtig van Smaak. De Bloe-

men zyn klein en verfchillen in figuur aanmer-

kelyk van die der Gewoone Salie. Zy hebben,

naamelyk , de Bovenlip korter en niet Zeisfeq-

vormig, maar Lepelachtig hol, gclyfc de Onder.»
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ïxp , die ook in drieën is verdeeld. De Takjes iy.
Eyn , boven de Bloem-Aairen , gekroond mee AfdrÉl.

zekere dunne Blaadjes, van eene paarfchachti-
hootjv.

ge Kleur of rood. De Zaaden zyn klein , en stuk.

om derzclver wille , dewyl zy , even als die pon-
der Kwec-Pecren , zekere Slymigheid uitgee-*

1*'

ven , welke men uitwendig in Oog-Ontfleekin-

gen gebruikt , wordt de Horminum geteld on-

der de Winkelmiddclen. De naam wordt, uit

het Grickfeh , van de verwerking der Minne-

driften , waar op ook waarfchynlyk de gemce-

ne Franfche naam van dit Kruid, inProvence,

lm Prüd'Jwmme zinfpeelt, afgeleid.

(o) Salie met Hartvormige Lancetswyze ge-

golfde , dubbeld getande , gevlakte , fpitfe s^v^s.
Bladen en gekleurde Blikjes , die korter

dan de Bloem 2)72.

Deczc Soort komt in Neder - Ooflenryk en

Bohème , aan de kanten der Akkeren en in de

Wyngaarden voor , zegt L i n n je u s. Indien

het de aangehaalde van ClüsIus is, met bon-

te of wit gevlakte Bladen , die by Dodon^us
Orvala altera heet , dan bereikt zy dikwils de

hoogte van twee Ellen.

rio)

0>) Saki* Fol. Cordato-Unceohtis undatis &c. Hormi-

"«m fylveftre Salvifoliun m,j„ C. li. Pin. zi 9 . Uorm.
fvlveftvc V. altera fpecier.. Clcs, tUjU 11. p. jl. Hora. fylr.

HL alt. fpec. Pan». $11*

"
' L

I!. Dlli. VIL
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IV. (10) Salie met Hartvormig Lancetswyze gs-

A,
i

D
l
1L

' tande vlakke Bladen
' gekleurde Ukjes en

Hoofd- de onderjle Bloemlip omgeboogen.

x. Van deeze , die in Oottenryk cn Tartarie

Mmt!ofl gr°eit » zvn de Wortelbladen Hartvormig, die

Baicii ' aan de Stangen Lancetvnrmig Eyrond , egaal
5ClaiCy

* getand, van boven naakt van onderen Wollig:

de Aairen voor het bloeijen volmaakt vierhoe-

kig , met gekleurde Blikjes korter dan de Bloe-

men , die als met fyne Stipjes befprengd zig

vertoonen Het is een tweejaarig Kruid. •

xvin. (18) Salie met Hartvormige getande Bladen,

5ynfbh«r*
de onderften uitgeglipt

, en Hartvormig

korte fpitfe Blikjes; de Kelken WMig.

Deeze is Syrifche Sclarey by Bauhinus ge*

tyteld, en door hem afgebeeld naar een Plant,

die uit Zaad van Syrië, daar menze Bifarmat

noemde, te Padua was geteeld. Zy groeit

in 't Beloofde L:*nd , volgens Hasveiqi'

Aan flomp gehoekte Stengen heeft zy Bladen

die Hartvormig, zeer rimpelig, Wollig, op
kanten uitgegulpt en een weinig gekarteld r

,

De Bloem -Aairen zyn met Roe !jes geïn-

de Bloemkelken vyfdeelig , de Bloemen

meC



met den Styl eens zo lang als de Helm is van IV.

de Bloem. AFD
*f
l '

(ii) Salie met Hartvormig Eyronde, gerim STÜK:.

pelde , , ^e/ige iTetón en X r"

eera knobbeligen Wortel.
juml!ieu

Den naom van Bloedkleurige Sclarey met Jf-uge.

fodillen-Wortel , voert deeze by Triumfetti ,

en is ook in 't Werk van Barrière afgebeeld.

De Geftalte is als die van Phlomis doch teer-

der. De Kelken zyn overal ttekelig door uit-

rekende regte Haairen. De Groeiplaats wordt

gefield in Italië. Dit en 't volgende Kruid zyn

overblyvende.

Qia) Salie met langwerpig Hartvormige Bla- X'r»

den , waar van de bovenften de Steng om- v«5ï-

vatten, die byna naakte Kransjes heeft ,
Sclare^

de Bloemen met een Ly nerige Helm.

Deeze Soort groeit in de Velden van Euro-
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IV pa en heeft daar van den bynaam. By fom*
Afdeel,

m}gen wordt zy jfrx\fc Sclarey genoemd , by

Hoofp anderen Wilde Salie en in 't Nederduitfch , zo
tTVH

- de Heer de Gorter zegt, Veld-Salie. Zy

vis™™*' komt, volgens zyn Ed., op verfcheide plaatfen

aan den Ysfel, en aan den Ysfeldykin 't Graaf-

fchap Zutphen, als ook omtrent Zalk in Oer-
ysfel voor. Gemeen is zy in Ooftenryk, Swit-

zerland, in Vrankryk, Sweeden en elders.

Zy heeft een Steng van een Elle hoog, die

vierkant is en ruig, met weinig Bladen bezet,

die gerimpeld en ruuw zyn , by den Grond

menigvuldiger en Harivormig , aan de Steng

minder in getal , fmaller cn veel korter ge-

fteeld , naar die van de Salie eenigszins gely-

kende. De Kransjes, boven aan den Steel, zyn

met eenige kleine bleeke Blaadjes gefchoord.

Zy bettaan uit Bloemen , van drie tot zes in

getal , als die van de Sclarey , gemeenlyk hoog

blaauw, doch by fommigen ook wit, paarfch

of roodachtig van Kleur. De Sneeuw -witte

Veld-Sclarey met gryze Bladen , van B a u h r-

nüs , wordt als eene Verfcheidenheid hier

t'huis gebragt.

De Bloemen zyn , in figuur, niet alleen

van die der Edele Sclarey, hier voor befchree-

ven , maar ook van die der Gcmeene Salie,

gelyk uit de Afbeeldingen van TournlforT
blykt , grootelyks vcrfchillende. Zy hebben dc

Bovenlip Zeisfenvormig in tweeën gefpleeten,

cn de Styl lleekt 'er aanmerkelyk buiten, ter-
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vvyl de Meeldraadjes daar binnen beflooten zyn , IV.

die uit twee Stammetjes , welke ieder zig in
Ah
^
KEL«

tweeën verdeden, bettaan; zo de Heer H*l- Hoofd-

ler aantekent. De Onderlip is in drieën ge- STUK«

fneeden , even als in de andere Soorten. In n
£'*'S3m

de Kelk rypen vier zwartachtige ronde Zaad-

jes aan.

(ai ) Salie met Hartvormige Bladen; de zy- xxr.

deling/en gekwabd; debovenjlen ongejleeld; ,^'4

de Kransjes byna naakt en zeer ver wwiaJiiche.

elkander.

Deeze Soort wordt ,
wegens de figuur der

Bloemen » de Tygerpoot genoemd , of de groot-

fle Indifche Sclarey met bonte Bloemen. Zy is

by Mor ison afgebeeld, onder den naam van

Ruige Sclarey, die de Bloem Violet heeft, met

Gouden Stippen getekend. Volgens nadere

Waarneeming zyn de Bladen niet fcherp getand ,

maar byna eftenrandig. De Steng groeit wel

drie Voeten hoog en is , zo wel als de Blad-

ftcelen, Haairig. De Bloem is groot en blaauw;

de Bovenlip Zeisfenvormig , de Onderlip zoda-

nig verdeeld , dat dezelve naar een vliedend

Infekt, een Horfcl by voorbeeld of een Kom-

(i3)

(21) SélvU Fol. Cordatis , fcreralibui lohatis t
fmnmi*

fes::; 'nu fcc, Horminum Salv. Fol. hirfutum, Fl. viulaceo

&c. Mor-s. H-.fi. III. S, 11. T. ij. f. IS. \\C<±. Hort. T.

7». Salvia Indica Floxibui rariegatis. TOURKI. /»/?. »7*«

&>*M. FL Ind. p. 13.

L 3
H. Deel. Y1I. Stuk.
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IV. (13) Salie met Hartvormige ftompe gekartelde

Aïdeel. eenigermaate Wollige Bladen; de Bloemen

Hoofd- naauwer dan de Kelk.

xiii. Het Eiland van St. Domiogo is 'er de Groei-

ji'l^a. plaats van.

khe.
b

(14) Salie met Zaagtandige , gehakkelde > glad'

x
'

v -

ej
achtige Bladen, de Bloemen naauwer dan

otomA* de Kelk.

Dceze, die in Italië, als ook in de Ooftcrfche

Landen , op de Velden groeit , heel

ftuk van de Bloem , zo wel als de vo<

naauwer dan dc Opening is van de Kelk

Bladen gclykcn , door hunne infnydingen

verdeelingen , naar die van het Yzerkruid

,

van zy den bynaam heeft. Men vindtze Wilde

Sclarey met Lavendelbloemen getyteld by Baü-
hinus. Men vindtze ook , zo Covi

kent , in Provence , komende aldaar , in Pumaclt*

tige Gronden , alom voor. In Vir&inie fchynt

deeze Soort ook te huisvesten.

Fol. Corditis obtufis , Coroliis CaJyce angas.

Lugib. 309. Hornvnum fylvePre Lavandulz

Pin. zj,, R AJ H.Ji s+5. Hormin. Verben.

iumf. Obf. T. «J. Saivia Fol. pinnatifiJo fin-

Ihe iflcUo Folio, «Go floie , Italkum. EAWU
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Deeze Icaliaanfche , een twëëjaafïg Kruid , STÜK
heeft vierhoekige, ruige StengCtjes, maar een m»k»^
Spaa hoog, boven meest mee twee TakkeD.*"4*

De Kransjes der Aairen zyn ver van elkander,

en famengefteld uit Hartvormige driebloemige

Blikjes. De Kelken zyn lymerig gehaaird; de

Bloemen violet , naauwlyks eens zo lang , en

hebben de middel-Kwab van de Onderlip wie.

Dat het Zaad draügtn zonder Bloem , 't welk

elders aan de voorgaande roe^efchreeven worde

*
, gelegenheid gegeven hebbe tot den bynnam,

is waarfchynlyk. Immers men vindt de tegen-

woordige Salie, met Vin.Nwys' getande ruuwe

ruige Bladen , Haairige Kransjes en Bladerlooze

Bloemen, getyteld (fj.

(16) Salie met ftompe uitgeknaagde Bladen, xvi.

de Meeldraadjes eens zo lang als de Bloem. py r,nJc».

Onder den naam van Pyreneefche Lymerigc {cht>

Sclarey> is deeze afgebeeld door Hi rma.nnüs,

die de Bladen met het Loof van de Anguria

vcrgelykt. Zy bevindt zig in de Openbaare

Kruidhoven.

^ ^ i

('7)



& (17) Salie met Hartvormig langwerpige uitge*

knaagde Bladen , de Meeldraadjes zo lang

ifd als de Bloem.

u. De Syrifche Sclarey veerde in dat Land den

'mau naam van B\fermas volgens Cawerartus, cn

ii'g«- daar van zal de Bynaam afkomttig zyn. Een

goede Afbeelding van deeze vindt men by Bar-

relier. Het Kruid heeft ruige Stengen van

een Voet hoog
;
Wollige Bladen zeer fïerk doch

aangenaam van Reuk: Lymerige Blikjes en wit-'

te Bloemen met gecle Meelknopjes.

'tx. (19) Salie met Hartvormige , aan beide enden

ik'aa* Jpüfei Zaagtandige Bladen.

Tot tien en twaalf Voeten hoogte was deeze

Soort, wier Zaad rr.en uit Mexiko ontvangen

hadt , in de Elthamfche Tuin gegroeid , en

wordt dus , met reden , Zeer hooge Mexikaan*

fche Sclarey geheten van Dillünius, die,

om dat zy veel Vogts begeerde, het niet on-

waarfchynlyk ftelde , dat'haarc Groeiplaats op

voltige plaatfen mogte zyn , in haar Vaderland.

'Jh ^ '

; f
'

'

"
:

(*.<>)

(17) Satvls Fol. Cordato-oMongis crofis &c. Hormiuum



(20) Salie met Eyronde Bladen', de Steeltjes IV*.

vederzyds puntig , de Aairen gefchubd ,
a™«*lJ

de Kelken driedeelig. Hoofd-
stuk.

In Italië is deeze , die Spaanfche Sclarey door xx.

Tabern^.montanüs genoemd , en onder dien Hi^ati*.

naam afgebeeld was, van D. Ratugeb ge.sp-unfche.

vonden en in Spanje door Loeflinc waarge-

nomen. Het is een Jaarlykfch Gewas, met de

Steng anderhalf Voet hoog , vierhoekig , Itomp

,

boven met witte Haairtjes bekleed De Blad-

frcelcn hebben onder wederzyds een (lompe

Punt. De Aair is vierhoekig, met Eyronde

L- likjes, die gehaaird zyn , zo lang als de Kel-

ken. De Bloemen zyn blaauw.

(22) Salie met Hartvormige, kartelig getande xm.
Bladen; de Kransjes byna naakt; den Siyl^J'''

1'

leggende op de Onderlip van de Bloem. Gckranfte,

De laatstgcmelde byzonderheid onderfchcidt

deeze, die echter ook aan haare Piek. wys' Hart-

vormige Bladen vry kenbaar is. Men vindtze

Breedbladige gekranjle Wilde Sclarey getyteld
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IV. by Bauhinu», dat de reden waarfchynlyk is

Afdeei van jen bynaam. t'Is ook een jaflriykfch Kruid,

Hoofd- dat men in Oottenryk aan de Landlcheidingen

stuk. en Muuren viri.lt proeijen
,
vol-ens K r a mes.

^
_Be«W7. Zo nct je Derde Wlde Sclarey van Clusiüs is,

dan gelykcn de Bladen naar die van de gewooDC

Salie, doch zyn niet grys, droog en bitter van

Smaak, niet onaangenam van Rtuk. De Bloe-

men komen van het midden der Steng tot aan

den top
, Kranswyze, uit paarfche Kelkjes voort;

zynde klein en paarfchachtig blaauw. Overal

groeide dit fraaije Gewas cmttrecks Wecnen en

door geheel Neder-Ooftenryk aan de Wegen,

kanten der Bouwlanden en Wyngaarden. Ia

Engeland hadt hy ze ook waargenomen.

sxtn. (23) Salie met Hartvormig Pylswyze , Zaags^

cu!*%. W*' getande, Jpitje Bladen.

Decze Soort, die wegens haare kleverigheid

den bynaam heeft (*) , groeit natuurlyk in

Duitfch-

Up/.K Luzdhat. 308. SAvv
B
mÏks^?.™v1h/mJ*.

glutinofum. C B. Pin. xtU Horminum fylvcftie fecundum.

CH S Hifi. II. p. 19. Colt» Joris. Pm*. $77. LOB Icon.

SS7. Orvalatertia Dod. Ptmpt, r9t.

l et vaa fommigen VU»k'*A genoemd reg. hy. Ik 70.1 »-

de* .-ïenkcn , dat zu.ks luet de Muggca plaat» had , ea dal

men Calitti ieeicn moest voot Puiiets,
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Duitfchland cn de Zuidclykc dcelen van Vrank- IV.

ryk , ja ook in den Elfaz ; doch in onze Ne- ApDEBu
derlandcn fchynt zy niet gevonden te zyn. De Hoofd*
Heer Haller namze op verfcheide plaatfen in STUK'

Switzerland , en doorgaans in het Bergachtige
gedeelte , overvloedig waar. „ De gchcele"'**

», Plant , (zegt hy) is Lymerig cn welrieken-

„ de. Zy heeft een vierkante Takkïge Steng

„ van een Elle hoog. De Bladen zyn langge-

„ fteeld , ruig , Pylachtig , maar vervolgens

„ verbreedende , gefpicst. Aan 't end der Tak-
„ ken komen lange Aairen voort, met Krans-

„ jes digt ann elkander, die door kleine Blaad-

„ jes van een gefchciden zyn. De Bloem is

„ geel , met een zeer groote Sikkelvormige

„ Helm, die in tweeën gedeeld is', waar 'een

„ lang Buisje uitfteekt (*). De Draadjes zyn
„ van langtc als de Helm, met lange Topjes:
„ de Zaaden uit den Eyronde gefpitst, Kas-

i, tanje-bruin."

Sommigen willen , zo zyn Ed. aanmerkt , dat
dit Kruid tegen Borstkwaalen en den Sreen dien.
ftig zou zyn. Bocconb verhaalt , dat 'er de
Wyn ecnen Miwkus-Gcur van krygt. Het is

in

""r
n

i„

d,a

,

r hMf*hen
ï°

rat (stri9rum p9njer* imgi9'

nii^-chicn ophelderen, die, vo'gcns BokrhaavE, geel bont

Kruid de Spinnk van Jupiter geheten ? ?

IU DEit. vu. Stuk.
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IV. in de Eychftettifche Tuinbefchryving , onder
'Afdebl. fen naam van je Spinrok van Jupker, afge-

Hoofd- beeld. „ Die Soort 5 welke zeer vette Takken
STVK- „ heeft en een geele Bloem, Colus Jovis ge-

vije!"**' » naamd 5 groeit zo overvloedig door geheel

Neder-Oftenryk, zegtCLusius, dat 'er byna

„ niets gemeener is aan den voet der Bergen

„ en Heuvelen , als ook aan de kanten der hoo-

3 , ge Tuinen , tusfehen de Haagen en 't Ge-

3, boomte." Tournefort heeftze genoemd

Grootjle of Zeer groots Berg-Salie, met Bladen

van Sclarey en geelachtige Bloemen. De Groei-

plaats is in Italië en Duitfchland meest op Sly-

kerige plaatfen , vogtig door afloopendc of lprin-

gende Wateren , aan den voet der Bergen; zo

R a y aanmerkt.

(36) Salie met langwerpige uitgegulpte Bla.

den , gedoomde Kelken en Hartvormige

gefpitfte holronde Blikjes,

Onder den bynaam van Egyptifche was deeze

voorgefteld , als in Egypte waargenomen zynde

door den Heer Forskaol, en met de Syrifche

van B A u li 1 w u s vergcleeken geweest , doch

thans ,
wegens de Doornachti^heid der Kelken ,

daar van onderfcheiden. 't Gewas, in de Up-

falfche Tuin geteeld en aldaar gebloeid hebben-

de, hadt de Steng maar een Voet hoog.

07)

(H) Sahi* Fol. oblongïs repandis Sec, Salvia ^Ejypti«ca.

XXXVI.
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(27) Salie met gerimpelde, langwerpig Hart- IV.

vormige ,
Haairige , Zaagswys' getande

Bladen ; de Blikjes gekleurd , langer dan Hoofd-

de Kelken, holrond met fpitfe Punten. STUK«

Dit is de Gewoone of tamme Sclarey , in 'c
Scf*£*

Latyn Sclarea of Scarlea , Centrum Gaili eo Tamme

Mitrifalvia , dat is Moeder-Salie , in 't Itali-
ScliUCy '

aanfch Sciaria , in 't Engelfch C/^rv , in 't

Hoogduitfch Scharlach genoemd wordende. De
Franfdie naam Orvale komt naast overeen met

dien , onder welken het by Dodoneus is af-

gebeeld. Jn de Winkels noemt men het Gal-

Utricum, zegt Loeel. Die naam, of eigent-

lyk Gallitrichum, van de figuur der Bloemen

afgeleid, zo Hoffmann zegt (*), vind ik

Dogthans in gecne VVinkclboeken , wordende

dit Kruid aldaar aangehaald onder den naam

van Horminum, die op de kragten betrekking

h^eft ; hoewel fommigen meenen, dat de Hor-

minum en Orvala vcrfchillen.de Planten zyn ;

gclyk Matthiolus, aangetekend heeft (f).

Wat daar van zy, 't Gewas, dat in de mid-

deldeelen van Europa niet dan in de Tuinen

ge-

(17) S*hU Fol. rugofis Cordatls oblongis &c. H. Ciif.

Vpf Mat. Mei ij. R. Lugih. jo9. Saïvia Fot. Cordato-

C. B. Pin. zzi. Orvaia. Doo. Ptmpt. z 9 i. Scatle», Cen-

trum Galli & Offic. Gallitricum. Lob. Ietn. $$6.

(*) Casp Hotfmann. Dt filtiic. OJfUinéllbus. pag. 290.

ft) RtNODiü» de M*t. Mtd, far, i6zj. Lil). I. pag, J44»

U* Duu VII, STVK»
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IV. gevonden wordt, geeft Stengen uit van twee
AFDEtL Voeten hoogte , die dik en vierkant zyn ,

zig

Hoofd in Takken verdeclendc. De Bladen zyn van

stuk. aannierkelyke grootte , een Hand breed , een

Etmuy. wc jn jg ruuw en ongclyk, witachtig en eeniger-

maate ruig. De Bloemen , naar die van de Sa-

lie gelykcnde, zyn witachtig of bleek blaauw,

en groeijen in lange Aairen ; waar op zwart

Zaad volgt, dat in getande Zaadhuisjes vervat

is. De geheele Plant heeft een zwaaren Reuk

,

en blyft, na dat zy uit Zaad is opgekomen,

maar éénen Winter over. By Montpellier,

daar het op zekere Velden wild groeit , volgens

Gouan, bereikt het meer dan eens Men fchen

hoogte. Het zoude in Griekenland en iömmi-

ge deelen van Italic gemeen zyn , komende in

Provence , zo Gerard fchryft, ook aan de

Wegen voort.

Of dit het Horminum zy van Dioscorides,

is twyfelachtig. Men moet van deszelfs krag-

ten een groot denkbeeld gehad hebben , om het

te noemen Tota bom, in 't Franfch Toute bon-

m , dat is Algoede. Door zyn KruiJerigheid

is het prikkelende en dienftig tot verdunning

van koude Slymerige Vogten ; als ook tegen

de Opftyging en Moederkwaalcn , wanneer het

in Wyn getrokken wordt gebruikt. Uitwendig

ftrekt het voor een uitmuntend Wondzuivcrend

cn Pynftillend Middel. Het Bier, dw op pe-

pjst , wordt zeer fterk en maakt ïfchielyk dron-

ken. Dc Bloemen hebben (lerkcr Reuk dan
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de Bladen , en zyn
,
gelyk dezclver , bitter van IV.

Smaak. Een Zaadkorrcltje , in het Oog gedaan ,

daar wat in geraakt is, dient, gelyk de Kreefts-' cJoopd-

oogen , om hetzelve daar uit te helpen (*). STÜK»

(30) Salie met gerimpelde ,
Finswys' verdeel- Xxx.

de ,
Wollige Bladen , die de bovenjle Kra^s- Ct

s

r?£*
jis onvrugtbaar heeft.

Hoeral i

De geftalte der Bladen, die de figuur byna
d,ge*

van Hertshoornen hebben, geeft hier den by-

naam aan. De Groeiplaats wordt gefield in

Perfie.

(29) Salie met langwerpige

wolde Bladen, gewolde Kransjes; de Lip*

der Bloem gekarteld; de Blikjes omgekromd^

en eenigermaate gedoornd.

Men wil dat deeze de JEthiopis der Ouden

zou zyn , hebbende dien naam van haare Groei-

plaats in Ethiopië, Als eene Verfcheidenheid is

fimpl. dentuo-pïnnatis asperis. H. Cliff. R.. LugiK >0 g ff.

I86. T. 194. f. J. HEBM. Parad. 186. T. MORlS. Wft,

III. p- 39?. S. 11. 13 f. 6.

(19 1 Sttvia Fol oblongs erofis Lanttis &c. Sak. Fo!.

Tol. finuofis. C. B. «*. *4U £. jEthlopfs lac.niatis foliis.

*A»R. Rar. 14. T. 188. Alisum ^gyptium» SMUAlf,
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IV. hier die met gefnipperde Bladen van Barrelier,
Afdeel. ^ Qo^ het fgyptifdie Marum van Veslingiüs

Hoofd- t'huis gebragt. De Onderlip der Bloem maakt
stuk. van vooren een Zakje. Het Kruid groeit in II-

lyric, Afrika en Griekenland, zegt de Ridder,

xxxi. (30 Salie met Lierachtig gevinde Bladen.

^Sïmdc. De Orïcntaalfche Salie, die zeer ruig en ly-

merig is , met gevinde Bladen, de Bloem en

Kelk paarfch hebbende , zonder Reuk , van

Boerhaave, maaktdeeze Soort uit. Zy heeft

de Steng Haairig ; de Bladen gevind , uitge-

knaagd , doch de bovenften minder gevind. De
Kelk is Eyrond, ftekclig, opgeblazen met den

Mond famengedrukt, ftomp en ongetand; de

Bloem niet Sikkelvormig, klein en paarfch.

De Groeiplaats is in de Levant en Arabie.

xxvur. (28) Salie met langwerpige , Tandswys' ge>

ve?zUv«. hoekte
»
bollige Bladen , de hovenjle Krans-

de. jes onvrugtbaar ; met holronde Blikjes.

Hier komt zo wel de Siciliaanfche , met rond-

achtige Verzilverde Bladen, van Boerhaave,

t'huis, als de Kandiafche, geheel Zilverachtige

Wol-

(31) Salvla Fol. Lyratopinnitis. Salv. Fol. compodro-
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Wollige ^thiopis van Cu pa» u 5. 'cis een iv.

middelflag tusfchen de Sclarea en iEthiopis , zo Akdsbw

de Ridder aanmerkt ; hebbende de Bladen zeer Hoofd-
Wollig : de enden der Aairen als gedoomd , de s™k.
Bloempjes wie met eene paarfchachtig ruige ^'"^
Helm en geelachtige Lip ; den Styl langer dan

de Bloem.

(38) Salie met Vindeelige gerimpelde Haairige xxxvnr.

Bladen , de Steng zeer Takkig gepluimd, c **%?*

Door Ardüinüs is deeze, die op Sicilië en HoomUai»

Egypte groeit, in Afbeelding gebragt, zynde
acht,ge*

een middelflag tusfehen de Heimelyke en Hoorn-

bladige, voorgemeld.

(37) Salie met Lierachtig geoorde Bladen , de xxxvir.

Steng byna Bladerloos , den Helm van de J^jj&i
Bloem ten halve tweedeelig,

In de Oofterfchc Landen is deeze waargeno-

men door Forskaohl. In de Upfalfche Tuin

biocide de Steng in 't tweede Jaar, anderhalf

Voet hoog. De Kransjes droegen wederzyds

van drie tot vyf kort gefteeldeBloemen , blaauw

van Kleur, driemaal zo groot als de Kelk, die

befprengd was met Lymerige Haairtjes. De ge-

ftalte was als die van de volgende Soort.

(3*)

(31) Salvia Fo!. plnnntifiJiï tagoüs rillofo, Caule Panicn-

lato nmofisümo. M*»t. 26. Salvia. ARDUIN. Sun, II. p. li.

T. 2.

(37; S*lvia lol. Lyrato.auticuIatiï t Caule fubophyU». *c*

Mant. z6.

M
U.DEEL. VII, STUB.
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^* (33) Salie wef Hartvormige , van agteren on-

Afdbel, uitgefneeden , .BZaieo ; <fe Sttflg

Hoofd» naakt; de Bloemen voor het bloeijen neer-

•tuk. geboogen.
XXXII.

«•SS?
- In de Verhandelingen der Akademie van Pe-

Knikken- tersburg is deeze, die in 't Rusfifche Gebied
{" groeit , befchreeven en afgebeeld.

Collinsonja;
De byzondere Kenmerken beftaan in een on-

gelyke Bloem, die de Onderlip in veele Haair-

achtig fmalle Vezelen verdeeld heeft, brengen-

de het Gewas één volkomen Zaad voort,

t. De eenigfte Soort (1) is in de ClifFortfche

J^^jS.Tuin-befchryving zeer fraay afgebeeld, Het
Kanada. 'groeit in Virginie als ook in Kanada, in de Bos-^ fchen, zegt LinnjBüs, en haalt de Reizen van

den Heer Kalm aan. Kalm zegt, dat Pen-

fylvanie 'er de eigentlyke Groeiplaats van zy;

zynde hetzelve hem nooit Noordelyker voorge-

komen, dan op ontrent drie-en-veertig en een

vierde Graad Noorder Breedte: terwyl hetZui-

delykfle van Kanada op meer dan vyfenveertig'

Graaden Breedte legt. Derhalve zou.de gezeg-

de bynaam niet eigen zyn. De Gefiagtnaam

ftrekE

SalTia fol. Cordatis , obrufe crenatis
, Spicis Florum nutinri-

bm. Aa. Petr.p. 1747. p. 3 7l . T. 14.

(1) Collinfoiiü. Hért. Cliff. 14. T. 5. COIO, Vn*> *
GROM. Virt. f. KAJbM. hm, |L p. jl 7.
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ftrefct ter .vereeringe van den beroemden Kwaa- I

ker, Collinson, door wien de Natuurlyke

Hiftorie , en in 't byzonder de Kruidkunde , Hoofd»

zeer is bevorderd.

Dit Kruid, dat men thans in alle openbaare

Kruidhoven heeft , is , zo gezegde Heer aan«

merkt , van een zeer byzonderen Reuk, wel

aangenaam zynde, maar zeer fterk. Het ver-

oirzaakte hem altoos , als hy plaatfen pasfeer-

de , daar het in groote menigte flondt, doch

voornaamelyk wanneer het bloeide, een vry

hevige Hoofdpyn. De Heer Bar tram van

Philadelphia , die 't zelve eerst ontdekte , be°

vondt het een zeer goed Middel te zyn , tegen

allcrley Pyn der Ledemaaten, inzonderheid uit

Koude ontftaande , als men 'er die flegts uit-

wendig mede wreef. Het Afkookzel zoude

zelfs dienen kunnen, om iemand, die van eerj

Ratelflang gebeten was, in 't Leven te behou-

den. Wat Noordelyker en in Nieuw Jork,

werdt het Paardekruid genoemd , om dat hei

in 't Voorjaar , voor dat 'er nog Gras WM«
tot Voedzel voor de Paarden ftrekte.

De Vrugtkelk is in dit Geflagt Tandig ge-

baard , die van de Bloem tweedeelig : de Bloem»

zelf Pypachtig met een ongelyk Mondftuk en

het brengt één enkcld Zaad voort j aajirypende

onder den Bloemkelk.

M » M«*
n* x>ku vu, stw»



IV. Maar ééne Soort (i) i$ tot nog toe bekend
AfD"L

* van dit Gewa* »

'

c wclk volgens Linnads
Hooro- in PerCe , by de Hoofdftad Ispaham , zyne

itük. Groeiplaats heefc. Door den vermaarden Tour-

Au'rina nefort , op zyn Levantfchen Rcistogt , by
Ptrfua. Erzeron , de Hoofdltad van Armenië , eerst

fchc
" ontdekt zynde , werdc het van hem naar den

•Heer Morin , Lid van de Akademie der Wee-
tenfehappen van Parys , by de plaats der Ont-

dekkinge Morina genoemd, en, dat zonderling

was , het kwam vervolgens alleenlyk uit het

medegebragte Zaad op, in de Tuin vandeezen

Heer; zynde, uit het aldaar gewonnen Zaad,

ook in andere Tuinen van Europa voortgeteeld.

Die Kruidkenner befchreef het nader, met

de benaaming van Orientaalfche Morina , die

de Bladen heeft van Carlina. Inderdaad , het

Gewas vertoont zig byna als dat van die Dis-

telen , welke in de laage Weidlanden zo ge-

meen en een plaag der Boeren zyn door hunne

voortkruipende Wortelen , gemeenlyk Stekels

genaamd. Het heeft de Steng twee of drie

Voeten hoog , regtopfchietende en in 't kruis

bezet met zodanige Bladen , die groen zyn ,

met gecle Doornen. Uit derzelver Oxelen ko-

men de Bloemen voort , die zeer Pypachtig ,

anderhalf Duim lang en aan den Mond in twee

Lip-

(0 Morin». Syu. Nat. XII. Gen. 41. P- «7* Vtg. UIL
p. 67. H. Clif. 14. R. Lugdb. 23*. Morina Oti««taIi» CW
lm* folio. TOüBNï. Ctr. 4t. II. p. 110,
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Lippen verdeeld zyn , de bovende twee- de IV.

ooderfte driedeelig. Twee Meeldraadjes , die
A,

f

den Styl verzeilen , fleeken buiten de Bloem FJoqju-

uir. Zy heeft een eigen Kelk, die dus eigent-

lyk Perianthium genoemd wordt , zittende op „i*/"''
y*

het Vrugtbeginzel , dat in een byzondere Kelk

vervat is, welke twee Draadachtige punten

heeft. Het Zaad is Eyrondachtig. De Bloe-

men hebben den Reuk van Kamperfolie en

zyn , aan de zelfde Steng , witachtig of paarfch

van Kleur.

G L O S B A.

Decze naam , die volftrekt Oostindifch is,

wordt volgens Rümphiüs aan zekere Planten

gegeven , wier gedaante overeenkomt met de

Galanga's en dergelyken , doch die geen de

minfte Kruiderige hoedanigheid of aangenaamen

Geur hebben. Zy zullen , wegens de twee

Meeldraadjes , hier t'huis gebragt zyn door den

Ridder, in dit nieuwe Geflagt, welks Kenmer-

ken, in 't byzonder, zyn Ed. dus opgeeft.

Een Bloem die in drie deelcn gelyk is ge-

fneeden: een driedeelige Kelk boven het Vrugt-

beginzel , dat een driehokkig Zaadhuisje wordt

,

roet vecle Zaaden.
Drie Soorten , altemaal Oostindifche Gewes-

ten s komen 'er in voor , als volgt,

M 3
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Hoof».
Deeze heeft een enkele Kruidige Steng : Bla.

den volftrekt als die van de Maranta , met Vlie-

r. zige Steelen die Scheeden maaken , aan 't end

M*?J£l geknot. De Steng loopt uit in een Aair ; met.

»«• de Bloemen ver van elkander; ieder Bloemom-
UpGaan

*' wonden met een Eyrond Blikje, dat langer dan

dezelve is.
•

Nmtüt's
GIobba mt e*n hangende end-Aak.

5£
lkkca

By Rümphius komt deeze voor, onder den

naam van Wilde Globba , waar van die Autheur

zegt, dat twee Soorten voorkomen. De Grootc

maakt uit een Knobbelwortel als een Vuist, die

op een dwarfen Wortel rust, een Gewas dat

een Stam heeft van veertien tot agttien Voeten

hoog , en van onderen eens Kinds Arm dik.

Deeze Stam is overhoeks bezet met Bladen van

drie Voeten lang en twee Handen breed , van

Lancetvormige figuur. Aan 't opperfte van den

Stam komt een Steel uit , van drie Spannen

langte , welke de Bloem- en Vrugtfteng is , als

in Leedjes verdeeld zynde , die Schuitswyze

Blaadjes uitgeeven , in fommige van welken een

Bloem , in anderen een Vrugtbeginzel is vervat.

De Kleine Wilde Globba , die men ook de

Bloei-*

i penduü. Mant. |7o.



DlAN&KIA, I83

Bïoeijende noemt , heeft een dergclyke Knik- IV.

kende Bloemlteng van twee of drie Voeten
Atd*&l'

lang , met 13loemen bezet als die der Druif- Hoofd.

Hyacinthen. Van de Bladen , die eerst als een
STUK*

Peperhuis zig van den Stam affchciden , wordt Jf'"'***

gebruik gemaakt om gekookte Ryst ter Markt

te brengen , welke alsdan , daar in gepropt

,

de gedaante van langwerpige Kusfentjcs heeft,

die men Poli Pali noemt.

(3) Globba met een zydtlingfe Aair. vï.^

Deeze heeft , wegens de Trosachtigheid der »™{££.''

Vrugten , den Bynaam. Rümphius noemtze tigc '

dus , en zegt dat de Malcitfe naam Makuy is

,

hoewel anderen het Gewas Maroy noemen. Het
heeft Steelen van twaalf of veertien , doch op

fommige plaatfen maar zeven of agt Voeten

hoog en een Vinger dik. De Geftalte en het

Loof komt met de voorgaanden overeen , maar

een Elle of twee Voeten boven den Grond barst

de kaale Steng en geeft een Vrugtfcheede

uit , welke zig openende een Tros vertoont van

Befieachtige Vrugten , zeer gclykende naar een

Druiftros. Dceze Besfen zyn niet onfmaake-

lyk , wordende van de Kinderen veel afgezoo-

gen, waar door men het Zaad bekomt, dat tot

een aartigheid wordt bewaard. Ook werden

dec-

(0 GUbia Spici laten!!. Mmtt: 170. Globba Uvifoirait.

H. DIU« VII, STOK.
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IV. deeze Besfen veel van de groene Kakatoes,zegt
ArDBEL. hy) afgegeten.

Hoofd- Onder de Tweewyvigen van deeze Klasfe is

$tuk. jinthoxanthum het eenigfte Geflagt, welk

ik tot de Gras-Planten fpaar: onder de Driewy-

iv?$TüiÉ,v]gen de Piper of Peper, 't welk ik reeds heb
w. só,enz.

jjefchreeven *.

Tiftr Tot de Kruidige Soorten van dit laatfte fchync

K«p?a'" niy dat Kaapfch Gewas te behooren, waar vao

JfP"- de Afbeelding in Fig. a, op Plaat XXXVIII,
xxxviii. is gegeven. De figuur der Bladen en de Knoo-
- ? z

' pigheid der Stengen komt vry wel overeen inet

de Derde Soort, welke het Siri-Blad van Rum-

phiüs is , groeijende in d,e h,ei4e Indien ; doch

in deszelfs Afbeelding neem ik die driedeelig-

heid niet waar, welke iq dit Gewas byna over-

al plaats heeft. Ook zyn de Bladen van onde-

ren niet ruuw, maar hebben vyf verheven Rib-

ben , en de Kleur is aldaar bleeker of helderer

groen, dan van boven. De Smaak heb ik, door

aftrekking, niet fcherp bevonden, doch dit kan

door de Groeiplaats veroirzaakt zyn; wordende

de Afbeelding van dit Kruid , welks Aairtjes of

Katjes zeer wel gelyken, en dat ik onder de

Kaapfe Planten ontvangen heb , mooglyk aldaar

gekweekt , van my ter nader onderzoeking©

jnedegcdeeld.

JÏI. HOOFD*
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III. HOOFDSTUK. Hom*
Befchryving van de Driemannige Kruiden ,

STU**

(Triandria ,) tot welken de Valeriaan en veels

anderen betrokken zyn.

T"*Vecze iClasfe, tot welke alle de geneo , die

•»-^ eenvoudiglyk drie Meeldraadjes hebben,

behooren, bev.it wel, gelyk ik aangemerkt heb,

vecle Kruiden , maar onder welken menigvul-

dige Bol- en Gras-Planten, die vervolgens op

zig zelf befchreeven zullen worden , voorkomen.

JHet eerftc Gcflagt, thans onder de Eenwyvigen

hier tc befchryven, voert den naam van

Valeriana. Valeriaan.

De byzondere Kenmerken zyn , dat het naauw-

lyks een Kelk heeft , maar eene eenbladige

Bloem , aan de eene zyde bultig , boven het

Vrugtbeginzel , dat een enkcld Zaad uitlevert.

Een wonderlyke Verfchcidenheid , ten opzigt

van 't getal en de figuur van de deelen der

Vrugtmaaking, heeft in dit Gcflagt plaats, zo

de Ridder aanmerkt. In fommige Soorten is

de Kelk een naauwlyks zigtbaar Randje , op

het Vrugtbeginzel ,* by anderen is hy in vyven

gedeeld. Het Pypje van de Bloem is by eeni-

gen langwerpig , by anderen met een Honig-

voerend Spoortje voorzien , by foramigen zeer

kort : de Rand fomtyds gelyk verdeeld , fom •

M 5 txiïs
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Drïemankige Kruiden,

IV. tyds in twee Lippen , de bovenfte gefpleeten.
Afdeel. De meeften hebben drie, de wanftaltige twee,

Hoofd- anderen één Meeldraadje : ook zyn 'er die in

STÜK* Sexe verfchillen en met vier Meeldraadjes. De
kerft by eenigen een driedeeligen , by an-

deren een uitgeranderi, by anderen een Kloot-

ronden Stempel. Veelen hebben byna geen

Zaadhuisje: het is by anderen dik, by eenigen

tweehokkig. Het Zaad komt by fommigen met

Pluis gekroond voor , by anderen in een Huisje

van verfchillende figuur.

Het bevat thans twintig Soorten , waar on»

der de mceften tot ons Wereldsdeel behooren

;

i. (i) Valeriaan met eenmannigc geflaarte Bloe-
r*krjan*

men ^ fiiafan Lancetvormig effenrandig.

Koüdc.

Op Steenige plaatfen of Puinhoopen , in

Vrankryk , Switzcrland, Italië en de Levant,

groeit decze , die de Roode Valeriana is der

Autheuren. Men vindt 'er een goede Afbeel-

ding van by Dodon^üs en Lobel volgens den

Heer Haller, die zege, dat het Kruid, 't

welk een overblyvend Gewas is , een lievige

Takkige Steng heeft van een Elle hoog , met

byna

Lugdh. xj<. Valeriana rubra. C. B. Pin. i,

, « v ;,icri;>ni rubra angustifolia. C. B. Pit
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byna Hartvormige Bladen. Deeze zyn glad en IV,

bleek groen , zo de eerstgemelde te regt aan-
AFo**fi.'

merkt, en het Kruid brengt geen platte Kroon- Hooró.

tjes maar losfe gepluimde Aairen voort. Het STÜK»

heeft zyn naam van de roode Kleur der Bloe-

men , die gefpoord zyn en den Mond in vy-

ven als tweelippig verdeeld hebben , met één

enkel Meeldraadje.

Hier wordt de Smalbladige van Bauhinüs
t'huis gebragt, die op 't Gebergte Baldus was

verzameld , hebbende de Bladen nog fmaller

dan die van Vlafch en korter, fpits uicloopen-

de, ftyf en bleek, buiten orde om eeneKnoo-

pige ronde Steng geplaatst : doch voor 'c ove-

rige weinig van de Gewoone Roode Valeriaan

verfchillende.

(a) Valeriaan met eenmannige Bloemen , de ir.

Bladen Vinswyu verdeeld. cïuZTif-

Deeze heeft de Bladen als die der Ridder- &*f«upp«-

fpoorcn gefnipperd , en wordt daarom Wilde

Valeriaan>, met zeer fyn verdeelde Bladen , ge-

tyteld. Het is een Jaarlyks Kruid, in Portu-

gal door Clusius gevonden en ook groeijende

in het Ooften , zo de Ridder zegt. De By-

naam moet Calcatrippa niet Calcitrapa zyn , of-

fchoon men het dus by C. Bauhinüs vindc

:

CSf. H. Up/. R. Lugdh, n j. Val* Fol. Calciwapa. C. &

«•OW. Vit «Wh
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IV. want de Sterredistel wordt daar mede niet be-

doeld.

Sur?
5

(3) Valeriaan met tweemannige Smoelachtige

hi. Bloemen , de Bladen Eyrond en ongeftecld.

Or«««-
t,js jjccze, on(jcr (3en naam van Vreem-

gedraaide, de paarfche of Witte Valeriaan door C. Bau-

HiNus afgebeeld wordt , zynde een Jaarlyks

Gewas, dat in Amerika, Barbarie, Spanje en

Sicilië, volgens onzen Ridder, op de Akkers

groeit. De Steng is maar een Voet , zelden

een EUe hoog, uit ieder Knoop doorgaans twee

Steden uitgeevende, die op 't end Kroonswy-

ze Biocmtrosjcs draagen. De Bladen zyn bleek-

groen en op de kanten Tandswyzc ingcfnee-

den , de grootftcn twee of drie Duimen lang.

Op de Bloemen , die even als in de Roode

Lipachtig verdeeld zyn, volgen Zaadhuisjes,

naar omgedraaide Kelken of naar een Ovcr-

vloeds-Hoorngclykcnde, waar van het den by-

naam heeft.. De Zaadjes hebben geen Plus.

In Oostindie fchynt decze ook te huisvesten.

TV
! CO Valeriaan met driemannige tweehuizige

TweéiiuU Bloemen , de Bladen gevind en effenrandig.

Dee-

, 5i« DAUB. Par. «. //, CliJ, G., I
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Deezc wordt Tweehuizig genoemd , om dat 1 V*.

'er Planten van zouden voorkomen , die niet
Af

JJ=
bl»

dan Mannelyke , en anderen die niet dan Vrou- Hoofd-

welyke Bloemen hadden. Dus noemde Lin- stuk-

Njeus haar, in de ClifFortfe Tuin, Valeriana„^"w"

met de Steelbladen gevind en van verfchillende

Sexe. Elders hadt zyn Ed. haar Veelwyvig ge-

heten. De Heer Haller oordeelt, dat men-
ze liever Manwyyig tytelen moest: want zyn

Ed. hadt nooit geheel Mannelyke of geheel

Vrouwelyke Bloemen aan dit Gewas ontdekt;

maar wel waargenomen , dat de Mannelyke

deelen der Tweeflagtige Bloemen op de cene

Plant , en de Vrouwelyke deelen op de andere

onvolmaakt waren.

Deeze Soort groeit in Moerasfige Velden van

Europa en het Ooften, zegt Linnjeus. Men
Vindtze dus in Duitfchland, Vrankryk, Enge-

land, Swceden, Pommeren, als ook in onze

Provincie, op vogtige Weidlanden, zelfs hier

by de Stad. "t Is een Kruid, dat aan den Wor-
tel Eyronde of byna Hartvormige Bladen , die

lang gclteeld zyn , uitgeeft , waar tusfchcn

Steelen van omtrent een Voet hoog voorko-

men, die met gevinde Bladen bezet zyn en op

den top Kroontjes draagen , in fommigen fraay

uitgefpreid , in anderen digt by een en niet

fraay.

palufiris minor. C. B. Pin. i<4. Val. Alpina minor. C. B.

Pin. 16$. Prtdr, 87. Parum laciniata. Prodr. 86. Pratenfi»

minor. Moais. T. 1* Valer, minima. Doo» Ftmpt, 3 jo.

IL DUL, VII. SXVK.
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IV. fraay. Dit laatfte heeft plaats in die , welke
Afdeel,

yoor ^ yrouwelyke gehouden wordt. Deeze

Hoofd- heeft de Bladen breeder en naauwlyks gevind

,

stuk. zegt ^ Heer Haller, de Bloemen veel klei-

vifp?
vy

' ner en we* met een driedecligen Styl, doch nicc

dan onvolmaakte Meeldraadjes : de andere den

Styl onvolmaakt, doch brengt niettemin Zaad

voort (*). Dillen fus integendeel, zegt, dat

fommige Planten van deeze Soort Zaaddraagen-

de , anderen onvrugtbaare Bloemen hebben ,

zonder Styl of Zaad (f). Doktor S co poli

zegt 'er van : „ de Sexe is veranderlyk : want

„ nu eens vindt men Vrouwelyke onder de

„ Tweeflagtige drie- en cenmannige Bloemen

„ gemengd : dan komen wederom enkele flomp-

„ jes van Stylen in de meeften voor: des het

„ Kruid fomtyds tot de Twechuizigen , fom-

„ tyds tot de Veclwyvigen behoort" ("+). Hier

.

uit kan men de oirzaak van 't gcdagte verfcbil

begrypen.

v. (5) Valeriaan met driemannige Bloemen > alU

%ffidZ'*s.
de Sladen g^ind hebbende.

VW e
' Deeze wordt de Groot* Mmas-Valeriaan of

Groo-

6. Val. fylvcsttis major. C. B. Pin. i6+.

fylvestris, DOD, Pmpt. j**, Lo*. lm.
\



Groote Wilde . gemeenlyk Wilde Valeriaan , IV.

getyteld. Men vindtze naast de voorgaande by A"g«4
Lobel afgebeeld en naast de volgende by Do-Hoofd-

iwn/eus. Dus kan men zeer duidelyk haar ver- STUK'

fcbil van die beiden befchouwen. De Groei-

plaats is op dergelyke, doch meer Bofchachtige

plaatfen van de zelfde Landen en dikwils by de

voorige Soort, komende dus in onze Provincie

dikwils aan de kanten der Slooten voor. In

Vriesland heeft Mee se haar bovendien in de
Bosfchen der zogenaamde Wouden gevonden.

Doktor S co poli namze in Karniolie, alwaar

zy Mertuize , zegt hy, genoemd wordt, aan de

Haagen waar , en bevondt de onderfte Bladen

tien, de middelften negen, die aan den top vyf

paar Vinblaadjes te hebben , zynde het Zaad

hier met tien , in de voorige Soort met twaalf

gepluimde S traalen gekroond.

Deeze Soort , inzonderheid op de Bergen

groeijende en ook wat fmaller van Bladen ; (wes-

halve zy dan Groote Wilde Berg-Valeriaan ge-

noemd wordt,) is van ouds wegens haare uit-

ceemende kragt tegen de Vallende Ziekte ver-

maard. Sommigen, echter, in laater tyd, heb-

ben die kragt in twyfel getrokken. Algemeener

wordt daar in een Zweet- en Pisdryvende , af-

«ettende kragt der Stonden en tegen de Opfty-

ging erkend. In eene groote Gifte is 't zelfs

een Purgeermiddel. Men gebruikt het Aftrek-

zei in Wyn, dat beter is dan het Poeijer van,

den Wortel ; dewyl die door 'j droogen veel

ver-
H, Dl**, VII. STUKU
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verliest van zyne vlugge deeleu. Hy is bitter-

achtig en eenigszins fcherp van Smaak en van

een byzondcren Reuk, dien de Katten fchynen

te beminnen. Men houdtze voor Wondzuive-

rende en het Loof, uitwendig opgelegd, ge-

neest verfclie Wonden. In de Pest en Uluts-

koortfeu houdt men 't Aftrckzcl van den Wor-
tel voor een onfehadclykc ïlartllerking.

(6) Valeriaan met driemannige Bloemen, de

Stengbladen gevind, de Wortelbladen on-

verdeeld hebbend*.

Deeze, die de Tamme of Tuin-Faleriaan is,

wordt gerekend het Phu van Dioscorides
te zyn , en daarom komt dc Wortel daar van in

de Theriaak en Mithridaat. Behalve het gedag-

te verfchil der Bladen , heeft zy ook de Steng

niet gegroefd en het uiterfte der Vinblaadjef

grootst : 'c welk geen plaats in de voorgaande

heeft. Men vindtze in de Tuinen , alwaar de

Wortel , die wat minder kragtig dan der Wilde

is, ten dienst der Winkelen geteeld wordt : doch

de natuurlyke Groeiplaats zou in de Elfaz zyn

,

volgens den Ridder. Doktor Mappus, even-

wel, heeft ze 'er nooit in 't wilde waargeno-

men. Zy heet ook Speerkruid of St. Joris Kruidt

cn Kattm-Wortel , wegens de gezegde hoeda-

nig-

(6) Valtriana. Flor. •triandrit , lol. Caul. pinn. Sec. H.

Vff. &c. Val. Fol. infim. integris &c. //, Clif. R» Lugib.

Val. Hortcn.1i. C. B. Pin. DOD. Ptmpt. 3 4i>4 Y'aJL mp*



tógheid ; in 't Engelfch Valman of Setmll, IV.

en Cutfinger ; om dat men door 'c opleggen van
Af^eu

een Blaadje zo gemakkelyk een Snee in de Höoïjm

Vinger heek. De Duitfchers noemenze £aZ- stüK-

Örian, de Franfchen Valerianen

(7) Valeriaan met driemannige Bloemen en ^ vrr.

getande Bladen ; de Stoelbladen Hartvat- 7v»>«r«£

mig
t de Stengbladen drievoudig ,

tongwer- ^^ik»

pig Eyrond.

Een klein Plantje , dat op de Gebergten in

Duitfchland en Italië , maar inzonderheid op de

Switzerfche Alpen groeit , fomtyds maar een

Handbreed
,
ja naauwlyks een Duim hoog zyn-

de , maakt deeze Soort uit , die aan de Sten-

gen drie Bladen op een Steeltje of de Bladen

drie-Vinnig heeft , waar van de bynaam. C.

BauHinus, evenwel, hadt hetzelve een Elte

hoog waargenomen. Ook meldt de Heer Hal-
ler, dat het uit den zelfden Wortel verfcheï-

de Stengen , van een Voet en een Elle höog,

uitgeeft. Het fchynt, volgens zyn Ed., dat
f
er aanmerkelykc Verfcheidenheden van zyn

,

allen aan de gezegde Eigenfchappen kenbaar.

(8)

f?) ralMana Flor. itUnirtt , Fol. denttt.s StC Sauv.

i76t JACQ; nni. 201. Val. Alpïna prima at altera.

C. 8. Pin. PrcJr. »«. h. Val. Alp. prior planta pal-

* a.riirru tl. unc-aÜs. Pivir. Alm. |ic T» t|I. U

N
«• DFit. vil. S*U«.
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IV. (8) Valeriaan met driemannige Bloemen en
Afdeel.

langwerpig Eyronde eenigermaate getandt

Hoofd- Bladen , de Steng enkeld hebbende.
STUK.

vin. Deeze groeit ook op de Swkzerfche en an-

AUn/ana.
dcre Gebergten. C. Bauhinus gaf 'er Bladen

AJi>ifche, van Speenkruid aan ," dat echter niet goedge-

keurd wordt door den Heer Haller , hoewel

die zyne Afbeelding voor echt erkent. De Bla-

den ,
naamelyk, (het welk ook uit dezelve blyk-

baar is ,) zyn maar weinig en op ver naa zo

fcherp niet getand, als die van dat Kruid; ge-

Iyk 'er zelfs de Valeriaan met rondachtige Bla-

den, van Baühikus, toe behoort. De Stoel-

bladcn , naamelyk", zyn ronder , die aan de

Stengen langwerpiger en meer getand ; de on-

derden hébben lange Stcelcn , de bovenden zyn

byna ongedeeld, 't Gewas is fomtyds een Voet,

iömtyds een of anderhalf Ellc hoog.

ix. (9) Valeriaan met driemannige Bloemen en

rtaSan* langwerpig Eyronde Jtompe effenrandige

De Steng en Wortel van deeze is de Nar-

dus

Cica altera. C. B. Pim. 165 % 1(6. Nurd. Ccltica.
J. B. Jfl*

III. p. to S , CAM. Epit. i4. JAC<fc aoj.



dus Qlticaóer Apotheeken , die nog in eenige JV.

Winkelbereidingen komt ; hoewel anders in
Af

J^
el '

weinig achting zynde. Men vindtze op fom- Hoofd»

mige plaatfen van Italië, Ooflenryk enin.Swit- STüK-

zerland. Doktor Scopoli vondtze overvloedig M«*»a-

op dc hoogde Bergtoppen in Stirie, en kogize
'

'er , tot Bondcltjes gemaakt , van het Werk-
volk. Matthiolus verhaalt, dat dezelve van

daar gezonden werdt naar Egypte , cm in da

Baden der Vrouwen gebruikt te worden. Zy
heefc een Kruiderigen Geur , die van dc Va-

leriaan overtreffende , doch minder dan de In-

difche Spikenard. De Wortel 'is Vezclachtig,

geevende Stengetjes uit van een Span hoog,

die met de Bladen van 't voorgaande Jaar be-

kleed zyn (*).

(10) Valeriaan met dricmannige Bloemen; dc ^ *
: ^

Stoelbladen Lancetvormig effenrandig, de t^/"-

tverigen Finswyze verdeeld» -ug^^'

De Wortel van dceze, die byna Olyfachtig

is in fommigen-, doch langwerpiger in anderen,

geeft 'er den bynaam aan. 't Gewas komt on-

"<
..

' ' der
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IV. der den naam van Berg-Nardus voor : liet ver

AF
iuf

L
' fchilt in kraêten reinig van 'c voorgaande en

Hoofd- groeit in Dalmatie, op Sicilië en in Provence.

•TUK.

xi. C 11) Valeriaan met driemannige Bloemen, de

Sï«£ Bladen eenigermaate getand
,
by den IVor-

fcotti£c. tel Eyrond , aan de Steng fmal Lanctt*

vormig.

Op de hoogde Bergen van Ooftenryk, Stirie

en Italië, groeit deeze in de fpleeten der Roe-

fen. Zy wordt de Alpifche Valeriaan, die naar

de Nardus Celtica gelykt , doch geen .Reuk

heeft, getyteld. De Wortel is niettemin van

een aangenaamen Geur, zo Clusiüs aanmerkt.

Twee of drie Bladen , als der Madelieven

,

kroonen den Stoel, die een Stengetje uitgeeft,

op 't meefte een Voet en fomtyds maar een

Handpalm hoog , dat gearmd is en bezet met

gepaarde fmalle Blaadjes. De Bloempjes zyn

wit en komen overeen met die van andere

C12) Valeriaan met driemannige Bloemen; de

Stoelbladen Eyrond, de Stengbladen Hart-

vormig ongejleeld en byna Piekswys' ingi'

fneeden, ^
(11) Vmkrïcna Fl. trïondrlt , Fol. fubdentatis Sec, Val. Al-
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De langheid van de Bloem -Aairen geeft den IV.

bynaam aan deeze, die op de toppen van den Ar^EL .

Schneeberg by Weenen groeit , zynde dooi den Hoofd»
Heer Jacquin in Afbeelding gebragt. 't Ge- STÜK -

was komt, voor het overige, niet de andere^

f

Soorten overeen, groeijende maar een half'

Voet hoog.

(13) Valeriaan met dricmannige Bloemen, de xin.

Steunbladen Hartvormig getand, gejleeld

de bovenjlen drievoudig.
Jchï

Qec"

Tn grootte overtreft deeze ver de meeften van

dit Geflapt, zynde deswegen Allergrootfte Py-

reneefcJw Valeriaan, met Bladen van Cacalia,

door 1 ournefort getyteld. Zy kwam hem
voor in de Pyreneefche Bergen, en dergelykc

is naderhand ook in Tartarie of elders waarge-

nomen.

(14) Valeriaan met driemannige Bloemen ,
^xiv.

drievoudige Bladen en eene klimmende KiimLn-

Steng.
dc-

Door Loefling is deeze aan de Vaste Kust

Van Zuid-Amerika gevonden. Zy hadt platach-

: ,
r

Clif. ,5. R. Lutib. ijs. MONN- Obf. *3S.V*l

m rytena^a Cacaliac folio. Tournf. Hft. m- Val. 1

lenfis. Riv. Mo». f. Valer. Oricnt. Aiüarix folio,
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IV. tig Eyrond geftreepte Zaaden met ccn gepluimd

Afdeel, pjuis. rje Bloem was groenachtig Roozekleur.

I*™™' (15) Valeriaan met driemannige Bloemen en

x^ alle de Bladen Hartvormig ,
gulpsyvyze

cf'J*™?
gekwabd.

fche"

CC
Dceze Chineefche , door den Heer N. L.

13 li r m a n n v s afgebeeld , gelykt veel naar de

klimmende Boerhaavia , doch heeft regtopftaan-

dc Stcngetjes; meer dan een Voet hoog. Aan

't end der Takken komen Kroontjes van Bloe-

men , met een omwindzeitje, en de Zaaden zyn

naakt, zegt Linnjeus,

xvt. (16) Valeriaan met driemannige Bloemen) een

sprmk-** gegaffelde Steng en Liniaale Bladen.

II, Ind. p. 15. T. 6. i. n
I VaUriana F!or. trumd>h, Cai

£ Fl. Sutt. 32, 16. II. Upf. :

i&u firrplici.
fl,

Calyabus inflai

C. B. Fin. i6 S . COL F<phr. I. p. ao7 . T. 2.9. }.

MOF.ls. Hifi. III. p. io*. S. 7. T. 15. f- zo t. Val. <

dichotorao'&c. HALL. Htlv. 666. Locufta major. Riy.

M«Ulapdica.. RAJ Suppt. III. p. 24+ j. Val. Caule

Val. Scminc umbilicato rotimdo nudo. TouRNF. hfi»

ïhu minimum. Lob. ƒ»*. 71Ó. Kruidb. S 7*.



Een Jaarlykfeh Kruid , dat zeer bekend is in IV.

de Moeshoven en gcmeenlyk den naam van ^p 1"

Fetjlaa, Vettik oïVeitekous voert, wordt hierin tlooro-

zyne Verfcheidenheden voorgemeld. Het was STUR '

door Toürnefort tot een byzonder Geflagt
n

?*°*t£lm

gemaakt , onder den naam van Valerianella.

Sommigen hebben het Locujia , dat is Sprink-

haan, mooglyk wegens de figuur der Zaadhuis-

jes , genoemd en hier van de bynaam. Dus geeft

'er ook J. Eauhikus de Afbeelding van onder

den naam van Locujia Hsrba , dat is Sprinkhaan-

Kruidt en eenige Oudvaders zyn van denkbeeld

geweest, dat de Sprinkhaanen , welken Johan-

nes de Dooper in de Woefiyn at , geen Dieren

maar zulk Kruid waren ; doch dit is ongerymd.

De eerde , die in Europa byna overal of u _

van zelf groeit, of in de Tuinen en Moeshoven 0lit^'
gezaaid wordt, noemen de Franfchen Mache »

'

Poule grasfe en Blanchette : de Engelfchen Lambs-

Lettuce of Corn-fallet, dat is Lams of Koorn-

Salade ; de Duitfchers ook Reb-Kresfen , en in

on?c Nederlanden wordt zy Wit-Moes s alsook

Vddkrop en Kleerooge geheten , zegt Dodo-
n /& u s ; doch de gewoone bcnaaming is Vette-

kous, Vetjlaa of Vettik , gelyk ik gezegd heb.

Men noemtze ook Feld-, Akker- of Koornfuia,

niertcgenftaande zy grootelyks van de Salade vcr-

fchilr. De Geftalte is bekend. Zy heeft een

eenvoudig of enkeld Zaadhuisje Ruppius
merkt aan , dat het Gewas dikwils in monftrcu-

ze gebladerde Hoofdjes ontaardt»

N 4 De
H. deel. vil. Stok, \
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IV- De tweede onderfcheidt zig, zo door haare
AF

nf.
EL

' Zaagswys* getande Bladen als door haare opge-

Hoofd- blazene Kelken ; wordende Kretifche Valeriaan
itus» met eene Blaasachtigc Vrugt van Tournefort

.
getyteld. De Groeiplaats is op 't Eiland Kan-

toige?' dia. Uit den Leidfen Akademie-Tnin heeft

Boehhaave haar zeer fraay in Plaat gebragt.

y% Het Zaad van deeze is Gefternd, of heeft

Coronuta. een Kroontje, gelyk dat van 't Schurftkruid.

je.

l0Un
In Portugal zou haare natuurtyke Groeiplaats zyn.

i. Het Zaad van deeze Soort of eigentlyk hec

üeftraaide.
Zaadhuisje, is met twaalf Tandjes als gedraald,

die haakig omgekromd zyn. Zy groeit in 't zelf-

de Ryk.

De vyfde , die in Switzerland groeit , heeft

PrVtSïi-
het Zaadhuisje alleenlyk drietandig. Zy komt

ge. laater dan de anderen , en heet het Groote

Sprinkhaan-Kruid by Rivinüs.

^ De zesde , in Virginie huisvestende , heeft

RaAiata. een omwindzet der Bloemen, daar dezelven als
Ge astc.

-

ngCj,ast zyn ^ komenc]e anders met de gewooae

Vettckous overeen. Zy bloeit vroeg in 't Jaar,

^ Onder den naam van Veeldeelige , wegens

Pumua. de bovenfte Blaadjes , was deeze voorgefteld

Kleine.
<3oor Gouan , die ze by Montpellier gevonden

heeft, groeïjende naauwlyks drie Duimen hoog.

Te regt mogt zy dan allerkleinjle Valeriaan by

LoBELheeten , dip 'er een Afbeelding van geeft,

en aanmerkt, dat dit Kruidje Kroontjes draagt

van Lyfverwige of paarfche Bloemen en zeer

kleine gefnipperde Blaadjes , groeijende een
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Handpalm hoog. De Wortel, zegt hy, is wit, IV.

zeer klein , met veele Vezeltjes als die van de
AF

ni
2L*

Nardus , en den Reuk van de kleine Valeriaan. Hoofd.

De eerstgemelde, wier Bloemen en Wortel hy STÜK*

by die van deeze vergelykt, groeit , zo hy aan-,,^
'*esy'

merkt, zeer veelinde Zandige Koorn-Velden

omtrent Antwerpen , -en is in Brabant wel be-

kend onder den naam van Veld-Croppen,

(17) Valeriaan met driemannige Bloemen , een xvn.

vierdeelige Steng $ de laagjle Bladen twee~^f£
t

r****

vinnig verdeeld ; de Zaaden met een £<?.GemenS -

pluimd Pluis.

Ey Montpellier, in Languedok, komt deeze

op Steenige plaatfen voort. Dikwils fpruiten

Uit den Wortel maar vier Takken, zonder Steng.

(18) Valeriaan met driemannige regelmaatige ^xvuu

Bloemen , de Bladen getand ; de ^rugtg^^ig^

fmal met drie Tandjes, vaar van het bui-

terifte grooter is en omgekromd.

Deeze groeit omfïreeks de zelfde Stad, als

ook in Italië en Provencc op belommerde plaat-

fen. Zy heeft een gegaffelde Steng, met Lan-

(17) VaUriana Flor. irUutint , Cautc quadtifido , &c.

S.\uv. Mtnsp. xis- Gouan. Hart. 23. Valeiiandla Seminc

umbiücato hirfuto minore. Mortis. Vmb.

C. b/p;«. ,65. Valerianeila Cornucopioides cchinata. Co-

LUM. Ecpbr. U p. 10+. T. 206. GEB. frflu. Zl%. GAB.

N 5
II. Deel. VlU Stuk.
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IV» cetvorrnige, ongefteelde Bladen. De Bloemen
Afoeei.. maaken gegaffelde Aairen op de toppen van

Hoofd de Stengen uit. Men noemtze Ampoukttes

stuk» wegens de figuur der Bloemen.

xix. (19.) Valeriaan net viermannige Bloemen en

%jlinaï

na
zesbladige driebloemige Omwindzeltjes ; de

Leggende. Bladen onverdeeld.

Dit is een overblyvend Plantje , dat op dc

hooge Bergen van Italië en Karinthic groeit,

een Duim hoog en naauwlyks grooter dan de

Madelieven wordende, fchcon men 't in de

Tuinen teek en kweekt. Het heeft Eyronde

Wortel- en Lancetvormige Stengblaadjes , gec-

vende op 'c end de Bloemtrosjes tegenover el-

kander uit.

xx. (20) Valeriaan met viermannige egaal ver'

sXciffckc
deelde Bloemen, de Bladen Vindeelig, de

Zaaden aan een ovaal Blikje aangegroeid.

Lange geele Valeriaan noemde Gmelin
deeze, in Siberië groeijende, die door Amman

afgc-

(19} VtUrLm* Flor. tttrsr.JrU &c. Val. fupina Ff. terran-

dris Caule repente Sec Ard. S/>. z. p. ij. T. i. Val. Alpina

Foi. integris, Rad. repente, inodora. KkyHifl. 15. Va!, mon-

tana Italica minor &c. BARR. Rar. ij. T. 86g. fed hxc

(zo) Valeriana Vlot. tftrar.iris xy\t\\h\K pinnarifidi».

Sein. Pa'ex ovali adnatis. Veg. XIII. H, Upf. u» Valerian»

lutea humilis. Amm. Rutb. 11, N. 15* Tab. 3.
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afgebeeld is , geevende uit een dikken Wortel

een Stengetje van een Span hoog, met Bladen'

als Hartshoornen verdeeld en Kransjes van gee- Hoofd*

le Bloemen. Op opene Velden was deeze in
s
'

de Mey-maand bloeijende gevonden. „•

W I L L I C II I A.

De Kelk en Bloem, beiden, zyn in dit Ge-

flagt vierdeelig, het Zaadhuisje tweehokkig en

De eenigfte Soort (i) , in Nieuw Spanje I.

door den Eieer Mutis waargenomen, heeft r
.'^''

een kruipende, Draadachtig dunne, Takkige ,
Krui?cn

Kruidige, ruige Steng, van by dc twee Voe-

ten. De Bladen zyn roodachtig , en groeijen

overhoeks , op zeer lange ruige Steelen , die

dikker dan de Stengen zyn. Uit dcrzelver Oxc-

len komen dubbelde , eenbloemige , dunne

Bloem rtcelen voort , van niet minder langte ,

met kleine Roozeklcurigc Bloemen , die een

ruigen Kelk hebben.

M E L O T H R I A.

Een vyfdeelige Kelk, de Bloem Klokvormig

tènbladig ; de Vrugt is driehokkig met vecle

Zaaden, in dit Geflagt.

Hier maakt dc ccnigftc Soort (i) ccn krui-
f

ï.

pend pxju'ï.

fi) Willic'.iia. Syst. Nat. Veg. XIII. Gen. 1337. p-
74."

5 Si.

(O Melothtia. Syst. Nat. XII. Gen. so. p. 74. Veg. Xlir.M
H. DHL. VII. STUK.



jo4 .
Driemankice Kruiden.

ÏV. pend Gewas uit, inVirginie, Kanada, alsook

Ar
^f

EL
' in de Wescindiën groeijende , en onder den

Hoofd- naam van Kleine Komkommertjes geboekltaafd.

stuk. 20 noemt het Plukenet , Kleine kruipende

vigt
e

.

nwy
' Virginifche Komkommer, met een zeer kleine

Vrugt , die zwartachtig is , wanneer zy ryp

wordt, volgens Banister. Sloane heeft het

ook waargenomen , merkende aan , dat de

Vrugt ovaal zwart en glad is. Dezelve hangt

aan een zeer lang dun Steeltje volgens Clay-

ton , die het Gewas, by den Wilden Wyn-
gaard vergelykt. Dus is ook die van Plitmier,

met Olyfachtige Vrugten, hier t'huis gebragt.

Men vindt het Gewas , dat Jaarlyks uit Zaad

geteeld wordt , in de Brocihuizen der Europi-

fche Kruidtuinen, alwaar het dikwils de Wan-
den verfiert met zync hangende Vrugten.

Een drietandige Kelk zonder Bloemblaadjes:

de Vrugt een drichokkig veelzaadig Huisje,

bepaalt de Kenmerken,

i. Hier van is ook maar ccne Soort bekend (i),

wclke huisvest in Oostindie ; een Jaarlyks Ge-

ibid.H. Cliff. 490. H. Upf. ij. GKOW. Vlrg. lo. R. Lugii.

H%. Cucumis parva repens Virgfniaaa. Pluk, Alm. m. T.

*5. f. J. Cucumis minima &c. SloaNE Hifi. I. p. Z27 . T.

i4 i. f. l. Bryonia Olivx ftuSta minor. Plum- Sptc 3. lt,

*6. f. t. Cucumis Sincniis & Miuinus. Rumph. Amb. V.

(ij Rotala. Sy$t. Nat. Vtg. XIII. Gen. ut9 . P . 74. Mant.

i 7S .
Encpaal. Htrt. M*L IX. p. i S9 . T. lx,
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was , met een kruipende Wortel en een klim-

mend Stengctje vaneen Handpalm hoog, rond, Afdeel.

glad , met Leedjes. Het verdeelt zig in Veer- Hoofdj
achtige Takjes, welke met fmalle fpitfe Blaad-mjK.

jes Kranswvzc bezet zyn, doorgaans vier, en Mwgt-

uit ieder Oxekje komt een Bloempje, dat een"'
1*

Vliezigen Kelk heeft en een Vrugtje van groot-

te als Mosterdzaad.

O R T E C I A.

In dit Geflagt is de Kelk vyfbladig, zonder

Bloemblaadjes en de Vmgt een eenhokkig Zaad-

huisje, bevattende veele Zaaden.

Twee Soorten komen 'er thans in voor, de

eene in Spanje groeijende, als volgt.

(i) Ortegia met een enkelde Steng en byna
o£

gekranfte Bloemen,
?puar.ic:-.f.

Deeze, waar van Clüsiüs een goede Afbeel-

ding gegeven heeft, onder den naam van nies-

kruid van Salamanca 9 was hem op Zandige

plaatfen by die Stad , tusfehen de VVyngaarden ,

voorgekomen. Anderen hebben ze in Kastilie

en elders in Spanje gevonden ; zo dat het Kruid

te reg: den bynaam voert. Hy hadt het dus ge-

noemd om de Biesachtige Getfake, maar zegt,

dat

(i) Orttgla Floribus fubverriciilatfs , Caale fimplid. Sytt.

Nat XII. Gen. $i. p. 74 Kg. XIII. p. 7S. LoEFL. Urn. na,

Juncaria Salraamicenft. Clü». Hifi, I. p, p, je? ,

H, DM],, VII. Stuk.
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IV. dat het ruuw en met Leedjes is als het Her-

Aï
fii

El
' moes en zeerTakkig, hebbende gepaarde Bhad-

Hoof'd • jes als die van 't Vlafchkruid en zoetachtig

stuk* Zynde van Smaak. Het groeit van een Span

•if«T^"
tot ccn Voet noo£ voI8ens Loefling, die

aanmerkt , dat de Bloemen in digte Trosjes

groeijen.

(2) Ortegia met een gegaffelde Steng en en-

kelde Oxel-Bloemen.

Deeze verfebilt dus aanmerkelyk van de

voorgaande , en heeft bovendien een overbly-

vende Wortel , dat aangaande de andere niet

zeker is. De Geftalte zweemt veel naar die

van 't Walflroo, en voor \ overige moet de

bcfchryvïng , welke van de voorgaande Soort

gegeven was, op deeze toegepast worden (*>

LOEFLINGIA.
Van dit Geflagt, dat tereere van den Kruid-

kundigen Loêfling , door zynen Reistogtnaar

Zuid-Amerika vermaard, door den Ridder dus

genoemd is, zyn de byzondere Kenmerken

,
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een vyfbladige Kelk en een vyfbladige Bloem, 1Y.
die zeer klein is ; het Zaadhuisje eenhokkig ,

AfJ}mu

drieklcppig. Hoofd-

In Spanje, op kaale Heuvels, niet verre van STUK»

Madrit, nam Loefung dit Kruidje waar, dat

flegts Stengetjes hadt van een half Duim of

een Vinger hoog , en van hem Jllecebrum Spu-

rium genoemd werdt (1). Hy twyfeldc, naa- r.

mclyk , of het wel daar toe te betrekken wi- J£^£i
re, als door het hebben van drie Meeldraadjes spaanfchc.

en door zyne veelzaadigheid daar van vcrfchil-

lende. Het geleek , in 't uiterlyk aanzien , veel

naar 't Duizeodgrein , hebbende , aan de leggen-

de ruige kleverige Stengetjesr, kleine fpitfe Blaad-

jes , de bovenden Etswyze drietandig. 't Getal

der Meeldraadjes was altoos drie, met rofidach-

tige dubbelde kleclknopjes. Het hadt een en-

kelen Draadachtigen Styl met een enkelen Stem-

pel. Het Vrugt of Zaadhuisje was Eyrond.

P O L Y C N E M U M.

Een driebladige Kelk, met vyf Bloemblaadjes

die Kelkachtig zyn , brengende een enkeld Zaad,

dat byna naakt is , voort.

Dus zyn de byzondere Kenmerken opgegeven r.

van dit Gefiügt , 't welk maar éénc Soort bevat mu^
yc

JZ
CO» die haare Groeiplaats heeft op de Akkers

van dig,

CO Loeflingla. Syt*. Nat. XII. Gen. $». p. 74.^.X!II.

f- IS. Loffl. hin. p. in, T. 1. f. x. Ati. S,eckl>ilm,

»7JI. XX. Band. p. I?. Tab. I.

(0 Polycncmum. Spt, Nat. XII. Gen. jj. p. 74. Kg.
xnrf

II. Diiu VII, STU».
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IV. van Vrankryk , Duïtfchland en Italic. Diï
AF
m.

EL
' fchynt van Ray ontleend te zyn »

die 'er Braak~

Hoofd- landen byvoegt , doch nooit de Bloemen of

«tuk. Vrugten gezien hadt. Eenige Geleerden van

iip'
nwy~ Italië, zegt Lob el, waren van oordeel, dat

dit Kruid , een medcfoort der Camphorata van

Montpellier en den laagen Pynboom gelykende,

de tweede Anthyllis ware van Dioscorides,

aan welke die Oudvader Bladen en Takjes van

de Veldcypres heeft toegefchreeven ; doch , ai-

zo het een zo fterken Reuk niet hadt, nam hy

liever de Jva mofchata of Basterd-Veldcypres

daar voor. Goüan, hetzelve by Montpellier

aan de Wegen waarneemende , tekent aan, dat

het overbïyft en Linnjeus geeft het op als

een Jaarlyks Kruid, betrekkende hier toe, het

Jaarlykfe leggend Ganzenvoet, met korte Haai-

rige Blaadjes, van Tour nefor t. Dit laatfte

fchynt met de befchryving en Afbeelding niet

overeen te komen ; hoewel Gouan die aanhaa-

ling ook gebruikt. Volgens Gerard groeit

het ook in Provence op de Akkers en nevens

de Haagen , ja volgens Garidell zelfs

op de Straaten in een gedeelte der Stad Aix.

Het wordt door anderen , als omftreeks Parys

voorkomende , aangetekend , en Dalibar'd
noemt

XIII. p. SAtn 4 y. go in =4. Chcno-

Chcnopodium annuum flee Toulinf. Im/i. 'soS* Camphorata

vaginis fpinofi». Hall. Htlv. xgj. Anthyllis altcta Italomau

Lob. htn, 404. Knudi, +;«.
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noemt bet Salfola met een kruipende Steng, de IV.

Bladen en Stoppeltjes ongefteeld Elsvormi^ Afd«l-

Kraakbeenig hebbende. In Duitfchland is hctrfooFo.

door de hedendaagfcbe Kruidkundigen niet ge- STUï*

vonden,
J^""*"'

De Heer Haller tekent het aan onder de

Switferfche Planten , en zegt dat het naar de

Kali cenigermaate gelykt , hebbende een regt-

opllaande Steng, ('t welk groocelyks met de an-

deren verfchilt ; doch de Groeiplaats kan hier

van de oirzaak zyn> „ De Bladen , aan de

3J Takjes breed, loopen puntig uit, en bevatten

3, ieder een paar witachtige gebaarde Schubbe-

a> tjes , binnen welken een glanzig Blommetje ,

„ van Kafiige Kleur, in vieren ongelyk gefnee-

9 , den. Het Zaad, zegt zyn Ed., is rimpelig,

met een taay fluweelachtig omwindzel." We-
gens dit laatfte zou het , in 't Hoogduitfch

,

den naam van Knorpelkraul kunnen bekomen

hebben. Lobel getuigt, dat het aan 't opper-

fte der Takjes Wollige of Mosachtige bleekgee-

le Bloempjes voortbrengt, die zeer droog zyn

van Smaak.

De Bolplanten en de zodanigen in 't alge-

meen, die Lelieachtige Bloemen hebben; als

ook de Gehalmde of Grasplanten, en die daar

toe behooren , overkappende , kome ik tot het

Geflagt van

M o n t i Ju,

Een tweebladige Kelk, bevattende ecne een-

O bfc
H. d«l, vu. Stuk»
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IV. bladige onregelmaatige Bloem, en een eenhok-

Afdeel. tig drickleppig Zaadhuisje, waar in drie Zaa-

Hoofd- den ; zyn de byzonderc Kenmerken van dit

ituk» Geflagt.

r. Het bevat maar ééne Soort (i) , die in de

FontZ'I*
Noordelyke en middeldeelen van Europa aan

Bronaün- Bronnen en Beeken groeit, volgens den Ridder,
tiende. ^ Vondtze dus , in de Laplandfche Woefty-

nen , op Mosachtige plaatfen , en in dat ge-

deelte van Sweeden, 't welk men Wefterboth-

nie noemt, zegt zyn Ed. , is niets zo gemeen

als dit Kruidje , 't welk van de Sweeden S.

Montii ört geheten wordt (*). Het groeit in

. menigte, op plaatfen die 's Winters onder Wa-
ter geftaan hebben, omftreeks Verfailles en te

Fontainebleau , zo Vaillant aantekent, wiens

befchryving , door Fabreuou overgenomen

,

dus luidt.

„ De Bloem ontluikt voor de middag-Zon

„ en gaat omtrent een Linie open. Zy heeft

vyf Bloemblaadjes en ook zo veel Meel-

(0 Montia. Syst. Nat. XII. Geil lol. p. 103. Veg.XlU.

p. 110. K, Lapp. 57. Fl. Succ. 10% , 115. R. Lu%ib i 99>

Montia aq. minor. MiCH. Gen. 19. T. u. f. z. Cameraria

ArvenGs minor. Dill. Ckf. +6, «x. Alfine paJudofa tricar-

V^ill. Pari,. T. 3. f. + . Gort. ZWfr. ï2 .

(*) FUr. Smc. p. w. ik zou anders gedagt hehfien, d«

Montius , Hoogleeraar in de Kruidkunde en Nat. Hiftorie te

Bononie, hebben mogt : volgens PM. Bet. 0. 2J«. MlCH*
UM hadt bot naai denaelven Montia getytdd.
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„ draadjes. De Vrugt is een Zaadhuisje, van IV.

„ figuur byna rond , maar met drie verheven AfD^^
„ hoeken , 't welk , met een verbaazende Veer- Hoofd.

„ kragt , in drie gelyke deelen open fpringt

,

8TUK#

3, bevattende ieder een zwart Zaadje, dat am Tris}1"**

s, het middelpunt van de Vrugt gehecht is.

„ Deeze Zaadjes worden, door de famentrek-

„ kinge dier deelen, vry verre weg gefmeeten.

„ Het bloeit in Maart, April en Mey."

De vermaarde To urnefort fchynt dit

Plantje niet gevonden of niet gekend , ten min-

fte niet befchreeven te hebben. Mooglyfc was

de oirzaak daar van , dat het byna nooit voor-

komt dan met geflooten Bloempjes. Ook is 'c

getal van de deelen der Vrugtmaaking niet be-

ftendig, hebbende het dikwils een driebladigen

Kelk en dan vyf Meeldraadjes , zo L i n nm u s

aantekent ; maar met een tweebladigen Kelk

heeft het 'er maar drie , en kan dus hier be»

hooren. Dillenius hadt 'er een nieuw Ge-

flagt van gemaakt, onder den naam van Came-

raria, Rüppius heeft de Bloem , verkeerde-

lyk, voor vyfbladig aangezien. Micheliüs
geeft een zeer naauwkeurige Afbeelding van

dit Kruidje , dat veel naar het Muur gelykt,

zeggende dat het in Moerasfige en natte Veldeo

van Bohème groeit. Een kleinere Verfcheiden-

heid daar van , zo 't fchynt naauwlyks een Duim
hoog , was op 't Gebergte by Piftoja in Toska-

nen, tusfehen Lucca en Florence, inzonderheid

by zekere Herberg aldaar , gevonden. HeE

O 2 komt
n. DMI* VII. STUK.
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IV komt in onze Provinciën, op brockige plaatfen,
Afdeel zq jn Overysf j

l als in Vriesland, gelyk ook op

Hoofd Zand- en Veengronden , die vogtig zyn , over-

stuk. vloedig voor.

v?i?
Wj " De dkker - Porcelein van C. Bauhinus,

hier t'huis gebragt , door Ra jus in Engeland

fomtyds tusfchcn 'cKoorn gevonden , komt over-

een met de Kleine Porfelein van C a m e r a r i u s,

by Leipzig in de Akkers gemeen, fchyncndehec

zelfde Plantje te zyn, dat volgens J. Bauhi-
Nüs voorkomt in fommige B :eken , met Blaad-

jes als van de Porfelein
, groeijende een of an-

derhalve Handpalm hoog. Deeze grootere

,

zo wel als de kleinere, groeijen volgens den

Heer H aller in Switzerland (*_),

Proserpinaca.
Dit Geflagt heeft geen Bloemblaadjes ; de

Kelk is in drieën gedeeld en boven het Vrugt-

begmzel grplaatst y dat een driehokkïg Zaad-

huisje word'.

Hier van is nog maar ééne Soort, in Virgïnie

rrjrrn
huisvestende, ontdekt (,), welke in de Ver-

tik Pain- handelingen van het Keizerlyke Genootfchap,

XUX p. no
P

. AU. Upf. 1741. p. 81. Huis. MJXCB, H*ï
dn. ai. Ei N. C. 1748. N. aj.
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onder deD naam van Trixis , was voorgefteld JV.

door den Heer Mitchkl. De Heer Clayton 'Ud eei..

noemt het Water-Valeriaan , die de onderfte Hoofd-
Bladen oneffen gevind heeft , de Blaadjes Li- eTU*-

ciaal en itrykende
N

; de bovenden Laneetvormig ,
Tr''Uni+

fraay Zaagtand ig, overhoeks ; met Bloempjes

in de Oxelen , nu eenzaam , nu drie of vier by

elkander : de Steng doorgaans leggende en ge-

gaffeld (*). Hier uit is de Gettaltc blykbaar.

Holosteum. Heelbeen.

Een vyfbladige Kelk en vyf Bloemblaadjes

zyn de byzondere Kenmerken van dit Geflagt,

't welk het Zaadhuisje byna Rolrond heeft, met

ééne holligheid, aan de tip ganpende.

Het bevat vier Soorten, meest uitheemfche,

als volgt.

(1) Heelbeen met byna Hartvormige Bladen*
Heltjfeum

Het Amerikaanfch Muur met Penningkruids airfvói-"**

Bladen, van H £ r m a n n u s, vondt S l o a n k op rai8*

Jamaika , daar het als ook in Suriname groeit.

Op vogtige Oevers der Rivier Cobre, cn inlom-

merryke Bosfchen , was het 'er gemeen. Het

heeft

(*) GRONOV Flor. Virg p iS.

fO Uolofttum Foliis fubcordatis. Syst. Kat. XII. Gen. 104.

Ü>/ 14. Hotofteum Fol orï>icu!atis oppolitis. BBOWN. Jam.

»39. Alfine Amet. Nummulariz folio. HMM. Par. T, p. ii*

SLOAN. Jam. ,7. Hifi I. p. 20J.

3
U* DEEI.. VII. STUK.
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IV. heeft de Blaadjes rondachtig en gepaard, draa-

AF
ih?

L
' gende aan 'c eDd der druipende Sccngetjes losfe

Hoofd- Bloemtrosjes ver van elkander. De Bloemblaad-

sïuk.
jes Zyn wjt> ja tweeën gedeeld en kleiner dan

de Kelk.

n. (2) Heelbeen met ovaale Vleezige Bladen,
Bolofleum

^Tm
Ulen' **et Muur mct ovaaïe Sappige Bladen, dat

sappig, men in Nieuw Jork vindt , maakt deeze Soort

jiir/ut'um
^ Heelbeen met rondachtige ruige Bladen.

Ka>&
' Deeze heeft haare Groeiplaats aan de Kust

van Malabar in Oostindie.

vJmL ^ Heelbeen met Kroontjes-Bloemen.

Sckroond, De geftake van deeze laatfte , die men op dc

Akkers der Zuidelyke deelen van Europa aan-

treft, zweemt eenigermaate naar de Lychnis.

Loef-
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Loefling zegt, dat dit Kruidje, in 't vroege IV.

Voorjaar, zeer gemeen was omüreeks Madric ,
Afd«l.

de Hoofdftad van Spanje , alwaar liet Stenge- Hoofd.

tjes hadt , van een halven Vinger tot een Span *™K '

hoog , die niet volkomen overend ftonden. Hy 7ri&yn,a*

befchryft het omüandig en meent dat het door

Tournefort, onder den Naam van Glad

Voorj'aars-Muur ,met witte Kroontjes-Bloemen ,

bedoeld zou zyn. Deeze, immers, door Vail-
l a n t afgebeeld , hadt drie Meeldraadjes en

drie Stylen. Dilleniüs, die 'er, onderden

naam van Holojleum , een nieuw Gtflagt van

gemaakt hadt, vertoont de Bloem en 't Zaad-

huisje , met het Zaad. Het verfchilt, zegt hy ,

door zync driekantige Zaadjes , van alle Soorten

van Muur. Zonderling is't, dat C. Bauhinus

dit Kruidje Akker-Anjelier kon noemen. Decz'

zegt , dat de Steng fomtyds rood fomtyds groen

is, met eenige Takjes opgcregt, anderen han-

gende of omgeboogen met de Bloemen , die ge-

meeulyk wit doch fomtyds paarfchachtig waren.

De onrype Blommetjes, zegt de HecrHALLEa,

(die dit Kruidje by Bazel vondt.) zyn roodach-

tig, de rype wit. Hy nnm 'er vyf Meeldraad-

jes in waar , doch fomtyds ontbraken 'er twee

of een. In Duitfchland , zegt hy , is het veel

gemeencr. Het komt overvloedig in de Boom-

gaarden , aan de Dyken cn op de Wallen zelfs

te Weenen voort , zo de Heer J A c Q u 1 N aan-

merkt.

De Afbeelding van dit Kruid, door Tabbr-
O 4 ka.

II. Deel. VII. Stuk.
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IV. hjïmoktakus, by J. Bauhinus overge-
Afdeel. nomerN js <je beSCe, en drukt de hoedanigheid

Hoofd- der lange neerhangende Bloemmeel tjes zeer wel
stuk. uit< fjet brengt uit den top van de Steng veele

%if"
emy '

Bloemen voort , zegt de Heer H aller, die

jong zynde een Kroontje maaken, doch ouder

wordende zig omkrommende gaan nederhangen.

Het fchynt in onze Nederlanden nog niet waar-

genomen te zyn.

Veelen hebben den naam Holofteum zodanig

begreepen, als of dit Kruidje by tcgenftelling,

wegens zyne Slapheid, dus genoemd zou zyn :

betekenende dat Woord iets geheel Beenigs.

Plinius zegt dit, doch bekent tevens, dat

het Samentrekkende is, doende niet alleen de

Wonden fluiten, maar zelfs Stukken Vleefch,

als het 'er mede gekookt worde, famenlymen-

de. Dioscorides hadt zulks toegefchreeven

aan zyn Holofteum, een Kruidje van een Hand-
palm groot, langs de Aarde kruipende, en naar

Gras gelykende , doch famentrekkende van

Smaak. Dit zal waarfchynlyk het tegenwoor-

dige niet zyn geweest : en de benaaming kon

veeleer, van de gedagtc famenlyming of heeling

zelfs van gebroken Beenderen , haare afkomst

hebben : want anders was zy toepasfelyk op

duizend andere Planten.

K o E N I G 1 A,

Een dricbladige Kelk; geen Bloemblaadjes:

een



T R

een Eyrond naakt Zaad

van dit Geflagt.

Het is, in 't jaar 1765, in Ysland ontdekt Hoofd-

door den Heer Koenic, die derwaards getrok-
6™*.

ken was, om dc Natuurlyke Hiftorie van dat
T"syn'*

•Eiland te befchryven , en waar van het derhal-

ve den naam voert. De eenigfte Soort (1) 1.

maakt een Jaarlykfch Kruidje , dat naar hec^SÊL
volgende zeer gelykt. Het heeft de Stengetjes

J
s

^
nd *

een Vinger hoog
, Sappig , met weinige Takjes

en (lomp Eyronde Blaadjes , zo lang als de

Leedjes zyn, aan 't end vier in getal. De Blaad-

jes zyn in Klokswyze Scheedachtige Stoppeltjes

vervat. De Bloempjes, door Vliezige Blikjes

onderfcheiden , komen Troswyze aan 't end

voort. Het heeft fomtyds twee , fomtyds drie

Stempels. De Groeiplaats is op Kleijige plaat-

fen , die fomtyds onder Water ttaan , zo wel op

't Gebergte als aan den Zeekant.

Polycarpon. Veelgrein.

Een vyfbladige Kelk en vyf Bloemblaadjes

,

die Eyrond en zeer klein zyn : een Zaadhuisje

dat driekleppig is met eene Holligheid.

Zodanig zyn de Kenmerken opgegeven van

dit Kruidje , aan de Wegen en op ongebouwde

Velden van Provence en Italië gemeen. Het

heeft wegens de menigvuldige Zaadhuisjes ,

die

(1) Koenigia. Syst. Nat. XII. Gen. 1241. p. 104, Vtg*

XIU. p. 11 o.

O 5
II. DtïL. VII. STUK.
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IV. hec draagt , zynen naam en komt daar in over-
Afdeel,

een met fat Onkruid, 't welk men gcmecnlyk

Hoofd- Duizendgrein noemt. De eenigite Soort daar

stuk. van wordt zelfs Duizendgrein met Bladen

PtUArpoK van Muur genoemd door Tournefort, die

trtrapbyu de Bloemblaadjes, wegens de kleinte, moog-

vcr .2ü
; :
lyk n iet gezien of niet in aanmerking genomen

zal hebben. Hetzelve groeit overvloed :

g in de

Hoven en op de Straaten van Aix, volgens

Garidrll. Dat van Lobel, Gryze Zee-

Anthyllis van Languedok met Bladen van Muur

genaamd
, groeit aldaar aan den Zeekant. De

Vierbladigheid , die deeze onderfcheidt , is nog-

thans veel blykbaarer in de Afbeeldingen van

Bar r e lier en J. Bauhini 1 " , welke Iaa;-

fte het Paronychia met Muurbladen noemt, en

zegt dat de Blaadjes gi kranst of Kranswyze
om de Stcngctjes voorkomen , fomtyds vier

doch ook minder in getal , leggende dit Kruidje

veelal met zyre Takjes op den Grond , gelyk

hei Duizendgrein. en brengende veele kleine Zaad-

jes voort. De Smaak is bitterachtig en Zou-

tig, met eeDigeKruiderightid, volgens Lob el.

Mol-

f0 P,>1ycarpon. Syst, N*t. XII. Gen. 105. p. 10+. Vtg.

XIII p ui. MoUugo utraphytla Fol. qauernif oSorat.5,

Fmi.ulis d chotomii. H. Cliff. z%. Sp. Plmt L p «9. An-
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M o L l ü g o. Zagtblad. IV.
AFDEEL.

Deeze benaaming , wegens de zagtheid der
j^J."^

Bladen , in vergelyking met fommigc anderen stuk.

van eenerley Geftalte, aan cenigc Kruiden , die7>%y»»4.

reeds overlang toe het Walftroo betrokken zyn,

gegeven , is toegepast op eenige Uitheemfche

Planten, thans dit Geflngt uitmaakende, waar

van de Kenmerken zyn : een vyfbladige Kelk

,

zonder Bloemblaadjes en een driehokkig, drie-

kleppig Zaadhuisje, 't Kleine verfchil met het

voorgaande is daar uit blykbaar.

Vier Soorten, drie uit Oostindic afkomftig,

zyn daar in opgetekend , als volgt.

(i) Zagtblad met gepaarde Lancetvormige Bla- M^t9
den, de Takken overhoeks; de Bloem/teel- „pplfilf**

tjes zydelings, digi, eenbloemig. ^wadi*.

Deeze, op Ceylon groeijende en aldaar Jeon-

pala genaamd , is een Jaarlyks Kruid , met lan-

ge verfpreide gladde Takjes overhoeks en ge-

fteelde Bladen , als gezegd is. Aan de Steng

komen veele gedraalde Bloempjes voort in hec

Bengaalfche Muur van Plükinet en het

draagt zeer klein Zaad. Het Loof wordt als

Slaa op Ceylon gegeten , zoHermannus
getuigt.

^
-

(O Mollugt Foliis oppofiiii Lanceolarii , Rami» alterui»

«cc. Syst. Nat. XII. Gen. io«. p. io+ . Weg. XIII. p. in.
Flor. Znl, S z. Alfine Spergul* facie Benghalenfis foüUaa.
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IV. (2) Zagtblad met byna viervoudige Lancetvor-
r
ArofiEL,

mige Bladen ^ gepluimde knikkende Bloemen

Hoofd- en een opgeregte hoekige Steng.

«TUK.

11. Deeze Oostindifche heeft de Blaadjes Krans-

wyze, meest by vieren, geplaatst, om gladde

ceftrekt. regte Stengen , die Veerachtig uitgeftrekt zyn

en de Bloempluim is uit losfe Trosjes famenge-

fteld. Het vyfbladige regtopftaande Muur van

Ceylon , afgebeeld door den Heer Burmannus,
wordt hier t'huis gebragt.

tit. (3) Zagtblad met vyfvoudige ftomp Eyronde
Fentspéyt-

Bladen , die even groot zyn , de Bloemen

yyfbladie. gepluimd.

Tot deeze Soort wordt het Ceylonfch Vier-

bladig leggend Takkig Muur van gedag ten

•1 Hoogleeraar, dat aan den Wortel veelbladig is,

betrokken. Uit de Afbeelding fchynt het de

Krar.sblaadjes niet volmaakt egaal , doch minder

ongelyk te hebben dan de voorgaande Soort.

Evenwel komt het my zeldzaam voor , dat dee-

ze beiden niet te famengevoegd zyn.

(4)

.ribunJa gla'»ra Benghalenfis. Pluk. Pbyt. zi. T. i S 6. F.

Alfine ere£a pentanhylla Fl. a!bo. Burm. ZnL ij. T.

iofe proomibens quaa

BU&M. FU Ind. p, ;
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(4) Zagthlad met gekranfte Wigvormige fpitfe IV.

Bladen , ^ Steng leggende en byna ver-
Af^«^-

deeld , wel eenbloemige Bloem]teeltjes. Hoofd-

Deeze Virginifche , cok een Jaarlykfch Gc- iv.

was , heeft de Bloemen aan de Knoopen op ^£X-
kone Steeltjes om de Steng zittende, met de

£

ekunst
Kelkjes fraay gehippeld. De Bladen zyn , ten

getale van vyf, zes of zeven, Kranswyze ge-

plaatst. De MollugoSpergula, thans uitgemoa-

fterd, komt naast aan deeze Soort (*}

Mi nuartia.
Een vyfbladige Kelk zonder Bloemblaadjes:

het Zaadhuisje eenhollig driekleppig, bevatten-

de eenige Zaadjes. Dus komen de Kenmerken,

voor van een by zonder klein flag van Mosachti-

ge Plantjes, welken de Kruidkenner Loefling

op de Heuvelen by Madrit waarnam, en van

welken hy drie Soorten opgegeven heeft, naa-

melyk.

(1) Minuartia met Gaffelswys getropte Bloemen. T-
.

DitJicZVoZaÏ
Gegaffelde

(4) Mellugo FoL verticlüatis Cuneifownihus acmis, Caule

fubdivifo decum'^nte , PediinculiV unifW ff. Upf. 24.

Alfine Spergula Mariana latiore folio &c Pu«. Mant. 9.

T. J32. f. s. Alfine procumbcns Gallii facie EHBKT, PifiF.

T. 6. f. 3 .

(*) Burm. Fl Jr.d. p. }i. T. j. f. 4. Vide Mant. 3x8*
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IV. Dit was een taay , hard en ftyf Plantje ,
AF

ii?
L

' naauwlyks ooit meer dan een Duim hoog, met

Hoofd- Borftelige Blaadjes , de Bloemen tot een vier-

STÜK* kant Hoofdje, dat digt gegaffeld en getopt is,

?,^
u
'"famengehoopt hebbende , ongedeeld, met Bor-

ftelige Blikjes, langer dan de Bloem. Van vyf

tot agt Zaadjes , die rondachtig en Niervormig

zyn, brengt ieder Bloempje voort. De Kleur

van 't Gewas is bruinachtig, die van de Bloem

uit den groenen.

II.
4

(2) Minuartia met endelingfe Bloemen over-

hoeks, korter dan de Blikjes.

Het onderfcheid is te klein van deeze onnoo-

zele Gewasjes, om my daar mede op te hou-

den. De bynaamen wyzen de Groeiplaatfen

duidelyk aan. Dikvvils komen 'er vyf Meel-

draadjes in voor, zegt de Ridder, 't welk ze

naar 't Geflagt van Muur doet gelyken en die

Soort , welke Aljine mucronata heet, heeft 'er

veel overeenkomst mede.

Q ü E R I A,

Dit verfchilt in Kenmerken van het voor-

(2) Minuartia Hot. termin. alternis , Biaftei longioribus»

hoeks , langer dan de Blikjes,

gaan-

iin. alt. Btaad breviorlbai. Lom..

Im, 12
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gaande alleen , doordien ieder Bloempje een IV.

enkeld Zaadje voortbrengt. Loefling heeft
* F{*"-

ook in Spanje de eerile Soort waargenomen , Hoofd-

welke genoemd wordt stuk.

{1) Queria met getropte Bloemen.
^ t.

„ Een Plantje , zegt hy, dikwils nog Mci-^gJ;
j, ner van Gewas dan 't voorgaande, ennaauw-

„ lyks grooter dan eens Menfchen Nagel. De

s , gedaante , het maakzel en de ftyfheid zyn

„ eveneens , maar het is veel broofcher en

„ het Bloemhoofdje zo fcherp vierhoekig nier.

„ Hetzelve breekt zeer ligt van de Steng af,

„ 't welk met het voorgaande nooit gebeurt.

„ Het heeft Borftelige Blikjes opwaards uitge-

„ breid , de tip agterwaards haakig , die aan

de Kleederen hangen blyven. Het draagt

„ een enkeld, famengedrukt , rondachtig Zaad.

De Kleur van 't Plantje is byna witachtig."

(2) Queria met eenzaame Bloemen, de Steng rr.

gegafeld.

fchc.

In Kanada en Virginie groeit deeze Soort,

ten minfte indien hier het Kruidje behoort,

naar de Knawel of 't Varkengras gelykende

,

't wel-
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IV. 't welke ,
volgens Clayton , roodachtige Sten-

'Afdeel.
getj

es heeft , een weinig Haairig, met zeer

Hoofd kleine, ruige, rondachtige Blaadjes, twee te-

stuk. genover elkander. Het Zaad , dat zeer klein

Drievjy-
iSj ysomt binnen kleine Huisjes, die in demik-

ken der Takjes geplaatst zyn , voort.

Dit Geflagt heeft den Kelk driebladig err

drie fmalle Bloemblaadjes : het Zaadhuisje is

driehokkig, driekleppig, met drie binnen-Klep-

jes, bevattende ieder hokje een enkel Zaadje.'

De twee Soorten van hetzelve zyn in Noord-

Amerika gevonden , naamelyk

(i) Lechea met Liniaal-Lancetsw^ze Bladen

en gepluimde Bloemen,

Deeze , in zeer drooge Pynboom-Bosfchen

van Kanada voortkomende
, geeft veele over-

endltaande Stengen tot den Wortel uit, die

rond zyn , met verfpreide efFenrandige fpitfè

Bladen, van boven glad, van onderen ruigach-

tig en zeer kort gefteeld. Een menigte Bloe-

men komen Troswyze , aan 't end der Tak-

ten , op Steeltjes voort. By Ray voert het

Gewas , wegens de gedaante, den naam van

Bezemkruid.

00

Virg. Ti. Scopaiia FoL tenuilfimi» &c. IUj, Suppl. ij».



Triandria. SC<

(2) Lechea met Eyrond-Lancetvormige Bla-

<fc», de Bloemen zydelings verfpreid.

In Zandige Bosfchen van Kanada groeit dit stuk.

Gewas, 't welk ook in Virginie fchynt gevon-

den te zyn, zynde Capraria met geheel effen- »,yv

randige Bladen genoemd geweest. Het heeft
Gl00tett*

paarfchachtige ronde Stengen , met enkelde

Takken overhoeks , ver van elkander. De Bla-

den , die ook overhoeks voortkomen , zyn ovaal

Lancetvormig, van boven ruuw, van onderen

Wollig, met deo rand omgeboogen en naauw-

lyks blykbaar geftceld. De Bloemen komen
by twee , drie of vieren , uit de topjes van de

Takken voort.

IV. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Viermannige Kruiden
(Tetrandria) , tot welken het Schurftkruid

,

Walftroo, de Meekrappe, Weegbree, Kaar-

den en veelt anderen behooren.

Onder de Kruiden , die in de Bloemen vier

Meeldraadjes hebben , deswegen Vierman*

«ige genaamd , komen ons de volgende Geflag-

ten voor.

fa) LhU* Fol. ©vato-tanceolarii , Flor. lateralibas vagij.

14». Acrt* ui. p. ii. Menandra Fol, alterois. Gron. Kr&
n. io.

F
tt. t>ümu VII, Stuk*
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IV. Globularia. Kogelkruid.

Afdeel.
iv- De Planten van dit Geflagt hebben Bloem*

8tuT
D

hoofdjes , van zulk eene gedaante , dat fommi-

Etnwy. gen eenige Soorten daar van tot de Samcnge-

*•** itelde Bloemen betrokken hebben. Het ont-

breekt haar aan geen gemeenen Kelk» die ge-

,fchubd is. Daar in zyn Blommetjes vervat

,

ieder een eigen Pypachtjg Kelkje hebbende ,

dat het Vrugtbeginzel inhoudt en het Blom-

metje, welks bovenfte Lip in tweeën, de on-

derfte in drieën is gedeeld. Ook is dc Stoel

of bodem van den gemeenen Kelk Kaffig. Het

eenigfte verfchil, dat dezelven van dcSyngene-

fia of Samenteeligen onderfcheïdt , maaken de

Meeldraadjes uit , die van elkander afgefchei-

den zyn.

Dewyl ik de Cephalanthus , die onder de

Heefters hier voorgaat , Kogelboom getyteïd

•heb , geef ik aan dit Geflagt , om de zelfde re-

den, den naam van Kogelkruid. Zeven Soorten,

meest in ons Wereldsdcel huisvestende , komen

'er van voor , als volgt.

c!
t.

m
(i) Kogelkruid met de Steng Heefteraclitig,

<Üg.

Ct*n
" fO GlihuUrïo Caule Fruticofo , Tol Lanceolatis &c. Sysf.

Nm. XU- Gen nz p. m. Vtg XIII. p. iw. R. LugA,

'190. Glo'mlaria Fmt. &c. GABlO AquU. 1 10. Alypum Monsp.

five Frut lerri'iilü. \. li. lift. I. p. j 9 «. NisS. AÜ. Par.

Gouan. Monsp. 6ot G£*. Prov. 295. O.US. Hisf. U9»
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<k 2?/a&» Lancetvormig , drietandig m TV.

onverdeeld. .

Afdesl;

Dit Gewas, welks voomaame Groeiplaats in^^f
"

Langucdok is, hoewel" het ook voorkomt in 't Mew>s^

Rykvan Valence en iri Italië, bemint de Rot-"'
4*

fen en Steenachtige plnatfen. Een Gebergte

by MoncpèHier, Mom Cm* genaamd, voedt het-

zelve overvloedig. Het is ook gemeen in Pro-

vence , omflreeks Aix , op dorre Heuvelen.

Het maakt een Boompje uit, omtrent een Elle

hoog , welks Bladen naar die der Myrten ge-

Jyken, doch dc bovenften drfetandig zyn. Op
de toppen der Takjes komen enkelde Bloem-

hoofdjes, 7elden twee by elkander, voort, van

ten dergelyk maakzcl als gemeld is en zeer

fchobn Violet van Kleur , omtrent een Duim
in middcllyn. Zy beftaan uit zogenaamdè Spa-

telblommetjes , wier bodem vier witte Meel-

draadjes uitgeeft met zwarte Knopjes , en ftaan

ieder op zyn Vrugrbeginzel , in een Kelkje met

punten vervat. Ieder Blommetje is in drie Slip.

jes verdeeld, en zy zitten by elkander op den

Stoel van een gemeenen Kelk , die famengefteld

is uit gefchubde Blaadjes.

Onder den naam van Vcrfchrikkelyke Heejier

is dit Gewas voorgefteld cn afgcbeeli; om dac

'er een zeer gevaarlyke cn geweldige Purgee-

rende hoedanigheid aan toegefchreeven werdc.

Men geeft 'er, ondertUvsfchen , ook den naam

van dlypunt aan, betekenende een heilzaam en

Pa or>
11. Dliu VIJ» STUK,
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IV. onfchadelyk Geneesmiddel. Hoe tegenftrydïg
Af

[

)

v
EL

dit mag voorkomen; is het doch zeker, dat by-

Hóofd Da alle Purgeermiddelen , naar de verfchillende

stuk. omÜandigheden en hoeveelheid, waar in ment

vif,?™*' ze gebuikt , of fchadelyk en gevaariyk , of

heilzaam en veilig zyn. Het is, met aJgemee-

ne toeliemming, onder dezelven te tellen. Men
gebruikt 'er de Bladen , Bloemen en het Zaad

van , zegt Gahidell, wien de vermaarde

Tournefort, de Praktyk oefenende te St.

Chamas in Provence , verzekerd hadt, dat hy

de Boeren aldaar het Aftrekzei van een half

Loot in Water als een Purgeermiddel hadt zien

inneemen, zonder kwaad gevolg. Clusius
hadt gehoord, dat de Kwakzalvers, in Andalu-

fie , het Afkookzel daar van gebruikten tot ge»

neezing van Veneriaale Kwaaien , en voorgaven

dat dit nooit mille. Hy noemt hetzelve Hip-

poglosfum van Valence , wordende aldaar ge-

meenlyk Segullada geheten. Om kort te gaan

,

het Gewas komt in dit opzigt met de benaa-

ming van 'Ihymel&a, welke 'er C. Bauhinüs

aan geeft, overeen.

ii. (2) Kojelkruid met een Heejlerachtige Steng,

SÏÏST* dB JVortelbladen ftomp Wigvormig , èt

stadig.
Stengbladen Lancetvormig.

Bet Schurftkruid van Bisnagar in Oostindie

(z) GMulari* Catile Fruticofo &
£ Globularia fiutesccns *c, FX.US.

,

MORIS. Hi/i. III. p, fu
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of Heefterachtig Klootkruid , met ftyve Bladen ,
IV,

die aan den Wortel ronder en Hartvormig zyn
,

Af
{^

el *

maakt dccze Soort uit. Hoofd»

C3) Kogelkruid met een Kruidige Steng , de . IT .

Wartelbladen drietandig, de Sten^bladen^^u

Lancetvormig hebbende, Gemeen,

De blaauwe Madelief met een gebladerde

Steng , die Aphyllanthes van Anguillara ge-

noemd wordt , in hooge droo^e L u>dftre< ken

van Europa groeijende . voert hier den naam

van Gemeen Kogelkruid. By Camerarius
is zy afgebeeld. Men vindtze niet alleen in

Italië en Provence , maar ook in Switzerlandf

ja zelfs in Sweeden
,
op de Gothlandfche Kalk-

Rotfcn. In Duitfchland is zy niet ongemeen

cn komt ook in Overysfcl voor. Zy maakt op

den Grond een Roosje van ttevige, Eyronde,

gladde Bladen, die lang gedeeld zyn, waaruit

Stengetjes voortkomen van een Voet lang, niet

Takkig noch zig verdeelende , maar met meer

of minder Blaadjes bezet en aan 't end een

Bloemhoofdje hebbende , dat hoogblaauw is.

Het beftaat uit Blommetjes , die Pypachtig

maar

O) GloMariét Caule Herbaceo , Fol. radical. trideutati»

&c. Ft. Suet. Hort. Cliff. R. LuSdh, HALL. Htlv. 66 7 .

Aphyllanthes Anguillara:. Cam. Hort. p iS. T. 7- Bellis cor-

h. y, Beliis coetulea Monfpeliaca. TabeKN. Hifi. II* p» 70»,
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IV. maar diep ingefteeden zyn , in een ruig Keftje

Afdeei . vervat - fat p ecn Schubbetje rust , waar van

Hoofd- veclen te famengevocgd den gemeenen Kelk

stuk. uicmaaken. Het Zaad , dat langwerpig is en

glad , zit eerst in het Blommetje ,
vervolgens

in het Kelkje, dat met de anderen rust op den

ruigen Stoel.

iv. (4) Kogelkruid met de Wortelbladen kartelig

Giob*iaria gedoemd , de Stengbladen ge/pitst en.ef-

<£Z£nd. fenrandig.

Dit is de Gedoomde blaauwe Madelief van

C. Bauhinüs, op de Bergen van Granada

groeijende, welke, volgens hem, naar de voor-

gaande, buitendien, zeer gelykt.

v. (5) Kogelkruid met de Stevg byna naakt , de

fir/^.;
^ Bladen Wigvormig met drie Punten, waar

a"J,i >e
' van de middelfte kleinst»

Wederom een andere Verfchcidenheid van

de gezegde blaauwe Madelieven , die door de

gemelde figuur der Bladen inzonderheid ver-

fchilc,

lacia fpinofa. Tourni Inft. 47 i. Bellij cccrules fpinofa. C.

B. Pin. %6i. Bellis fpinofa Flore globofo C. B. Prtdr. 1*1.
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fchiït, zynde eenigermaate Heefterachtig. De- IV7.

zelve groeit in Ooftenryk, Switzcrland en op
Afdkfu

de Pyreneefche Bergen, Hoofd*
stuk.

(6) Kogelkruid met een naakte Steng , de Bla- vr.

den Lancetvormig effenrandig.

Deeze byzotiderheid onderfcheidt een Pyre-

neefch- en Ooftenryks Kogelkruid , dat echter •

wel de Bloemfteng geheel naakt , doch de Vrugt-

draagende Steng met een of twee Blaadjes

heeft, volgens de aanmerking van Doktor Ger-
Ard„ Hier uit zou dan fchynen, als of deeze

Soort tot de Eenhuïzige Planten behooren mogu

(7) Kogelkruid met de Steng byna naakt; on- yi\
gefteelde Bloemhoofdjes overhoeks , de Bla- ooitedck?

dm Lancetvormig Eyrond onverdeeld.

Het Levantfche Kogelkruid 3 met de Bloemen

langs de Steng vcrfprcid, van Tournefort,
maakt deeze Soort uk , groeijende in Klein

Afie. Dit is een overblyvend Gewas, met een

Kruidige enkelde Steng, hebbende zeer kleine

Lancetvormige Blaadjes, ver van elkander , en,

tan 't bovenfte van de Steng , van zeven toe

tien

(«) QlohularU Caule nudo fltc. Glob. PyrenaicaFol. obloa-

go Ctule mulo. Tournf. Uft. +67. MORIS. Hifi. utf. f. 4»

Bellis coeiulet Caule nudo. C. E. Pin. xtx. Rij. Hi/I.M.

Gl&. Prov. 19 J.

(7) GkbuUri* Caule fubnudo &c. GlobulatLa Oiicnc'.is

Roribus pee Caulem Ipariis. Tournï. Cv. 3;.

P4
U* Dm. vu. stok.
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tïen ongefteelde Bloemhoofdjes , overhoeks ge-

plaatst.

D i p s a c v s. Kaardenkruid.

De gemeene Kelk is veelbladig ; de eigen

Kelk boven het Vrugtbeginzel ; de Stoel Kaffig

in dit Geflagt, 't welk drie Soorten bevat, al*

len in Europa huisvestende, waar van de eer-

fte den naam aan 't zelve geeft ; naamelyk.

(i) Kaardenkruid met ongefteelde Zaagsi

getande Bladen.

Om dat het Water van den Regen ftaan b

in de Schuitswyze holligheid der onderfle J

den van dit Gewas, om de Steng heeft het-

zelve den Griekfchen naam Dipfacus, als een

Dorftig Kruid zvnde , bekomen. De Neder-
duitfche , Kaarden of Vollers Kaarden , is af-

komftig van het gebruik dat men , in het La-

ken bereiden . van deszelfsruuwe Koppeu maakt;

zo wel als die van Kannewasfers , waar toe de-

zelven mede niet onbekwaam zyn. DeFranfchen

noemen het ook Chardon a Bonnetier ofaFoulon;

H Cliff. Gaov.
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de Engelfchen Teafel of Tas/el , de Duitfchers IV.

Kartendittel.
Afdml.

Dit Kruid , wild grocijende ,
gelyk het over- Hoofd-

vloedig voorkomt door geheel Europa, zelfs in STUK*

onze Nederlanden, doch niet in de Noordelyke
JBj

^""xf'

deelen, en ook in Virginie; maakt een Steng

van drie of vier Voeten hoog , die taamelyk dik

is en ruuw door korte Doorntjes. De laage Bla-

den , die zig Scheedswyze om de Steng voegen

,

zyn Zaagswyze getand ; de bovenften langwer-

pig en effenrandig. De Steng verdeelt zig en

is aan 't end gekroond met de gezegde Bloem-

hoofdjes, die een ongemeen grooten Stoel heb-

ben, Rolrond, aan 't end flomp, met ontelbaa-

re Bloempjes bezet, die op ryen Haan, blaauw

van Kleur. Dceze zyn afgezonderd door Schub-

ben, welke in fchcrpe Punten uitloopen, die in

de tamme of Zaay - Kaarden , gelyk dezelven

tot gebruik geteeld worden , Haakswyzc omgc-

kromd,en dus tot Vollers Kaarden dienfligzyn.

Deeze laatfte heeft de Bladen om de Steng fa-

mengegroeid , en maakt dezelven hier door be-

kwaamer , om het invallende Water te vergaa-

ren en lang te behouden, dan de Wilde; die

voor 't overige daar van weinig verfchilr. Zy
groeit wel tot zeven of agt Voeten hoog.

Dit Water is van de Ouden tot wegneeming

der Vlakken van het Aangezigt, en door Boer-

haave zelfs tegen ligte Oogkwaaien , aange-

preqzen. Sommigen zeggen , dat het dient tot

wegneeming der Wratten. Het Loof is een

P 5 Smaa-
lt Dia. vu» sru*.
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ÏV. Smaikelyk en gezond Moeskruid. Men vindt
'

A
'fy

EU
de Bladen en het Zaad, als in een Tegengift voor

Hoofd- den Dolle Honds Beet gemengd zynde, voorge-

stük. fteid Men merkt ook aan . dat de Diftel-

vinken naar het Zaad zeer gretig zyn.

.n. (2) Kaardenkruid met famengegrotide uitgf

V**1' Dit is omltreeks Weenen zo gemeen niet als

het voorgaande, zegt de Heer Jacquin. In

de Elfaz zag de Heer H aller het overvloe-

dig aan de Wegen groeijen. Het komt ook

op verfcheide plaatfen in Siberië voor. Lin-

hadt het bevoorens met het gemeene

Kaardenkruid, als eene zelfde Soort, famenge-

voegd, doch naderhand, misfehien op deszelfs

aanmerking , daar van afgezonderd. De Bloem-

pjes, naamelyk, zyn altoos wit, de Doorntjes

der Schubben uitwaards omgekromd , 't welk

anders in de Wilde geen plaats heeft , en het

Gewas grooter (f). Gouan geeft 'er eens

Mcnfchen hoogte aan , en zegt dat de zyde-

lingfe Slippen der Bladen fromp getand , deen-

delingfe gefpitst zyn (j). Scopoli vondt de

Bla-
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Bladen tot de Middelrib toe verdeeld , doch IV.

niettemin Scheedachtig om de Steng gevoegd, Afd"l;

ruuw en overal gewapend met kromme Door-HooFD-

nen. Dit doet deeze Soort zig Distelachtiger *tus.

dan de voorgaande vertoonen. De Hoofdjes^'möii
vervolgt hy , zyn rondachtig ; de Bloempjes

door een enkeld Kafje afgezonderd, wit, mee
witte Meeldraadjes en roodachtige Meelknopjes

(*). Het groeit zo hoog als 't voorgaande.

(3) Kaardenkruid met gejieelde Bladen , die irr.

byhangzels hebben* £$[7.**

Deeze Soort wordt Wilde Kaarden met klei-
&

ner Hoofdjes oï K elnere Herders-Staf van Bau-

hinds getyteld en in de derde Ring geplaatst

door Dodoniüs. In Engeland en Vrankryk

wordt haare Groeiplaats gefield , doch het is

zeker, dat zy ook in Switzerland en Duitfch-

land , ja overvloedig in de Boslchen aan den

Donau , by Weenen ,
groeit. Volgens fommi-

gen zou zy nog hooger dan de voorgaanden,

ja tot vier en vyf Ellen hoogte , opfchieten.

In ons Land komt zy buiten Naarden en U-

trecht, en elders alom by de gemeene Wilde

Kaar-

(*) Fier. Cam. p. $5».

(3) Dip/acui Foliis periolatis appendiculati?. U. Upf. zy.

R. Lugdi. t«8. DALIB Paris. 44. 0ipf. Capituiis hemisphae-

ricis nadis. HALL. Hth. 6 7 z. Dipfacus fykeftcis Capitulo

minore. Virga Failoris minor. C. U. Pin. 38 y. Dipfacus

«itius. Dod. Pempt. 7iS. Virgï Paftoils. Los. Ie, II. p, i«.

II. DBH.. Vilt STUK.
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IV» Kaarden voor. De Steng is broofch; en zou
Afdeel.

anjers dienen tot een Wandelftok of

Hoofd- Herders-Staf. De Bladen van Eyrond Lancets-
•tuk. wyze figuur ^ zyn zagt ais Fluweel doch aan

^mwy
" de Middelrib gedoomd : de Hoofdjes zyn Haai-

rig en hebben maar de groocte van een Noot.

Op deeze is de naam van Labrum Ventris , of

het Wafchvat van Venus , om dat het Water

der Gemeene Kaarden van de Vrouwtjes tot

Blankctzei plagt gebruikt te worden , daar aan

gegeven, niet toepasfelyk. L ob el heeft te

ook door die benaamingen onderfcheiden (*).

By den Steel heeft ieder Blad twee kleine ron-

de Blaadjes als Ooren, byhangzeltjes genaamd.

Alle deeze Soorten van Kaardenkruid zyn

'

jaarige Gewasfen-

Scabiosa. Schurftkruid.

De byzondere Kenmerken van dit uitgebrei-

de Gellagt beftaan in een gemeene Kelk te

hebben , die vcelbladig is, bevattende Blom-

metjes in vieren of in vyven ongelyk verdeeld

,

cn twee eigen Kelkjes hebbende , het eene bo-

ven het andere , onder het Vrugtbeginzel. De
Stoel is met Kafjes bezet of naakt. De Zaad-

jes zyn op de eene of anderG manier gekroond.

't Getal der Soorten, meest Europifchen , is

dertig , waar van de elf cerften vicrdeelige ,

(*) Noemende inamelyk deeze Virga P*Jtoris en de Ge.

aeenc Wilde Kaarden Lébrtm Ktntris. Zie /«». II. p. \U
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de overigen vyfdeelige Bloempjes hebben ; IV.

naamelyk. Afdehu

(O Schurfckruid met vierdedige ylyke Blom- tl™**
metjes , gefchubde Kelken , knikkende Bloe- T.

men en gevinde Bladen ; de Finblaadjes jfgg*
Lancetvormig met Tandjes. Aipifch.

Van deeze Soort , die op de Alpen van Swic
zerland en Italië groeit , en Bladen heeft Daar

die der Groote Santorie gelykende , is de Kelk

gefchubd en korter dan de Bloem, de Vrugc

half Eyrond , de Stoel Klootrond , met Lancet-

vormige, gefleufde, blyvende Kafjes. De Zaa-

den zyn vierhoekig , met vier grootere en vier

kleinere Tandjes beurtlings gekroond. Het Zaad-

kuifje heeft twintig uitgebreide Straalen.

(2) Schurftkruid met vierdeelige gelyke Blom-
Tra^j.yU

metjes gebaarde Kafjes en Kelken; de Wor- vmu».

lelbladen Lierachtig , de Stengbladen Fins-
3™**

wyze verdeeld.

Hier komt het allerhoogfte Jaarlykfè Schurfc-

kruid, met Bladen eenigszins naar die der Agri-

monie gelykende, van Hermannus, t'huis.

De-

O) SoAit/m Cwolluli* quadiifidis aqualibus&c, Syst.Nat,

XII. Gen. iis. p. i». Teg. XIII. p. 120. H. CUff. Upf.K.

iss. N. 1. Scabiofa Alplna Fol. Cent. majoris. C, B.

Pin. 270. Ey«t. j£/1. 122.

(2) Suéhfa Cor. quadrif. zq. R. Lugdb. N. 6. H. Upf.
Scabiofa almfimt. annua &c. HErm. Ltgék. Si». MORIS.
Hiji. ni. p. 4«. S. 6. T. Ig. f. *9.

U, DSEL. VII. Slt'K,
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IV Dezelve worde hooger dan eens Mans langtc,
Aï»?£L. met rontjej holle, geknoopte, Haairige., ge-

Hoofd takte Stengen, hebbende aan ieder Knoop een

STUK * paar gevinde gekartelde Bladen , die een weinig

^nwy
' ruig zyn. De Hoofdjes , op het end der Tak-

ken \ waren ,
volgens h:?m , uit vecle vyfbladi-

ge Blommetjes, bleek van Kleur, famengeltcld.

De ;Kelk en Bloemkafjes zyn, even als in de

Syrifche, Doornachtig gebaard, zegt de Ridder.

Volgens den jongen Hoogleeraar Burmannus

zou deeze Soort ook aan de Kaap der Goede

Hope groeijen (*).

in. (3) Schurftkruid met vitrdeelige gelyke'Blom*

£££ netjes i gefchubde Kelken, gebaarde Kaf-

synfch. " jes , een gegaffelde Steng en Lancetvormt-

ge Bladen.

Hier behoort het Heefterachtig ,brcedbiadig,

wit Schurftkruid van C. Bauhimjs, dat Per-

fikbladen heeften een Amethystkleurige Bloem

,

volgens Vaillant, groeijende in Syrië. Het

draagt in de mikken van de Steng ongeileelde

Bloemen , die byna geen Kelk hebben. Het

Zaadkuifje is half Klootrond en het Pluis heeft

twintig Tandjes, 't Is niettemin ook een Jaar-

lyks Zaay-Gewas.

(•) Proir. FL Caf. p. 4.

(O Statief* Cor. quadrif. arq. &c. H. Clif. R. lugS.

N. 2. Scabiofa Fmtic. Caiis latifolia aiba. C. B. Pin. Z69.

Kou is. utf. f. 14. Scab. Perfic* folio , florc Ametbyftino.

VAIX. /tl. 1722. p. 231,
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(4) Schurftkruid . met vierdeelige byna gelyke

Blommetjes , de Kelkfchubben Eyrond, ^Afdeel.

2?Za£fe» Vinswy%s verdeeld, Hoofde

Het Schurftkruid met eene Klootronde Sneeuw-
8™1

^
witte Bloem , van C. Baühinüs, maakt dee-

ze Soort , die ook in de Open baare Kruid- witSÓJ*

tuinen bekend is , uit. Dezelve heeft fmallc rai s*

Vinblaadjes en half Klootronde gefchubde Kel-

ken. De Bloempjes hebben het onderfte Slipje

afgeboogen en een weinig langer. By Mont-

pellier komt deeze , die door Lobel onder den

naam van Berg-Schurftkruid der Warme Landen

"is afgebeeld , alom op Steenige ongebouwde

plaatfen voor. Zy ontbreekt ook niet in de Zui-

idelyke deelen van Provence.

(j) Schurftkruid met byna vierdeelige Bloemen,
R ,

de Kelkfchubben Jlomp, de Bladen Lancet- styfbiii&

yormig Zaagswys' getand , met Ooren-

De Afrikaanfche HeefterachtigeScabïofa, met

ftyve gladde Zaagswys' getande Bladen en eene

witachtige Bloem, van Commelyn, maakt

dee.

(O Scaiit/a Cor. qnadrif. fubsqaalibas &c. H. CliJ. fc.

Lugdk. N. 3. &c. Gouak. Mnsp. 6z. Ger. Prov. 2i>.

Scabiafa PI. Globofo nivco. C. B. Pin. 207. TOURNI. hfl*

4«+. Scab. Fruricans angnstifolia alba. C. B. Pin 270. S«t-

biofa montana calid-irum Regionum. LOB. Icon. jjS.

<5) Scaii,/* cor. quadrif. fubradiantibus &c. Am. Acat,

Comm. Hert. I. p. 18;. T, $3.

U. Dwt. VU, Sn»,
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deeze Soort uit. Dezelve heeft , volgens de

bcfchryving,de onderfte Bladen ftomp Eyrond,

gedeeld , de bovenden Lancetvormig ongedeeld,

geevende uit de Oxels als twee fmalle Stoppel-

tjej. De Bloem heeft een langen Steel : de

Kelk bedaat uit rondachtige Schubben. De
Blommetjes zyn meestal in vieren gedeeld, van

buiten Wollig, met de buitenfte Slip een wei-

nig grooter, waar door deBloem zig iets of wat

gedraald vertoont.

(6) Schurftkruid met vierdeelige gelyke Blom-

metje! , 'een enkelde Steng , nabuurige Tak-

ken en Lancetvormig Eyronde Bladen.

Deeze Soort, in ons Land gemeen, voert,

wegens den geknotten Wortel, den zonderlin-

gen naam van Duivelsbeet , en maakt de Succifa

der Apotheeken uit. De eerstgemelde naam,

niettemin , heeft byna in alle Taaien van Euro-

pa plaats. Het Kruid groeit overal in vogtige

of laage Velden en Weidlanden, als ook aaa

Dyken en Wegen. Inzonderheid onderfcheidi

Jiet zig van het gewoone Schurftkruid, doordien

de Bladen byna onverdeeld zyn en dat het de

Hoofdjes ronder heeft. De Bladen zyn meer of

minder getand , fomtyds ruig, fomtyds glad ; het

heeft

(6) Seabic/4 Coroll. ^uadrifiJ. stq. fcc. H. Clif FLSttc,

B. /Lugdb, N. 4. &c. &c. Succifa gtebra. C. B. Pin. x<>9*

Succifa f. Morfus Diaboli. CkU. Epit. 397. Morfus Diabotf.

10M* hl*. *4«. g. Succifa hirfuti. C. B. Firn, %6pt
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heeft de Blommetjes fomtyds in vyven gedeeld , IV.

en de Kleur der Bloemen is doorgaans paarfch
Af^eM

of blaauw, doch ook wel wit of Vleefchverwig. Hoofd-

Men vindt 'er goede Afbeeldingen van, by de 8TÜK'

Autheure n . n^n'a'

De Smaak der Bladen is bitterachtig en ee-

nigszins famentrekkende , wordende die, bene-

vens de Wortels , in Gorgeldranken , voorlang-

duurige Gezwellen van de Keel, gebruikt. Men
plagt 'er ook een Zweetdryvende en Tegengif-

tige kragt aan toe te fchryven. Sommigen ge-

bruiken het Kruid in Pappen uitwendig. Het
Sap dient tot zuivering van kwaadaartige en vui-

le Zweeren. In Sweeden verwen de Oelanders

hier mede het Garen groen, gebruikende daar

toe zo wel den Damp als het Afkookzel zelve.

(7) Schurftkruid met vierdeelige Straalende vu.

Blommetjes en onverdeelde Bladen , de Stoel- kutgrifi

bladen Eyrond en getand, de Stengbladen l£yt^
Lancetvormig en een Kruidige Steng* deeH.

Deeze heeft de Bladen volkomen onverdeeld

,

maar aan de kanten een weinig getand. De
Steng is, gelyk in het gemeene Schurftkruid,

gevlakt, Takkig en veelbloemig, doch ruuwer,

groeijende van een Elle tot vier Voeten hoog

,

zegt de Heer Haller , die 'er zelfs een fleke-

lige

(7) Seahitfa. Cor. quadrlf. tad. flec. Scab. annua integrifo.

lia feu Folio Bellidls. Magn. Monip. zji. GQUAN Mtntf,
*i» GEK. Prav. aio. HALL. Helv, 67 1.

Q.
U. DUb VII. STOK.
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IV. lige Steng aan geeft. De Stoclbladen zyn ge-

AirvELL.
'

fte<;ld en gelyken tiaar die» der Madelieven: de

Hoofd- anderen omvaften de Steng en Takken met een

9tus«. . brecdem Voet , zynde zeer lang. De Kelk is

.
Eevwy- tienbladig, korter dan de Bloem , welke geit/raald

" :" '

en pi irlchnelmg is van Kleur
, fomtyds ook rood.

De, Blommetjes hebben tw.ee Lippen , wier bui-

ten/te in drieën verdeeld is, en het Zaad heeft

een getand Kroontje, De .Groeiplaats is in Lan-

guedok en Switzi rland. De Ooftentykfe , wel-

ke Clijsius breedbludige noemt met een rood'e

Bloem , .oordeelt dj Heer J a c q ti i.n van deezc

DoeZe heeft, vo'sens den RiJd.r. de Sten-

een Voet hoog, ruuw, gearmd cn de Biocm-

fteeïen zyn z--cr lang: de* Bloem is bïaauwach-

tig en de Kelk zo lang als de Bloem. Dus ver-

fehilt zy dan aanmerkelyk van de voorgaande-:

Sport,
i ; . 1

1

n:c;u-r' :nrs Vc Syst Na:. Ve*. XI II.

o ,.»';. fkl !•.,! pi,mf fi lis üc. AU U?f.

,y \ ::iusfima Segetum, Tiiwmfetti.
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Blommetjes, een Jlekelige Steng; de Bla-

den Lancetvormig Vinswyze verdeeld, met
An^Lé

de Kwabben op elkander leggende. Hoofd-
stuk.

Deczc , in Tartarie groeijcnde , maakt een

Gewas van twaalf Voeten hoog.

(10) Schurftkruid met vierdeelige Straaiende
&

x.

Blommetje:, een Jlekelige Steng en Vins-Anmfit

wys' verdeelde Bladen , met afjlandige
GemeCf!*

Kwabben*

Dus wordt de bepaaling voorgefteld van het

Gemeene Schurftkruid, dat echter ook wel voor-

komt met onverdeelde Bladen. Gemeenlyk
noemt men liet Ruig Akker- of Feld-Schurft*

kruid , om dat het veel groeit in de Velden

,

aan de kanten der Koorn-Akkcren en Wegen *

.op een Zandigen Grond. Het is door geheel

Europa gemeen. Men noemt het Scabiofa of

Scabiei Herba, om dat het Afkookzel en Sap*

tegen allerlei foort van Schurft of Ruidigheid

,

tot betting of baading , dienftig geacht wordt tc

zyn. In 't Franfch noemt men het Scabieufe ,

in 't Engelfch Scabious, in 't Hoogduitfch Sca-

biofen-Kraut , Apojlem- en Grindkraut,

Het

(10) Scabiofa CoroII. quadrifidis radinntibus Sec, H. CËff.

Mat. Mei. R. Lugdb. N. $. &c. Scabiofa pratenfis hiifuta.

C. R. Pin, 2«9 . Scabiofa Arrenfif. TA1SRN. Hiji. 441. Scab.

major communior hirfuta. j. B. Hift. III. p.2. Scabiofa rnaj<*

Satorum vulgatior. Lob. Icon, j j«. Scabiofa fylveftrii. Bl.ACR\f ,

T. i8j. Scabiofa vulgaris mnjor. DoD. FmpU ui,

Q »
n, Dmu VII. STUK.
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IV Het groeit dikwils een Elle hoog en heeft de

Afdeel, glazen ruig of ruuw ; de Steng is Takkig ver

Hoofd- dceld en aan 't end bepaald door bloote Bloem

STÜ«- hoofdjes , die platachtig zyn , uit den blaauwen
Etmuy.

paarfch 9
beftaande uit Blommetjes, die vier-

"
of vyfdeclig zyn. Het Zaad, dat ruuw is, heeft

een Kroontje en vierhoekig bekleedzel.

Behalve de gezegde eigenfehap wordt in het

Schurftkruid ook eene Zweetdryvende hoedanig-

heid, zonder eenige fcherpheid, erkend. Het

Afkookzel of Aftrekzei, met Honig gemengd,

dient in alle Borst- en Longkwaaien, om de

uitwerping der Fluimen te bevorderen. Het

S^p is Lymerig, Zoutachtig, en zeer ontbin-

dende of oplosfende , doch onaangenaam van

Smaak.

xt. (u) Schurftkruid met vierdeelige Straalende

5>;S2. Blommetjes , alle de Bladen onverdeeld ,

Bofchtnm- langwerpig Eyrond en Zaagswys getand

hebbende , met een Jiekelige Steng.

Deeze, in de Bosfchen van Ooflenryk, Swit-

zerland en Provence groeijende, zou de Breed»

bladige Scabiofa met roode Bloemen , van Clu-

sius zyn , waar van ik hier voor gefproken heb,

als behoorende tot de zevende Soort. In de bc-

paaling , inderdaad , is weinig verfchil en daar

heerfcht een zo aanmerkelyke Verfchcidcnheid

c

r-

fn) Stahbfa CoroII. quadrifidii ndiamibu* &c. SCOP. Car*.

3S«. HA1X Helv. »7 i. Scab. latifolia rubro flotc fccwuSu

CLVS. Hifi. IU p. l. Jac^ Pïni. »j, Qbf. it.
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onder deeze wilde Gewnsfen, dat men die van IV.

byzonderen Landaart naauwlyks ooit volmaakt
A
*^£EL-

zal kunnen overeen brengen of onderfcheiden. Hoofd-

(12) Schurftkruid met vyfdeelige Blommetjes xrr.

en zeer korte Kelken ; de Stengbladen c^m'Jt

Draadswyze tweevinnig verdeeld.
Mompei-

Van het Bnfch van Gramont, by Montpel-

licr , heeft deeze den bynaam , hoe-wel zy ook

op andere plaatfen groeit omftreeks die Stad.

De Hoofdjes zyn Kogelrond en de Bladen in

zeer fyne Snippers verdeeld. Men vindtze ook

iR Provence.

(13) Schurftkruid met vyfdeelige Jlraaiende ^xm.

Blommetjes , de Stoelbladen Eyrond en r£.
a'

gekarteld , de Stengbladen Borftelachtig*^*

gevind hebbende. krmd.

Deeze groeit op Bergachtige plaatfen , zo der

Noordelykc als der Zuidelyke declen van Euro-

pa. L i n N m u s vondt dit Kruid op Gothland

in tenuUfimai Uciaias di?;üi.

efidi* tadiantihu Sec H. Clif.

Q.3
II. Deel, VII. $tu*.
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IV. en elders in Sweeden. Het is in Duitfchland
Afdeel

cn jta jie gemeen# in Switzerland komt geen

Hoofd- Kruid menigvuldiger op de Velden en aan de
stuk. wegen voor, zegt de Heer H aller. Het

v
,£<™y-

groejt ook omftreeks Parys en Meese zou het

in Vriesland , by de Duivelsbeet , gevonden

hebben. De reden van den bynaam, welke vol-

gens Lob el aan dit Kruid gegeven wordt, is

niet blykbaarj alzo men niet weet, wat betrek-

king het tot de Duiven heeft. Men noemt het,

volgens DoDONiEüs, in Nederland Schaaps-

Scabieufe. Zou het ook tot wasfehing dienftig

zyn tegen de Schurft of Ruidigheid der Schaa-

pen : want 'er worden dergelyke kragten als aan

de Gemeene , door C a m e r a r i u s , aan toege-

febreeven. Ook wordt hetzelve in Provencc en

Languedok in plaats van het Groote Schurft-

kruid gebruikt , zo Tournefort aantekent,

xiy. (14) Schurftkruid met vyfdeelige gelyke Blom-

toSaf* meijes , die korter dan de Kelk zyn; de

aróh
Bladen Lierachtig Vinswyze verdeeld.

De bynaam toont de Groeiplaats van deeze

aan , die omüandig befchreeven is , vcrfchillendc

van de volgende, inzonderheid , door haare ongfr»

ftraalde Bloemen. Zy heeft omtrent een Voet

f14) ScaHaf* CoroII. qmnqucfld. «fjMf. Calyce breviori-

i,z Caninx folio. Eocc. Sit,



(ij) Scfourftkruid ' met vyfdeeh'ge Straalende IV.

Blommetjes , die korter dan de Kelk zyn ,
Af™ku

en gevinde Bladen , de bovwjlcn Li:::zal flnopn-

cn onverdeeld.
iTV *-

Decze groeit mn den Zeekant van Languedok m^mS*.
cn voert den na'im v in Zee-^churftkruid Zeckantls»

- by J. f5 a u h i N u s. 'cis een Jiai !\ ks of' Zaay-

Gewas, dat de Steng; twee Voeten hoog heeft;

de Stoelbladen Lancet v<MT/>.i2, d: Sten-bladen

gevind, de bovenden Liniaal. He Bloem, n zyn
'

! e'
1

; <

;

.- i :; netjes In v , c

deeld, geftraald, b^eelc paarfch , met* purpere

Knopjes, door !an;;e Ka'ys onderfcheiden.

(i6) Schurftkruid met vyfdeelige Straalende „ xvr.

Blommetjes, gefnipperde Bladen , de Stod ^

der Bloemen rondachtig.

GcfteruJ wordt dcezc Soort genoemd wegens

de zonderlinge Straalswyze uitbreiding van het

Zaadpluis, dat veertig Strailcn heeft, cn in 'c

mfdden een vyfftraalig Sterretje. De B'omme-

tjes in 't middm zvn regffmantig vrrdfe! 1 , die

van de Kroon hebben de drie bukenfte Slippen
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IV. grootst. De Groeiplaats is in Spanje. Men
Afdeel.

yindt ,ef Vcrfbheidenheden van ; de grootlte

Hoofd- groeit fomtyds een Elle hoog , zegt C l u s i ü s ,
,TÜK

* met Loof als 't gemecne Grootc Schurftkruid

;

vip.™*' ccn andere valt kleiner en heeft de Bladen fy-

ner verdeeld : een derde is een Plantje van naauw-

lyks een Handbreed hoog. De middeltte hadt

Bauhinus ook op den Venetiaanfchen Oe-

ver waargenomen.

sSSn»
Schurftkruid met Vfd"iïge Straalende

Trtüferm. Blommetje

s

, de Bloemen byna ongefteeld;
Kroontak-

de Stgng Xroontakkig , de Bladen onver-

deeld.

Dceze heeft haar afkomst uit Egypte. De
Steng is Kruidig ; de Bladen zyn Lancetvor-

mig , wat ruig , famengegroeid ; de onderden

eenigermaate getand. Zy heeft ongedeelde

Bloemen, die geel en gedraald zyn.

xvn i. ([g) Schurftkruid met vyfdeelige Straalende

furZ
UT

' Blommetjes
,
gtfneeden Bladen % de Stoel

paSbh"" der Bloemen Borftelig.

Deeze, die den naam van Indifche Scabiofa

by

R3d. &c. H. Cliff. Uff.

mgo. C. B. Pin. 270. Set-

1, jt R. LutÜ. N. !••
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by Clusiüs voert, in de Bloemhoven gemeen , IV.

heeft Bloemen zwartachtig paarfch van Kleur ,

AF
f*

IL'

met witte Meclknopjes. De Kelk is twaalf• Hoofd-

bladig, liniaal, omgekromd, van langte als de ST0K»

Bloem ; de Stoel met iBorftelige Kafjes. RetJ^***
Kruid dat dikwils twee Ellen hoog groeit, heeft

de onderlte Bladen \ als die der Raapen , de bo-

ven ften Vinswyzc verdeeld. Het geeft zeer

lange Bloemfteelen uit, waar op Eyronde Vrug-

tcn , die zeer ruig zyn , vol vierhoekige Zaa-

den, in een geplooiden Voorhuid uitloopende.

Het Zaadkuifje maakt vier Borftelige Straalen.

(19) Schurftkruid met vyfdeelige Strooiende xix.

Blommetjes , de Bladen Finswyze verdeeld , J^'t/l
met Liniaale Slippen, de Bloemfteelen zeer? 1™™*'

lang, de Steng rond.

De Steng van deeze is met witte Haairtjes

dun bezet. De SteDgbladen zyn onverdeeld.

De Kelk is van onderen zeer Haairig, agtbla-

dig ,
omgekromd , van langte als de Bloem

,

die witachtig is van Kleur met een blaauwach-

tigen Rand. Zes groote Blommetjes , die twee

Lippen hebben , maaken de Straal uit. Die

van 't midden zyn regelmaatig in vyven ver-

deeld

f19) Scabitfa CorolluÜs quiuquefidis , Fol. pinnatis 8cc.

ï4. Afterocephalus perennis Argenteus Iaciniatus , Caule te-

nui Eburneo. VAH.U AS. 1722. p. zH , R, Lu^h N, 13.

p. iSo.

Q5
1L Duu VII, Stotu



Voet hoos cn Haairigj dc Eladcn ongcfteeld,

>cn Sp m larig . WatRg cn groen heeft." De
jténg is grcnffcld , cn 'brengt uit de eerfle mik

Bloemftedejes voert, die zeer lang zyn, heb-

rr !

e ten tirnblodipen , korten, geenszins ge-

il u'xlen Kelk. De Bloem h blcckblaauw, ge-

faald ,
langer dm dc Kelk, met Borflelige

[afjrs en langwerpige Zaaden , die agt S!eu-

cn hebben.

(21) Schurftkruid met vyfdeelige gelyke B!om*
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nietjes , ente/ite ingefnccden Bladen, en ce- IV>.

«ff Heefterachtigc Steng.
Afdku.

Deczc , welke de voorige zeer naby komt , stuk.

voert wegens de afkomst den bynaam. Zy
heet de ylfrikaanfe Heefterachtige Scabiofa by

nuu

Hkrmannus, die ze afbeeldt. Als ecne

Vcrfchcidcnhcid wordt hier, onder anderen,

ook de kleine liec'lo^chii^o E:hiopifchc van

Breyn, met Wollige Bladen, t'huis gebragt.

De Heer N. L. üürmannüs tekent aau ,

dat deezc Scort dikwils in grootte van een half

Voet tot anderhalve Vadem , 't welk negen

Voeten is , als ook door de figuur der Bladeo

ca Kleur der Bloemen, verfehilt.

(22) Schurftkruid met vyfdeellge Straaknde
,

Blommetjes, byna zondar Steng ; de /"Li-?**..*,

den zeer Haairig ; de Wïrtelbladen Lier-
KicuI *

achtig ; de Stengbladen gevind en inge-

Deeze, door welgcmeldcn Hoogleeraar eerst
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IV. den rondachtig en gekarteld, de bovenden in-

Afdeel fneedjg Vinswyze verdeeld ; met ecDen Houti-

Hoofd- gen Vezeligen Wortel.

xxiii. (2.3) Schurftkruid met vyfdeelige Blommetjes;

c
e

*u**
^e bladen Lancetvormig

, byna effenran*

Kandiafcii. dig ; de Steng Heefterachtig

Op 't Eiland Kandia , in de Middellandfche

Zee , en de nabuurigcn , groeit volgens den

Ridder deeze Soort , die Ree/terachtige Aftero-

cephalus , met Violetten Bladen, door Vail-
lakt, getyteld wordt. Tournefort hadt

'er de Bladen van Auriculaas aan gegeven. Hier

wordt het Gefternde Schurftkruid met onver-

deelde Bladen , vmBauhinos, door Mo»
rison afgebeeld, ook t'huis gebragt. Het
fchynen nogthans wel verfchillende Soorten te

zyn, volgens 't gene ik befluit uit twee zoda-

nige Gewasfen, die zig in de Hortus Medicus

alhier bevinden , beiden Heefterachtig. De ee-

ne heeft de Bladen byna als die der Violetten

en komt 'er in Gewas ook taamelyk mede over-

een. De andere heeft de Bladen veel fmaller

en byna Liniaal : de Bloemen zyn zeer lang

geflecld, en maaken wel een ficrlyke vertoo-

ning,

fa?) Scabiefa CoroH. qninquefidii Ütc. H Cliff. 31. R*
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Ding , door haare brcede Straalblommctjcs ; IV.

doch de Kelk is veel korter dan de Bloem en a*™elï

geefc daar aan dus die Gefternde figuur niet , Hoofd-
zo blykbaar in de Afbeelding der ScabUfa pe-

srVK'

regrina by Lob el , welke C. Bauhin vs^"*'**
op de Gefternde met onverdeelde Bladen heeft

aangehaald. De Bladen zyn in deeze beiden

geheel onverdeeld. Zy worden voor Kaapfchc

gehouden.

(24) Schurftkruid met vyfdeelige Strooiende xxiv.

Blommetjes, Liniaal-Lancetvormige effen £ *tm£L

randige Bladen en een Kruidige Steng* f££blu
dig.

Deeze , die de Bladen als Gras en Zilver-

kleurig heeft, is door Scheuchzer in deSwit-

zerfche Alpen , by 't Meir van Locarno , waar-

genomen. Zy valt ook hooier op in de Ge-

bergten van Trente en by de Yzermynen van

Stirie ,
volgens Camerarius. Ook groeit zy

op den Somma-Berg by Viccnza volgens B a o-

hinus, die dit Kruid afbeeldt , 't welk nu

hooger dan laager voorkomt, hebbende de Bloe-

men blaauw , en fomtyds Vleefchkleurig : de

Bladen met een Zilverkleurig Dons, doch ook

wel glad. Zy gelyken zeer naar Gras-Blaadjes

(24) ScaHafa Coioll. quinquef. Radiaotihiis &c. Am. Aead.

IV. p 26 7 . Scab. Argentea angustifolia. C. B. Pin, 270,

Prodr. p. T. 117. Scab. Gnminea Argentea. J B Hijl. IIL.

f, ïz. Afteioceph. Argentcus Gianunifolius. VAILL» AtK

II, DUh Y1L STUK,
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IV. en zyn famengegroeid om de Steng , die zig

FD
J
EL

dikwils Boomachtig vertoont.

(25) Schurftkruid met vyfdccligc Straaknde

xxv. Blommetjes, die alle de Slippen in drieën

Uehi
'f* gedeeld hebben ; de Bladen onverdeeld en

odtih.'
'

iets of vat getand ; de bovcnjlen aan den

Voet Vindeelig.

Deczc, in Paleïlina door Hasselquist waar-

genomen , heeft een ronde Steng van een Voet

hoog; de Bladen zyn Ha- !'.•:•;; &: ri'ocmfi- l.:u

zeer lang, de Bloemen wit , en gcltraald, van langte

als de Kelk: de Blommetjes maaken, door hunne

vcrdeclmgcn , een zeer fraaije Straal uit. De
Vrugten komen volftrekt met die van het Ge-

Hemde Schurftkruid overeen.

xxvi. (26) Schurftkruid met vyfdeelige Straaiende

Kniel*'
Blommetjes, die langer dan de Kelk zyn,

hcncu & Bladen tweevinnig Liniaal.

Op Rotfcn , in cenc Provincie van Siberië,

vondt GmeliN deeze Soort, die Wollige

Stengen van een Voet heeft, met zeer weini-

ge of geene Takken. De Bloemen zyn wit,

het Zaad ook als in het Geriemde Schurftkruid

hier voor.

(27)

(zs) ScaiUfa CoroII. quinquef. Rad. Sec. Mant. 37. JacQ;
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(27; Schurftfcruid met vvfdeelige Strooiend

3
Blommetjes , de Wortel binden Krsswyzi

verduld , de Stengbladen Liniaal en aai

den } oet gehaaird.

. Door den zelfden Hoogleeraar is dceze be-

fchreevcn en afgebeeld , die in open Vekicr

v..:- i ':: ;::r.e ':!"
. . r. ... J^<e

,
.::

van anderhalf Elle hoog.

(08) Schurft*

Bloinmeijes,entv.'eevinnigsLim

, Een wondérlyfcc verfcheidenheid' heeft in demig.

ten, maar wei dco; dc Ge".:! re en de Zwavcl-

geele Kleur der Bloemen. De Steng is rond,

aan de Bladyrf iWfswi.'s paarlch, cn regtopftaan-

de , van één tor drie Voeten hoog. Het eigen

Kelkje heeft van binnen vyf Borfteltjcs , op

het V rugtpeginzeJ , dat.een Eyrond Zaad wordt

,

met een Vliezigen rand gekroond.

II. DISL, VII, STUB,
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IV. (19) Schurftkruid met vyfdeelige mgelyke Blom-'

'Afdeel, metjes , een Kruidige regtopjtaande Steng

,

Hoofd- de Bladen Vinswyze verdeeld, de Zaadtit

stuk. gebaard met een Pluimachtig Pluis.

XXIX.

°ndcr den naam van Kretifcht Scabiofa , wier

Gepluimd. Hoofdje zig als Pluis vertoont, is deeze voor-

gefteld door Tournefort. Men vindtze in

de Akademie-Tuioen. De Steng is Draadach-

tig dun , zo wel als de Bloemfteelcn , die lang

zyn : de Kelk veelbladig , uit Eyronde lang ge-

fpitfte Blaadjes beftaande. Dezelve is ecniger-

maate Wollig , zo wel als de Bloemfteelcn.

Het is een Jaarlyks of Zaay-Gewas.

xxx. (3°) Schurftkruid met vyfdeelige Blommetjes,
P
Su" ttn Heefterachtige leggende Steng, ruige

vedethoof- gefnipperde Bladen en een Pluimachtig

Pluis.

Deeze heeft haar bynaam van Pterocephalus ,

dat is Vederhoofd , gelyk de vermaarde V a t l-

lant een Geflagt beftempelde , dat Bloemen

als het Schurftkruid , doch de Zaadhuisjes met

een foort van Veertjes gekroond hadt. De
Steng verheft zig naauwlyks boven den Grond

, VUtL. AS. 17*1, j

Fruticofo pro-



- X)eel 7 PJ.AAT XXXIX.
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en hcefc zeer korte eenbloemige Takjes, doch lVw

de Bloemen zyn vry groot en de Bladen gelyken ^fme*

naar die van 't Herders-Tafch Kruid. De Groei- Hoofd-
plaats fchynt in Griekenland te zyn. «tuk.

K N A V T I A.

Dit Geflagt heeft een gemeenen enkeldcn *

langwerpigen Kelk ; het eigen Kelkje van ieder

Blommetje is ook enkeld en boven het Vrugt-

beginzel geplaatst. De Blommetjes zyn onre-

gelmaatig verdeeld. De Stoel is naakt en vlak.

De Zaaden zyn ruig getopt.

Vier Soorten komen 'er in voor, als volgc.

(i) Knautia niet ingsfneeden Bladen en vyf t.

Blommetjes , die langer dan de Kelk zyn. '

óritit^Bh

Een Jaarlyks Znay-Gewas, in de Openbaare fchc«

Kruidhoven bekend , welk Vaillant Orien-

taalfche Scabiofa met Bloemen als Anjelieren,

getytcld hadt , maakte deeze Soort uit, waar

Boerhaave den naam van Lychni-Scabiafa

,

als tusfehen die beiden middelfiagcig , aan hadc

gegeven. De Bladen zyn in 't midden van de

Steeg gevind > de overigen alleenlyk aan de kan-

(1) JStautL F< a \i Calyce longio»

liboi. Sy"- N«*. XII. Gen. it6. p. i!4- r*S> XIH. P- '13-

M*nt. H. COff: } z. H. Upf. %i. R. Lucdt. 190. Lych.

hi-Sca!»iofi Flore rubro annaa. EoerH Lugdb. p. ijt. Sca-

biofa Oiientalis Caiyophylli Flore, VAifct, A&* X7»*P.*H»
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IV. ten Zaagswyze getand. De Kelk is byna tien*

Afdeel bhJig) Cyündrifch cn bëftaat u ;

u f nalle Blaad-

Hoofd jcs. De Bloemen zyn met vyf Blommetjes 'ge-

stük. ftraald.

If . (2) Knautia met de bovenjte Bladen Lancetvor-

p^porü vliS effwrandig en tien Blommetjes zo lang

Levant.
üU d' Kdk '

c e
* Dit is een twecjaarig Gewas, de Steng een

Vinger dik, twee Voeten hoogenruighibbcnle,

in geflalte der gewoone Violetten of Tuin- Vio-

lieren. De Bladen zyn Lancetvormig, Zaags-

wyze getand, Haairig ruuw, de bovenden ef-

fenrandig, een Span lang. Hjt heeft de Kel-

ken Rohondachtig, u't agt of tien Lancctvor*

mïge Blaadjes, die aan de Punt Elsachtig zyn,

beftaandr : de Elom.nctjes in vieren ongelyk

verdeed ,
paarfchachtig , met paarfchc Meel-

knopjes , de Draadjes en Stampers wit. De
Zaadcn hebben een Kroontje van vyftien Tand-

jes. Veel overeenkomst heeft deezc met de

voorgaande. Tournffor r roemt haar Orien-

.taalfche HanTigé Scabiofa met een aangenaam

mode Bl^cn cn eenc fraaije langwerpige Vrugt.

11. xxxix. De Rid )er tekent nog nader ten opzigt van

deeze aan, dat zy van de Orientaalfebe ver-

fehil:

(«) AW*Fol. fupc,W.n,, to*ohtis in

Fh h, T. 48. S«!-iafa Oii«a«Ju vaiofi"

frente. Tournf. CVr.
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ichilt door de Bladen onverdeeld , geen vyf lV„

maar tien Blommetjes en dczelven niet langer
AF

?yf
u

dan de Kelk te hebben. Weetende , dat zig Hoof».

het Zaaigewas der Knautia alhier, in de Hortus STUK *

Medicus bevondt, verheugde my , om van dat^"^
Kruid , daar' nog geen goede Afbeelding van

gegeven was,eene te kunnen mededeelen 5 doch,

hetzelve naauwkeurig befchouwende , ontdekte

ik , dat het
, volgens de opgegevene bepaalin-

gen , de Orientaalfche , daar het echter voor

gehouden werdt, niet kon zyn, en wel nadec

kwam aan deeze Levantfche of uit Klein Afie,

maar nogthans ook daar van verfchilde. Te
meer oordeelde ik derhalve de Afbeelding dicn-

ftig, gelyk dezelve hier op Plaat XXXIX
voorgefleld wordt.

Het hadt aldaar, in dit Sayzoen, de'hoogte

van omtrent vier Voeten , en maakte uit veele

Zaaden een Plant van aanmerkelyke dikte , aan

den Wortel , op den Grond , eenige Bladen

hebbende , die zodanig ingefneeden waren , als

'er een voorkomt by Letter A, doch daar bo-

ven waren zy zonder Infnydingen, Zaagswyze

getand , als B; die aan de Stengen wierden op-

waards allengs imallcr, Lancctvormig en ef-

fenrandig ;
zynde geheel boven byna Liniaal

of overal even breed ; gelyk men dit ziet aan

het Topltengetje C. Voorts heb ik daar in op-

gemerkt , dat doorgaans drie Bloemfteeltjes by,

elkander voortkomen , die in langte vcrfchil-

len. De Stengen en Steejtjes , als ook • de

R 2 bi*
II, DIM* VII, STUI,
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Bladen , zyn bleek groen en bekleed met eene
A,

f"
£L,

zagte witte Wolligheid. De Bloemen hebben

Hoofe- een Kelk, die uit negen fpitfe
, ruige Blaadjes

stuk. beftaat, en de B'ommetjes, daarin vervat, zyn

Vi#*
Wy

" aanmerkelyk langer dan de Kelk, gelyk uit de

Afbeelding blyku 't Getal van negen Blaadjes

vond ik beftendig in alle, die door my onder-

zogt zyn , nimmer agt of tien. De Blommetjes

maaken een Krans uit , die doorgaans ook be-

tot uit negen, waar van zeven zodanig zyn

,

als 'er een by D , eens zo lang als Natuurlyk,

vertoond is; zynde naamclyk in vieren gedeeld,

waar van de bukenfte L ;p uitermaate groot , de

binnenfle zeer klein is , en de twee zydclingfe

middelmaatig: doch twee van de Straalblomme-

tjei hebben de buiten-Lip veel fmaller en in 't

midden van de Bloem bevinden zig gemeenlyk

twee Blommetjes , die egaal in vieren gedeeld

zyn , als E. Alle decze Blommetjes hebben den

Styl aanmerkelyk uittteekende, en vier Meel-

draadjes , gedekt door groote langwerpige Meel-

knopjes , met groote Bolletjes van Barnfteen-

klcurig Stuifmeel beladen. De Kleur der Straal-

blommetjes is bleek Vleefchkleurig paarfch, die

der Meelknopjes Violet. De Draadjes en Sty-

len zyn witachtig. Op den bodem van den Kelk

vertnonen zig de Vrugtbeginzels , die ieder met

een Kelkje, dat een Wollig randje heeft, ge-

kroond zyn , doch in grootte aanmerkelyk ver-

fchillen.

Indien men deeze befchryving vergelykt , mee
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de omftandige bepaaling , welke de Groote IV.

Boerhaave van zyn Geflagt der Lychni-Sca-
Af
^
eel»

biofa geeft , zo zal men dezelve, wat het ge- Hoofd-

tal der Blommetjes aangaat, grootelyks hevin-
iTÜÏ'

den te verfchillen , maar derzelver figuur en
BiJ'

M'y*

onderfcheiding is overeenkomftig. Misfchien

is dit Kruid door de Kweeking eenigszin» ver-

anderd. Immers moet de Eigenfchap , van

één of tweejaarig te zyn , voor weezent'yker

aangezien worden , dan het getal der Blomme-

tjes , derzelver langte en de verdeeling van

het Blader-Loof.

(3) Knantia met efenrandige Bladen, ztsbïa- m..

dige Kelken en gepluisde Zaaden. jSjSï.

Deeze, in Paleftina door Hasselqt'Ist ge-

vonden, is een Jaarlyks Zaaigcwas. Zy heeft

de Steng regtopftaande, rond, naauwlvks een

Voet hoog : dc Bladen zyn Lancetvormig : de

Bloemtteelen enkeld en zeer lang , regt , onge-

bladerd: de Kelk beftaat uit 7es Lancetvormi-

ge gefpitfte Blaadjes : de Bloem gelykt zeer

Daar die van 't Schurftkruid : het Zaad heeft

agt Haairige Straalen.

(4) Knaütia met de bovenfle Bladen gevind , vt.

de Kelken tienbladig, de Zaaden gepluisd.

Kende.

(,) rnsutUloL integri», Cilycibus hexaphyUis, Semi-

(4) Knautia Fol. fupeiioribui pinnatis , Calycibus dcca-

phylhs^em.n.bu, p^ppoü,. *mi
j.,7 ,

II, DEXL. VII. STUK.
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lVt Een gearmde Steng van anderhalven Voet

Aïdeel. heeft jeeze, die mede in 't Ooften valt; ver*

Hoofd- fchillende voor 't overige weinig van de voor-

stuk. gaande. Zy komt het Gepluisde Schurftkruid

£mwj- zeer na5y.

Allionia.
Dit Geflagt heeft een gemeenen Kelk , die

langwerpig is , bevattende drie onregelmaatige

Blommetjes, wier Vrugtbeginze) naakte Zaa-

den uitlevert,, op een naakten Stoel geplaatst.

De vlytige Kruidkenner Loefling heeft aan

de Vaste Kust van Zuid-Amerika twee Soor-

ten hier van waargenomen , naamelyk

t. (i) Allionia met Hartvormige Bladen en vyf-

deelige Kelken,

plette,
£,eezc hccft cen Kruidige flappe Steng, met

gepaarde Hartvormige Bladen , de onderften

lang gcfteeld en de Bloemen in Pluimen , taa-

melyk groot , van eene blaauwachtig paarfche

of Violette Kleur, 't Gewas wordt by de In-

gezetenen van Cumana Jasminullo genoemd.

li. (t) Allionia met fcheef Eyronde Bladen en

£33? driebladige Kelken.

Deeze
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Deezc , welke de gedagte Kruidkenner We- JV.

delia getyteld hadc , verfchilt inzonderheid A«>ebl.

van de voorgaande Soort , en van alle de ge- Hoofd»

nen, welke Vergaarde Bloemen hebben, door STüK*
f

een driebladigen Kelk met drie Bloemen daar .

M»w
in vervat. 't Gewas beftaat uit veele ver-

fpreide , ruigachtigc Stengen , van Leedjes fa-

mengeltcld. Alom kwam hetzelve hem , in

Zandige Bosfchen van het Landfchap Curaana,

geduurende den Regemyd voor.

Hedyotis. Gehoorkruid.

Dit Geflagt heeft de Bloem eenbladig, Trech-

terachtig; ccn vicrdeeligen Kelk; een tweehok-

kig of dubbeld Zaadhuisje , dat aan de punt

gaapt.

Drie Soorten, allen Oostindifchc, komen 'er

in voor, als

Cl) Gehoorkruid met Lancetvormige ge/teelde 1.

Bladen , de Bloemtros/en aan 't end ah

uit Kroontjes famengefteld. Sg""
Onder de Ceylonfchc Planten geefc de Heer

J. Burmaninus de Afbeelding vandeeze Soort,

welke door Hermannus een Boom met Dui-

zend-

fi) Htiytit Folils Laiiceolatis petiolatis &c. Syst.Nat.

XII. Gen. na. p. H5. Feg. XIII. p. 124- ZiyL 6 i*

Am. Acai. I. p. 39 a. Valeiianeila Fol. n«rvofis acutis 8cc,

Burm. ZtyU 227. T. 107. M
II. DUb VU, STUK*
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IV- zcndfchoon-Bladen genoemd was. Het Gewas
^

A»dml.
inderdaad , komt zeer daar mede overeen. Ge-

Hoo7D- zegde Hoogleeraar noemde het een ValerianeU

,TU]£* la, mee fpitfe fterk geribde Bladen; de Blom-

metjes
,
op de toppen der Stengen , als Kroon-

tjeswyze (*),

n. (2) Gehoorkruid met Lancetvormig Eyronde

£f$£ * Blode» en gekranfie Bloemen.

MoeasGg. Door den zelfden Burmannus is dit Kruid

afgebeeld en befchreeven onder den naam van

Valerianella der Moeras/en , met geribde lang-

werpige Bladen, de Blommetjes aan de Knoo-

pen der Stengen in de Oxels der Bladen ver-

gaderd. Wegens het Zaadhuisje fchynt deeze,

zo wel als de voorgaande , tot de Valerianel-

laas betrokken te zyn. Heumannus noemde

ze Breedbladig, Ctylonfch, Pulegium, dat in 't

Water groeit, zonder Reuk. De Geftalte deedt

haar derhalve zo zeer niet van de Kruifemunt

verfchilien , of men hieldt ze voor een Soort

daar van 3 wanneer zy voorgemeld werdt als

een

(*) Fioscalh ia Cnulium fummt quafi umleUatis heeft de

Comm. Muriguti. Hert. Mal. X. p. 6i.T. 31. MenthaZey-

lonlca aquatica inoJora latifolia, Herm. Zeyl, 35* Auricuia
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een Geneesmiddel tegen de Doofheid , onder IV.

den naam van Auricularia. De Engehchen Afd«l4

hebben het, om die reden, Earwort, dc Duit- Hoofo*
fchers Ohrenpflantze , geheten. Hoe weinig*™*»

zekerheid men ook daar van heeft, en hoeon-Jf"^**

waarfchynlyk dit Kruid voor een algemeen Mid-

del, tegen de Doofheid, te houden zy, voert

doch het geheele Geflagt daar van den naam

:

want Hedyotis , een Grieksch woord , betekent

iets dat het Gehoor of de Ooren ftreelt.

(3) Gehoorkruid met Liniaal I ancetvormige m.
Bladen , een Kruidige gegaffelde Steng en ^JjJ^
dubbelde Bloemfteeltjes, Krui**

Dit Kruid, ook op Ceylon groeijende, heeft

de Steng maar een half Voet hoog ; de Bladen

ongeaderd en naauwlyks gedeeld ; twee Bloem-

lleekjes ieder met eene Bloem, in elke mik der

Takjes. De Bloem is Trechterachtig , waar

door het van de Oldenlandiaas verfchilt.

Sper <MAC o ce. Tandzaader.

Eene eenbladige Trechterachtige Bloem en

eene gekroonde Vrugt , van tweetandigc Zaa-

den, maaken de byzondere Kenmerken van dit

Geflagt uir.

Het is door Dilleniüs, wegens de Doorn-

ach-

(;) Hedyeüs Fol. lineari-lanceolatis , Caule Herbacco di-

chototnu, Pedunculis geminïs. Fl. Zeyl, <sj.

R 5
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IV. achtige Tandjes der Zaaden, dus getyteld en

AF
fv
EEt

bevat de volgende zes . meest Westindifche

Hoofd Soorten.
STUK*

i. (t) Tandzaider die glad is 9 met Liniaale Bla-

fffZcr.'
6" den > fageflooten Meeldraadjes en gekran-

Dunnere, fte Bloemen,

Om dat de Bloemkransjes dunner zyn, dan

ïn de volgende Soort, voert het dien bynaam

:

want door het Loof zyn die Kruiden zo weinig

ondcrfchcidcn,dat de Hoo^ïceranrA vanRoYWT

dc/clvc als ecne Verfchcidenheid aanmerkte.

Het Zaad , nogthans , was in decze met vier

getande Hoorntje* voorzien, 70 Dillen ius

meldt, zeggende, dat het in de E'thamfchc Tuin

van een tot twee Voeten hoog wierüt, zynde

een Gewas, dat jaarlyk^ evz'^id moet worden,

cn hier te lande rvp Zaad voo: ;lrc^gt. Het

is uit Noord-Amerika cn wel uit de Provincie

vanKaroIina, afkomftig. Dergelyk Kruid groeit

ook in Oostindic.

jï. (2) Tandzaader die glad is met Lancetvormige
rtnuiU* Bladen cn Kogelronde Bloemkrans] es.

X^elion- IQ

(O Sper*4ttet glabra Tol. linearibtts , Staminibus tacfo-

fis, Floribas verticiüatis. Syst. Nat. XIL Gen. 119. p > ] J.

VeZ . XIII. p. 12+. Sptim. Vertic. tcnuioribus. DiLL. Ehh

370. T. 277. 3J9. Sperm. annuum Sec. Ioffl*

:ci. R. Lugdt. 158. Anonymos Americani Fol. Paria»»»

p. }J, '
'

(2) Sptrm&ctct s'abra, Fol. Lanceolati» , Verticiills {lobo-
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In decze zyn, volgens den zelfden Autheur, IV.

de Bladen fmaller dan in de andere , en gelyken AF
J^

EI-*'

veel naar die van Hyfop of van Kun , fchynende Hoofd.

dit Kruid ook de Hyfopbladige Jamaikafche Sca-*TXJK*

biofa te zyn van Plukenet, en het Heefter-
nif

I"uMm

achtig opgeregt Pulegium , met zeer digte Krans-

jes , van Sloane. Men wil dat de Groeiplaats

ook in Afrika zy. De Kogelronde Kransjes ko-

men in hetzelve insgelyks gefteeld voor. Het

groeit zelden meer dan een Voet hoog. Deeze

valt ook in Oostindie.

(2) Tandzaader die ruuw is , met langwerpi- nu

ge Bladen , de boven/ten viervoudig , ie hfr™.*
4"*

Bloemen gekranst.
RttiS€-

De Steng is vierhoekig, met fpitfe kanten,

die nederwaards gehaaird zyn, voorts glad, zeer

Takkig en ftyf. De Bladen zyn ovaal, geitreept,

ruuw, doch niet Haairigrde Bloemen wit , Pyp-

achtig, zydelings: de Meeldraadjes langer dan

de Keel , met Violette Knopjes. Op Jamaika

is deeze Soort waargenomen.

*

C4)

;3. f. 6? Pulegium Frutico-''.nn eïtvlu.n, Verr. <leniisfimis.

(j) Sptrmnec:e fc.:bn , Fo!. oMon,; s , !um:n^ cjuatcmis,

U. DEIt. VII» 5TUK<



fttfS VlERM ANNIOK KlüIDEN.

IV. (4) Tandzaader dieftekelig is, met ftompRy
Af^el

* ronde fcheeve Bladen.

rsuK?
3
* Deeze , op Ccylon grocijende , is door den

iv. Hoogleeraar J Burvjannus , onder den naam

f?£,2?""van Galeopfis , in Afbtelding gebragc. 't Ge-

Stekciige. W3S heeft verfpreide , Kruidige Stcngetjes, die

ftekelig zyn , cn ruawe Bladen , een weinig ge-

fteeld. De Bloemen zyn by Kransjes geplaatst,

Klokvormig en grooter dan in de andere Soor-

ten. Daar op volgen ronde Zaadjes, die in een

viertandig Huisje beflooten zyn.

v* (5) Tandznader met leggende Stengetjes, Li-

1 niaale Bladen en zydelingfe Trosjes die ge-

Leggende. fteeld zyn.

Deeze , in Indie huisvestende , heeft Kruidi-

ge , hoekige , flappe verfpreide Stengetjes en

ongcWaderde Bloemftceltjes zydelings , met

Kroontjes van Bloemen, die een veelbladig Om-
windzeltje hebben, cn uitfteekende Meeldraad-

jes, langer dan het Bloempje.

vr. (6) Tandzaader die Heefterachtig is , hebben-

(6j Sprmacttt futfmtico6 2
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de Liniaale Blaadjes , met Doorntjes op iv#
de kant, - Afdeil.

iv.

In Amerika was deeze door Loefling ont.^°°FD-

dekt , die Bladen als de Rosmaryn heeft, en
j^^J^

harde ftyve Stengen, welke van onderen Tak-~«»

kig zyn. De Heer J a c q u i n heefc een derge-

lyk Gewas by de Havana gevonden , dat meer
gedoomd was, en, dewyl hy de Vrugc of het

Zaad daar van niet gezien hadt , heefc de Rid-

der hetzelve ukgeflooten. Ook is door zyn Ed.

van de Spertnacoce Ocymides , welke de Heer

N. L. Burmannüs als een nieuwe Soort op-

geeft en afbeeldt , geen gewag gemaakt.

Sherardia.
De Bloem is in dit Gefhgt, even als in 'C

"voorgaande , eenbladig , Trechterachtig : het

•Zaadhuisje gekroond , doordien de Zaaden drie-

tandig zyn.

Het bevat drie Soorten , als volgt.

(i) Sherardia met alle Bladen gefranst , de^ l.

Bloemen aan 't end der Stengen. aZ"/s

*

]Acq- Am,r. Hifi. p. xi.

(ij Sbersrdia Fol. omnibü» verticilhtis &c. SysU Nat. XII.

Gen. iio. p. Ve/r. XIII. p. 12 DlLL. Gen. p*. IL

CUff. F.'. Suic. &r. R. Ugdb. zj 7 . hall. Helv. 45 • R ibeo-

la Arvenfu icp;as coeru'ea C. B. Pin. m.Prodr, 14;. R«*

U* Dm. VU. iïüx.
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Dit is een Europifch Kruidje,, dat in de Zui«

'delyke deelen niet alleen , maar ook in de

Noordelyke groeit , beminnende dc Koornlan-

den. By Montpellier komt het overal voor:

by Weencn in Ooftcnryk msfehen 't Koorn:

zo ook in de Zuidelyke deelen Van Sweeden

en in Switzerland. Blaauwe kruipende Akker-

Rubeola heet het by C. Bauhinus. Het heeft

laage , Takkige, Stengctjcs, die Plaggen mai-

ken : de Blaadjes zyn hard en fpits gepunt,

vier of zes in een Kransje r de Bloemen nieé

blaauw, maar paarfch, zegt Hallerj de Zaa-

clen geel en ligt.

KransMaadjes tegen

Deeze komt in Italië en te Konflantinopo-

len op oude Muuren voor, zegt Linnje
Men vindt het dus ook te Marfeille, en elders

in Provence, ja in Languedok op dorre drooge

Bergachtige plaatfen. Het is , onder den naam

van zeer klein Galiium, met langwerpige Zaa-

den , door Buxbaüm afgebeeld. In gertalte

komt het byna met het voorgaande overeen *

(z) Sherardia tol'. Floralibus binls oppofitis bfnisFloriow

M-irj'is mininn. CiL. F.oir. 302. T. 300. Aspfir. minimJ

ALU Niu 4. Gaüium minimum , Scm.oblongis. CfXB. C*ni
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zynde ook een Jaarlyks Zaaigewas , met lang-

werpige ftekclige Zaadhuisjes.

(3) Shernrdia ?wet viervoudige gelyke Maden,

de Steng Hee/ierachtig.

Deeze, op 't Eiland Ascenfion door Osb*ck^tt^t

gevonden , is een ftevigc . Takkige Heefier ,

de tlaJen fraai Lancetvormig by vieren om de

Steng geplaatst hebbende. De Bloemen komen
gepaard en ongefteeld in de Oxelen voort

:

zynde in vieren gedeeld, Trechtcrachtig , wit s

van largtc aU het Vrugtbeginzel , dat een twee-

zaadigc Vrugt wordt. Zy hebben vier Meel-

knopjes.

Asperitla, Ruuwkruid*

De Bloem is hier , gelyk in de voorgaan-

den , cc nbl i 'i^ Trechterachtig ; doch brenge

'c Getal der Soorten , altemaal Europifche

Planten is agt , a's volgt.

(1) Rnuwkruid met agtvoudige Lancetvormige 1.

Blaadjes, en gejlèdde Lloembonddtjes.

Niet-^e'J»'

f 3 ) Shrtr&a Fo', oante-n^ sctyj*' u«, Caule Fruricofo.

II. DHL, VIL STOK»
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IV. Niettegenflaande die Geflagt van de ruuw-f
Afdkel.

heid zynen naam heeft, komt de eerfte Soort ;

Hoofd- hier, met uitermaate gladde Bladen voor, vol-

stu k. gers den Heer Goüan, Weezentlyk heeft

Vigtr
wy

' zy n ifits ruuws dan een weinig 't Zaad ; zegt Lo-

b e l. 't Gewas , evenwel , worde Asperüla

genoemd by verfcheide Autheuren, en de Heer

Hall er zegt, dat de Blaadjes de Rib en de

kanten ruigachrig hebben. Welriekende Asperu-

la met witte Bloemen noemt Dodon^us het-

zelve , en Lobel Asperula of Aspergula vaa

ons Land: want het groeit, zegt hy, veel op

*le Bofchachtige Heuvels van Artois , 't welk

behoord heeft tot de Spaanfche Nederlander.

In de Hoven van Vrankryk cn Nederland,

voegt hy 'er by , wordt dit Kruid veel jjeplant

om zynen goeden Kcuk: weshalve het ookdc

Duitfchers Waldtmiifier noemen of Htrtsfreydt,

als het Hart verfterkende. De Sweeden, by

wien het in verfcheide Bosfchen groeit, heeten

het Myske-Madra en fommigen Myska. De
Franfchen noemen het Muguet, als den Geur

der Lelietjes van den Dale hebbende, zoTour-

kefort aanmerkt , die 't zelve ömftreeks Pa-

rys vondt, en Breedbladige lasgeBerg-Aparïne

tvtelt. Het groeit in Pommercn en zelfs by

Dantzig. Omltreeks Weenen vondt de Heer

albo. DOD. Pempt, Hf. Asperula aut Aspergula <

Vind. 25. W£iG, Ptm RuS, as. RfilG. Gtd, $7'
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Jacquin hec overvloedig groeijen in Bergach- IV.

tige dorre Bosfchagiën. Arozmni

De Steng is weinig Takkig, regtopüaande, Hoofd-

van twee Duim tot een Elle hoog
; omringd

STÜK*

met Kransjes van agt laoge fpitfe Bladen , die
, J?**?

tegenftrydig met de meefte andere Planten ,

opwaards grooter worden. Uit het bovenfte

Kransje komen drie vierbloemige , naakte , ge-

armde Bloemfteelen voort , met Trosjes van

witte Bloemen, waarop rondachtig zwart Zaad
volgt, in een ftekelig Huisje.

Het Kruid bevat veel Zuur en Olie. In de
Geneeskunde is het bekend onder den naam
van Matrifylva , en vermaard wegens zyne ope-

nende kragt , wordende tegen de Geelzugt

,

verftopte Stonden, Worgkeel, en tegen Won-
den met Ontfteeking ,

aangepreezen. Het Vas-

te Zout , door verbranding daar van bereid

,

munt uit in feherpheid onder alle Loogzouten j

zo de Heer Gmelin aantekent (*). Op Wyn
gezet, geeft het daar aan een lieflyken Smaak

en zeer verkwikkende Geur : weshalve het dus

in Duitfchland veel gebruikt wordtw

Cs) Ruuwkruid met zesviudige Bladen en on-
ir>

gefieelde end-Bloemen die vergaard zyn.

On-AiS*
,

(*) Aü. Pttrop. TOM. V. p. asfi. Vid. HALL. Htlv. ut-

(x) AsptmU Fol. fenu , Ilor. feifilitw «cc. H. Upf. Clïjf.

•cc. R. Lugdh. %a. dal is. Par. 47. AsperuU cowulci ar.

S
II. Deel. VII. Stuk,
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IV. Onder den naam van Blaauwe Waldmeijler is

Afdeel.
deeze ^ D}ettegenftaande zy geen den minden

Hoofd- Reuk heeft, by Dod onheus en Lob el gc-

stuk. boekftaafd. Zy groeit in Vrankryk, Vlaande-

vi
£™wy~ ren, Duitfchland, Engeland; doch in Sweeden,

noch ook in onze Provinciën , fchynt zy mede

niet aangetroffen te zvd. De Bladen van dee-

ze zyn ruw, en maaken Kransjes van zes of

meer in getal. De Bloemen komen op 't end

der Stengen , by elkander vergaard voor , tot

Kroontjes , die met gehaairde Blaadjes Sters-

wyze omringd zyn. De Kleur is blaauw en

zy hebben een lang gefpleeten Styl.

ui. (3) Ruuwkruid met viervoudige} Lancetswys'

Taurb!^.
Eyronde Bladen en gebo?idelde end-Bloemen.

Deeze groeit op de Alpen van Switzerland

,

in Italië , als ook by Montpellier en elders.

Van de Stad Turin, alwaar zy veel op de om-

leggende Bergen voortkomt, heeft zy haaren

bynaam. Badhihüs noemtze vier- en breed-

bladige kaale of ongchaairde Meekrappe. Zelfs

zyn de Wortels ook rood , en zouden insge-

ZSS. Hall. Helv. 4*7. GoüAn Monsp. &s. Rubia quadri'

folia et latifolia lasvi». C. B Pm. 33+. Moris. Hifi I»'-

S. 9. T. si. f. 1. Rubia minor quadrifolia atro-virenj.

Babr. Ie Cmciata Alpina latifolia l*vii. Tou»»*».

Jnji. m.

lyks

l$p. coerulea. DoD. Pemft. 3S5-

Iall. Helv. 4S 7t

nis Sec. H- Clif. 8cc. K. Lugdb,
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lyks tot Verwftof gebruikt kunnen worden, zo IV.

de Heer Haller vastftelt. De Stengen, die
A
*fv

**K
vierkant zyn en regtopftaan , worden

, volgens Hoofd-

zyn Ed. , een Voet; doch volgens Lobel stuï*

van meer hoogte. De Bladen zyn als die van J£
en*sr'

Weegbree geribd , ongefteeld , in 't kruis om
de Steng geplaatst, de Bloemen wit, met zwar-

te uitfteekende Meeldraadjes.

Aangaande de Bloemen van deeze Soort hadt

men gemeend, dat in het Kroontje alle dezcl-

ven Mannelyk waren , met niet meer dan één

Wyfjes Bloempje; doch thans is waargenomen,

dat zy allen tweeflagtig zyn met een tweedee-

ligen Styl , welke zelden tot zyne langte komc

voor het verflenzen van de Bloem.

(4) Ruuwkruid met viervoudige langwerpige
A

zydelings omgebogen tftompachtige , Haai- cZ/ï/ULk

rige Bladen.
Dikbudi<-

Op Kandia en in de Levant groeit decze Soort,

die een Takkige Heefterachtigc Steng heeft,

de Bladen ovaal, aan de Takken fmaller; met

Trosjes van weinige Bloempjes , die ruigaebtig

zyn , aan 't end.

(5) Ruuwkruid met J'malle Bladen , de onder- ^J^,
ften viwig*

(4) AsptruU FoL quaternis oblongïs &c.

(jj Atptrula Fol. finearibus &c. Fl Suec. nj. GOüAW

Hhnsp. 6«. Gallium alb. rr.petalum. MORIS. Pr*L 267. DA»

UB. Parit. 49. GaU. album teitium. TAB» Wfl. 4JJ. T»

7ï3. f. 1.

Sa
U. Dol. VII. Sw«,
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IV. /^n ie middel/ten viervoudig, een
Afdeel.

^fl^ 5f^. de mee/te Bloempjes in drieën

Hoofd- g<?&«W.
STUK.

Op Steenige dorre Heuvelen van Thuringen

,

***** Vrankryk en Siberië , is dit een gemeen Ge-

was , inzonderheid in Sweeden , alwaar men 't

in Gothland Wadra noemt, gebruikende deWor-

tels van deezc of eene volgende Soort om de

Wol rood te verwen ; waar van de bynaam.

vi. (6) Ruuwkruid met viervoudige fmal Lancet-

r'fnmaicd
vormige Bladen , een /taande Steng en ie

Pyr
f h

' Bloempjes meestal in drieën gedeeld.

Van de Groeiplaats heeft deeze den bynaam.

De Stengen zyn maar een Span hoog; de Bloe-

men rood.

Vil. (7) Ruuwkruid met viervoudige Liniaale Bla*
Ofumkt'

^fn ^ loven/ten gepaard: een opgeregte

worike». steng en vierdeelige Bloemen.

Van het geneezen der Keelziekte heeft deeze

den bynaam, dien zy reeds te vooren bekomen

i linearifras Sec. K. Lugik. i

Mtnsf. 66. GEK. Prev. 3

ulg. quadtifoüa loevis. TOUB

rnanchica. C. B. Pin, 3 JJ. GaÜ.

COL. Ecphr. I. p. i91 . f, x, <

N. Mijl. p. 43} . f. i%



hadt. Dus noemt Bauhinüs dit Kruid Rubia

Cynanchica , doch by anderen heet hetzelve

Klein wit Waljlroo, en Rubia Saxatilis by Ca-

merarius, door wien het op Steenige plaatfen

en aan fchraale Dyken , zo in Frankenland

in Thuringen , dikwils gevonden was. In de

middelfte en Zuidelyke deelen van Europa komt

het alom op dergelyke Gronden voor. In onze

Provinciën groeit het ook aan de kanten van

Zandige Bouwlanden , zo by Haarlem , als by

Utrecht , Zwol en elders.

Ontelbaare , vierhoekige , Takkige Stenge-

tjes, van een Voet hoog, zegt de Heer Hal.
ier , maaken overblyvecde Plaggen. Vier

Blaadjes heeft het, doch aan den oirfprong der

Bloemdraagende Takjes maar twee, die lang,

fcevig , fchraal en fpits zyn. De Bloemen ko-

men in Takkige Kroontjes, aan byna ongebla-

derde Takken voort, uit de Oxels der Bladen

;

zynde natuurlyk Vleefchkleurig , met purperc

Aderen getekend.

(8) Ruuwkruid met viervoudige ovaale ongerib-

de gladachtige Bladen , driedeelig gegaffel-

de Bloemfteeltjes en ruuwe Zaadent
<

Dee-

(S) JsptruU Fol. quar. ellipticis enenriii &c Sytt. Nat.

Veg. XIII. AUnt, 3 J. 330. Eocc. Si*. Jo. T. II. f, J. Gal-

liura rotundifoüurn. Sp. PUnt. p. Cruciata mïnw g!a-

bra. Barr. Icon- jzj. Cruciata Lufiraaica latif. glabia FIois

•lbo. Touft». ny.

s s
II. OUL, VII. STVS.
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IV. Deeze , in Barbarie en Portugal gevonden

,

Afdebl.
heeft pgerCgte Stengetjes van een half Voet

Hoofd- hoog, die zig dan in Takken uitbreiden, met

stuk. v ;er ovaale Blaadjes , die byna glad zyn , in 't

vip*'"'*'
^ruis bezet' Draadachtige Blocmfteelen komen

uit de toppen der Stengen cn Takjes voort,

geevende ieder drie Bloemlteeltjes uit , met

witte Bloempjes , die geele Meelknopjes heb-

ben. Het Zaad is, ryp zynde, zwart en rim-

pelig, doch niet ftekelig, ruuw bevonden.

D i o d i i. Twcefprong.

In dit Geflagt is de Bloem wederom een-

bladig ,
Trechterachtig , doch het Zaadhuisje

tweehokkig en tweezaadig.

T De eenigite Soort (ij veert, wegens haare

Groeiplaats, den naam. Zy komt in Virginie

viwni
' op Waterige plaatfen voort'. Ket is een leg-

fchc* gend en knrpend Gewas % dat gladde Sappige

roodachtige Stengen heeft , met twee fmalle

ftyve Blaadjes aan ieder Knonp, cn daar geeft

het, wcd?rzyds , een enkele Bloem uit, die zig

als in een Twcefprong vertoont, zynde Pyp-

achtig, in vier Slippen verdeeld, wit van Kleur.

Zy zit op een tweehokkige Vrugt , die in ie-

der Hokje een cnkeld hard Zaad bevat, naar

een Tarwcgraan gelykende en gekroond.

Knoxia.

(i) Didia. Sy,t. N*t. XU. Gen. II*. p. uf. F*W
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Dit, naar zekeren Engeïfchman , die in

voorgaande Eeuw van de Ceylonfche Planten

gefchreeven heeft, dus genoemd, heeft derge- ?utugj*

lyke Bloem, maar het eene Blaadje van den*"
1'

Kelk is grooter en het brengt twee geileufde -

Zaaden voort.

De eenigfte Soort (i) , m Afbeelding gc« i.

bragt door den Hoogleeraar N. L. Bürma n- g^JJJK.

kus , is Wilde Indifchs Lychnis van Hermak- £g
lon*

nüs getyteld geweest, 't Is een Kruid , dat

op rottige Boomftammen in dat Eiland groeit,

hebbende eenigermaate de gettalte van Lychnis.

De Steng is een Voet lang, met LaDcctvormi-

ge Bladen , die gepaard zyn , en lange fmalle

Aairen van verftrooide ongefteekle Bloemen : zo

dat het, in 't uiterlyk aanzien, naar een Soort

van Eerenprys gelyke.

De naam van Hoüston was te bekend In

de Kruidkunde, om niet vereeuwigd te worden

door den Ridder, die'er, derhalve , deezen Ge-

flagtnaam van gemaakt heeft, vooreen Virgi-

teUaiia Zcylanica Flore roinimo &c. Raj. App. Lych-

nis ludwi fyivesr:is Hern-.aani. Eur:i, i+f.

s 4
1L DEKL, VU. STUB.
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IV- nifch Kruid , dat de Bloemen als vooren , maat
^ïdsel. ceq tweehokkige , tweezaadige Vrugt heeft

,

Hooró. dje boven den Kelk, welke vierfcndig is, groeit.

•tuk» p lt Geflagt is in twee Soorten onderfcheiden

,

als volgt.

i. (i) Houftonia met Eyronde Wortelbletden , een

Sï£r famengefielde Steng , de eer/te Steeltjes

niaauwc.
tweebloemig.

Dit is een zeer klein Kruidje, dat in 't Voor-

jaar alom bloeijende voorkomt in Virgin ie en

naar de Paronychia gelykt. Het heeft twee

Blaadjes aan ieder Knietje ; de Bloempjes zya

Trechterachtig, in vieren gedeeJd en bleek

blaauw.

u. (2) Houftonia met Lancetvormig Eyronde B\l~

•Sïlnï $en en tntetingfc Bloemtrosjes ; de Bloe-

Dit gelykt aanmerkclyk naar het Muur en

heeft de Bloempjes paarfchachtig rood. Hctzou
misfchien wel tot een ander Geflagt behooren

kunnen. Men vindt het ook in Virginie.

G A-

fi) H~]t»*i* Fol. radicalibi» oratis &c. Syst. N*t. XII.

Gen 124. p. 117. V*g- XIII. Gen 124. p. iz$. H. Clijf.
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Gaiidm, Walftroo.

In dit bekende flag van Planten is de Bloem

eenbladig en vlak ; waar op twee rondachtige

Zaaden volgen. Voorcs is dit Geflagt ook ken-

baar aan de Kranswyze Blaadjes om de Sten-""*'

getjes of Steelen van hetzelve.

Het bevat vierentwintig Soorten , veelen tot

ons Wereldsdeel behoorende , die hier volgen.

De zes laatften hebben een ftckeli^e, de overi-

gen een gladde Vrugt.

(1) Walftroo met viervoudige, Lancetswys' r.

Eyronde , gelyke , van onderen ruuwe /S,w7,t

Bladen , een regte Steng en gladde Vrugten, £™Paclv"

Naar de Meekrappe gelykt het Loof vandee-

ze zeer. Zy heeft een korte famengedrongene

Bloempluim. De Groeiplaats is in de Zuidely-

ke declcn van Europa.

(2) Walftroo met viervoudige , Jlomp ovaale , ti.

ongelyke Blaadjes en verfpreide Stengen.

Deeze Soort maakt het Water -Walftroo uit,

dat

(O CéUwm Fe*, quatetnït Lancaolato • ovatii &c. Sy ,t.

Nat. XII. Gen. iz S . p. 117. V*. XIII. p. u6. HAJJU

Emend. zo6.

ÏÏ Lap?. ,r. Gort. Bt/g. i$ Ofd Dan. 4*J- GsIIturu

altUfimum Fol. quaternis obtufis. Hall. Helv. 4«l.Gallinn

TOUBNF. hjL ns, Gallium album. TAï. leen. ijl.
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IV. dac door Europa gemeen is , en naar het wel-
,A^«L

ke, als meest in Wallen, aan de kanten

Hoofd- Slooten , Beekjes en Rivieren groeijende , dit

STÜK - Geflagt den naam voert van IValfiroo. Misfchien

v$™3' (*oet daar °°k toe » de kngtè van deszelfs Sten-

gen, alzo het die, aan de Oevers der Meiren.,

in Switzerland , eaiïge Ellen lang heeft , zo de

Heer Halls* aantekent. De Melkwitte Bloem

zou, indien deeze Soort den Ouden bekend ge-

weest ware , aanleiding kunnen gegeven heb-

ben tot den Latynfchen of Griekfchen naam.

Het Gallon van Dioscorides, evenwel, heet-

te dus, om dat men het tot Stremzel van de

Melk gebruikte , en hierom noemen het fommi-

ge Duitfchers Labkraut, niet alleen , maar ook

dc Franfchen Caille-Laut of Petit Muguet , de

Engelfchen Wit Vrouwe Bedjtroo.

iu, (3) Walflroo met viervoudige Liniaale Blaad-

t^tfidum. 3 es > een teggwde rumve Steng en driedeeli-

Diicdceüg. gg Bloempjes.

Deeze , in Kanada waargenomen door den

Heer Kalm , heeft een zeer Takkige Steng en

meestal drie Bloemfteelen , die zeer dun zyn,

van langte als de Bladen : de Bloempjes klein

en wit , in drieën gedeeld , met drie Meel-

draadjes.

1V * (4) Walflroo met bykans viervoudige , Liniaa-
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ie , efene Blaadjet , een zwakke ruuwe IV:

Steng en gladde Zaadhuisjes. **d«i,

In Duitfchland is de Groeiplan van decze stuk.

Soort , welke Zeer hoog Berg-WJfiruo getytcld Mamg^

Worde van Ruppius, die aanmerkt, dat de*'
4.

Bloem minder vlak is dan in de andere Soorten.

Dezelve is wit , maar voor het ontluiken van

buiten paarfchachtig. Ook is zy grooter dan in

de anderen. Men heeft aan de Steng vyf , aan

de Takken vier Blaadjes waargenomen : doch

volgens den Heer Hall er zou 't getal der

Blaadjes agt zyn.

(5) Walftroo met zes Liniaale Blaadjes om .

de Steng , vier om de Takken ; een Jlappe Tmih-

Steng) de Steeltjes byna weebloemig, duwend,
Vrugien glad.

Deeze groeit , volgens den Heer Kalm,
ook in Noord-Amerika. Of men ze aldaar tot

Verwen gebruike, 't welk uit den Bynaam te

vermoeden ware, is my niet bekend.

(6) Walftroo met zesvoudige, Lancetvormige , vr.

tis Sec. Aparte N. 3. R. Lugii. i, S . Fi. Su-c izi,

Apaiine minor pal. Parifienfii, FI. albo. Tournï. hft

Fi. Lapp. j8. GalJimn album minus. Vaill Parit. 7%

Utri. 30. f. 6. Rubia quïdam, minor. J. B. Hifi. XII.
j
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IV. agterwaards Zaagswys getande
, gefpitjle t

fcrDEEL.
jtyyg blaadjes, de Bloempjes grooter dan

Hoofd- de Vrugt.

Eenwy. Hier komt het Kleine Parysfche Moeras-Apa-

rine van Toürnefort, met witte Bloemen

,

te voorfchyn, dat aan de Oevers der Rivieren,

door geheel Lapland, zeer gemeen is, volgen*

den Ridder. Het heeft dunne Takkige Sten-

getjes , die zig naar alle kanten uitfpreiden , en

valt derhalve niet hoog. De Zaadhuisjes ge-

Jyken naar die van het Kleefkruid. Men
vindt het ook in andere declen van Europa en

het groeit, aan de kanten derSlooten, in Hol-

land en Vriesland , menigvuldig. Dergelyke

vondt de Heer Haller niet zeldzaam , aan

de Oevers der Moerasfen in Switzerland , met

Stcngetjcs van een Voet hoog. Het Puntje
,

dat aan 't end der Blaadjes is , onderfcheidt

voornaamelyk deeze Soort
r

G
V"« ^ Walftroo met zesvoudige , Lancetvormige ,

fpuriuZ gekielde , agterwaards gedoomde Blaadjes ,

BaSteid,
enkglde Knietjes en gladde Vrugten.

Op Bouwlanden in Europa is de Groeiplaats

van deeze, die zeer naar 't Kleefkruid gelykt,

maar kleiner valt cn de Zaadhuisjes minder

ruuw heeft.

(8)

(7) Cülh



(8) Walftroo met zesvoudige fiomp Eyronde IV.

Blaadjes en zeer Takkige leggende Sten-

getjes. HooFif-

Deeze groeit aan de Zeekust van Spanje , vin.

op Stecnige plaatfen , als ook in Saxen, vol-
s^£

gens LinNjEUS, Steenig.

(9) Walftroo met agtvoudige Lancetvormige a ix.

gefpitjie Blaadjes, die Zaagtandig ge-%™'^
doornd , glad en krom zyn , hebbende de

Vrugten omgekoogen.

Deeze Soort, in 'c Rusfifchc Gebied groeijen-

de, is kleiner dan de voorgaande, wier hoogte

een Handpalm bereikt. De Vrugten zyn Vlee-

zig en groot met omgeboogen Steeltjes.

(10) Walftroo met agtvoudige ftekelige, LU X.

niaale gefpitfte, byna gefchubde Blaadjes 92£5&t

en gegaffelde BloemJ'teeltjcs.

De Stengetjes van dit Kruidje , dat op de

Ge-

CO Gatium Fol. fen. oboratis obtuGs &e. Galliom Ciufe

nraofUfirao. H. Cliff. 34. Lagi*. 15 7. Gall. Saiatile fit-

pinum inoltiore Folio. Jus». AZ. Par. 1714. j». 492. T. ij.

(,) Galium Fol. oftonis Lanceolatis &c. H. Upf. jS.

<io) Galium Fol. oaonii hispidis Iinearibus , &c. IUbeo!a

SaxatilFs. C, B. Pin. 334. Prodr. 14S. BüBS. XIX, 17. Apa-

rine minima f. Rubia Saxatilis minima. Magiï. M*mp. 2jx.

Gallium Saxatile minimam , fupinum & pumiluoi. TOU&Nf.

injt. ïis. Garid, 202. Ges, Prtv. 22$.

II. Deiu VII, Stuk.



VlERMANNIGE KRTJIDE^:

IV. Gebergten van Provence groeit , zyn naauw»
Af-^-kl.

]^.j.s ccn Qui(n h0O^ 9 z0 dat het zig als Mos
Hoofd- op de Bergen vertoont.

x». 00 Walftroo met agtvoudige Liniaale ge-

°rllT ^eufde Blaadïes ™ korte Bloemtakjes.

P 2
Zodanig is de bcpaaling van het Opregte

Wulfiroo , dat gemeen is door geheel Europa*

tJet groeit by ons meest op Zandige Gronden,

gelyk op het Duinachtige Veld aan de Haar-

lemmer -Hout j ja op de Muuren der Stad

Uirecht , op de Wallen te Harderwyk en el-

ders , als de hooge plaatfen beminnende ; doch

hec komt ook wel voor in vogtige Weidenen

Beemden , ja zelfs in Languedok met en onder

het Watcr-Walftroo in de Beekjes, zoGouan
meldt. De afgcbloeide Meclknopjes worden

bruin, zegt Linn/eü-s.

Dit Kruid is 't eigentlyk, waar aan de be«

naaming van Galium , in'tFranfch Caille Lait^

om dat het de Melk doet ftremmen , toebe-

hoort. BoRRicHtuSjinderdaad, heeft door

Destillatie , uit de verfche Bloemtoppen vaü

hetzelve, een we/entlyke Azyn bekomen. Die

van 't Graaflchap Chester in Engeland, daar

(til Galium Fol. oftonis llnearibuj fnlatis Sec. H. CRf*

Fl. Suee Mat. Md. \. Lugdb z S 6. Fl. Loop. 61. Gouaï*

3jj Lob hon. go+. Gaihuot Dqd. Pempt. jsj. Galüutn

return. J. B. III. p. 7ao.
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men zulke uitmuntende Kaazen maakt, gee- IV.

ven , door de Bloemen van 't geele Walftrco As
ff*^

in 't Stremzel te mengen , daar aan een lekke- Hooro»

ren Geur. Behalve de Melkftremmende ei-
STUÏ*

genfehap, wil men ook dat het Kruid, of &e$-J£
mÖ'

zelfs Poeijer de Bloed vloeijingen ttempe.'

Sommige hebben 'er eene byzondere kragt te-

gen de Opftyging aan toegefchreeven. Ande-

ren verzekeren , dat dit het echte Calion dei-

Ouden zy (*>

(12) Walftroo met agtvoudige 9 Eyrond-Lu xrr.

niaale; byna Zaagtandige , zeer uitgebrei-

de, gejpitfie Blaadjes; een Jlappe Steng z^^S*
en uitgebreide Takken.

Dit voert den naam van Mollugo , als van

het Kleefkruid inzonderheid verfchillende door

de zagtheid der Bladen. Het is niet alleen by

ons , in de Nederlanden, aan den Duinkant,

maar ook in Duitfchland, Vrankryk en elders,

bekend. Het Spitsbladige evenwel , waar van

men de Afbeelding by Lobel en Dodonjeus

vindt»

(*) Hzc Planta eft verara Gallium Veterum v. g. Diojco-

ridis. RUPP. Jen. 2.

(12) Galiam Fol. oftonis orato-linearibus fubferratis paten-

Hort. Cliff. 34. R. Lugih. zs7. Ft Suf. 117 , 125. HM.L.

ütlv. 4«i. Mollugo montana angustifolia Ramofa. C. B. Pin.

334. Rubia fylv. laevis. C- B. Pin. 33ï Mollugo Belgarutn.

LOB. Ie. in. Mollugo. DOD. Pempt. 3;4 . GORT» Utlg. 36.

II. Deel. VII. stuk.
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IV. vindt, worde geagt tot Bergachtige Landen te

Afdeel, behooren. De Heer Halllr önderfcheidt het.

Hoofd- zelve van het Stompbladige en 't is zeker dat

stuk. in dit flag van Kruiden aanmerkelyke verande-
Eenwy.

rjngen voorkomen , die de juifte afzonderiDg
V'St

'

der Soorten duifter maaken.

xiii. (13) Walftroo met agtvoudige efene van on-

sïitoT deren ruuwe Bladen, bj de Bloemen dub-

iofchmin.
d' Blüemfttelties Etuntdchtig dun;

ftwd.""
*

de Steng effen.

't Is decze Soort , tot welke de Heer Hal-

xer oordeelt de Afbeelding van Dodoh^üs
betrekkelyk te zyn, welke de zelfde is als van

de Mollugo der Nederlanderen by LorEL, en

zoude , d e by deezen daar nevens ftaat « de

voorgaande Soort affchetzen. Het Hladerloof

as hier breeder en de Kleur der Blaadjes Zee-

groen. Öok knikken de Bloemen voor het

bloeijen zo men aanmerkt. In Switzerland ko-

men zy beiden voor, en moigtyk ook in de

Nederlanden.

ArUhuU Cr 4) Walftroo m$t agtvoudige Lancetvormige
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effene Bladen, een Haairswyze Pluim , g<- IV
4
.

&<wnfc Bloemblaadjes en gladde Zonden.
A™^V>

Deeze is dc eerfte Soort geweest en daar^uK* "
v

toe wordt thans ook het Galium leevigatum M»wgj-

t'huis gebragt. Zy groeit in de Zuidelykedee-
W**

len van Europa. Men vihdtze effene Meekrap-

pe met Flafchbhden , die op den Lieve Vrou-

we Berg in 't Napeifche groeit, van Boccone
getyteld. De Steng is flap ; de Bloemen heb-

ben Haairachtige puntjes , zo dat zy zig als ge-

baard vertooneD.

(ij) Wa'ftroo met tienvoudige Laticetswys iv.

Liniaale Blaadjes , getopte Kroontjes en

gladde Frugten.

Deeze is, door deü vermaarden H A s s

E

l-
lcmfch*

Quist, in Paleftina gevonden.

(16) Walüroo met gekranfie Liniaale Êlaad- xvr.

jes , gegaffelde Blotmjleeltjes en een effe- zct^Sttl

ne Steng.

Deeze , door Boccone afgebeeld , heeft

flappe leggende Stengetjes, en byna driedeeli-

lige
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IV. lige Kroontjes van witte Bloempjes met geele

Akmsl. Meelknopjes. De Groeiplaats is in Tartarie,

Hoofd. O'oftenryk en de Zuidelyke deelen van Europa.

Tvu. (17)' Walftroo met gekranjie Borflelig Limaa-

pZf*™ le Blaadjes en Haairrchtige Bloemfteeü

Df.exe, ïn Ttalio gro; ijonde, is van Cot.um-

na Zwart pciarfch Berg Walftroo met zeer dv.nnt

Blaadjes getytcld. Zy maakt de Derde Soort

by den Heer A van Royen uit.

xvm.' (18) Wa'ftroo met gekranjie Liniaale uitge-

R
K^d! hreide Bitjes *n zeer korte Bloemfteeltjes.

Onder den naam xanRood Walftroo ftaatdee-

ze by Baiihinus, en is de Tweede Soort by

gezegden Hooglceraar. Zv voert dien naam we-

gens de roode Kleur der "Bloemen en groeit ifl

Italië.
t

.

^ zix. (19) Walftroo met viervoudige Lancetvormigs

Noorïch, drieribbige gladde Bladen , een regte Steng

en Jtekeligs Zaaden.

quatemis Lanceolatis trinerriis gW>"»

H. Cliff. R Liégdb. zv. HAU.. &lv'

XV* acuto toüo. C.B. Fin» Ui* Pr'ir '
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Deeze Soort is door geheel Sweeden een ge- iV.

meen Kruid , wordende Mattara genoemd in
Afd
^
e**

Finland, alwaar het Vrouwvolk met de Wor- Hoofd-

tels , die Draadachtig dun zyn , de Wol'e en njJKm

Wollen Stoffen rrod verwt. V]rn betrekt hïer^f"**^"

toe de effentfpüsbladige Veld-Krappe van Bau-

hinüs , door hem belchreeven , als Stengen heb-

bende van een Elle hoog met taamelyk breede

Blaadjes, van een Duim lang, in 't Kruis bezet*

Hy hadtze ook op de Velden by Leipzig gevon-

den. In Switzerland groeit dit Kruid ,
vólgen»

den Heer Halle r, tot twee Ellen hoog.

(20) Walftroo nat viervoudige ftekelige Sla* G
**^

den , eenbloemige Bluemjteeltjes en ruige.M«riti.

Vrugten. Skaw,

Hier is de. Steng gearmd , ruig en zeer Tak-

kig, met deuiterftc Takken gegaffeld , met Lan-

cetswys' Eyronde Bladen , die meest by vieren

gekranst zyn. De Bloemfteeltjes Haairdun, kor-

ter dan de Bladen, hebben kleine Bloempjes.

Het groeit in de Levant.

(21) Walftroo met viervoudige Liniaale ftottt-
£
Hfc

pe Blaadjes , de Takjes zeer getakt. nuZ

TotKT
f:o) Catiam Pol, quaternis hispïdis &c. Apartne m?ritinn

(n) G3litim' ?o\ q nrernis Line3ribus obtuds &c. G*0v.

HUK. Alm. 324, T. 241 RAJ Suppl, 261,

T 2
H. DlEL. V1I , stuk.
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IV. Tot 'deeze , in Virginie waargenomen , wordt
Afdeel.

gebragc de Bermudifche Meekrappe , die

Hoofd- vierbladig en glad is, metbreeder Bladen, bren-

stuk. gende twee zwartachtig paarfche Zaaden voort.

xxii. (22) Walftroo dat ruig is , met hykans zes

£r£lm% Liniaal-Lancetvormigc Blaadjes en Houti-

GricklcL. ge StengeJit

Op de Eilanden van Griekenland nam deHeer

Schreber deeze waar , die byna Heefterach»

tig is, met veele ruige Takken, hebbende de

Bloemfteeltjcs langer dan de Bladen, Haairach-

tig dun , met Kroontjes van weinige Blomme-

tjes.

*xni. (23) Walftroo met agtvoudige Lancetvormige

acefkmid. Bladen , die de Kielen ruuw en agterwaaris

gtdoornd, de Knietjes ruig hebben en ftt-

kelige Zaadhuisjes.

Hier wordt bedoeld het gewoone Kleefkruid»

dus genaamd, om dat het met zyn Loof alsaan

de Klecderen en zelfs aan de Handen kleeft.

Gallium

Aparine Gr*

(23) Caliw
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Hierom heeft men het Philantropos geheten , en IV.

wegens de ruuwheid hebben hetfommigen dspe-
Af
J£

el»

rugo getytekl. De Engelfchen noemen het Clea- Hoofd*

vers of Goofe-Grasf, de Franfchen Gratteron of
STUK'

Jtaifc. Het is aan de kanten der Wegen, m n
%™a '

Heggen en allerley Bosfehagiën en Wildernis-

ièn, door geheel Europa gemeen, maakendedie

dikwils als ondoordringbaar met zyn ilingerend

Loof, dat zig verwart in allerley ruigte, Krui-

den en Takken. De gewoone naam is Apa.

rine, en het worde veel van jonge Ganzen, ge-

geten, waar van de gezegde Engel fche naam.

Men wil dat het, voor dit Gevogelte, een zeer

goed en gezond Voedzel zy. Door Destillatie

gaven vyf Ponden van dit Kruid vier Ponden

,

vier Oneen en vier Drachmen Water , dat meest

zuurachtig en op 't laatst zoutig was. Het over.

blyfzel leverde vyf Drachmen zuiver Loogzout

uit. Het uitgeperfte Sap, tot twee Oneen ge.

dronken , zou dienen tot afdryving van 't Wa-
ter in de Waterzugt. Men heeft het gedestil-

leerde Water aangepreezen tegen Borstkwaalen

of ook tegen 't Graveel. Uitwendig wordt het

Kruid, met Reuzel gewreeven , gezegd de Klier-

gezwellen , daar het behoorlyk opgelegd wordt

,

te doen verflaaa (*).

(24) Walftroo met gekranfte LiniaaU p**]^
tweebloemige Steelijts en ftekelige Vrugten. k'ïIZ



£j>4 VierMAhnice Krüiden.

IV. Aan deeze kleine Soort van Kleefkruid wordt

Afdeel. de bynaam van Parifienfe gegeven , in navol-

Hoofd- ging van den vermaavdtn T o u n n e f o r

t

, die

,

stuk. behalve tiet voorbefchreevenc Drasfige Wal-

vf£T
y~ üro0) mct witte Bloemen » het tegenwoordige,

met paanche l-loemen, orr.itrecks Parys vondt.

Hetzelve grecit ook in Engehrni , z\nde aller-

kleinst of zeer klein Kleefkruid van Ray gety-

teld. liet heeft flappe Stenectjcs van een Voet

hoog , Lezet met Kransjes van zeven Lancec-

vormige Blaadjes , die aan de kanten v jornaa-

melyk ruuw zyn. Dc Bformlteeltjes zyn naakt,

twee of driebloemig met kleine geelc Blomme-

tjes , zegt LiNNiEüs, en het draaft iteke'ige

Zaaden. Mooglyk zal het MlerUeinjie Kleef-

kruid van Vaillant hier fhuis hehooren.

H« glad Van het gewoone komen by hem Vcrfchei-
3&aad

" denheden voor met kleiner en ook met gladde

Zaadhuisjes , „ welke laatfte , in Duitfchland

„ gemeen, (zegt de Heer H a ller ,)vanmy

in Switzerland , zo veel ik weet, nietgevoo-

„ den is. 't Gemeene Kleefkruid heeft ruur

„ we Klisachtige Zaaden, (zegt Rippiusjmaar

„ fomtyds is her my , in de Landen by Er-

„ furt., voorgekomen met geheel gladde Zaa-

5, den. In onze Bergachtige , ruuwe Lands-

s , douwen , (by Jena naamelyk ,) vindt men

overal het Kleefkruid met minder ruuwe

,

„ grootcre en Tcstikelachtige Zaaden ,
necr-

„ hurkende en over den Grond verfpreid

,

^ daar Ra jus gewag van gemaakt heeft in
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„ zyne Plantbefchryvin-]; (*)". Noemende her- IV.

zelve, riaamelyk, Kleefkruid met gladder Zaad ;
**d*bl.

doch deez' zegt , dat de Zaaden niet volkomen H wfd.
glad zyn (fj Doktor Mappuj vondt het in

STUK*

de Eifaz , met Zaad dat naar gefuikerde Ko-J£,ntam

riander geleek , en bovendien wis eert So^rt

van Kleefkruid, met kleiner Zaad, hem aldaar

ook voorgekomen (j).

Crucianella. K»uisblad.

De bj^zondere Kenmerken , die dit Geflagt

van -het voorgaande en volgende onderfcheiden,

zyn, dat de Bloem niet vlak is noch Klokvor-

mig , maar Trechterachtig met een dun Pypje

,

den Rand genageld hebbende en den Kelk twee-

bladig, leverende twee Liniaale Zaadjes uit.

Het heeft zes Soorten , meest Europifche

Kruiden, naamelyk.

(i ) Kruisblad , dat zig opregt , met zes Li-
c
^i.

niaale Blaadjes en geaairde Bloemen.

Tot deeze behoort de Smalbladige ge-aairdej™^

(*) RCPP. Flor. Jen. p. *;

(t) RAJ H'tjl Plant. p. „7.

(1; Hifi. Plant Al/at. p. 25.

(i; Crucianella erefla Fol. fenis lineuibus,' Flot. ffettfc

j. h. aar- 3».

, Prtir. HJ. B

T4
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IV. Krappe van C Bauhinus, die by Montpel-
'Afpeel.

]ier jn LangUe4ok gemeen is , hoewel menze

Hoofd ook vindt in de Zuidrlyke deelen van Proven-

5tuk. ce en elders. Barrelier geeft van deeze»

»i£t*
W7'

zo wel als van de volgende j een AfbeeldiDg

onder de ze'dzaame Planten , in Vrankryk

,

Spanje en Italië waargenomen, De Stengetjes

van 't Gewas zyn Sterswyze omringd mee

Haasachtig dunne Blaadjes aan ieder Knoop,

daar nieuwe Takjes voortkomen , en loopen in

lange dunne Aüren uit , die uit kleine fpidê

B 7aadjes beftaan , bevattende na de Bloem het

Zaad.

ii. (2) Kruisblad dat nederhurkt , met vier Lan-

flufohV.
lU cetvormige Blaadjes en geaairde Bloemen»

dig. Dit verfchilt dus wcezentlyk van 't voorgaan-

de , hoewel het zig ook fomtyds opregt. Het

komt op de zelfde plaatfen en by het andere

voor.

in- (3) Kruisblad met viervoudige byna LiniaaU

Blaadjes en geaairde vyfdeelige Bloemen.

E2y?t
* Deeze, in Egypte groeijende, heeft Stenge-

tjcs van een Handpalm hoog, met Blaadjes van

verfchillende figuur , onder breed 3
opwaards

O CrtisntlU Fol. «
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verfmallende, allen in 't kruis of kruislings gc- IV.

plaatst. De Aairen zyn losfer, beftaande uit ^y*1"

Lancetvormïge Blikjes : de Bloempjes uitermaa-Hooró-

te klein. Het wordt jaarlyks uit Zaad voortge-
,TUK *

teeld.

(4) Kruisblad dat zig uitbreidt , met zes Blaad- iy.

jes en verfpreide Bloemen. paZu?
U*

In Spanje is deeze Soort gevonden door Loef-

ling. Zy heeft Oxel-Bloemen, aan eigen ge-

gaffelde tweebladig gebladerde Takjes. De
Bloempjes zyn geel , vyfdeelig en geflooten.

Hy nam waar, dat in het blocijend Plantje de

Blaadjes niet uitgebreid, maar regtopftaande en

zagt zyn.

(5) Kruisblad dat nederhurkt , met Heejlerach- v.

tige Stengetjes , vierfpitfe Blaadjes en ge-^^™*'
paarde vyfdeelige Bloempjes.

Aan de Oevers van de Middellandfche Zee

,

zo in Spanje als in Vrankryk, groeit deeze, die

deswegen Zeekants- of Zee-Krappe van Clusius

(4) Cruciantll* diffufa , Fol. fenis Floribus fparfis. Am.

Atai. III. 401. LOKFI» Itin. ég.

(j) CrutiantUa procumbens i'uffruticofa &c, Gotjai* Mensp.

130 Rubia raarina ftrigofior fl. rubello. BARR. Ietn. Ru-

Lob. hen. 79>, JUbia marina. Doo. Ttmpt, 357* C1.W.



Vier Ml nni ge Kruiden.

1V genoemd wordt (*). Men vindt de AH)eelding
AfdekL

^aar van ^em en arjrjeren> Het Kruid heeft

Hoof» Stengen van een Handpnhnen fomtyds een Voet
<TUft

' boog, die hard Knoopig en H'-utig zyn, met

vige?™*' vier ïtyve, witachtige Blaadjes aan ieder Knie-

tje, êifur aan de enden der Takjes , die met

de daar tu<fchen gro- ijende Bloempjes zig Aairs-

wyze vertooren. Zy zyn in vyven verdeeld en

hebben vyf Meeldraadjes. By avond g3an zy

open en verfpreiden des cagts eenen aangen^a-

men Geur.

vi. (6) Kruisblad dat nederhurkt , metfpitfe Blaad-

jlon*<Ua- ïeS »
die aCiTl de St€r'è bïeeder

-

611 Vitr ' '
(Um

ca°
nS

' de Takkenftnal en byna vyfvoudig zyn; ds

hertT
1
*1" Bloemen geaaird.

Het Montpellierfe Kruisblad heet deezr Soort,

a's by d
:

c Stad veel voorkomende en Geaairde

Kruipende Krappe genoemd van Magnolius.
Zy groeit ook in Palettina. De Srengen zyn

di iker dan in de anderen , de onder/Ie liladen

Ey-

,
Spicu longü. SAW



Eyrond en het hccfc dergelyke Aaircn als de iT.

eerfte Soort. afdï £l

u b i a. Krappe.
Hoofd

De byzonderc Kenmerken van dit, 't welk nia

'n>

hier het laatfte is onder de Gettrrnde Kruiden

,

beftaan in een Ketk'vormige eenbladige bloem;

zynde de Vrugt twee eenzaadige Be fen.

Het Geflagt bevat thans vyf Soorten, waar

ouder de gemeene de eerlte is , als volgt.

(i) Krappe met jaarlykfe Bladen en een ge~

doornde Steng, Ting
Meck

Dit bekende Kruid , dit wegens het gebruik

van den Wortel in de Verwery alom vermaard

is , groeit natuurlyk in de Zuidelyke deelen van

Vrankryk en Italië. Ten minde wordt het al-

daar in 't wilde groeijende gevonden , hoewel

men het 'er, zo wel als in Dukfchland, SpaDj'c

en de Nederlanden, ook om den Wortel zaait.

Den Latynfchcn naam
, Rubia, heeft het we-

gens deszelfs roode Kleur. De Italiaanen noe*

men het Rubbia , de Spaanfchen Ruvia , de

Franfchen Carance , de EDgelfehen Modder, en

ïea 119. p. 119. Vtg. XIIL

lubia fylrestris 2i?era. C. B. Pi

ttiva. Uid

II. DUI4 VII, STIRi
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IV. de onzen Mee- of Meekrap. Van dc Duitfchers
Afdeel.

WQrd(; het Rotte
f
Farber-Rotte ofFarber-Wurtz

,

HoofIj. dat is Verw-Wortel , geheten.

*TUK* De Wilde Krappe heeft, volgens den Heer

vip™*' H aller, in Switzcrland Stengen van eenige

Ellen hoog , welke zeer Takkig "zyn , met Zaag-

tandige hoeken , Kranswyzc bezet met zes lang-

werpig ovaale Bladen, langzaam gefpitst, glan-

zig, aan de kanten getand. De Bloemen, die

groot en geel zyn , komen voort uit de Oxeïa

der Bladen. De Meeldraadjes ontfpringen uit

den bodem van de Klokswyze Bloem, die twee

geknopte Stylcn heeft en de Vrugt is een ronde

zwarte Bezie.

De Tamme , dat is die men door zaaijen teelt

,

verfchilt, volgens dien vermaarden Kruidken-

ner , van de Wilde maar alleen door zagter van

Blad te zyn , met een Jaarlyks Loof, 't welk

in de Wilde overblyft , zo Ray en anderen

getuigen. In Zeeland, daar dit Kruid zo me-

nigvuldig voorkomt , wordt hetzelve door de

nieuwe Scheuten , welken de Wortels in 'r. Voor-

jaar uitgeeven , voortgeplant. De Heer Mil-
ler verzekert , dat men de Wortels van de

Wilde, uit Spanje en de Zuidelyke deelen van

Vrar.kryk , weleer in Engeland en in de Neder-

landen geplant, doch daar van niet dan Planten

met fiegtcr Wortelen bekomen heeft. De Bla-

den derzelve , zegt hy , zyn wederzyds met

ruuwe Doornen gewapend en men vindt

(*) Zy moeten zeer rauw zyn , dewy! men ze op etnig*



'er, in het laagfte der Steng, zeven aan ieder IV.

Lid; zynde 'er, naar boven toe, flegts vier,
AF

J

)*ELs

en fomtyds maar twee tegen elkander over. Hoofd-

De Tamme Meekrappe, die meest zes BIaad- ST0X-

jes heeft, zou, volgens dien Autheur, uit de .^"W
Levant afkoraftig zyn ff).

In het Werkje, door hem in 't jaar 17585

over de Teeling der Meekrappe in Zeeland,

uitgegeven, merkt hy aan, dat de Engelfchen

,

verfcheide Jaaren her, Jaarlyks ongevaar voor

twee millioenen Hollandfche Guldens, van die

Verwftoffe, uit de Nederlanden hadden ontvan-

gen. De Sweedfche Heer Lidbeck , die eeni-

ge Jaaren vroeger over dit zelfde Onderwerp

fchreef, begrootte de Jaarlykfe Uitgaaf der

Engelfchen , aan deeze VcrwftofFe , op dertig-

duizend Pond Sterlings en die der Franfchen

op vyftigduizend Livres. Hy deedt, in 't jaar

1752 een Reis naar Zeeland, om de manier

van Teeling en toebereiding der Krappe te on-

derzoeken en hadt daar van eene Plantagie in

Schonen aangelegd , die een aanmerkelyken op-

gang maakte (j). hier en daar vindt men colc

Plan-

Ook blyven ry ,
volgens fomraigen , aan de Kleedeien han-

(t) Tb* Method *ƒ cuaivatms Maiitr , bj P». MlLLM»

(X) Stockbolmfe Vtrbani. op 't Jaar 175;, of XVII. Band.

?
IlVi>IIU VU. SlUE*
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TV. plantagiëu daar van in Duitfchland, Engeland,
Afheel

jer]an ,-j en Vlaanderen : ja in dc nabuurige dee-

Hoofd ]en van Holland, tusfchen Helvoerfluis cn den
STUK

Bri-I, wordt insgclyks veel Meede geteeld;

vife?™* maar de Stapel of Voorraadfchuur is daar

van tot no^ toe in Zeeland , inzonderheid op

't E'land Schouwen, gebleevcn ; wordende al-

daar , omftrceks de St3d Zierikzee , de fynfte

Mecde geteeld. Men hadt , voor eenige Jaa.

ren , negentien Meeftooveii op Schouwen en

Du've'and , welke men rekende jaarlyks , door

een genomen , ieder omrrent honderdduizend

Ponden te reeden van deeze Verwftoffe. Die

be 'raagt , voor 't Land van Zierikzee alleen

,

vólgens den tegenwoordïgen Prys , meer dan

een miïlioen Hollandfche Guldens.

De Meekrappe, die in 't midden deezerEviiw

aanmerkelvk gedaald was, geldende in \ jaar

1747 beneden de dertig, is thans wederom toe

den oulen Prys vm zestig Guldens en daarbo-

ven, de honderd Pond, gereezen. Men vindt

een Aantekening d it , ruim anderhalve Eeuw
geleeden , de ontroofde Mee te Rouaan ver-

kogt^werd voor vyfenzeventig Guldens en tien

Stuivers (*). U't de gedagte ryzing blykt ,

dat nrn buitensbn-Js nog niet veel gevorderd

moet zyn met de Teeling van deeze Verwftof-

fe. ' Mooglyk zal de eigenfehap van den Grond

(*) Htieni. HAink XIV. D«d of Ttgtnvu Staat itr Nf



Tetkandria: 303

ïs Zeeland en daar omftrceks, als uitKIeymet IV.

Airde gemengd betraande , veel tot de deugd
A™&&u

der Meekrappe doen. Mifchien ook is mcnflooFD-

'er kundiger en oplettender in de manier van8TÜK'

zuivering en bereiding. Een Gemet of half^8'^

Morgen Lands , dat bekwaamst tot die Tee-

ling is , in 't Eiland Schouwen , levert van

duizend tot drieduizend Ponden uit, in één Sai-

zoen , 'zo de. Heer M 1 l l e r aantekent : doch

in ligtLand, zegt hy, is de veelheid maar van

vyfhonderd tot duizend Ponden (*>
Gezegde Kruidkenner heeft by het gemelde

Werkje een aUerkeurlykfte gekleurde Afbeel-

ding gevoegd' von het Gewas en van deszelfs

Wortelen , die zelfs twee of driejaarig moeten

zyn, eer menze uit den Grond delfr. Zy zyn

dan op 't hoogde omtrent een Pink dik , en

worden , na het droogen cn zuiveren t door

fiampen in drie declcn gefeheiden, waar van

het Hart èe fyriftc Krappe , het daarom heen

zittende Vleefch de gemeene Mee en de Schors

of Bast de Mulle, die zeer weinig waardig is,

uitlevert. Men begrypt hier uit . dat Onbe-

roofde Mee de gene is , daar men alleen den

Bast heeft afgehaald, zonder die van het Hart

te ontblooten.
*t Voor-

ttent, gegeven wo-dt.

W. DMl, VII. STUK.
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IV. 't Voornaamfte gebruik deczer Wortelen is

Afdeel.
toc nct vérwen van Wollen Storten of Wolle,

Hoofd- die men dan zegt Kraprood gekleurd te zyn (*>

stuk. Den Ouden is deeze eigenfehap reeds bekend,
/v«w> . ten mjnfte door hun waargenomen geweest*

Dioscorides zou lik de roode Kleur van 's

Menfchen Water , die op het inneemen derzel-

ven onvermydelyk volgc , opgemaakt te heb-

ben , dat zy een fterk afdryvend Middel waren

,

*t welk zelfs Bloed deedt wateren- Zy zyn bit-

terachtig en wat famentrekkende of wrang van

Smaak. Of zy openende dan floppende zyn

,

is nog niet volmaakt beflist. Men houdtze voor

een Middel , tegen inwendige Kwetzuurcn , en

daarom wordt het Afkookzel derzeivtn de zul-

ken aangeraden , die van om hoog gevallen zyn.

Wegens hunne oplosfende en tevens famentrek-

kende eigenfehap komen zy in de Drank van

Sydenham tegen de Geclzugt. Het Werk-
volk , dat deeze Wortels veel behandelt , uit-

zoekt en het Poeijer tot Klompen maakt, wa-

tert ook dikwils rood. De kleurende deeltjes

moeten zeer fyn zyn : want men heeft onder-

vonden, dat dezelven in 't Gebeente doordringen

van 't Gecfierte, daar men dien Wortel onder 't

Voedzel mengt, maakende zelfs daar van de

Oogen rood.

(*) De Krap wordt te Aftrichan, zo wel a!$ in Tmkye,
fterk tot verwen gebruikt. Zy groeit in Ki»n« wild en de
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(2) Krappe met oiferblyvende Liniaale Bladen,

die van boven effen zyn.

Indien het overblyveo van het Loof en de s

meer of minder effenheid der Bladen , het ee-

nigfte verfchil van deeze met de voorgaande
pi

uitmaakt, dan zal zy bezwaaiiyk, aangemerkt v

de gemelde veranderingen onder de Meekrappe

voorkomende , voor een byzondere Soort kun-

nen doorgaan. Ondertusfchen wordt de Vier-

bladige, zeer ruuwe, glanzige Vreemde Krap-

pe, van Her. man no s, hier t'huis gebragt,

welke veel overeenkomst fèhynt te hebben met

de Wilde Mee, die natuurlyk op de Rotfen by

Briftol en elders , in Engeland , groeit ; alzo de-

zelve de Bladen donker groen , en de Bloemen

witachtig heeft , brengende dubbelde zwarte

Besfen voort. De Groeiplaats is gelteld op 't

Gebergte by Lyons in Vrankryk cn by Nizzj

in Piemont.

(3) Krappe met overblyvende , zes , ovaale,

glanzige Bladen en eene effens Steng, G
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Op 't Eiland Majorka is deeze waargenomen ,

'die naar de voorgaande zeer gelykt, maar de

Bladen alleenlyk aan den rand agterwaards ruuw,

niet aan de Kiel ruuw heeft. De Bloemen zyn

gepluimd, bleek, gefpitst, in vyven gedeeld.

(4) Krappe met overblyvende Liniaale Bladen,

die van boven ruuw zyn.

Op Minorka is dcezc gevonden , wier Loof

beüaat uit vier- of zesbladige Kransjes , om
Stengen , die zeer ruuw en vierhoekig zyn ,

langs den Grond verfpreid. De Bladen, fmar

en fpits , hebben de Kiel en Rand met Doorn-

tjes gehaaird , en bovendien de middelrib van

boven ruuw. De Bloemen zyn geel
,

plat en in

vyven gedeeld.

Cs) Krappe met overblyvende viervoudige Hart-

vormige Bladen.

In Siberië en China groeit dit Kruid , 't welk
door Gmelin Ongedoornde ruuwe Smilax , met
eene roede Vrugt, genoemd werdt, doch Mes-
sfuschmid gaf 'er, veel eigener, wegens de

viervoudige Bladen, den naam aan van Kruis-

blad dat klimt , met Bladen van Smilax die ruuw

zyn, een geelachtige Bloem en eenegroote roo-

de
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de Vrugt. Dc Bloemen , Pluimachtïg aan 't IV.

end der Takken grocijende, zyn byna Klokvor-
Af^^

mig, in vieren gedeeld, gaapende, aan de tip- Hoofd-

pen genageld. Voor 't overige is daar van niets
STUK *

bekend. nia."™
1**

Polypremum, Veelfteng.

Een vierbladige Kelk; een vierdeelige Bloem

die Raderachtig is , met rtomp Hartvormige

Kwabben: een famengedrukt Zaadhuisje, dat

uitgerand is, met twee Holligheden. Dus zyn,

de byzondere Kenmerken van dit Geflagt , on-

der de Viermannigc Eenwyvige Planten , op-

gegeven.

De eenigfte Soort van hetzelve (1) wordt r.

leggende of neerhurkende genoemd
, wegens ^HTpr*

deeze eigenfehap van haare Stengetjes of Tak-^*
ĝ

ken. Zy komt by Petiver. voor, onder den

naam van Karolinifch Vlafch. De Groeiplaats

is in Karolina en Virginie.

E x a c u m. Kogelpyp,

Pit Geflagt heeft ook den Kelk vierbladfg

en de Bloem vierdeelig , maar de Pyp van de

Bloem is Kogelrond , en daar van geeft men

het den naam. Het Zaadhuisje heeft twee

Sleu-

(1) Polypcemum. Syst. Nut. XII. Gen. U7. p. UI. Vtg,
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IV. Sleuven en twee Holligheden , het gaapt aan
Afdeel

de pmt en beVat veele Zaaden.

Hoofd- Twee Soorten , beiden Indifche , zyn 'er in

stuk. vervat , naamelyk.

r. (i) Kogclpyp met ongejledde Bloemen,

or£=ftcci-
Deeze js onder de Ceylonfche Planten be-

de, fchreeven , en als een nieuw Geflagt by den

naam van Exacum vnorgehYM geweest. Tot

dezelve fchynt de Ethiopifche Kleine Santorit

van Plukenetius, met Goudkleurige Bloe-

men , te behooren. 't Gewas heeft een regie

Steng, van een Span hoog, met Eyronde Blaad-

jes , die ongeftecld zyn , tegen elkander over.

TJic de Oxeleo komen enkelde Bloemen, die

groocer dan.de Bladen zyn.

p jJh' i

^ Kogelpyp mei gejleeldt Bloemen.

Geltedde. In Se fta ' te komt deeze, wier Groeiplaats in

Oostindie is, de Gentiaan zeer riaby, of ge*

lykt ook naar de Kleine Samorie en tevens

naar 'c St. Jans Kruid, volgens Pluken et,
heb-

fiOBM. WU Ind. p, 3;,
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hebbende gecle Bloemen cn Hoofdjes als het TV.

Vlafd» Het fchynt de Lyfimachia mei eenc
Af

?
£DL-

driemaal driedeelige Steng te zyn , welke de Boofd-

Hecf J. Bürmannus, onder de Ceylonfche
;TUK-

Planten, heeft afgebeeld en befchreevcn Hieraf""'
toe wordt, door zyn Ed. de Koortsverdryven-

de Indifche Lychnis , met Gentiaanbladcn, van

I'etiver , welke de Ceyloneezen Gritilla.

noemen, t'huis gebragt.

Plantago. Weegbree.

De Kelk en Bloem , beiden , in vieren ge-

deeld , doch ce Bloem met een omgeboogen

Rand en zeer lange Meeldraadjes : het Zaad-

huisje twechollig en in 't ronde gefneeden.

Dus kom' n de Kenmerken voor van dit Ce-

Aagt, bevattende twintig Soorten , waaronder

de zeer gemeene Kruiden van dien naam. De
vier laatiten hehben een getakte, de overigen

een naakte Steng of Bloemlteel.

(O Weegbree met Eyronde gladde Bladen ; L
ronde Bloem/lengen , en Aairen van Schubs- m

Pl*n

r
'W

wys' geplaatjle Blommetjes. Groótc

(1) Plantago Fol. oratli glabrls Stc. Syst, Nat. X'I. Gen.

141. p. ui- r*t. XIII. Gen 142. p. ui. H.Ciif.FtSutc.

Ft. Lap?. Sec. Sec. K. Lugdk. 4 cr. Hall. iltlv. +70. Plan.

ngo larifbKa finaata. C B. Pi*.. 1*9. Plant, major. Cau.

ÜfoL Rofd , Flot. Spec. C. B. Pin }m Laaf. Spie* mulopl.

1

V 3
II. dih- vu. Stuk.
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IV De 'Groote Weegbree onzer Velden maakt'
ArnEEL.

jlJer ^e ecr^e soort u j t< Deezc groeit niet al-

ïIoofd- leen door geheel Europa , maar zelfs , zo de
stuk. bidder aantekent, in Japan, en volgens den

v£?
Wy

I^eer Clayton ïoVirginie, aan de Wegen.

De Weiden en Akkers zyn 'er , indien menze

groeijen laat , ook niet van ontbloot. „ In de

Tuinen, zegt de Heer Hall er, is deeze

de gemeenfte en vult de Potten met haar

„ haatelyke voortteeling (*) , Grootcr dan de

overigen zynde ,
brengt zy dikwils Bladen

„ van verbaazejide grootte voort , die platte

„ Steelen hebben, altyd langer dan in de Mid-

„ dclbaare of Ruige Weegbree, fomtyds byna

„ een Voet lang. De Edaden zyn glad , doch

met ruuwachtige Ribben, die er zeven zyn,

„ minder famcnloopende. De figuur is kort

Si Eyrond ; de rand fomtyds geheel , fomtyds

3 , op verfcheide manieren getand en uitgehoekt.

5, De Aairen zyn zeer lang en fchraal."

Men heeft dit Kruid in 't Latyn , zo 'tfchynt

wegens de Voetzoolachtige figuur en legging

of cok wegens de grootte der Bladen , Planta-

go geheten. Hier van is de Italiaanfche naam

Plantagine, als ook de Franfche en Engelfche

Plantain , afkomttig. In Karniolie noemt men

het Trapotezy in JBoheme Gitrocell, in Honga-

ïie Utifiu , dat is WT

cgkruid , en in Sweeden

Cro'
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Grohlad. Onze benaaming komt met de Hoog- IV.

diLtiche Wegebreit overeen, tiet worde ook
Ar^"L-

fbmtyds Wegblad of Wegeblad geheten. Hoofd.

De gladheid der Bladen onderfcheidt byzon- STUa -

derJyk deezê Soort, die fomtyds zo klein voor-

komt, dat men ze anders met de Middelbaare

ligt verwarren zou. Dit maakt een Verfchei-

denheid ui:;, dcch of de Zee-Weegbree van Cou*
melyn , hier aan den Zeekant voorkom-nde,

grooier zy van Blad dan die in Switzerland,

hier voor befehreeven , zou ik zeer twyfelen.

Op fommige plaatfcn komt deeze Groote glad-

de Weegbree met verdeelde Aairen voor, en

fomtvds zyn die Aairen van zulk eene gehal-

te, dat menze Roos-Weegbree noemt. De Heer

Hall er zegt, dat dit alleen eene Verfchei-

denheid is, door Blaadjes, uit de Aair voort-

groeijendc veroirzaakt, doch anderen befchry-

ven deeze Roos-Weegbree als Haairige Bladen

hgbbendc. Somtyds zyn het als groene Roo-

zen
, op 't end van de Bloemlbeng : lbmtyds

loopen zy in lange gebladerde Aairen uit liet

eqn en andere vindt men by VVkimmaks
afgebeeld (*).

„ Wonderbaar is het verfchil van deeze Soort

„ in Groorte, zegt Linn^üs. Wy hebben

j, een volmaakte Plant daar van korter dan een

„ Nagel, en even de zelfde Soort gezien met

„ een Steng van 's Menfchen hoogte. Deeer-

„ fte

(*) Zie zyn KruiMotk, Plaat Nonwu Sil en 821.

V 4
II. Deil. VII. Stuk.
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IV. „ fte groeide in Lapland op dorre Stcenige plant-

Af
J

)*el
' „ fen ; de andere in een vette mullïge Grond,

Hoofp- „ die veel gemest wordt door den Drek der

stuk. ^ Rendieren. In Soort nogthans verfchillen

rige'

KWy
'

jj dceze Planten zo min , als de kleinfte Dwerg

„ van den grootften Reus. De kleine Plantjes

„ hebben de Bladen geheel effenrandig; doch

in de grooten zyn dezelven wyd van elkan-

„ der Zaagswyze getand" (*).

De Bladen der Weegbree zyn , op vogtige

plaatfen en irf Bosfchen , volgens anderen min-

der uitgehoekt. Ook hebben die Tandswyzc

inkervingen meest aan den voet des Blads, by

den Steel plaats. Ik heb nimmer, hier te Lan-

de, de Stengen of Bloemfteelen , op vernaa,

zo hoog gezien ; maar C. B a u h i n ü s fchryft

,

dat men by Montpellier dceze Weegbree vindt,

met Stengen van twee Ellen hoog , die een Auir

draagen van een Voet, en Bladen hebben van

zes Duim lang en vier Duim breed. Dit komt

byna op de gezegde hoogte uit, en bevestigt

tevens de ongemeene veranderlykhcid van het

Gcwa?. De zodanige groeit aan den Zeekant

van Lan^uedok volgens MAGNOLius,endit
zal de Grootc Zee-Weegbree zyn , daar J. Ba p-

ihnüs melding van maakt.

De Gioote Breedbladigc wordt cigentlyk in

de Geneeskunde begeerd, hoewel men ook de

anderen , tot even 't zelfde einde, gebruiken

kan.

(») FJird Lappcnh*. p. 34, 35.
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kan. Alle de oude, zo Griekfche als Arabifche IV.

cd Latynfche Artfen , hebben een Samentrek-

kende kragt in dit Kruid erkend , welke berust üoofd.

in deszelfs Aardachtige cn vaste deelen. De 'TUK*

Bladen,
;

t Sap en Zaad, kan men derhalve tot^"**"

dat oogmerk gebruiken , doch iets van die hoe-

danigheid te zoeken in het gedestilleerde Wa-
ter van Weegbree, fchynt belachelyk. Het-

zelve is niettemin , door Cardanus, als een

uitmuntend Wondmiddel gepreezen geweest.

Een verfch Blaadje, opgelegd, ftrekt tot Ge-

neezing van kleine Kwetzuurcn , Ontvellingen,

Ontfteekingen en Brandfteden. Het uitgeperfte

Sap , dat cenigszins wrang is , in groote veel-

heid gebruikt, heeft men dienftig bevonden te-

gen Borstkwaalen , inwendige Verzweeringen,

en in 't byzonder tegen den Buikloop ; in welk

geval echter de Wortel, als meer famentrek»

kende, ruim zo krageïg is. Plet Zaad wordt,

tot een vierde Loots, in Melk, als een gemeen-

zaam Middel tegen dit Iaatfte , van het Land-

volk ingenomen (*).

(2) Weegbree met Eyrcnde, gladde Bladen , ir*

hoekige Bloemftengen en Aaiten van tfge-AfaS
zonderde Blommetjes* Oofterfcie,

Decze, in China en Siberië groeijende, ge-

- . Jykc,

(») Rott» Md. p. 400.
( ^ ^ ^^ ^
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IV. ]ykt , voor 't overige, zo de Ridder aanmerkt»
AFD

iv?
L

in Geftalte nnar de voorgaande dermaate , dat

Hoofd- ieder een ze ligt voor de zelfde zou aanzien.

«tuk.
j_)e Aairen zyn langer en de Bladen dik wils aan

vipT"
3' den Grondfteun cenigerrruate getand. Een der-

gelyke, die rondWadig en vyfribbigis, met ge-

tande Bladen, op Java groeijende, wordt hier

t'huis gebragt.

iti. Co) Weegbree met Lancetswy" Eyronde Haair-

Jut!?**' achtige Bladen , ronde Bloemjiengen en

MidJeibaa- Rolronde Aairen.

Uit deeze bepaaling ziet men , hoe weinig de

hier genoemde Middelbaare Weegbree van de

Groote verfchille. Zy is zo wel Breedbladig als

die , en heeft de Bloemfteeien insgelyks rond.

De Bladen zyn in de geda^te Groote ook fom-

tyds ruig, maar de Gettakc is onderfeheiden

:

zy fpreiden zig Roosachtig op den Grond uit,

en zyn niet getand; de Bladfteelen veel korter;

de Bloemkelken glad ; de Meeldraadjes paarfch*

achtig. Somtyds zyn de Bladen geheel ruuw

door dc gedagte ruigte en grys of witachtig.

Men geeft hier, in 't byzonder, den naam van

Amoglosfum dat is Lams-Tonge, of ook dien van

Cynogksfay dat is Honds -Tongc, aan. De
Bloem-

<j) Plmtag» Fol. OTuto-Ianccelatts pube!cemiT>u«. &«•
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Bloemftengen hebben de Aaircn korter en dik- 1V -

ker. Zy vallen van ceo Voet tot een Elle hoog.
F

^EL»

Lob el en anderen hebben dit.onderfchcid derHooFD-

Geftalte,in Soorten die veelal op de zelfde plaat-
ST" ff '

fen groeijen , duidelyk aangewcezen. Deeze f**,'
° y

Soort , naaraelyk , groeit ook in de meefle dee-

len van Europa , doch fchynt de dorre operc

Kley-Velden ,
volgens Linkjeus, meest te

beminnen (*).

(4) Weegbree met Lancetvsrmig Eyronde
p
w.

^
ruigachtige Bladen , die eenigermaatc ge- r^'^X
tand zyn , ruigachtige Rolronde Aaircn'^;

en hoekige Bloemftengen.

De Virginijche wordt deeze , naar haare Groei-

plaats , genoemd , en is , door de gezegde hoe-

danigheden , vvcczentlyk van de voorgaande on-

derfcheiden. Hier wordt de Karolinifche diie-

ribbigc, met Muizenoor-Bladen, t'nuis gebragt.

In Amerika bloeit deeze , met uitfteekende

Meeldraadjes, doch in Europa gezaaid wil zy

h:z r. ;:;'.:\vlyks deen
, zege ceRkLLr. Mis'/circn

zal het Klimaat van Swecdcn haar niet ,bcval«

() Habitat in Europx P«cuis fterili!.us apricis ArS!l!ofc.

Sj>, Plant. p. 164.

(4) PUnUg* Fol. Lanccol. pin«<-e„ tl !,us {Y,Yn>n'at?s
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(ƒ) Weegbree met Lancetvormige vyfribbige

getande gladde Bladen > langwerpige Rol-

ronde Aairen en eenigermaate hoekige

Stengen.

' De Bynaam is niet eigen voor deeze Soort

,

welke de Elocmftcngen ruuw en maar drie Voe-

ten hoog heeft , daar die in de eerfte Soort ibm-

tyds wel vyf Voeten lan^te bereikten. De Bla-

den zyn anderhalf Voet lang, glad, dik, met

fiompe Tanden ,
wyd van elkander ; de Aairen

lang en Rolrond. De Groeiplaats is in Italië.

(6) Weegbree met Lancetvormige Bladen ,

byna Eyronde naakte Aairen en hoekige

Dit is de Smalbladige , anders Vyfribbige

Weegbree en ook Hondsribbe of ecnvoudiglyk

Geribde, in 't Engelfch Ribwort Plantain , in

't Franfch Lanceole genaamd , naar den Latyn-

fchen naam Lanceola ; om dat de Bladen vol-

maakt Lancctvormig zyn ; in 't Hoogduitfch

Spitswegerich De Ribben zyn hier , wegens

de fmalheid der Bladen, duidelyker dan in de

eer-

reolntii Spie* (uWata nud;

*gdi &c. *c. Plantafeo anj

'hungo minor. Dod. Ptm
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eerfte Soort, die Zevenribbigc genoemd worde, W.
hoewel het getal der Ribben niet altoos zo ze-

Af™£1~

ker is. Ook komt deeze Smalbladige wel eens Fïoofd-

voor met drie Ribben, welke dan Drieribbige
VruK'

genoten wordt, en van Gesnkrus voor een Ja™ty
"

byzondeie Soort is aangezien. In deeze zyn

de Bladen nog merkelyk fmaller dan in deVyf-

ribbige. Dezelven komen in beiden witachtig

voor, door dc Haairigheid en fomtyds als ver-

zilverd, hoedanig eene door Touunefort
op een Gebergte in Provence is waargenomen

(*). Het hovende der Bloemfteelen is fom-

tyds Roosachtig gebladerd of met veele Aai-

ren gekroond , even als in dit plaats heeft in

de Breedbladige, en dan wordt zy Scopariaoï

Bezem-Weegbree geheten. Zy valt zo groot

niet als die , en groeit op dergelyke plaatlen.

Men agtze in kragtcn daar mede overcenkom-

ftig , en de Wortels blyven insgelyks over.

(7) Weegbree met Lancetvormige Bladen , vir.

die eenigermaate getand zyn ; de Aairen

Eyrond, ruig; de Bloemjlengen rond.

fcefchryviog daar van Gek. Pt

angustifolia p^niculis Lagopi.

Rauw. /*. 4. T. 6.

II. DElt. VII. SltJK.
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IV. Deeze Soort, die in deZuidelyke deelenvan
Afdeel. Vrankryk, in Spanje en Portugal, groeit, voert

Hoofd- wegens de ruigheid der Aairen , die tevens

stuk. rondachtig- zyn , den bynaam van Lagopus of

vigt?^' Haazcpoot, een bekend Kruid. C. Bauhinus

befchryft deeze en zegt dat de Hoofdjes fom-

tyds ronder, fomtyds langwerpiger Wollig en

rosachtig zyn , geevende op zyde kleine Blom-

metjes uit. 't Getal der Bloemftengetjes van

ieder Plant, de grootden ongevaar een Hand-

breed hoog , was fomtyds meer dan twintig.

De Bladen waren ongeribd , van onderen ruig,

of ftekelig , vier Duimen lang en minder dan

een Duim breed , loopende zeer fpits aan 't

en<L -
> :,^ v . ; ,,,

vin. (8) Weegbree met breed Lancetvormige , drie*

'nkï. ribbige , eenigertnaate getande en Haairi-
p.mugec-

ge Bladen, de Aairen langwerpig en ruig,

de Stengen hoekig*

Niettegenftaande deeze, in Spanje gevonden

door Altstroemer, de Bladen breeder dan

de gewoone Ruige heeft , zyn dezelven doch

maar dricribbig, rcgtopflaande, een Handpalm

lang. De Bloemftengen zyn eenigermaate fte-

kelig , met vyf Sleuven. De Aairen , ruig ge-

lyk in de voorige , zyn langwerpig, de Bloe-

men witachtig.

(t) Plantage Fol. lato lanceohtis trinerviis fuMcntatisfuU-
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(9) Weegbree met Lancetvormigè fchseve IV.

Haairige Bladen , Rolronde opgeregte Aai-

ren en ronde Stengen, Hoofd-

Tot deeze Soort, die in de Zuidelyke dcc- rr.

len van Vrankryk en in Spanje , op droogeJ^*"**
dorre Velden

,
groeit, wordt het Groote Ruige witachtl-

witachtige Holofleum of Heelbeen, van Baü-^'
hinuSj t'huis gebragt. Daar toe behoort het

Kruidje , 't welk in de nabuurfchap van Sala-

manca door Clusius waargenomen werdt,

voerende dien naam by de Ingezetenen. Het

was z er klein , met langwerpige Blaadjes , door

de ruigte byna geheel wit en langs den Grond

reid , waar tu'fchen vyf of zes naak'.e

Steekjes voortkwamen , een Handpalm hoog,

met dikke Rolronde Bloem-Aaircn. Veel klei-

ner nog, was dit Kruidje, by Montpelher, hem

voorgekomen.

(10; Weegbree met platte Liniaale Bladen , r.

ronde ruige Eloemftengen en langwerpige^^
regtopftaande Aairen.

Op de Switzerfche Alpen is dceze door den

Heer
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IV. Heer Haller waargenomen , wordende Na-
Afdeel. deigrasf van de Herders genoemd , en byna als

Hoofd- Klaver aangemerkt in hunne Weiden. DeBlaad-

stuk.
jes zyn zeer fmal en Naaldachtig dun , maaken-

Eenwy-
je op fen Grond een Roosje uit een dikken

,

's
' langen Wortel. Aan de cene zydc zyn zy plat,

aan de andere zyde rond. De Kleur der-

zelven is donker groen : weshalve het ook

den naam voert van Zwartachtig ruig Ho-

lofteum. De Jonge Aairen knikken en reg-

ten zig tegen 't bloeijen op, volgens Dc£tor

Scopoli, die deeze Soort ook op de hooge

Bergen van Karniolie waargenomen hadt. Hal-
ler zegt, dat de rype Aairen langer zyn, dan

die in bloey liaan,

xi. ( 1

1

) Weegbree met Liniaale Bladen , de Bloem-

c*nu*ï
&9 ftengetjes zeer kort Wollig ea rond, met

Kmdia- rondachtige knikkende Aairen.

Op 't Eiland Kandia heeft Todrnefost
deeze zeer kleine Soort van Weegbree , die

kromme Stengetjes heeft , waargenomen. Zy
zal het Kretifch Holofteum of Leeuwenpootkruid

van C. Baühinus zyn , dat zeer fmalle Blaad-

jes van een Handbreed lang en Stengetjes heeft

van twee of drie Duimen hoog , met ronde

Bloem-Aairtjes. Als het Plantje oud wordt en

ver-

(ii) Flmitag» Tol line«rflMii &c. ff. Clif. R. I.ugdb.W*

Plantago Crctica minima tomenrofa. Tournf. Cor. y. Ho-

lofteum five LeoBtopaliuin Creticum, C, i». Pin, 190,

ChVS. Hifi. U. p. 11.
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Verdort > krommen de Stengetjes ; dikker en IV;

flyver geworden, met het Bloemhoofdje zoda-
AjF1

JJf
L?

nig naar den Grond dat zy naar Klaauwen gely- Hoontt
.

ken, en met elkander, als 'tware, een Leeu- STÜ£ ^

Wen-Poot >

(12) Weegbree met Rolronde efenrandige

Blaadjes , die aan den Voet Wollig zyn A
en ronde Stengetjes. z

Op veel plaatfen aan den Zeekant, zo der

Zuidelyke als Noordelyke en middeldeclen van

Europa, als in Noord - Amerika , komt deeze

voort; ja zelfs ook Wel ver van de Zee, in En-

geland en de Nederlanden. Men vindtze ge*

teld onder de Coronopus en Zee-Hartshoorn ge-

tyteld , offchoon de Bladen flegts hier en daar

een Tandje hebben. In Westfriesland , alwaar

men dit Kruid Krokheling noemt, zo de Hoog-

leeraar de Gorter aanmerkt; groeit het veel

onder 't Gras aan de Zuiderzee en is goed

Voedzel voor het Rundvee. Van fommigen

wordt het ook wel , met Olie en Azyn , als

Salade gegeten (*>

03)

(iz) Pldnte£$ Tol. Semi-cyllndtaceis integerrimis &c. jRt,

Sm» 127. F/. L*pp. 63. LOB. Obf. Coronopus maiitl-

mus major. C. B. Pin, ij>o. Plant, angustifolia^ Dod. PtmpU

(*) KobbuUI» pio Acewtio comefta placet. GORT» Befa
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Afdeel.
(13) Weegbree met Elsvormige , driekantige ,

geftreepte ruuwe Bladen en ronde Bloem-

Hoofd- Jfe»g«

xiii. Hier wordt de allerkleinjie Serpentina van

SublZta! Lob el t'huis gebragt, welke de Heer Hal-
EUvormi- LER aIs eene Verfcheidenheid tot de Alpifche
se

* Weegbree betrok en aanmerkte alleen in klein-

te van die Coronopus , welke de Serpentina van

Matthiolüs geacht wordt te zyn, te ver-

fchillen. Onze Ridder erkent, dat 'erecngroo-

te verwantfchap is tusfchen deeze en de voor-

gaande Soorten. Het Holofteum van Marfeille y

door Bauhinus dus genoemd , komt hier als

cene Verfcheidenheid t'huis. Deeze Soort groeit

op Zandige plaatfen aan de Middellandfche

Zee {*%

xiv. r14) Weegbree fflet Lancetvormige vyfribbi-

zaagnodi. & Zaagswys getande Bladen en ronde

ge. Bloemftengen.

Deeze, in de Zuidelykfle deelen van Italië en

in Barbarie groeijende, vérfchilt door de Zaag.

( 1

3

) PUmtago Fol. Subulatis triquetris flriatis Sec. R. Lugib.

|oz. Plant. Fo!. triangulari-prismatkii. Güktt. Stamp. 2. p-

f28. Hofoft. ftriftisfimo folio minus. C. B. Pm. iffl. Ser-

lentaria omnium minima. Lob. leen. 439. Holofteum

(14) Ptautat» Fol. Lanreol. quinquenerviu &c. plantago

Lpula Iaciniara hulbofa. Col. Ecphr 1. p. T. 2 s 9. MOBïf»

tijl, UI. p. *fe, 5, ». T. i«, f. if , BAH*. K*r. 7**
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Bladen

tandige ingefnecden Bladen van alle de

én zeer;

{15) Weegbree met Liniaate getande Bladen

en ronde Bloemfiengen»

Onder den naam van Hertshoorn is die Kruidje /j^f
bekend, dat men ook wel Kraaijenvoet noemt, ƒ•/•«.

volgens den Griekfchen naam. In 't Franfch , hooS-
Engclfch en HoógduitTch , hebben die benaa-^*
mingen plaats , doch in 't Italiaanich noemt mea
het Stella Herba , dat is Sterrekruid , in 't

Spaanfch Gujabelha. Be .Groeiplaats is aan

den Zeekant van ons Wereldsdeel, op Zandi*

ge Gronden. Het is zeer gemeen by de Oostzee

in Pommeren, als ook aan de Oevers van Sweeden.

De Bladen zyn langwerpig , i'rnal, met eene

aanmerkclyke ruigte of ruuwheid , en gelyken ,

door hunne verdeeling, cenigermaate naar Herts-

hoornen of naar Kraaije-Pooten. Zy fpreiden

zig Sterswyze op den Grond, en uit het mid-

den ryzen de Bloemftengetjes , met Aairen naar

die der gemeene Weegbree gelykende. In de

Tuinen en Bouwlanden groeijende, gelyk hec

by Haarlem dikwils voorkomt, is het minder

ruuw of ruig , dan op Wallen en Wegen , daar

men het^ veel in Gelderland ontmoet. Men
heeft het, zegt Lob el, van den Zeekant ge-

bragc

(15) Plar.tago Fol. linearibus dentatïs Scapo teteti. Oeö.

txin, z7Z. Plant. Fol. Imcaribus pinnato- dentatïs. H. Clijf,

Fl. Sut:. K. Lugih. &c. Coronopus fylveftris hirfutioi hor*

tonüs. C. B. Fin. 150. Herb. Stcl'.s iivc Coiail CcivintiB»
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IV» bragü en verplant in de Hoven van Engeland,
'Afdeel.

Duitfchland en de Nederlanden , om als Salade

Hoofd- te gebruiken en tegen 't Graveel. Deeze wordt
STÜK* dan Tuin- of Zaay-Hartshoorn genoemd.

xvl (i<5) Weegbree met Liniaale eenigszins ge-
*
(ft£$° tande Bladen , ronde Bloemfiengen en Ey-

Lofiflinis, rmfo ^airen 9 dié uit gekielde Vliezige.

Blikjes Jamengefteld zyn.

Op Heuvels en aan de kanten der Akkeren

in Spanje, nam de vermaarde Loefling
deeze Soort waar , die kleiner is en vroeger

komt dan het gemeene Hertshoorn-Kruid , doch

bovendien in de gemelde hoedanigheden ver-

fchik , inzonderheid, doordien zy de Bladen,

maar weinig getand heeft en de Rloemttcngen

IJaairig.

De Eenbloemige Weegbree thans uitgemonfterd

zynde, zo volgen hier dé Soorten met getakte

Stengen, naamelyk in de eerfte plaats.

xvii. (i 7) Weegbree met een Takkige Kruidige

v£okS. StenS » de Bladen nnigermaate getand en

emgehromdj de Hoofdjes ongebladerd.,

1 Y&t

(is) rimtago FoL Linearibas fubdentatii &c. LoETL. //>«•

I2+. Plantngo marina, Petiv. Hiri. 3 . f. s.-RAJ. Anglt

III. p. 3 IS.

(17) Flantago Caule Ramofo Herbaceo &c. tt. Upf> MaU
Mul. R. Lugdk. 401. Pfyllium majus ereaum. C. B.

191. Pfyllium. Don. Ptmpt.us. Pulicaris H«ba LOB. ht*t

43*. Hall. Hth, +70. pfyllima. TouaNF, Injl, v-o*
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Dit is het Pfyllium der Autheuren, dat men IV.

in 't Nederduitfch Flookruid , in 't Franfch
A™«i-

Herbe aux Puces , in *t Engelfch Fleawort , Hoofd-

Fieefeed , in 't Hoogduitfch Vloyfaamenkraut
STUIU

noemt, wegens de figuur en kleur van het rfj
mc£*'

Zaad , dat geweldig naar Vlooijen gelykt. In

de Zuidelyke deelen van Europa groeit hetzel-

ve tusfchen 't Koorn. Het komt ook by Wee-
nen en elders in Ooftenryk voor, en op 13e

Zandige Wegen der heettte deelen van Swit-

zerland ; ja men vindt het omftreeks Parys.

Een harde rcgtopftaande Steng van een Voet
hoog , die Bladerig en getakt is , brengt gepaar-

de Bladen voort welke lang' en fchraal zyn,

met ecnige Tandjes aan de kanten en eeniger-

maate ruig. De Bloemtakjes komen by paaren

uit de Oxels der Bladen , en zyn ongebladerd

:

de Aair is kort en dik, zevenbloemig ; de Kelk

wat ruig ; de Bloem witachtig uit den groenen.

Het Zaad was weleer by wyze van Aftrek-

zei in veel gebruik, om Afgang te maaken , doch

naderhand heeft men begreepen, dat het Slym

van een famentrekkende Plant deeze eigenfehap

niet hebben kon , en derhalve daar van alleen

tot verzagting, in Klyfteeren, by voorbeeld,

tegen den Bloedloop ; in Infpuitingen tegen de

fcherpte van 't Wateren; of ook uitwendig in

Ooj-Ontfteekingen
,

Ontvellingen en Brandfte-

den gebruik gemaakt. De greote Boerhaave

telt dit Slym, wanneer men hetzelve in groote

veelheid inneemt , onder de Vergiften. Dat het

X 3 m
II. Dtn, VII. StUK»
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IV. in Heete Koortfen door de Egyptcnaarcn , zc,

Ari>
Xv
EL* tot een Laxeermiddel als tot Zwcetdryving gc^

Hoofd, bruikt werde, vinden wy door Alpinus ge-

$tuk. meld (*). Een weinigje, by voorbeeld een

Eenwy scrUpel van het Zaad in vier Oneen Water,

geeft 'er een verzagtende hoedanigheid aan,

die hetzelve voor Barüen in de Lippen, Kwet-

singen der Tong, Kloven in de Tepels en wat

dies meer is , zeer dienftig maakt. Het Zaad

fcaauwende wordt men 'er een fcherpte in ge-

waar, welke vry lang in de Mond aanhoudt,

cn deeze deelt zig mede aan Brandewyn o£

Geest , op dit Zaad gezet. Hier van zou de

gevaarlykheid, boven gemeld, af te leiden zyn.

De verfche Bladen zyn aangenaam van Reuk
en dienen , met Reuzel geftampt , tot zuivering

van vuile Zweeren. Men zegt , dat 'er de

Vlooijen door verdreeven worden , als menze in

Huis brengt (f).

*viiï. Cl 8) Weegbree met een TaWge Kruidige.

Pianttgt Steng, de Bladen effenrandig omgeboogen

,

jj&fc.
de Hotfdjes gebladerd.

Tot het derde Kali van Alpinus fchynt

decze Indifche Soort van Vlookruid te behoo-

xen , die de Steng hoog en in Takken uitge-

fprcid

(*) HALl. Heh.p. 4-c

(t) B.OTTT Mcu Med. p. 4H.
(ig) PlAKtago Caule Ramofo Herhaceo, Pol. nitegerriinis

&<\ H»rt. Upf. j9 . Kali 3. ALP. JSpff. ia8 ? Dubm. ^
ind. p. iS>l
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fprcid heeft, met zeer lange Liniaale Bladen , IV.

zeer ruig en lange Bloemfteelen. De Hoofdjes Ap
J>*«l.

hebben van onderen vier Blaadjes en tusfehen Hoopd-
de Bloemen Wigvormige Blikjes. De twee STüK«

onderfte Blaadjes van den Kelk zyn zeer flomp
; nf^f

™sy"

de Bloempjes Pypachtig cn eens zo lang.

(19) Weegbree met een Takkige Heefterach- xix.

tige Steng ; de Bladen Draadachtig

fenrandig ge/trekt s de Hoofdjes eemgtr^^»"^
maate gebladerd.

In Provence en Italië valt deeze Soort van

Vlookruid , welke het Groote hurkende van C.

Bauhinus is, en het altyd groene Vlookruid

van Morison, De twee voorgaanden , naa-

melyk , zyn eenjaarige Planten en deeze blyft

niet alleen over , maar heeft Houtige Stengen.

Men vindt 'er de Afbeelding van by Lob EL,

onder den naam van Pliniefch Vlookruid.

(20) Weeebree met een Takkige Heefterach- xx.

tige Steng, de Bladen Lancetvormig ge-

tand, de Hoofdjes ongebladerd.
.

fcwnfcii.

Van

fis) PUntogo Caule Ramofo Fruticefo &c. Plant, peren-

nis Fol. integerr. H. CUff. 47- Pfyllium fempetvirens. Mo-

&c rfyLU Fol. creHatis Indicani. C. B. Pin. 191. Prtdr. 99.

MoRiS. lUi. Tab. 19. f. J. B. Hifl. UI. p. JU. BOCC,

^.,.X.,,B.

II. Dml* VII» Stuk*

f. 1. Pfyïl. majus fupi-

L p. 5U. Pfyllium Fli-

Ram. Frut. Fol. Lanceolatis dentati's
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IV. Van deeze , die op Sicilië cn in Barbarie
Afdeel.

groej t a js <je Steng een Voet hoog , Heeftenen*

Hoofd- tig, ruig en regtopftaande : zo dat zy aanmer-

5tuk. kelyk van de voorgaande verfchilt.

vi*e
' Scoparia. Bezcmfcruid.

Een vierdeelige Kelk en vierdeelige Bloem

,

welke laatfte Raderachtig is, en een cenhok-

kig , tweekleppig , veelzaadig Zaadhuisje , maakt
de byzondere Kenmerken uit.

Twee Soorten ; beiden Westindifche , komen
in dit Geflagt voor, naamelyk.

j. (i) Bezemkruid met drievoudige Bladen enge*

fteelde bloemen.

Den bynaam heeft dit Kruid, om dat het Af-
trekzei daar van overal in de Westindiën in ge-
bruik is , tegen IBorstkwaalen. De geftalte vaq
't Gewas is zodaDig, dat de Franfchen het Bn-
lai doux of zoete Bezem en de Spanjaarden Es-
eobilla menuda of Bezempje noemen , zode Heer
Ja cquin aantekent. Hierom hadc Browne
hetzelve opgeregt Takkig Bezemkruid met Li.

niaale gekartelde Kranswys' drievoudige Bla-

dCD,

O) Snpsria Fol. temis Floribus :Peduncirfatis. Syst. Net.

loides Amcr. PLUK»
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den, geheten. Sloane betrok het tot de Ee- iv.

renprys. De hoogte van deszelfs HoekigeSten- AFDEEL »

gen is ongevaar drie Voeten. Het heeft ecnHooro*
witte Bloem, die zig vierbladig vertoont, dochsTUK.

eigentlyk in vieren gedeeld is , hebbende de^""^
Slippen aan haaren Voet veele Haairtjcs die

zo lang als de Meeldraadjes zyn. Het groeit

op drooge dorre Steenagtige Velden» zo op de

Eilanden als aan de Vaste Kust.

(o) Bezemkruid met viervoudige Bladen en
St]]-ar

.

A
ongedeelde Bloemen, prlZZ'*

Deezc Soort, naauwlyks een half Voet hoog, Hurkend,

heeft half leggende half opftaande gegaffelde

Stengetjcs, De Bloempjes zyn zeer klein zon-

der cenige Haairtjcs. Gedagte Heer hceftze

by Karthagena in de Westindiën, op Zandige

plaatfen aan de Zee, gevonden.

R A c o m a. Franje-Bloem.

De Kelk en Bloem , beiden , zyn hier ook

in vieren gedeeld , doch het Zaadhuisje bevat

in zyne holligheid maar een enkel Zaad.

De eenigfte Soort, hier van bekend (i) > i.

(z) ScoparU Fol. qaarernis

pf
P

'
S* N

X5
IU Dïït.
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IV. was Crosfopetalum genoemd door Brov
Afdeel om dat deBloemverdeelingen, diezig als

Hoofd- jes vertoonen , met eene Haairigheid als Franje

,TÜJ£* bezet zyn. 't Gewas, dat op Jamaika groeit,

is een laag Heeftertjp naar de Eerenprys ge-

lykende , met gegaffelde Takken , waar aan

gepaarde Bladen , die Eyrond , zeer fyn ge-

tand , cenigermaate gefpitst en ruigagtig waren

,

zo wel als de Draadige Bloemfteeltjes in de

Oxelen, die Kroontjes van Bloemen draagen,

Centunculus, Guichelmuur.

Hier heeft hetzelfde plaats ten opzigt van

den Kelk en de Bloem , welke laatfte gaapen-

de is of Klokvormig , niet plat , hebbende kor-

te Meeldraadjes; de Vrugt is een Zaadhuisje,

dat een Sneedjc in 't ronde heeft, bevattende

in ééne Holligheid veele Zaadjes.

Van het kleine Gewasje, dat de eenigfte Soort

I. hier van uitmaakt (i) , vormde degeleerde

D

i

ll e n i u s een nieuw Geflagt , onder den

Zeer klein.
naam VaD Centuncuius

j
WeIIc PlïNIUS telde

'onder de jverwonderlyke en weinig bekende

Krui-

f i) Centunculus. Syst. Nat. XIT. Gen. ns. p. 1*3. Kg.
XITl. p m. Oed Dan. T. 177. Dm- Giftf. ia. Gen.

Ui. Epb Nat, C«r. V. App. sz. T. 10. f, 31. Centunculu»

laad-

anje
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Kruiden. Die Heer hadt de Bloempjes bevon- IV.

den vier Slippen te hebben , zelfs al ware de a™eel.

Kelk in vyven gedeeld, gelyk hy het dikwils Hoofd-
waarnam. De vermaarde Vaillant vondt'Tüic.

eindelyk ook de Bloem van dit Kruidje , dat

door hem in zyn geheel is afgebeeld. Door'"*'

Mentzel was het insgelyks in Plaat gebragt,

pnder den naam van Zeer klein Moeras-Muur ,

met witte Bloempjes , en kleine Vrugtjes als

Koriander -Zaad. Ruppius hadt het tot de

Guichelheil betrokken, die dergeïyke Zaadhui»,

jes heeft; doch de Bloem verfchilt tc veel, en

't getal der Meeldraadjes, die zeer klein zyn of

naauwlyks zigtbaar met het bloote Oog. Men
kan het derhalve noemen Guichelmuur.

Het Kruidje is Mosachtig , naauwlyks een

Duimbreed hoog, met dunne Steeltjes en rond-

aclrige Blaadjes , welke niet veel grooter dan

de ronde Zaadhuisjes zyn ,
gelyk Michelïüs

hetzelve afbeeldt, die het, doch met Lancet-

vormige Blaadjes, in Italië vondt op Berghcijen

cn in Karftengen-BosfchcD. Het groeit ook in

Duitfchland, Vrankryk, ja zelfs in Sweeden

,

pp Zandige Gronden, die tevens vogtig zyn.

Te Heemfe in Overysfel komt het , zo de Heer

D. de Gorter aantekent, op het Veld, daar

Plaggen afgemaaid zyn (*) , voor. Waarfchyn-

lyk

(+) Zou dit ook plaats hebben , na dat de Plaggen .ifgefto-

ken zyn , om in de Schaapen Stallen te brengen , gelyk men

roy bedenkelyk.
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IV. ]yk zou men het , by naauwkeurig onderzoek

,

Afdeel.
n0g wc| Qp mecr plaatfen , zo in ons Land als

Hoofd» daar buiten , aantreffen, 't Komt jaarlyks voort

ttuk. ujt Zyn gevallen Zaad.

v%t
* Sanguisorda. Sorbenkruid.

Een twcebladige Kelk en een vlakke Bloem

,

met het Vrugtbeginzel tusfehen beiden , dat een

vierhoekig Zaadhuisje wordt.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

flagt, 't welk drie Soorten bevat , die hier

volgen.

^ (i) Sorbenkruid met Eyrende Blom-Aairen.

jt*uu Deeze is de Sanguiforba der Winkelen , dus
Gewoon. wegens haare BJoemftempende Kragt en in 't

Hoogduitfch Sperbenkraut , dat is Sorbenkruid

genaamd , om dat de Bladen grootelyks naar

die van den Sorbenboom gelyken. Men noemt

het ook wei Bloedkruid en Wilde Pimpernel ,

alzo dezelve ook den naam van Sanguiforba

voert. Gesnerus heeft het Peponella genoemd

,
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om dat het den Reuk heeft van Pompoenen. IV.

De Italiaanen heeten het Solbajirella , de Fran-
AFi

JJf
L#

fchen Sanguiforbe , de Engelfchen Burnet , of Hoofd-;

eigentlyk Great Burnet , om het van de ge- STUK»

woone Pimpernel , welke in 't Hoogduitfch^*'**"

Klein Sorbenkruid geheten wordt , te onder-

fcheiden.
\ ;

Dit Kruid groeit op drooge Velden door by-

na geheel Europa , weshalve het in Duitfch-

land, wegens zyne rondachtige Hoofdjes, ÏVie-

fenknopfe, dat is Weidenknoppen en ook Wie-

fenkraut genoemd wordt. In Sweeden werdc

het , in de Tuinen der Grooten , als uitheemfch

gekweekt. In Switzerland vondt de Heer Hal-

ler het op de Wallen der Steden. Hier komt

het , te Heemfe in Overysfel , in de Hooylan-

den voor. De Heer Forster vondt hetzel-

ve, dat zonderling is, onlangs op een Eiland,

alwaar , in 't midden van den Zomer , de Ber-

gen met Sneeuw bedekt en de Valeijcn völ Ys

'

waren , in de Zuidelyke deelen des Aardbodems.

Daar groeide niets dan dit Kruid cn 't Ruuw-

bladig Aairgras (*).

Het fchiet een Elle of hooger op , en lieefc

een regte Steng , géeveóde aan den Wortel en

op zyde roode Hladfleelen uit , met gevinde

Bladen, tot zes of zeven paaren en een onef-

fen Blad aan 't end, bezet. Deeze Vinbladen

worden naar 't end toe langs hoe grooter. Zy
zyn

(*; CUrtB. Ge». FUnl, wv. fatf, Uni, K7 6, f«f,

p. VII.

H« OWIh VII. STUK,
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IV. zyn lang Hartvormig , fcherp getand en var?

AFI
ivf

L
' eene Zeegroene Kleur , dikwils met Kleine Vn>

Hoofd- netjes 'er tusfchen* Aan 't end komt een Tros

ituk, van djgte Aairen , die Eyrond zyn , donker

vifc?™*'
1X50(1 » beftaanc^e uit tweeflagtige Blommetjes.

Wat de kragten aangaat , men erkent in dit

Kruid nog eene famentrekkende hoedanigheid

met eene Kruiderige vermengd, wordende het

deswegen in de Roode Loop en Bloedvloei j in -

gen aangepreezen , zo wel als de kleine of

Tuin-Pimpernel. Men gebruikt 'er, inde Win-

kels , onder den naam van Pimpinella Italica,

alleen de Wortelen van, niet het Loof, noch

het Zaad (*). Palmariüs ftelde dezelven

als een Geneesmiddel voor, tegen de Water-

vrees

^
it. (2) Sorbenkruid met Rotonde Aairen.

MidddSg. Deeze, in Kanada huisvestende , verfchilt

meeat door de langte der Aairen en Meeldraad-

jes van de Gewoone , zegt L 1 n n je u s. Z a-

noni geeft 'er de Afbeelding van, en merkt

aan , dat de Wortel bitterer dan de Bladen,

famentrekken.de en zeer opdroogende is.

-
• ^

;

; -' :

' (sj

(*) Link. Mat. Md. p. 17.

(2) Smgufirha Splcis cylindricit. Sanguifoiba terraitemo*

tcc. ziicn. Gs;:t. 239. Pimpinella rainote fpicata di Cana-

ia. Zan. Hiji. i6i. fig. 6s. Pimpinella Canadenfii major,

Spici krerioie mbii. M0BI8. JiiJI. III. p. a«4. S. f. T.
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(3) Sorbenkruid met zéér lange Aairen. IV.

Decze is buiten iwyfel die, waar aan men
H(^D

Aairen van drie of vier Duim langte toege- STUK.

*

fchreeven vindt , en wordt dezelve deswegen m.
genoemd Allergrootfle Kanadafche langer ge-ffg{"*
aairde Pimpernel, wier Afbeelding B ARRE

'G^;tfte

lier van Co rn ut us ontleend heeft»
'

root e*

Epi medium. Muiltjesbloem.

De Kelk en Bloem zyn , in dit Geflagt,

beiden vicrbladig , doch de eerfte valt fchie-

lyk af en de laatftc heeft op haare Blaadjes

vier Bekerachtige Honigbakjes. De Vrugt is

een Haauwtje met eene Holligheid.

Maar eene Soort is 'er van bekend (1), wel-^
§

1. ^
ke onder den naam van Epimedium voorkomt AhZuZ?
by alle Autheuren. De Ouden hebben van AlPifch*

zeker Kruid, dat deezen naam voerde, gefpro-

ken. Het tegenwoordige groeit in vogtige Vel-

den van Italië , by Bononie en Vicenza of Pa-

du:?. Lob el hadc hetzelve zien leggen in 'c

afgemaaide Hooy , dat gegroeid was niet ver

R. tm#i
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IV. van Pistoja in 't Gebied van Florence. Eet
Afdeel. komt cok op lommerryke plaatfen der hooge

Hoofd- Gebergten in de Zuidclyke deelen van Europa

stuk. voor , en hierom geeft 'er de Ridder deezen

vip™*' Maam aan.

't Is een Kruid, dat om zyne fraaiheid inde

Hoven der Liefhebberen nagehouden wordt.

Uit den Wortel geeft hetzelve Steelen, die

zig in drieën verdeelen , en waar van ieder we-

derom driebladig wordt ; zo dat het dikwils ne-

gen Bladen op een Steel heeft, en deeze Bla-

den gelyken ecnigermaate naar die van Klyf,

doch zyn Zaagswyze getand en van onderen

witachtig. De Bloemfteng, tusfehen de Blad-

fteelen uïtfpruitende, verheft zig niet veelhoo-

ger, en draagt Bloemen die zeer fchöon zyn,

holle Blaadjes hebbende als vier Muiltjes van

buiten rood, van binnen geel en in 't midden

groen. De Smaak van 't Loof is bitter. Men
heeft 'er een Tcgengiftige kragt aan toege-

fchreeven (*>

Cörhos, Kornoelje.

In dit Geflagt, waar van ik de Kenmerken

* n. d. bevoorens opgegeven heb * , zyn de Boomach-

g;
*™K »tigé reeds befchreeven (f) , zo dat 'er nog

maar overblyven de twee volgende Soorten.

• tf>

(*) BOUW. Kift. PUnu p. 311.

(t) By de Boomachtigen, evenwel, ï« in Syst. Nat. Vtg.

Ei. XIII, een nieuwe Soort gevoegd, onder den naam van

Seritta, wegens de Fluweelachtigheid de* Bladen , zynde de-
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(4) Kornoelje, die Kruidig is, met tweevoudi- IV.

ge Takken. Afdeel*

Deeze groeit natuurlyk iu de Noordclyke dee- stuk.^
len van Europa. Zy is , onder den naam van iv.

Laage Kruidige Kornoelje-Boom , door Dille-
s
„™'

Ni os in Afbeelding gebragt , die aanmerkt ^weadlche,

dat dezelve Laag Periclymenum genoemd wordt
door de Autheuren. Men vindtze ook in de
Noordelyke deelen van Engeland en iri Schot-

land op de Gebergten , doch de voornaarnlte

Groeiplaats fchynt Lapland te zyn'cn Sweeden»
als ook Noorwegen en Rusland. De Sweedea
noemen dit Gewas Hoonfebaer èn Smoorbaer p

wegens de Besfen die het draagt, en daarom is

het ook Mefomora van Rudbeck getyteld, dio

hetzelve Herba Paris met een groote Bloem en

een eetbaare Vrugt uit veele Besfen beftaande»

genoemd hadt. Onze Ridder heeft 'er insge-

Iyks de Afbeelding van gegeven , en befchryfe

het, onder de Laplandithe Planten , oraltandig.

De

«Ive uit Noord-Amerika afkomftig. Zy draagt witte Bes-

fen, gelyk de Witte Kornoelje-Boom , maar heeft de Bloed*

-machtige Stippen be.
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JV% De Wortel is Houtachtig cn duo, geevend©
Afde*l.

Stengetjes uit, die vierhoekig zyn , naauwlyks

Hoofd een Span hoog, met vyf of zes Leedjes, welk©
stuk* gepaarde Bladen hebben , zo lang als het uiter-

J^^7- fl.e Duimlid, een Duim breed, dc onderden

kleinst. Uit den Top komt een Bloemfteeltje,

dat aan 't end een Kroontje van witte Blaadjes

heeft , tot een Omwindzel verftrekkeDde voor

dc Blommetjes, die men van zestien tot twee*

endertig in hetzelve telt. Zy hebben zeer kor-

te Steeltjes, en beftaan uit vier zwarte Blaad-

jes, in een viertandig Kelkje vervat, dat een

langwerpig Vrugtbeginzel kroont. Tc gelyk

met het BIccmfteeltje Ipruitcn uit den Top
twee gebladerde Takjes, die veel langer op-

fchicten. Het Bloemfleeltje wordt langer ; het

Omwindzel vak af r en de Vrugtbeginzels ver-

anderen in ronde roode Besfen, met een Wate-
rig Sap gevuld en een tweehollig Hartvormig

Za3d t?evattende : welke Besfen , Tropswyze

zittende, zig byna als Braamen, of als Moer-

beijen, vertoonen.

Van dit Gewas met zyne Vrugten hadt Clt>
s i ü s reeds de Afbeelding gegeven , die hem
was medegedeeld en befchreven door den Lon-

denfehen Doktor PennjEUs, gelyk hy verhaalt;

zeggende dat het een Verfnapering voor de

Pruisfifche Boeren , by Dantzik , was. By

Reiger, evenwel, in zyne befchryving der

gapten , welke omftrecks die Stad groeijVn,

wordt daar van geeu gewag gemaakt, 't Is ze-
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ker dat het, gelyk hy zegt, in Sweeden en iW
Noorwegen overvloedig valt. In Juny door

Westerbothnie reizende vondt Linn.*us den Hoorn.

Grond van wyduitgeftrekte Bosfchagiën en STUK»

Wildcrnisfen , door de Sneeuwwitte Bloemen J^"***
van dit Gewas, als meteen wit Laken befpreid.

De Ingezetenen , byzonderlyk het Manvolk

,

gebruikt de Vrugten, die Waterig cn laf zoet

zyn, zeldzaam; doch dezelven worden zoveel

te gretiger van de Kinderen gegeten , zondef

dat het hun nadeel doet: waar uit dan blykt,.

dat die geenszins vergiftig, maar veeleer, door

een zonderlinge weldaad der Natuur, tot ver*

frisfching van Herders, Reizigers en Beeften a

aan die barre Gewesten gefchonken zyn.

C5) Kornoelje, die Kruidig ii , zonder Takken.

In Kanada is, volgens den Ridder, de Groei- ÏZ^f*
plaats van een dergelyk Kruid, dat echter dit

fch**

weezentlyke verfchil, van geen Takken by de

Bloemfteng uit te geeven , en het Omwindzel

langer heeft- Hier toe wordt het Brafiliaan-

fche Wintergroen , met Bloemen van Muur en

Hartvormige Bladen , waarvan B u r s e r d s eeQ

Exemplaar aanC.BAUHiNUS gezonden hadt

,

t'huis gebragt. Deez' geeft 'er de Afbeelding

van

(5) Conmt Herbacea RamU nullis. Am. At*d. I. p. isj*

fyrola Alfines Flore Braffliana. C. X, Frtir, i**% fin, ijfc

iUEt. X. 106.

Ta
IU deïv. lik STUK.
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van en befchryft 'het omftandig. Dc hoogte

is niet meer dan van 't voorgaande : de Om-
windzels zyn geel en vertoonen zig als geltera-

de Bloemen.

c Dit Geflagt , naar den Kruidkundigen Heer

Ludwig getyteld , heeft een vierbladige Bloem

,

die vervat is in een vicrdeeüge Kelk , waar

van het onderfte een vierhoekig Zaadhuisje

wordt met vier 'Holligheden en veeïe Zaaden.

Vier Soorten, allen uitheemfche, komen 'cr

in voor, naamelyk.

(i) Ludwigia met overhoekfe Lancetvormige

Bladen, en een re&topjlaande Steng.

Deeze,in de Europifche Kruidhoven bekend,
groeit mmurlyk in Virginie, Zy wordt Onge-

pluisde Lyfimachia met een grooteregecic Bloem'

en een Kruidnagelig kleiner Haauwtje , door

Plukenet getyteld en van hem afgebeeld.

De Zaadhuisjes, naamelyk, zyn Teerlingach-

rig , aan den top open. 't Gewas
, geeft uit

iéder Oxel der Bladen een fraaije gefteefda

gcele BloQm.

CO
(i) LudwIgU Fol. alternis Lmc«olat5s, Canle erefto. Syit.
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(ft) Ludwigia met gepaarde Lancetyormige IV.

Bladen en verfpreide Stengen. Apdezu

Verjaarendc is decze bygenaamd geweest , STUK.

•n wordt onder die benaamragvoorgeftejd door n.

den Heer N. L Burmanhits, die de voor-i oV?*/&$l?

gaande ook onder de Oosr'ndifc^en eek. Zy£* ^
maakt een leggend Kruidje uit, naauwlyks eenithe.

Span hoog , met eenzaame Bloemen , die geel

zyn , van figuur als Kruidnagelen. Ten minfte

dus is de aangehaalde befchreeven ; doch de

Hoogleeraar J.Bürmannos hadt dezelve als

een Soort van Lyfimachia , met Kruidnagelach-

tige Zaadhuisjes 3 te boek gefteld.

C3) Ludwigia met gepaarde Lancetvormige
£

nj,

Bladen en een regtopjtaande Steng. mEe'.

Deeze heeft een Kruidige Steng , die gearmd

is , een Voet lang en effen : de Bladen zyn ge-

fleeld. Aan 't end komen meest drie Bloemftee-

Jcn met één Bloem. Het Zaadhuisje is als by

de voorgaanden. De Groeiplaats wordt van

den Ridder gefteld in Indie.

(4) Ludwigia met drievoudige Eyrond - Lan-
T^f; t

(2) Ludwigia Fol. oppofitis Lanc. Caute diffufo. 77. Ztyl.
%

II. DlZU VII, STUB.
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IV. cttvormige Bladen en end-Bloemen die ge-

fan

iTuü™" Deeze Soort , by de Javaanen Boedoek ge-

Emxoy- naamd , en door gezegden Hooglecraar N. L.

Bürmannus onder/ogt , verdient hier byge-

voegd te worden. Zy heeft een Vezeligea

Woitel; een Kruidig Stengetje van een Span

hoog, regtopftaande en effen. De Bladen ko-

men by drieën tegenover elkander voort , en

geeven uit de Oxelen end-Steeltjes van een

Duim , met Eyronde Blikjes en gepaarde Bloe«

men- op eigen Steeltjes. Het Zaadhuisje fchynt

niet bekend te zyn.

Naar den voornaamen Kruidkenner O ld en-
Land, door wien een zo voortreffelyk Kruid-

boek van Afrikaanfche Planten , dat de Hoog*
leeraar Bürmannus bezit, aan dc Kaap is

verzameld , voert dit Geflagt den naam. In

Kenmerken verfchile het van 't voorgaande wei-

nig. De Bloem is vierbladig, de Kelk in vieren

gedcld , boven het Vrugtbeginzel , dat een

Zaadhuisje wordt met twee Holligheden en vee-

Ie feaadea

A r S< örten, altemaal Oost- en Westindifche

Planten, zyn 'er in vervat, als

t. (i) Oldenlandia met Kransjes van ongeJleeUi

Jjj Bloemen , en Borfteldraagende Stoppeltjes.

Dee-
raafte.

O) QUnUmÜa ïloiibw vettkUIatii foffllbss, StipnUsSe-



Deeze is het Ambonfche Kruisgras van Rum- IV.

FHius , dat op lugtige Heuvels van 't Eiland AyDBEL,

Ambon en op Java in Oostindie groeit, veel Hoor-

naar ons Varkensgras gelykende. Daar is , vol- STUK «

gens hem , een kleine en grootc Soort van. DcJ"*1'

laatfte heeft verfpreide Kruidige Stengen, vaa

omtrent een Voet hoog, aan haare Knoopen of

Leedjes bezet met gepaarde, ongedeelde, fmal

Lancetvormig gefpitfte , ruuwe Bladen, üe
Bloemen zyn in Kransjes om deSceng vergaard»

wit in groene Kelkjes en daar op volgen rond-

achtige Zaadhuisjes, in de Kelkjes begreepen.

't Kruid heeft een wat fcherpen Mosterdachti-

gen Smaak. Om dat de Bladen in 't kruis ftaan,

gaf hy 'er dien naam aan. De gezegde Bor-

fteltjes der Vliezige Stoppeltjes zyn langer dan

de Bloempjes.

(2) Oldenlandia met ongefteelde fiekeïige Zaad-
0li^

huisjes en Lancetvormige Bladen. diaZ^s.

Deeze Soort, door den Heer N. L. Bur-
Mannüs afgebeeld, bemint Moerasfige plaat-

fen aan de Kust van Koromandel , alwaar zy

ffler Madaley genoemd worde Linnjeus
C733 r

tigeris. Syu. Nat. «s-XIII. Gen. u+. p. 135. Crateogonijm

(ij Oldenlandia Capfuüs fesfilibus hispid* , Fol. Lanceola-

cis. Bohm. Fl. Ind. p. 3». T. ij, f. 2. Aliine Spertjulx facie

Jndix Oiient. Pluk. Amaltk. \: T. 3j<f. f. j. Cmfta OUx
minima. RüMPH. Amb. V, p. 460. T. 170. f. 4.

>
Y 4>

1L DUU VIL STUK,
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betrekt 'er toe de kleinfte der Kruidjes, vrelken

R hm p h i us zegr op Ambon Caranasfi , dat is

de Kom van de Pot, genoemd te worden, om
dat zy Köfmchtfg tóflgs den Grond zig uitfprei-

' den. De Stengetjes, die Draadachtig dun zyn,
fchietcn Worteltjes aan ieder Knietje :

"

dc

Blaadjes zyn eenigermaatc gedeeld , zeer klein

:

de Bloempjes komen eenzaam in de Oxelen
voor. Het Zaadhuisje is rond en ftekelig

,

overal bezet met flompe , hol.'e , doorfchynendc
Haairtjes.

(3) Oldenlaodia met enkelde zydelingfe Bloem-

L fteeltjes , ruige Vrugtm a en byna Eyronde

fpitfe Bladen,

Op Waterige plaatfen van Virginie en Jamai-
ka is dc Groeiplaats van deeze Soort, die zeer
veel overeenkomst met de naastvoorgaande
heeft, en 'er byna alleen van verfchilt, door
dien de Vrugtkelkjcs zeer groet en gefleeïd

zyn. Men vindtze groote Kruipende Water

-

Muur van Virginie, metgefpitfïe Bladen, door
Plu ken et getyteld. De Kelk, die klein

is fefwyl het Kruidje bloeit
, groeit uit in dc

gedaante van een gekleurde Bloem , zeer wyd
en breed , een gebladerd Zaadhuisje y als dat

van de Eerenprys, bevattende.

(4)
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(4) Oldenlandia nut twtthloemige Steeltjes , die IV.

langer dan de Biad/teelen zyn, en Lancet- /iFD
J2t.

vormige Bladen. Hoof*j>
STUK»

Het haagt Smalbladige Mtirrhinum , onder ir.

de Ceylonfche Planten door den Hooglecraar

Burmannüs afgebeeld, is, niettegenltaan-TweeiW

de'zyne kleinte, wegens de gedagte tweebloe-
m,ge*

migheid en de vierpuntige Zaadhuisjes , niet

onaartig. De Blaadjes worden van zyn Ed.

gezegd de Steng en Takjes met hunnen Voet

als te omvatten ; 't welk echter in de Afbeel-

ding zig niet duidelyk vertoont.

(5) Oldenlandia met naakte zydelingfe Kroon- v.

tjes overhoeks en Liniaale Bladen. *c5ïï!£
del

I9°a *

Een Kruidje , by Madrasf groeijende , met

Bladen van Kua , dat naar de Lyfimachia ge-

lykt en de Zaadhuisjes aan. den top byna ia

Kroontjes heeft , van P l v k e n e t afgebeeld

,

komt hier t'huis. Het is derhalve ook door den

Heer Burmannüs opgetekend, die aan-

merkt, dat het éeRubeola Jndica zy van Her.
mannuj, by de Cingaleezen Ratfiul , dat is

Roo-

' (4) OUenUndts Pedunc. bifloris &c Antinhinuns hwnile

•Bjustifolium &c. BüRM. Ztyl. p. 12. T. lt. Anrinhinuiu
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IV. Roode Wortel , en van B a l d é u s , in de be-

^*?v
£t ^hryvl

'

Dê vao Malabar , Esfaye genaamd ; zyn-

Hoof'd. *le in deszelfs Kruidboek aangetekend , dat men
stuk» ^e Wortels van dit Kruid aldaar zeer gemeen

vto"
Wy

' gebruikt, om het rood op het Doek , van Ka-

,
toencn en Chitfen waarfchynlyk , te fchilderen.

De Stengetjes zyn omtrent een Span hoog ,

Takkig en glad , met fmalle gefpitfte Blaadjes

en naakte Kroontjes, van weinige Bloempjes,

uit de Oxels voortkomende. Voor 't overige

is de Geftalte aan die van Wilde Thym niet

(6) Oldenlandia met veelbloemir,e Steeltjes en,

f' Liniaal •Lancetvormige Bladen.

Een fraaije figuur maakt deeze , die Hysopbh-

dige genoemd wordt, in de Afbeeldingen van

Ehret. By Plu mi er kan men dezelve

insgelyks befchouwen , alwaar de Steeltjes vier-

bloemig zyn. Het is mede een laag Kruidje,

groeijende in Zuid - Amerika.

(7) OJdenlandia met gepluimde Bloemjleeltjes

aanjt end en ovaal - Lancetvormige Bla»

(7) Oldenlandia PediwcoJis paniculatis &c.

nca anguftifolia fy[v . fl. albo„ BUBM. Zt)i.

Oldenl, Pankolata. Boem. fUM p. 3«. T
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Hier wordt de Ceylonfche Smalbladige MAlugo IV.

met witte Bloemen, van den Heer J. Bur- Ar
fv
EE, «

mannüs, t'huis gebragt door den Ridder ; rtowra*

doch , alzo dezelve de Bloemen vyfbladig heeft

,

:TUK*

is de Afbeelding van deeze S ;ort door den Heer

N. L Bürmawnüs veel overeenkomftiger

met dit Geflagr. Zyn Ed. tekent aan , dat de

Stengen omtrent een Voet hoog en de Bladen

gepaard zyn , de Bloemfteeltjes aan 't end ge-

gaffeld of in tweeën verdeeld. De Groeiplaats

(3) Oldenlandia met getroste end Steeltjes 9 vm.
Liniaale Bladen en een regtopfiaemde ge-D
armde Steng, .s

e '

Tot deeze Soort , die wegens de langte der

Bloemfteeltjes haaren bynaam fchynt te hebben

,

is het Muur met Spurrie - Blaadjes cn kortere

harde Hoofdjes , van Plukenet, betrokken.

Dat Kruidje heeft gekranüe Blaadjes
, terwy!

dezelven in het tegenwoordige grpaard zyn ,

volgens de befchryving van het Malabarfe , door

Koewic waargenomen. Even zo bevinden

zy zig ook in dé Dunbladige Oldenlandia, van

den Heer N. L. Burmannus afgebeeld , die

wezentlyk de Bloemfteeltjes lang ukgeftrekt

heeft

,

(g) Olün!*n£a Pedtinc. Racem. terminalibiw. Mant. zoo.

Atfine Spergul* folüs
, Cap. bfev. duris. Plok. Mam. 9 . T. 3 3 2.

f. it. Oldenlandia tenuifoüa, BURM. F/. Ini, p. j;,T. i+. f, 1.

U. Dlll» VII. STUX.
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IV. heeft, en dus hier zal behooreD. Het Kruid ^
Akheel ^at Stengetjes hadt van een Span hoog, was op

Hoofd- Java verzameld,
STUIT.

Eenw}. AMMANNIA.
Een eenbladige geplooide Kelk, dieagttandig

is , onder het Vrugtbeginzel : een Bloem van

vier Blaadjes , in de Kelk ingeplant, of in 't

geheel geen Bloemblaadjes : het Zaadhuisje met

vier Holligheden. Deeze Kenmerken onder*

fcheiden dit Geflagt , naar den vermaardea

Kruidkenner Amman benoemd.

Het bevat drie Soorten, allen uitheemfche ,

naamelyk.

i. O) Ammannia met half omvattende Bladen ,

in?u?ï? wn vierhoekige Steng en opgeregte Takken.

Breedbit- Deeze , die op vogtige plaütfen der Karibifche
**** Eilanden groeit , is Isnardia met ongedeelde

Lancetvormige als geoorde Bladen en drie Bloe-

men , door Browne getyteld. Dat Gewas
met Bladen van Kleefkruid , 't welk een rond

Zaadhuisje heeft en zeer klein Zaad , doorSr,oA-

ke afgebeeld , wordt hier t'huis gebragt. In de

Upfalfche Tuin hadt deeze Soort fomtyds witte

.6. Veg. XIII. p. U<5. H. Cliff: 344- H.

.344* Isnardia Fol. fesfilibu»&c Bhown.
rol. anomale. $uoiM,HiJï% I. p. 44. T.
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B'oemblaadjes , fomtyds geenc. De Bloemen IV.

komen gekranst, wederzyds drie, aan de Sten- ArDE£t-

gcntjes voort. Hoof».

(2) Ammannia met half omvattende Bladen » IX

"

en vierhoekige Steng en zeer uitgebrtidc *™ttr-

Takken.
IaWu8''

In Virginie groeit deeze , volgens den Heer
Cronotiüs. Clayton noemde ze Opge-

regte Water -Ludwigia , met een roode Steng s

twee fmalle Bladen , als die vaa Hyfop , aan

dc Knietjes en kleine vierbfadige Bloempjes,

die fpoedig afvallen. Hy. zegt dat het Zaad-

huisje in drieën verdeeld is en verholen in een

gebladerde Kelk. Het is een Plantje van een

Voet hoog , dat vier paarfche rondachtige Bloem»

blaadjes heefc , volgens L 1 n n m u s.

(3) Ammannia met byna gejleelde BUden, de m.
Zaadhuisjes gronzer dun de Kelk en ge- „../Jjjjr

kleurd. ftrmi

In China is deeze door OsbEck waargeno-
gende'

men , zynde een klein teder Plantje , van een

Vinger hocg ,
regtopftaande , ongetakt , mee

H. Deiï» Vil. stuv<
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IV. een roodachtig rond Stengctje, gepaarde Lar>
/fdedl.

cetvormjge Bladen, en zeer veele kleine Bloem-

Hoofd pjes , die elk een eigen Steeltje hadden , la

stuk. Kran5jes by. elkander. Het Zaadhuisje was
Eenwy

roncj f rooj en groocer dan de Kelk, die hier
V>Z'*

viertandig is.

De Heer N. L. BuRMANNus geeft Af-

beeldingen van deezc Soort , welke uit China in

Italië genaturalizeerd , zo de Ridder aanmerkt,

onder den naam van Cornelia verticütata was in

Plaat gebragt door den Heer Arüüincs.
Dccze , echter , beeldt dit Kruid grooter af

,

waar van alle Exemplaaren , op Java en Koro-

mandel verzameld , volgens gedagten Hoog-

leeraar niet grooter waren dan ongevaar een

Handbreed hoos;. De eene zyner Afbeeldingen

is getakt , en die zoude in magerer Grond voort-

gekomen zyn , dan de kleinere ongetakte, 't

welk een byzonderheid is, niet zeer met de

natuur van onze Gewasfen overeenfcomftig.

I S N A R D I A.

Dit Geflagt , buiten twyfel naar den Fran-

fchen Heer Dantt d'Isnard, van wien

men , in de Verhandelingen van de Konirglyke

Akademie der Weetenfehappen van Parys

,

verfcheide Kruidkundige Verroogen heeft, be-

noemd , heeft een vierdeeligen Kelk zonder

Bloem en een vierhokkig Zaadhuisje, met den

Kelk omringd.

Maai



T t m R A s » a: i 351

Maar ééne Soort komt van (i) het zelve voor g ÏV.

die als een Soort van Muur is aangemerkt ge* ^vt*^
weest , en Rondbladig Kruipend Moeras - Muur , Hoofb-

met vette 'Porfeleinblaadjes , genoemd. Men *TÜK*

heeft 'er den naam van Dantia, naar dien zelf- hnlrdU-

den Heer, aan gegeven. Het groeit niet alleen £«sfige,
in Europa , alwaar men het in Vrankryk en

den Elfaz, als ook in Italië, gevonden heeft,

maar zelfs in Rusland en een dergelyk Plantje

is 'er op Jamaika zo wel , als in de Rivieren

van V irgïnie , aangetroffen. Browne noemt

het Water - Oldenlandia , met ttomp Eyronde

gepaarde ^Blaadjes en enkclde Bloemen in de

Oxelen. Het is door verfcheidene afgebeeld.

Mo r iso n noemt het Groote Glaux der Mos*

ras/en. Hy zegt, dat het een Plantje is, mee

Stengen van een Voet lang op 't Water dry-

vcnde, die aan de Knietjes Vezelachtige Wor-
teltjes uitgeeven , waar door het gevoed wordr.

De Blaadjes zyn als gezegd is en de Bloempjes

groenachtig, waar op Zaadhuisjes als Kruidna-

gelen volgen , vol van zeer kleine Zaar!j<-?,

Boccone fchynt dit Kruidje, by Padua ca

el-

O) rsnardia. S,tt. Nét. XII Gen. l f «. p. ix*.*^ XIII,

p. 136. DAL. Parit. S3 Dant.a. Petit. Gen. 49 T. 4».

G ETT. Stamp. fi. p. nj. Ocymophylun. BuXK. AS. IV,

p 177. T. 27. Oldenland a aq .atio &tc BEown. J.m. 14*.

Glaux nujor p.hiftw floe herf>a<-ea. Moa. Pr*l. i6t. RaJ.

Hifi. uoa. Suppi 6is Bocc Mus. o S . T 14. f *• AUuie

p«luU:is rotundifolia repen». i.iw». jk/at. n*. T. ».

II. DUL, vu, sxm
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rv. elders, op Moerasfigc plaatfen , zodanig aange-

ArvtiL
tioffca tc hebben , dac het uic zync Knietje»

Hoofd- in den Grond geworteld was en een Stcngetje

•tuk. opfchoot van een Handbreed hoog, zynde het

*™y Zaadhu : sjc weezcniljk in vier Hokjes verdeeld

en daar door verfchilt , inzonderheid , dit Plantje

van het Guichelmuur , voorheen befchrecven.

De Bloempjes zegt de Ridder , komen tegen

over elkander in de Oxds der Bladen voort

,

zynde groen en ongedeeld.

cm en vierdeelige Kelk

at voornaamelyk ondcr-

)y Hagermu ,
ja in 't midden van Duitfchland

to overvloedig groeit , dat men de Vrugten

jaar van te Jena iömtyJs tc koop brengt, vol-

5ens
Rüppius (*). By Dantzi- ook is het-

zei-



bepaald
; tcrwyl zyn Ed. bet zelfs onder dc

r

Swccdfchc Planten optekent, cn men 'er in dc

Kruidbefchryvingcn , van Provcncc en Langue-

dolc, niets van gemeld vindt. Dc Kruidkenner

Lobel zegt , dat het in dc Noordwaards gc-

J«ren Landen , gelyk Nederland en Duicfchland

groeit , komende ook fomtyds voor in dc Vaar-

ren cn Graften by dc Stad Ferrare In Italië.

In vccle Mciren van Switz<rland groeit het me-

nigvuldig volgens H A L le r , die aanmerkt , dat

de Nootcn daar van geen gering gedeelte vaü

den Leeftogt der Ingezetenen in Karinthie uit-

maaken , zo raauw als tot Bry gekookt , ja dat

men 'er zelfs fomtyd» Brood van baJct (f).

De Latynfche naam Tribulus aquaticus ondef-

febeide hetzelve van het Landkruid, dat men
Tribulus noemt , en heeft ook zync afkomst

van het Griekfch woord Tribolos , betekenende

<*) MTM» M. Cc dan. Tim L p. t9i

Vr*nkryk bedoelen , «]w?Tr ja>«t dit «elfde nu

ges , dit ei menigvuldig groeiden , verzekerd %

JI.DffU VII. 5TVT.
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IV» een Voetangel of Minkyzer. Hierom noemde
AFD

fv

L
* Tour NE fort het Tribuloides. Inderdaad

Hoofd- de puntige Stekels der Vrugtei

stuk» waS) doen dezelven naar de Werktuigen van

v£™
Vy' dien naam , welke men in Belegeringen ge-

bruikt, gelyken. Men geeft 'er daarom ook in

Brabant den naam van Minkyzers aan, doch

gemeenlyk noemt men de Vrugten in ons Land

Watemooten , in overeenkomst met den Hoog-

duitfchcn naam Wasfernusz, Weihernusz, Sta*

chelnuszen Spüsnusz
t
dat is Gedoomde of Ste-

Jcelnooten. De Spaanfchen noemenze Abrolhos

of Abrojos, dat ook Minkyzers betekent. De
Italiaanen Tribolo Aquatico. De Franfchen gee-

ven 'er den naam aan van Escarbots, Saligats

en Trouffies d'Eau of Chataignes d'Eau, dat is

Water- Truffels of Water - Karftengen; maar
het gemeen in Vrankrvk nocmtze Maeres- Cor*

nuellas en fommigen Trapas ; welk laatfte dea

Ridder aanleiding gegeven heeft tot den zonder-

lingen Geflagtnaam , anders niet bekend.

By Lobel en Dodonóus vindt men wel

Afbeeldingen van dit Kruid, doch het is door

Camerarius in alle zyne deelen best ver-

toond , zegt de Heer Haller, die het aldus

befebryft. „ De Steng kruipt lang door het

„ Water en geeft gevinde Bladen uit , met een

middel -Rib en zeer fyne enkelde Vinnetjes,

3 , in 't vlakke gefchikt. Wanneer dezelve de

„ Oppervlakte van 't Water bereikt, vormc

3 , zy een Roos van Bladen , met ruigachtige

emde

rdaad

Ge-
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„ Stcelen. Dc Bladen zyn ftevig, glad, van IV.
^

s, onderen mee ruuwachtige Ribben , Ruit-
F
J**

L
?

„ achtig , met de agterite zyden effen, de Hoofd*

„ voorften Zaagswyze getand. Uit het mid-
8™** -

i, den van de Roos komen de Bloemen voort, nia,

3ï met Steelen,die in 't bloeijen kort zyn, maar

j, in de volwasfen Plant zig hoog verheffen uit

4, het Water , de Vrugttros draagende. De

„ Bloemblaadjes zyn wit. De Vrugt bevat van

binnen een ovaale Kern."

Deeze Pitten , die den Smaak van Karften-

gen hebben, zyn , als gezegd is, eetbaar; „ De
Ingezetenen van Thracie ,

zegt Pliniüs,

5, die aan de Strymon wooncn , maaken met

it de Bladen van Tribulus dc Paarden vet, lee-

s, vende zelf van de Nooten , daar zy zeer lek-

sj ker Brood van bakken , 't welk hardlyvig

s, maakt." Die ei&enfchap wordt inzonderheid

aangemerkt plaats te hebben in deeze Vrugten ,

welken daarom in de zo berugte Zalf van Agrip-

pa komen , zo Lob el oordeelt. Het Gemee-

ne Volk maakt 'er in Borstkwaalen gebruik

van even als van Amandelen. Voorts zyn 'er,

door fommigen , nog andere gebruiken, in de

Geneeskunde, aan toegefchreeven (*),<terwyl

anderen 'er zelfs geen gewag van maaken on-

der de Geneesmiddelen (t)«
Ia

(*) Vid. K11CÖMAJÏBI Disfcrt. de Tribulist TrILLEB. Mêti

^fyKWnM*. M,d. NucL Belg. MüU Mtd. *c.

SU DttL. VII. S«K»
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'IV. In de Ooftindiën fchynt ook dit Gewas t?
Aï

iv.

EL
' huisveften : ten minfte vindt men in de Ma-

Eootd- labaarfe Kruidhof gewag gemaakt van een

«tuk. Kruid ^ dat »er naar ge]ykc , onder den naam

v£™
wy~ van Panover -Tsjerana , 't welk voor een Moe-

ras -Klyf van Co mm el y n gehouden werdt,

De Bladen waren Bloedkleurig , van binnen

glad , van buiten met dikke groenachtige Rib-

ben , en van de Bloem of 't Zaad is niets op*

gegeven ; zo dat de volmaakte overeenkomis

nog ver te zoeken zy»

DORSTENIA.

Van dit Geflagt, naar den ouden Kruidkundi-

gen Dorsteniüs gedoopt, is bekend, dac

het tot deezen Klasfe en deezen Rang behoort

,

hebbende vier Meeldraadjes en éenen Stamper,

doch geen Blnpmhla^jV-,. lïprbgi-o r>pp]en zyn
vervat in een vierhoekig Kelkje, ingeplant in

den Gemeenen Stoel , die zeer groot is , be-

dekt met veele Bloempjes, en Vleezig wordt,
bevattende dan enkelde, rondachtige, gefpitftc

Zaadjes. Dus gelykt de Vrugtmaaking eenigs-

zins naar die der Vygeboomen.

Vier Soorten , allen Amerikaanfche of VVest-

indifche, zyn 'er in begreepen, als volgt.

i. (i) Dorftenia met de Bloemjlenpn uit den

CO ötrjltniê Sctpis radicatis 3«, Syst, N*f. XII. Cen."
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Wortel , <te #/ao>tt Hartvormige hoekig , IV".

ge/pz'm , <fe Zaai - &oe/ vierhoekig.
Anjwtu'

Deezc Soort is door den bekwaamen Kruid- !|^*
D*

kenner, daar zy den bynaam van draagt, in 't
Mt1ltfr

begin van November des Jaars 1730, op de*'*-

hooge rotzige Gronden aan de Baay van Kam-
pêche, overvloedig groeijende gevonden. De
Bladen waren verfchillende , ibmmigen byna

volmaakt Hartvormig, als die der Violen, an-

deren hoekig als die van de Klimop , anderen

ingefneeden byna gelyk die van de Efchdoorn

cf Schotfe Linden , dun , effen en donker groen,

(a) Dorftenia met de Bloemftengen uit den ir.

Wortel, de Bladen Findeelig gepalmd en

Zaagtandig, de Zaadjtoel vierhoekig. v
£oami&

Deeze Soort zou het , volgens den bynaam

»

fchynen »y"> weiKe den zo bekenden Wor-

tel , Contrajerva genaamd , uitlevert. Men is %

ten minde thans verzekerd, dat die Plant niet

tot de Commelina , gelyk Banister wilde

,

noch tot de Ariftolochia, zo Sloane dagt,

Doch tot de Kempheria, zo 't denkbeeld van

Ca-

)otflcnia Sphondylü folio, Dentai

Z3
H. DKl. VII. STU».
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IV. Camellus was, bchoore. Dat het de Tüz>
Afdeel.

^fl
^. van H E R N a n ü e z zoude zyn , is, om

Hoofd dat die een ronden Wortel hadt, zo Recchc
stuk.

rnc(. re(jen oordeelt , niet waarfchynlyk , te

vip!"™*' minder, om dat hy dezelve opgeeft als een

Kruid , naar Varen gelykende , zonder Bloem

of Vrugt. Misfchien is het de Drakena Radix

van Clusius, hem -in 't jaar 1581 te Lon-

den door den Ridder Drake, die denzelven

van zynen Reistogt om den Aardkloot mede-

gebragt hadt , gefchonken , welken hy by den

Wortel van het bekende Kruid, dat men Den-

iaria noemt, vergelykt. Baühinüs hadt

daar van , onder den naam van Lange welrie~

kende Cyperus van Peru, gewag gemaakt.

Deezc Wortel , ons uit de Spaanfche Wcst-

indiën toegebragt wordende , heeft gedagtcn

naam , als een Tegcngiitmiddei , v«m de Spaan?

fchen bekomen. Men erkent 'er een Zweet-

dryvende eigenfehap in, inzonderheid dienftig

tegen hardnekkige Derdendaagfe Koortfen. Ook
is hy Windbreekendc , verfterkt de Maag en

wekt de verlooren Eetlust , in koude Slymige

Geitellen, fomtyds weder op.

1TT> (3) Dorltcnia met de Bleemflengen uit den

Dor&m* Wortel , de Bladen Vindeelig gepalmd en

^DrATn- effenrandig , den Zaadjloel ovaal hebbende.
Wentel.

Dec.

fl) DtrJttKU Scapis Radicatis Sec. Dorrtenia DentarixRa.
dicc, Sphondylii foüo, flacenta oyali. HOUST* Thil, Trar.s.
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Deeze Soort wordt door gcdngtcn Hors- IV.

ton omfhndig befchrceven en afgebeeld- AFnaat,

Hy hadt dezelve gevonden in 't Ryk van Hoofd-

Mexico, by 'c oude Vera Cruz, op denhoo- 8™-
gen Grond, aan de kant van de Rivier. D6 ŵ
Wortels , zegt hy, die overblyven, fchieten

in de Maand Mey , of zo dra het begint te

regenen, ieder zes of agt Bladen uit, van vier

of vyf Duimen lang en breed , welke, byna

even als in het Beerenklaauw -Kruid, omtrent

tot aan de Middelrib toe verdeeld zyn , ftaan-

de op Sceelen van een half Voet lang. Daar

tusfehen komen uit den Wortel wat langer

Steelen voort, ieder aan 't end een zonderling

Lighaam hebbende, dat platachtig is en ovaal,

overend (taande , aan de ecne zyde etren en

groen, gelyk de Kelk in vecle andere Planten,

aan de andere zvde een menigte van kleine

geele I opjes uitgcevende , waar op rondach-

tigc Zaadjes volgen , mede op dien Stoel ge-

plaatst. Deeze oordeelde hy de Tuzpatli van

Hernandez te zyn, en het Blad gelykt

'er , inderdaad , veel naar. Van deeze zo wel

als van zyne andere voorgemelde Soort, werdt,

zc^t hy , de Wortel, onvcrfchillig, onder den

naam van Contrajcrva , naar Europa uitgevoerd.

De föorftenia met Bladen van Beerenklaauw ,

van . Pater PlüMIER , oordeelde gezegde

Kruidkenner van zyne beide Soorten en inzon-

derheid van deeze laatftc te vcrfchillen, door-

dien de Bladen daar van Zaagswyze getand ,

Z 4 de
K. Deel. VII. Stuk.1
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IV. de Zaad -Stoel vierhoekig en de Wortels als

Af
i

d
v
ebl

' uit verfcheide Knobbeltjes aan elkander ge-

Hoorn- voegd waren : weshalve hy vaftelyk die van

stuk. Plumier hieldt voor de Plant, welke den

Drake -Wortel van Clusiüs yoortbragt.

iv. (4) Dorftenia met de Bloemjteelen u%\ een

G^cngS ftenS voortkomende.

Een andere Soort , van gezegden Pater in de

Westindiën waargenomen en afgebeeld, is in

dit opzigt weezentïyk van de voorigen ver,

fchillende , hoewel zy dergelyke Zaadftoelen

draagt. De Bladen zyn , bovendien , Eyrond

,

getand en fterk geribd : de Wortels beftaan

uit verfcheide Vezelingen , die niet , gelyk in

de anderen , van een Knobbelachtig Hoofd of

Bol -Wortel afkomen: zo dat deezè denkelyk
de Contrair™ nk ™l *vn. Plumier
hadtze Getroste Parietaria, met de Bladen aan

de kanten Haairig , genoemd : want de Vrugt-

maaking wordt geoordeeld veel overeenkomst

te hebben met die van 't Glaskruid, dat ook
viermannig is , doch tot de Veelwyvigen , die

Eenhuizig zyn , behoort. Hierom oordeelde

onze Ridder het de moeite wel waardig, in de
kévende Gewasfen van dit Geflagt, des moog-
lyk , te onderzoeken •, of zig daar ook geen

Vrou-

(4) JDir/Wa Pedunculis Caulinis. H. CRJT. 32. Parietaria



2 Peel ,P.L, UT XJ^
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Vrouwelyke Bloempjes, op een zelfden Stoel, IV.

pnder de Tweeflagtigc bevinden mogten, Afdeel;

C o m e t e s. Komeetkruid.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt,^"
-^

waar aan de Hoogleeraar N. L. Burmannus,
wegens de zonderlinge Vertooning, deezen naam
gegeven heeft , zyn , een Kroontje uit vier zeer

Haairige Blaadjes beftaande, 't welk tot Om-
vvindzel ftrekt voor drie Bloempjes, hebbende

een vierbladigen Kelk
? en waar op een Zaad-

huisje van drie Greintjes volgt.

De eenigftc Soort (t) 9 van Suratte overge- 1,

bragt , heeft een Kruidige Steng ; gepaarde , r

ongefteelde, ftomp Eyronde, gefpitfte, effen-
Suiatf*

randige , gladde Bladen. De Bioemfteeltjes %

van langte als de Bladen , komen uit de Oxe-

len overhoeks voort, zegt de Ridder.

Om dergelyke reden benoem ik een Kaapfch

Gewas, dac ik tot gecu ckr voorgemelden be-

trekken kan , als een nieuw Geflagt nirm.ia-

kende.

C r i n 1 t a. Haairfter.

Want de Bloemen van hetzelve zyn vergaard

tot ruige Bolletjes, van aanmerkelyke grootte,

die

(l) Cometcs. Syst. Nat. XII. Gen. ai4 l. p. u7. Mm*
39. Vtg. XIII. p. 137. Bü»M. Fl. Ind. Tal*, 1$. f. s . CU-
nopodiura parvum Slaicutn. Tlvx. AmaU!,, 6u T. j»o.f. + *

Z 5
U» Dskim Vil. Stuk*
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die zig met dezelven byna als dat flag vai
Atdebl. Komeeten, oogfchynlyk geen Staart hebbende,

Hoofd- welke men Haairflerren noemt , vertoonen , en

STUK dc Kenmerken beltaan, dus , in een gemeen

vi£ï
nVy

' Omwindzel , een naakten Stoel bevattende

,

waar op een menigte van gefteelde rondachtigc

Vrugtbcginzeltjes , die gekroond zyn met een

vierdeeligen Kelk , en deeze bevat een Trech-

terachtig Blommetje in vieren gedeeld , met

een zeer langen Styl.

i. De nevensgaande Afbeelding, Plaat XL,
CapSt Fig. i. geeft een denkbeeld van dit fraaije Gc-

pi^xl
W2S 1 een Afcbgraauwe Houtige Steng

ligi i.
'

heeft en dus zig Heefterachtig vertoont. De
Bladen , tropswyzc aan 't end der Takjes groei-

jende , hebben die figuur , welke ik fcomp Ey-
rond (*) noem, met een Puntje. Zy zyn eeni-

germaate gcfteeld , volkomen efFenrandïg , dun

cn niet ruuw : groen van Kleur. De Bloem-

fteelen zyn byna een Dnim lang, taamelyk dik

en ftevig. Up 't end derzelven zit het gemee-

ne Omwindzel , dat ook witachtig is , bevat-

tende een menigte van gefceelde Kelken , die

allen in vier lange Punten verdeeld zyn, en

dus het gezegde Hoofdje als tot een Haairbol

maaken. Ieder Kelk bevat een Blommetje van

gemelde figuur , aan den Mond in vieren ge-

deeld,

(*) Dat is zo veel a!s thovêta o<" thvtrfe ,vmi* by den

Riddct, on du het brecdile £edccltc uitwaards, of van den

-Tak af is gekeerd.
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dccld, cn uit de hoeken van ieder verdeeling IV.

een omgedraaid Meelknopje of Meeldraadje

uitgecvende. Ik heb zulke Blommetjes over- Hoofd-

langs voorzigtig open geknipt, om te onder- STUK*

zoeken , of 'er ook andere deelen der Vrugt-^f"'***

maaking in het Pypje mogten verholen zyn ,

gelyk in 't Geflagt van Gnidia ; doch niets

zodanigs kunnen befpeuren. Behalven den zeer

langen Styl , die uit het Vrugtbeginzcl , dat

onder het Blommetje is, ontfpringt en ver bui-

ten hetzelve uittteekt , kwam daar in niets te

voorfchyn , dan de gezegde gedraaide Lig-»

naampjes , welke zo geen Meelknopjes, ten

minde Meeldraadjes , die hunne Knopjes ver-

looren hebben , moeten zyn. Deezc komen ia

alle Bloempjes op even de zelfde manier voor.

Een zodanig Blommetje , dat ik , als gezegd

is, in de langte open gcfneeden heb, is by A,
driemaal in langte en breedte vergroot zynde,

voorgcllcld. Voor 'c overige kan men de Ge-

ftalte van 't Gewas, dat Takkig is, duidelyk in

de Afbeelding befchouwen*

Struthiola» Struiskmid.

Of de benaamïng van dit Geflagt v?n 't oude

Griekfche woord Struthiola, 't welk een Kruid

by de Geneeskundigen bekend , betekende ; dan

van den Struisvogel , naar wiens Vederen het

Gewas eenigermaate gelykt , herkomttig zy, is

my duitier. Dit laatfte , evenwel, komt my
ge-

il. DEEL. VII» STUK,
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IV. gcvoeglyker voor , dan hier de Mosfchcn in 'c

Afdeel.
fpcl te i3rengen f en dit Geflagt Spatzenjirauck

Hoofd- te hecten, gelyk de Duitfchers thans doen, om
ITUK* dat de Ridder hetzelve met de Pasferina naver*

want geoordeeld heeft te zyn.

De Kenmerken zyn , geen Bloemblaadjes ,

maar een Pypachtige Kelk, die in de Mond agt

Klieren heeft , boven en behalve de vier Meel-

draadjes en een Styl : zynde de Vrugt een Sap*

pelooze eenzaadige Bezie (*)

Twee Soorten , beiden uit Afrika en wel van

de Kaap afkomftig, zyn 'er in begreepen, naa*

melyk.

s \ u
^tru,skrui<* dat ruigactoig

*Roêdach-
Hoewel zig geen byzondere ruigte aan 't Loof

lig. van het Gewas , dat in Fig. 2, op Plaat XL,
fig. 2. uit rnyne Verzameling van Kaapfe Planten, aan

't licht gebragt is , vertoont , zyn doch de bo-

venfte Blaadjes aan de kanten tferk gehaaird, en

de overeenkomst verder is zo groot , dat ik niet

gefchroomd heb hetzelve hier t'huis te brengen»

JDe Takken, immers, zyn enkeld , Roedachtig
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tfii komen byna Kroonswyze uic de Steng vóórt

;

de Blaadjes Laticetvormig
, gefpitst , glad , ge-

TD^Li

ftreept en Geutswys' hol aan de binnenzydc.Hoofde

Zy ftaan tegenover elkander. De Bloempjes

komen ongefteeld , elk op zig zelve, uit dem^^"
Oxels der Bladen voort: zy zyn van Iangte als

de Blaadjes en van buiten paarfchachtig ; 't

welk alles ftrookt met de befchryving, welke

LinSjEüs geeft van deeze Soort, de Groei-

plaats ook aan de Kaap der goede Hope ftel-

ïende. Wat de deelen der Vrugtmaaking aan-

gaat , die vind ik, (gelyfc in het driemaal in

alle Afmeetingen vergroot Blommetje, by B,
eenigermaate aangetoond is ,) volmaakt met zyn

JËd. Opgaave overeenkomftig. Het Blomme-

tje, 't zy dan Kelk- of Bloembladig, is Pyp-

achtig, in vieren gedeeld, met Eyronde Slip-

pen. Het bevat binnen den Mond, rondom

den Keel ,
agt Klieren rosachtig van Kleur,

ieder in een Penfcckje van opftaande tvitte

Haairtjes vervat. Daar tusfehen zyn de vier

korte Meeldraadjes en de Styl, in 't midden

van het Bloempje , zigtbaar. Het Vrugtbegin-

zel, daar het Blommetje op zit, is Eyrond,

en verandert in een Zaadhuisje van dergelyke

figuur. Voorts heeft het Blommetje, van bui-

ten , ook een aanmerkelyke Haairighcid.

O) Struiskruid dat glad is. ir.W S
Tot

Regtop-

f*) StruthkU gl.bra. 1b, Pasfain* iiitttnir*. 5/, Plant.
<Uand'

VS
II, DKl, VII. SWKt
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IV. Tot deeze Soort wordt dc TwadLfmanfiigs
Afdbel. Pasferina , welke men zig verbeeld hadt twaalf

Hoofd. Meelknopjes te hebben , t'huis gebragt. Zy
stuk. verfchilt inzonderheid door de langte der

vifeT'^'
BIoemPJes van dc voorgaande , gelyk uit de

Afbeelding van den Hoogleeraar J. Burman-
mus blykt.

K R A M E R I A.

Dit Geflagt is mooglyk benoemd naar deö

Heer Doktor Kramer, door wien , nu twin-

tig Jaar gclecden > een Lyst der Planten en

Dieren, welken zyn Ed. in Neder - Ooftenryk

waargenomen hadt, volgens den lei -draad van

onzen Ridder, aan licht gegeven Wcrdt,

Het heeft geen Kelk , maar een vierbladige

Bloem , met het bovenfte Honigbakje drie

,

het onderftc twecdeclig , cn de Vrugt is een

drooge, ftekelige, eonzaadigc Bezie.

ï. De eenigfi-^ Soort (i), door den Heer Loef*

ixinT
tnau^ In" Cumana , aan de Vafce Kust van

tanfth!'
Zuid -Amerika , ontdekt , werdt van de Inge*

zetenen . aldaar Cardillo breve geheten, wegens

de Stekelige Vrugt» Hy hadt 'er den naarrt

van Ixina of Jxine aan gegeven. Zy fchiet

Iieefterachtige Stengen , naar alle kanten ver-

Ipreid

,

SU. Thymel«a FoL oppofitis cruciatis &c. BüB.\r. Afr. T.

(!) Kramerh. Syit. Nat. Vtg. XIII. Cci. 14 1. p, izU
Ve£ . XIII. p, IJS. LOEïL, It. J5i.
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fpreid, die van den Grond weder opryzen t
IV.

cn zig in veele kleine Takjes verdeden. De A™*ELi

onderfte Bladen zyn Lancetvormig, dc boven- F-Ioofd-

ften Liniaal, fmal en fpits gepunt, 't Gehee- <!TUK*

le Kruid is uit den bruinen grys. Het draagt n
%™'s*m

Koozekleurig paarfche Bloempjes , die vieibla-

dig zyn , met een driedeelig , fmal Honïgbakje

boven de Meeldraadjes en van onderen een

tweebladig of tweedeelig, als gezegd is. 't Ge-

tal der Meeldraadjes is vier, de buitenft^ twee

een weinig langer, met kleine Meelknopjes,

die aan 't end twee Gaatjes hebben. De Vrugt

is Kogelrond , met ftyve Haairtjes bezet , be-

vattende een Eyrond, glad, hard Zaad.

A c JE. n A.

Een vierbladige Kelk en Bloem i dc VrugC

een eenzaadige Bezie , agterwaards gedoomd.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

fiagi ,
weinig van heL voorgaande verfchillende.

De eenigfte Soort , daar van (1) > is door r.

den Heer Mutis in Nieuw Spanje waargeno-
f

.

tf

^™4

men. Zy maakt een Houtig Gewas met zeer zweept,

zweepige Takken, voortkomende uit een Steng

van twee Voeten hoog. Hetzelve heeft hier

en daar verftrooide Vinbladen , welke uit zeer

ongclyke Blaadjes beftaan. Uit de Oxels ko-

men ftyve Aairen voort , die regtop fcaan en

dc

CO Acxna. Syst. Nét, Vtg, JUII, Gen, Mm* 100.

u. vul. vu, $Tvm,
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IV. dc longtü van een Span hebben , met ongefteel*

Afdeel.
j3jocmcn overhoeks , vervat in eigen Blikjes.

I^k?* Camphorosma. Kamferkruid.

..;^
nv,y

' Een BekersWyzc Kelk, waar van twee Tand-

jes tegenover elkander en beurtliogs zeer klein

zyn : geen Bloem en ccn Zaadhuisje met één

Zaad; manken de byzondere Kenmerken uit.

Dit Geflagt behelst vier Soorten , -naamclyk.

i. (i) Kamferkruid met Liniaale ruige Blaadjes.

T

lt?nm- Deezc Soort is omftrecks MontpélKer , in

ün/it. Langucdok , zo gemeen , dat zy deSwcgcn den

1U»/" bynaarrf voert, groeijende aldaar overal op dori

re Gronden. Zy ontbreekt in Provcnce ook

niet, alwaar menze aan de Wegen, by Aix en

elders , aantreft. Toürnefort , hoepel

van d3ar afkom(ti<: , was onzeker, waar dit Go
was te plaatzcn, toen hy zyne O.denvyzingen

in de Kruidkunde uitgaf; maar naderhand heeft

hy 'er een Geflagt van gemaakt onder den naam

van Camphorata , wegens den Kamfer- Reuk

j

dien dit Kruid heeft. Het groeit ook op Zan-

dige plaatien in Spanje en Tartaria

Cit



Dit KruiJ , doof LoeBL onvolkomen in Itf.

Afbeelding gebragt, heeft een veeliopptgn
ArD****

Wortel van byna een Duim dik , wclke dik- »foorix

achtigc Houtige Stengen uitgeeft , fomtyds %TVK*

tot een Elle hoog, die Takkig , ruig en OtoJE?*
achtig zyn, vol Knoopen, overhocks geplaatst

,

en by kropjes bezet met kleine dunne Blaad-

jes , taamelyk fiyf , Haiirig , Van een Krui-

derigen Reuk en een wat fcherpen Smaak.

Men heeft van dit Gewas geen gebruik ge-

maakt in de Geneeskunde , tot dat Dok-
tor Kurlet, in 't voorftc deczer Eeuw, het-

zelve in kennis bragt als een byzondcf Middel

tegen de Kortademigheid en \Vaterzugt. Hy
dccdc hetzelve als Thee trekken , of een Af-

kookzcl daar van maaken in Water of Wyn.

Doktor Garjdkll , die zulks verhaalt , hadt

'er nogthans zo uitmuntende Werkingen niet

van bevonden,

(a) Kamfcrkrv.id met EUvormige , ftyve ; ^
gladde Blaadjes. jjg*

Decze, in Italië groenende, is, onder den
d 's '

i>aam van Jnthyllis altera halorum , door

LobEL beter afgebeeld. Men vindtze als aan

de Camphorata naverwant aangetekend doof

C.

(1) Camphtrtm* Fol. SnF>u!atis rijridii gUhï.9. Am. Acid.

1. p. ?9j. Camph. alter». Ta». Bifl. S7 Catnphof. cotije-

nét. C. B- fi" Anthylüi alten Iulomtn. Ld», U t 1*1*

DALECH. Hifi. «i* HALL. IUlv. 1IJ.

Aa
II. DtlU VIÏ. STOi.
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IV. C. Bauhiwus. Zy groeit ook in Swïtzer-
Af
?£

el
land , en komt, volgens den Heer Halleb,

Hoofd- de Kali veeleer naby, tenvyl Magnolius
stuk»

j,aar tot de Herniaria betrokken hadt. De
Blaadjes zyn zeer fpits, en omkleed met ge-

baarde Witachtige Schubbetjes , welke dc

Bloempjes bevatten , waar op een ruig Zaad-

huisje volgt.

™; (3) Kamferkruid met byna driekantige gladde

GiadbS- niet fteekende Blaadjes.

De Heer Hall er twyfelt of deeze, die in

Switzerland haare Groeiplaats heeft , weezentlyk

van de Ruige van Montpellier verfchille. Zy
valt kleiner , geïyk uit de Afbeelding en be-

fchryving, in 't Werk van Dalechamp,
blykbaar is. De Blaadjes zyn wel niet ruig

,

maar de Steng is altoos Wollig en het Kruid

ook niet van Reuk ontbloot.

iv. (4) Kamferkruid , dat zeer Takkig is , mit

t»m*
P
pïi Degenvormige verbreede Bloemfteeltjes en

™w!tk.
gekamde Blikjes*

bloemig.
j)ecze goon ^ m Arabie groeijende, heeft

Kruidige Stengetjcs , in twee of drieën ver-

deeld,
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deeld , en dus zeer Takkig, met fmalle rond- IV-

achtige Blaadjes Kranswyzc bezet. De Blocmp-
AFr
^
EL «

^jes zyn ongefteeld en green , met een zeer kort Hoofd-

tweedeelig Vliesjc omringd , daar wederz.yds
8rrnc*

drie BJaderige Blikjes uit voortkomen. Het jïf'**"

Zaadhuisje , dat rond is, zit in een tweehoor-

nige gaapende Kelk. De Bloemfteeltjcs zyn

zeer plat. Dus heeft men 't in de Akademie-

Tuin te üpfal waargenomen.

Alchemilla. Leeuwenvoet.

Een agtdeelige Kelk, geen Bloem en een

enkel Zaad, dat in de Kelk bcflooten is. Dus
komen de Kenmerken voor van dit Geflagt

,

waar in drie Soorten vervat zyn , naamclyk.

(1) Leeuwenvoet met gehvabde Bladen.
A < h

l '

r

In veel deelen van Europa, doch inzondcr- Qe'SewL

heid in Bergachtige Landen , zo wel Noorde-

lyk als Zuidelyk ,
groeit dit Kruid in 't wilde.

Men noemt het ;gemecnlyk Alchimilla , om dat

het van de Alchymiftcn zou aaogepreezen zyn.

Sommigen hebben 'er ook den naam van Sttl-

laria en Sanicula major aan gegeven. In 't Hoog-

duitfeh

(1) Alchemilla Folils lobatis. Sytt. Nat. XII. Gen, ifi>.

31. R. Luiib. Alchemilla Fol. fimplieibus. Fl. La>?,

46. fi.
Alchem. vulgaris. C. B. Pi». 319. Akh. minor,

TOüRNF. Inji. S oz. DOp. Pempt. i + . I.OH» Jccr.. 66j.

CAM. Epit. „og.

'Aa 2

JU DE£t. YH, STCK,
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IV. duitfch heet het Sinnauw, Lewenfusz cn Fraueri*

mantel ; welke benaamingen ook wel gebruikt

Hoofd- worden in andere Taaien. Die van Pied de Lion,

•tuk. gejyk de Franfchen zeggen , dat is Leeuwenvoet,

vip
l*v,y

' afgeleid van de figuur der Bladen
, fchynt wel

de eigenfte te zyn. De Engelfcheri noemen

het Ladies Mantle, of Onzer Vrouwe Man-

tel, doch in de Noordelyke deelen wordt het

Bearsfoot, dat is Beerenvoet geheten.

Een aanmerkelyk verfchil heeft in dit Kruid

plaats. Uit den Wortel van hetzelve, die over-

wintert , komen Steelen voort , Welke ieder op

't end een Blad hebben , veel naar dat der

Kaasjes - Bladen gelykencle. Zy breiden zig in

de gedaante van een agt- tien- of twaalfhoek,

wair aan een of twee hoeken by den Steel

ontbrceken , uit. De Bladen zyn ruig en groen ,

Waaijerachtig op de Steelen geplaatst , gelyk

de Afbeelding van Camerarius, die zeer

fraay is , aanwyst. Dus komc het gemeenlyk

voor: maar fomtyds heeft het geelachtige glad-

de Bladen , en eene leggende Rosachtige Steng,*

dat eene Verfcheidenheid is , meest groeijende

op drooge , dorre VeldeD. Anders heeft het eea

regtopftaande getakte en gebladerde Steng , van

ruim een Voet hoog , die kleine Bloempjes

draagt ,
eenigen in tropjes by elkander. De-

zelven beftaan uit een Kelkje met agt punten,

van onderen gevuld met een vooze zelfllan-

digheid, welke de vier Meeldraadjes uitgeeft,

en de Styl komt hier , dat zonderling is en

naauw»



Tetrandr ia. 373

naauwlyks ergens anders plaats heeft , niet bo- IV.

ven maar onder uit het Vrugtbeginzel voort.
AF

j

D
v
EEL

De Kleur der Kelkjes is doorgaans groen , maar Hoofd-

men heeft 'er ook die wit zyn , en dan noemt STUK*

men het Alchimilla met witte Bloemen. Som-J?°"W
migm fchryven 'er twee Zaadjes aan toe, doch

de Heer H aller heeft altoos maar één

Zaadje, dat fpits Eyrond was, in het Kelkje

gevonden.
|

In de Geneeskunde is de Sinauw vermaard

wegens haare famentrekkende kragt , die ech-

ter uitwendig meest plaats heeft. De Hitte

en Pyn, van Wonden , Zwceren en Ontftee-

ijngen , wordt door een Stooving met het Af-

kookzel zeer verminderd. Het geeft ook fte-

Tighcid aan verflapte Lighaamsdeelcn. Inwen-

dig dient het tot itemping van Bloedvloeiin-

gen , als cok tot Gcneezing, zegt men, van

Kwetzuuren en Breuken.

(2) Leeuwcnvoet met gevingerde Zaagswys' ir.

getande Bladen. a1j>£'

Dceze Soort wordt Jlpifche Tormentilla met

Fluweelachtige Bladen getyteld door C. Bau-
hinus. De Pool der Bladen is zo fyn en

zagt,

(z) AkbamlU Fol. digJtatis ferratit. Ft. Lapp. S*ec. H.
Cltf.K. Lugdh. MORIS. Hij}, li. p. 9S . S.z. T.

0. Alchemilla A!pina pubesceni minor. TouaNï. Injl. yo«,

HALL Htlv. ijs.

Aa 3
II, dhl. vu, Stuk*
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IV. zagt, dat zy het Satyn tarten, zo Mor i soit
Afdeel.

zautetent t cn tevens Zilverkleurig. .Niets is

Hoofd gemeener dan dit Kruid op de toppen van de
stuk.

jura en ^er ]aage Alpen van Switzerland, zegt

v;ft
'nv,y

~ de Heer Hall er. Het groeit op de Lap-

landfche Gebergten ook zeer menigvuldig zegt

de Ridder. Somtyds komt het Vyfbladig , fom-

tyds Zevenbladig voor ; dat is dc Bladen zyn

of in vyven of in zevenen verdeeld, 't welk

zyn Ed. van de Groeiplaats en Kweeking oor-

deelt af te hingen. H aller heeftze zelfs

negcndeelig waargenomen, en zegt, „ de vier-

kante Kroon der Bloem geeft een bruin Pluis

„ uit , dat het Zaad bedekt , en dikwils is

„ zelfs de geheele Bloesfem zwartachtig."

in. f3) Lecuwenvoet met vijfvoudige, veeldceli*

Ttntaphji. gladde Bladen.

V)ib 4adig. ^ ^ hoogde Bergen der Switzerfche Al-

pen , in vogtige Dalen , vindt men decze , die

de Bladen tot aan den Steel toe in vyven ge-

fnceden , en verder de Slippen diep getand

heeft , zo dat zy zig a!s met Franje vertoo-

nen , gelyk Boccone zegt, die 'er een Af-

beelding van heeft aftn 't licht gebragr. 't Gc-

fceele Plantje is glad en groen , doch bereikt

maar de hoogte van vier Duimen.

On-

Alpina quinquefolia, C. Ii 4 Pin. jzo. Frtir. 138. EOCC
llut. I. p. v%. T. 1. HlU.. liflv. i8j.
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Onder de Viermannigen gaa ik tot de Twee- IV.

wyvigen over, waar van het eerfte Geflagc gc-
AFI
^

rL*

noemd wordt. Hoofd-

A ? h a n e s. Perchcpier. Digjnü.

Een vierdeelige Kelk zonder Bloemblaadjes

en twee naakte Zanden
,
zyn de byzondere Ken-

merken daar van (*).

De eenigfte Soort (i) , als een zeer kleine i.

Leeuwenvoet van fommigen aangemerkt, ter-..'-

wyl zy daar veel ge'ykhcid naar heeft , groeit
AL!; -* : °-

jaarlyks uit Zaad op de Akkers door geheel Eu-
ropa. Van Lob el wordt zy Perchepier der

Knoelfchen geheten , als in Engeland , om raauw

te cer.cn ^ over dc Salade s of iu rekel ingelegd

(*) De Heer Haiaer zegt, dat het eenigfte onderfcheld

van dit CdUgr, in Kenmeiken , met dat r m algwmiljla,

mlUmlyk i*fl*«t in ten vierJetlige Kelk- Te vouten wai die

A a 4
IX. DUU VII, STUX.
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IV. en tot een Geneesmiddel , meest gebruikt w&f,
hF™EL

dende. Zelfs het gedefileerde Water , daar

Hoofd- van > zegt men van veel nuttigheid te zyn. De
stuk. naam, die zuiver Franfch is, zou 'er , wegens

yST"
7 & ^ragt tot vergruizing van den Blaas -Steen,

aan gegeven zyn. Plet Kruidje is fterk Pisdry-

vende. Het groeit niet meer dan een Span

hoog , met een opgeregt Stengetje , en heeft

gelteelde Wortelblaadjes , die driekwabbig zyn ,

doch de middelde Kwab in drieën , de twee zy-

dclingfen , ieder, in tweeën verdeeld hebben,

zynde geheel ruig. Sommigen hebben het daar-

om by de Kervel vergcleeken. De Bloempjes

ziften by tropjes , ongeltecld , in de Oxcls der

Bladen en zyn naauwlyks zigtbaar ; waar van

het den Gellagtnaam draagt. Somtyds komt 'er

maar ééne Styl in voor. Tournefort merkt

ann , dat het vry laf is, omflreeks Parys, ter-

wyl Lob el 'er een merkelyke bitterheid en

fcherpte aan toefchryft. Deez' hadt het, zeer

oneigen, Engdfchtn $teen t doorfnydende Kruid

genoemd (*). C u u-

(*) In zyn Krmdhuk , bladz. 8»8, Want het denkbeeld,

ten het gemeenlyk ParJIej-Ptrt aïP&rfiey- Brtak Jlene,&3X

isUreekftcen-yeterfdie: doch het wordt, in 't GraaffchapHc-

feford, ook Coiitkwtrt , dat is Kolykkruid peheten , zo Me$-
»f.t aantekent, Pin. Lond. 1567. p. 9Z. Geheel oneigen is

her woord Par/Jey. Ptrt , in Sewels Woordenboek, Ffa.
.rkbum Saxifraium vertaald.
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C R u z i t a. Kruisplant. iv.

Dit Geflagt heeft twee Kelken , den bn> iv.

nenften vier- den buitenften vyfbladig, zonder
Ŝ .^.

FD"

Bloemblaadjes en een enkel Zaad.

De ecnigftc Soort ( i
) komt onder den r.

Spaanfchen naam Oruzita, betekenende Kruis-

plant, by Lok f li n g voor. Zy heeft een spaaniche,

regte ttevige Steng , van vier of vyf Voeten

,

met regtopftaande Takken , tegenover elkan-

der, gearmd, De Bladen zyn gepaard, Lan-

cetvormig , aan de enden ipits , erfenrandig ,

bruin. De Bloempjes , die zeer klein zyn ,

komen Schubachtig , Aairswyze tot een Pluim

vergaard , aan de toppen voort. Hy hadt de

vier Blaadjes van den binnenften Kelk Bloem-

blaadjes geheten. De Groeiplaats is aan de

Vafte Kust van Zuid -Amerika , in 't Land-

fchap Cumana.

Een vierbladige Kelk en vierbladige Bloem 3

met eene eenhokkige cweezaadige Vrugt, maa-

fcen de Kenmerken uit van dit Geflagt.

De cenigftc Soort ( i) s
door gedagten Autheur T

(i) Cruzita. Syst, Nat. XII. Gen. i67.p. 129. Vtg. xm. I>unbladig.

f

CO Bufonia. Syu. Nat. XII. Gen. 168. p. 129. r^.XHI.

RAj. Angl. III. p. 346. AlCne Polygonoltles tcnuifoiii. Pluk.

lio, eteda. MAGK. Hért. T. 97.

Aa 5
II. Deel* VII, Stuk,
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IV. in Spanje, by Madrit, gevonden , groeit ook
Afdeel.

jn ^e Zuidelyke doelen van Vrankryk
,

ja zelfs

Hoofd- in Engeland
,
volgens Ray, die haar Alftnoi-

stük. dts noemde. Het was Dunbladig Muur , naar

J™ewy' 't Varkensgras gelykeode , met de Bloempjes

langs den Steel Aairswyze geplaatst, van Plu-

kenet geheten , die het , zo wel als Maon o-

lÏü s , in Afbeelding gebragt heeft. Doktor G e-

rard befchryft dit Kruidje omfcandig. Het

groeit Jaarryks , zegt hy, uit Zaad, langs de

Wegen en op zeer dorre, drooge, Steenach-

tige plaatfen , in Provence. De Wortel is

lang en dun ; de Steng van een half tot een

Voet hoog, regtopftaande met veele Knoopjes

en zeer Takkig , bezet met zeer fmalle Gras-

achtige Blaadjes , die in een Punt uitloopen.

De Bloempjes komen, als gezegd is, voort,

en zyn zeer klein, hebbende de Bloemblaadjes

zeer dun en kleiner dan de Kelkblaadjes, 't

Getal der Meeldraadjes is in dezelven fomtyds

twee, fomtyds vier waargenomen.

C u s c u T /». Warkruid.

Dit Geflagt heeft een vierdeeligen Kelk en

cenbladige Bloem ; waar op volgt een twee-

hokkig Zaadhuisje, voegt hier by, dat het zig

als Wargaren om de Kruiden flingert en op

dezelven , als een Bygewas , geworteld is ; wes-

halve ik het Warkruid noem.

Drie Soorten , waar onder twee Europifche

en één Amerikaanfche , komen 'er io voor, als

volgt. (i) War-
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(i) Warkruid met ongefieelde Bloemen.
Afmel.

Deczc komt in Europa op veelcrley Planten Hoofd-

voor. Gemccnlyk vindt menze in dc Haagcn
STU*'

of Heggen van allerley ruigte , de ISrandene- cuxuta

telen, Braamen , Hoppe, Hennip en andere E^JJJJ
Gewasfen , zonder onderfcheid , omflingeren-

de, en aan elkander (hengelende. Zo zy op

eenige byzondere Plant alleen huishoudt, dan

gaat zy die dikwils als verftikken, en doe'ze

uitteeren ; weshalve men ze met regt Worg'
kruid zou mogen noemen. Ondertusfchen is

het Gewas zo Draadachtig dun en fyn, dat

tle Duitfchers hetzelve Flafchfeiden of enkel

Seiden, de Sweedcn Silke > de Dccnen Horfil-

kc noemen. Anders wordt het ook wel Dotter

en van de Engelichen Dodder geheten. De
I'ïnnfchcn en lanen volgen den Latynfchen

naam Cuscnta> die van het Gricrkfdi Casfytha

zvne afkomst heeft. Wy noemen het Schorf-

U s Wrange of Vtitkndd.

Het befcaat uit ongebladerde Draadachtige

Vezels als Snaaren , die uit Zaad , dat in den

Grond

(i) Cuscuta Floiibus fes lnus. V X , XII. Gen- 170.

p. izp. Vtg. XIII. P . 140. Cuscuta nuda iepen* Filiformis.

Ft, Su'c. DALIB. Paris. SAUV. Mtnsp. n. GOUAN Mentp.

74. GAR. Prov. iJ7. Cuscuta aphyllos. Hall. He.v. +6 9 .

Qiscuta major. C. Ii, Pin. 219. Cuscuta, CAM. Eftu

II. Dlf.l. VII. STOK.
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IV. Grond gevallen is , opfchieten (*) , doch, na
Afdeel.

hgt vercj rren van dien Wortel , met een me-

Hoofd- nigte kleine Draadjes in den Bast der Planten

STUK * geworteld voorkomen. Gedagte Vezels geeven

.J^"
wy

' hier en daar anderen uit en aan dezelvvn ko-

men de Bloempjes Trop$wyze voort , wier

Kel-

(*) Linn^us heeft dit fchynbaarlyk ontkend , zeggende

dagten te zyn geweest, zeggende , dit hy dit Kruid , dea iS

Juny 17J0 , in hloey gevonden hack op het Dykje der

een gedeelte , uit andere Planten haaien moet. ParkinsoN

«n RAY het>ben zulks in Engeland ondervonden. Hifi*

Plant. p. 1904. Lobel ook , het Zaad van dit Kruid in de

Wyngaarden geplukt en f>kftlyk in den Grond] ^zaaid

ICrJdk. oladz?,».*

Mt
°
PrC£tC UU VC>0rttekoIne" ,
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Kelken dikwils vyf bladig zyn» Zy zitten als iv.

ronde Pillen aan de Draadjes , van tien tot Afdeel»

vyftien Bloempjes by een , zo V a il l a nt Hoofd-
aantekent, die zegt , dat de Bloem niet afvalt, stuk.

en dat de Vrugt maar éénc Holligheid heeft , Diti*(é*

't welk tegen Tohrnefort en anderen

ftrydt. De Heer H aller getuigt, „ dat

„ dezelve in twee Holligheden vier ronde Zaad-

„ jes bevat', in welken het toekomende Plantje,

„ fameflgewonden , Verholen zit, volgens 'dsri

„ laatstgemelden (*).'*

Die aanmerkelyke vcrfchillendheden zouden

billyk een Liefhebber van de Natuurlykc Hi-

ftorie aanfpooren , om dat alles nader te on-

derzoeken ,
op een Gewas , welke echter in

ons Land niet gemeen is. Het komt in Gel-

derland fomtyds om het Vlafch , by Utrecht

op de Haagen en in Vriesland op de Hey-

ltruikjes voor. In Provence en Languedok is

het een groote Plaag der Wyngaarden, wor-

dende van de Ingezetenen deswegen la Ras-

que geheten. Elders in Vrankryk wordt hec

Teigne de Lin genoemd , dat is de Mot van

»t Vlafch of ook Goutte de Lin , dat is , de

Jicht van 't Vlafch. Om Parys bemint het de

Wikken , en ,
niettegenllaande het dus zyn

Voedzel haalt uit allerley Planten, vindt men

(*) Totjrnï. Veyagt au Livtnt. UI. p. 205; wardt dooi

*yn Ed. aangehaald.

II. DïEfc. VIL STWS,
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IV. 't doch , dat zeer te verwonderen is , byna van

Afdeel. cenc ze]fde hoedanigheid , zynde altoos een

Hoofd- Sappig Kruid (*).

li. (ft) Warkruid, dat ongefteelde vyfdeelige Bloe-

mu/
lthy

' men ]ltê » die met Blikies oviringd 2)'».

Klein,

Decze wordt thans, als een byzondere Soort,

met den bynaam van Epithymum onderfchei-

den. Zy valt kleiner dan de voorgaande, en

wordt deswegen Cuscuta minor geheten. Hoe-

wel zy van de Thym haaien naam heeft , als

op dezelve groeijende , vindt menze ook op

veele andere Planten. Sommigen hebben ge-

twyfeld, of het niet een zelfde Gewas met de

voorgaande zy ; doch Linn^üs fchynt het

tegendeel thans vast te Hellen, nu Loef-
Ling in Spanje de Bloempjes, van deeze

Kleine Schorfte , altoos vyfdeelig waargenomen

heeft. Vaillant, die de Kenmerken van

beiden heeft opgegeven , fchynt daar mede ia

te ftemmen. Deez' heeft de Kleine Schorfte ,

by Fomainebleau , met Goudkleurige Klaau-

wiertjes gevonden.

De Ouden hebben de Cuscuta geteld onder

dc Purgeermiddelen , maar zy behoort tot de

flap-

, () hall. Hth. 469. Tom Planta fucculema est.

(2) Cnteuta Flor. fesfiübus quinquefidis &c. LOEFL. hbt»

Ui6. OED. Dan. 427. TOURN*. Par. 41S. VAILL. Par. 41-

Epithymnm fivs Cuscuci minor. C. B. Pin. 215», Casfyth*
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flapften , dcwyl een Once van het Kruid in IV.

Aftrekzd of zes Oneen van de Syroop daar
AF
^EL*

toe vereifcht worden , zo Höffmann aan -Hoofd.

merkt. Eenige hebben het ook naer de Krui- STUK *

den , waar op het groeit, niet alleen in naam, Dilird**

maar zelfs in kragten onderfcheiden : zodanig,

dat , die op de Netels en Brem groeide , meer

Pisdryvende ; die op de Krappe wat famen-

trekkende geacht werdt , en die op het

Vlafch, (welke de eigentlyk zogenaamde Cus-

cuta is, volgens Geoffroy,) meer laxeercn-

de zou zyn Die op de Thym valt, waar van

de Kleine haaren naam heeft, is zeldzaamcr;

hoewel Tour ne fort haar te Parys daar

op, in de Tuinen niet alleen, maar zelfs op

die men buiten de Stad op Velden kweekt ,

gevonden heeft. Deeze moest, zou men zeg-

gen, de kragtigfte zyn; doch die in Vrankryk

groeit, heeft geen achting in dc Geneeskun-

de (*).

Men vindt in de Winkels gedroogd twee

Soorten , eene Cretifche en eene Venetiaan-

fche ; waar van de eene uit Draaden die lan-

ger en regter zyn, de andere uit dunnere meer

gekrulde , en meer welriekende Draaden be-

ftaat. Deeze is de belle. In VVyn getrokken

,

geeft zy daar aan eene Maagverlterkende hoe-

da-

(+; Sed Cuscuta noflns rejicitur. Geopir. Mat, Mtd.

BI. p. 38 7 .

U. DUL, VII. STUK.
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IV. danigheid. In Sleepcnde Kwaaien , die uk»

Afdeel. ecne fiapheïd der Vatte deelen, uit eene traag*

Hoofd- heid der Zenuwen of Slymige vergaaringen

STUK ontftaan , kan dit Kruid fomtyds van dienst

Twtwy-
z^n

. maar hedendaags worden 'er die uitmun-

de kragten , welken de Ouden 'er aan toc-

fchreevcn , niet in gevonden. He
v
t komt in

verfcheide Samengeftelde Winkelmiddelen, die

van een laxeercnde aart zyn , en het Zaad zelfs

in zodanige Syroopen. Door de Scheikunde

heeft men 'er veel Zuurachtig Vogt ,
vlug

Zout, van een Alcalyne natuur, en veel Olie

uitgehaald. De Smaak is wat bitterachtig *

met eenige fcherpheid in de Keel»

ui (3) Warkruid met gejleelde Bloemen.
Jlmtricnnai

auS
6*"11* In de Westindiën komt een Gewas voor t

tot dit\Geflagt behoorende , van grootte tus-

fehen de twee voorgaanden , dat zig wyd en

zyd over 't Geboomte en de Velden uittfrekt,

met lange Iterke Draaden. Het is door Sloa-
e , met zyne Bloemen , afgebeeld. Een der*

gelyk, met Goudgeele Draaden, is in Virginie

waargenomen. Loefling vondt aan de

Vafte Kust van Zuid - Amerika een Warkruid

met gefteelde Bloemen aan Bondeltjes , hebben-

de een fpits getanden Kelk. De Heer Ja

o

q ü in heeft een Warkruid van dien aart in 't

Kreu-

(j) Cutcuta Floribus pedlunculatis. JACQ. Amtr. Hi$. H'

*c sloan. Jam, i S . HUi. I. p, aoj, T. 113. f.
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Kreüpelbofch der Karibifche Eilanden ont- ïW
dekt.

A*™*
Hypecoum. Lappenbloem. Hoofd-

De Kelk is in dit Geflagt tweebladig ; 't'^Jj^
getal der Bloemblaadjes vier , waar van de

twee buitenften breeder en in drieën gedeeld :

de Vrugt een Haauw. Drie Scorten , meest

Europifche, komen ^crin voor, als volgt.

(1) Lappenbloem met kromme platte ge- r.

wrichte Haauwtjes. jSïÏÏSÏ.

Onder deii Griekfchen naam liypecoum ,
peuügö.

Welken Dioscorides voor een Kruid ge-

bruikt heeft , komt deeze by de laatere Autheu-

ren voor. Het was een Kruid dat op de Akkers

groeide, tusfehen 't Koorn , met Bladen van

Wynruit en kleine of dunne Takjes ; doch, het

gene MATTiuotü « daar VOor opseéft, zou

een Alcéa of Ketrriïa zyn , verfchilleride zeer

door de Zaadhuisjes , die ronde Bolletjes zyn ,

van het tegenwoordige Gewas, 't welk Lob el
een Wilde Komyn , die Haauwtjes draagt, ge-

noemd heeft (*). De Groeiplaats is in Grie-

#*f. XII. Gen, 171. p. uo. ri£. XIII

3i. C. B. Pi». 172. H. Gif. 38. D3
Luirdt. 40*. GoUAtf Mtttp. 74. GER. Prê

Bb
II. DEÏL. VII. STOK*
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IV. kenland en andere Zuidelyke deeïen van Eu*
A
™v.

EL
' roPa > tusfchen 't Koorn.

Hoofd- Het is een laag Kruidje , dat de Bladen
stuk. yinswyze fyn verdeeld heeft , met leggende

vïgu
eeWy'

'Stengetjes , waar aan kleiDe geelc Bloemen

voortkomen , die als 't ware in Lappen ver-

deeld of diep ingefDeeden zyn. Hier van heb-

ben de Duidchers, aan dit Geflsgt, den naam

van Lappenbloem gegeven. Op de Bloemen

volgen opftaande platte Haauwtjes , die Sikke^s-

- wyze krom zyn , beftaande uit Leedjes, in

ieder van welken een Nierachtig Zaadje is

Deeze Soort , die de Haauwtjes van een

ronde figuur niet uit T^pdjc» beftaande en

hangende heeft , groeit op de zelfde plaatfen,

byzonderlyk in Langucdok en Provence. Zy
heeft de Blaadjes fyner verdeeld dan de vop-

Saüv. /Vwi?. 163. HypecoumSü'quis pendenribusnon ar-

ticuiatis bivalviims incurvis. WORiS. Hifi. 1». p 2 go. Hype-

coi altera fpeciei, C. B. Pin. 172. Cum. fylr filfq. Pon*.

Dai« mfi. 693. Alt. Dioscor. Cum, fylr. SUtywfmo. lo*
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rige, cenigerraaate naar die van de Karwey of IV»

Van de Duive- Kervel gclykcnde, volgens Lo-
F{™*

ÈiL, die het een zeer klein en fraay Kruidje Hoofd «

noemt, overvloedig rondom de Stad Aix groei-
S*UK

*.

jende , 't welk beveiligd wordt door Gari-
's^,a4

Dell. Èy Montpellier komt deeze zeldzaa-

mer voor dan de andere Soort , die vojgens

CL us i u* ook overvloedig groeit in Spatfje.

(3) Lappenbloem met opgeregte , ronde , ^720^- El ûm
-

heiige Haauwtjes. Opftaanfcï.

In Rusland hadt de vermaarde G ME L IN een

Kruidje gevonden , 't welk hy oordeelde de

voorgaande Soort te zyn , doch , door hetzelve

uit Zaad aan te kweeken , bevondt Amman
dat het daar van verfchilde , en een byzondere

Soort was, welke, fchöon insgelyks geene ge-

Wrichtc Zaadhuisjes hebbende , nogthans tot die

Ceflagt fcheen te behooren. Het heeft de

Blaadjes nog fyner dan het laatfte, en byna

als die van Venkel verdeeld. De Bloemen

zyn hier veel grooter, dan in de anderen.

Hier volgen de Vierwyvigen in deeze Klasfe,

welke ons de volgende Geilagten van Kruiden

opleveren.

C O L-

(3) Hypeetum Siliq. ett&ls tfiretibus torulofc. H.Ups. 3U
Hypec. tenuifollum, Siliquis «eftis terctibu». Amm. iU^g
3». T. 9. HALL. Goett. 219.

Bb 2
II. DlSLt VII. STüï,
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ÏV. COLDENIA»
Ah>edl;

Hoofd-
Een vierbIadi£e KcIk > een Trechterachtige

stuk»
" Bloem , vier Stylen en twee tweehokkige Zaa-

Vitrvjy. den , maaken de byzondere Kenmerken van dit

v'ie* Geflagt , dat naar den Virginifchcn Kruidkenner

Colden benoemd is , uir.

i. Het bevat maar ééne Soort (i) } in Öostin-

*SÏ£ f
.^e gt'oeijende , en dus onder "de Ceylonfche

Lcgg«nde. Planten , door den Hoogleeraar J. Burman-
N üs opgetekend , als gelykende naar dc Per-

chepier hier voor befchreeven. De Cinghalce-

zen 'noemen het Hanfapé , dat is Ganzenpoot,

om dat de Blaadjes 'er wat naar gelyken. Het

is een leggend Kruidje , met digte Haairige

Takjes op den Grond verfpreid, een Span lang.

De Blaadjes zyn geflceld , ovaalachtig en zeer

gekwabd , en uit derzeïver Oxèïch komen de

Elocmpjco voort, die ^aoi fch zyn. De Vrugt

beftaat als uic vier Greintjes, met een Puntje

daar tusfehen.

P o t a m o g e t o n. Fonteinkruid.

De Planten van dit Geflagt . hebben geen

Kelk, maar vier Bloemblaadjes; geen Styl, en

brengen vier Zaadjes voort. Of, zo men an-

ders wil, een vierbladigen Kelk en geen Bloem-

blaar

(i) Colclenia. Syst. Nat. XII. Gen. 17 ?1 p, i JO ,
«/.XIII.

p. 140. Fl. Ziyl. 69. Tcucrii f,cie Bisn^atica Sec. PLU*-

f. fccbepiei affinis. Bübm. i 9% Fijn^^
'
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blaadjes. Voorts is haar eigcnfchap, dat zy IV.

in Rivieren en ftaande Wateren , of ook in

Bceken en by Fonteinen huisvesten, waar van Hoofd-

de naam. 8TÜ«-

Hetzelve bevat twaalf Soorten , allen tot ons
XJj£

r*

Wereldsdeel bchoorcnde, naamclyk.

(O Fonteinkruid met langwerpig Eyronde , i.

gefteclde, dryvmde Bladen. r«f»'^f*

Deeze Soort hebben verfcheide oude Kruid-
w
k°nd-

frindigen niet gekend , of verward met een
a lfi '

Soort van Perficaria , die veel gemeener is in

ons Land en welker Bladen ook op \ Water

dryven, doch zeer fpits Lancctvormig en don-

ker groen zyn. Het Rondbladige Fonteinkruid ,

't welk deeze Soort uitmaakt , is derhalve nicc

afgebeeld by DoDoséus of Lobel, maar.

taamelyk wel by Füchsiuj ai t k a u v s ,

wier Afbeeldingen , hoewel de zelfden niet,

de rondheid der Bladen beter uitdrukken , dan

die V3n Camer ariüs. Zy zyn echter niet

Cirkelrond , maar byna volmaakt ovaal en gely-

ken eenigermaatc naar de Bladen van 't Ma-
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IV. labathrum of naar die van den Kaneelboom (*),
Aitdbel.

Ik vond cen s i00t) op >t Eiland Wieringen, ge»

Hoofd- heel digt bedekt met Bladen van dit Kruid, 't

stuk weIk ik iang in Noordholland vergeefsch gczogS

v£'
rV*' had ' In Vriesland is het zeer gemeen in de

Wouden ; zo ook in Lapland en Sweeden. lo

Switzerland komt het overal in ftaande Wate-

ren en zagt vloeijende Rivieren voor , zegt dc

Heer H aller. Door de Duitfchers wordt

dit Gewas begreepen onder den algemeenen

naam van Saamkraut , dat is Zaadkruid , dien

zy ook aan andere Waterplanten geeven. De

Franfchen noemen het E$i d'Eau of Water*

Aair, de Engelfchen Pondweed, dat is Vyver-

Onkruid : gelyk het by de Franfchen ook wel

Herbe dïEftagnes heet , en by de Duitfchers

Weiher - Bietter , dat is Meirbladen. r>och dec-

ze benaammgen zyn op verfcheide Soorten van

dit Geflagt toepasfelyk.

Uit een Wortel , die in de Modder of ia

het Zand van den bodem zit, geeft het Sten-

gen, een Stroohalm dik, die onder Water lange

zeer fmalle Bladen hebben , maar op het Water

ovaale Bladen, als gemeld is, welke zeer lang

gedeeld zyn en fterk geribd, dik en Hevig , als

die der Plompen , van boven bruinachtig, van

onderen bleek groen. De Aair komt aan den

(*) Latgvjnp'n Eyrond behoorden deeze Bladen niet ge-

noemd te zyn : want zy zyn nog niet tweemaal eo lang ais

breed, ik bevind ze, in rnyn gedroogde Plant, anderhalf

Puiin breed en twee Duim lang.



;> Deel, Plaat x.l i ,
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top uit een Vliezige Schccde; voort , die den IV.

Steel daar van omkleedt. Dezelve is digt be- 1V
•

zet met Blommetjes van vier Blaadjes, wel- Hoofd.

ken V a i l l a n t by de Pootcn van een Spie*

gel, (ik denk by die Klaamven , daar men de»-*.

Spiegels fomtvds mede vastzet,) vergelykt (*).

De vermaarde Ray zegt, dat zy de figuur heb-

ben van een Lepel. De Kleur is groenachtig,

niet Roozckleurig , gelyk die van 't geze-de

Prrfenkruid, waar mede Tra ces zelf ze

fchynt verward te hebben. Hall er merkt

aan , dat in ieder Bloempje agt laage Meel-

draadjes zyn , met dikke dubbelde Toppen , en

dat dit Kruid vier naakte Zaaden voortbrengt,

die Linsachtig zyn en genageld , alzo zy met

kromme Snuitjes, in plaats van Styltjes, zyn

verfierd.

De onvolmaaktheid der Afbeeldingen van dit

Kruid , die niet dan by oude en weinig bekende

Autheuren te vinden of anders ook, gelyk by.

W einmann, zeer gebrekkelyk waren (f)

,

dcedt my beüuiten , om het van my reeds

voor

/•*> n,„tr- nenW rafflez en patres de Miroir. Bttan. Pa
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.

IV. voor vecle Jaaren verzamelde in Plaat te

Afdeel, brengen ; gelyk dan Fig. i. op Plaat XLI %

Hoofd- zulk een Takje van bet Rondbladig of Dry*
stuk. vcncj Fonteinkruid , welks bladen op het Wa-

v
™rwy'

ter leggen, vertoont. Het is met eene Bloem-

Aair en met eene Vrugt-Aair te gelyk bela-

den, in welke eerfte zig de vierbladigheid der

Bloempjes , in de laatfte de geftalte der Zaad-

jes, die naar een Vogelkopje gelyken , en

waar van veelen nog met Bloemblaadjes om-

ringd zyn , vertoont.

ir. (t) Fonteinkruid met Hartvormige Bladen ,

um/°
Üa' dit de Steng omvatten,

deng°
rbIa

Deeze Soort komt in de zelfde Landen,
V

'

Fig!'z. d°cn doorgaans in dieper Wateren , die een

Kley -Grond hebben, ja dikwils ook, gelyk

hier by Amfterdam en elders , in brakke Wate-

ren voor. Zy heeft de Bladen zeer dun ,

groenen doorlchynende , byna als geolied Post-

papier. Dczelven zyn Ribachtig overlangs gea-

derd , en zitten aan de top -enden zo digt in

malkander , dat men 'er den bynaam van de

volgende Soort op zou kunnen toepasfen. Hier

zyn zy ook veel breeder dan om laag en gee-

ven een dik getelde korte Aair van Bloemen

(z) Petam^ttH Fob Cord. anplerkaalibtM. Ft. Lapp,

Suet. Hall. Helv. &cc &c. Potamogeton pcrfollatum. Raj.

Hifi. 18 8. Potamogeton Fol. latis fplendentibus. C. B. Pi'^

i9J. Potamogeton roftmdüoiiain altctom. Loes. Prusf. aoj.

T- 6$. GW. Prov. 12*.
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uit. 't Geheele Gewas houdt zig onder Wa- 1V\

ter ; komende flegts tot aan de oppervlakte.
Af^u

De Afbeelding van het Derde FonteinkruidHoonH
by DoDONéus, welke tot deeze Soort be-

STUK#

trokken wordt , is zeer onvolkomen : want daar„Z'!™
51'

in openbaart zig naauwlyks eenige doorbladig-

heid cn de Bloem- zo wel als de Vmgt-Aaïren

gelyken niets. Ook zyn de Zaaden van dat

Kruid, volgens dien Autheur, platrond, byna

als die der Linfen 't welk geenszins plaats

heeft. Ik heb derhalve ook daar van een Tak-

je met Aaïren , uit myne Verzameling, hier in

Fig* 2. doen afbeelden , waar in men duidelyk

ziet, hoe de Bladen de Takjes omvatten. Dit

Kruid is , gelyk ik op eene diepte van drie of

vier Voeten bevonden heb , zonderling vcr-

fchillende. Aan de Stengen om laag hadt het

Bladen van drie Duim laog en drie Kwartier

Duims breed', overhoeks, ver van elkander :

aan de toppen der Stengen hadt het troppen

van Bladen , die wel anderhalf Duim breed wa-

ren , op dergelyke langte , fleekende als Scheed-

achtig in malkander en de Steng geheel verber-

gende , ook van ovaale figuur. Voorts gaven

de Stengen ter zyden zodanige Rankjes uit,

als hier vertoond wordt, met doorbladerige of

omvattende Blaadjes, van meer dan een half

Duim breedte op een Duim laagte , waar aan

zig de Bloem- en Vrugt- Aairen bevinden. Ia

deeze zo wel als in de voorgaande en in dc vol-

gende
,
zyn de Bladen altemaal ovaalswyze ge-

» Bb s ribd,
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IV. nbd , zodanig dat de Ribben aan de kanten

AF^ fiL
" evenwydig loopen, 't welk maar in weinige an-

Hooró- dere Planten gevonden wordt. Men zou van dit

STOK' zeifdc Gewas een breed- en Smalbladig , als

r&wy- Dok een Doorbladerig en Digcbladerig Fontein-

kruid kunnen te voorfchyn brengen ; om van de

glanzigheid , welke het Loof zo wel als de Vier-

de Soort , die ik ook gedroogd bezit, heeft,

geen gewag tc maaken.

in. (3) Fonteinkruid met fpits Eyronde gepaarde

Bladen >
di& aan em > ëWff'M* Takken

feifi» en vierbloemige Aairen.

Deeze , in Italië en de Zuidelyke drelen

van Vrankryk voortkomende , groeit ook in

Switzerland, volgens den Heer Haller. Zy
verfchiltvan de anderen voornaamlyk, doordien

de Bladen gepaard of tegenover .elkander aan

de Stengen groeijen, en dat de Stengen gegaf-

feld zyn ,
geevende uit de Mikken een zeer kort

Bloemfteeltje , dat niet meer dan vier Bloemp-

jes draagt. J. Bauhinüs heeft ze middel/lag

glimmend Fonteinkruid geheten. In Overysfel,

omtrent Zwol , zou deeze Soort groeijen (*).

O0Fon.

(j) Petamegttin Tol. ovatisacuminatïsoppofitis Sec. Cuett.
Stamp. I. p 102. Foram. minus &c. Magn Mtnip, 303.

Gouan Mmif. 76. GER. Ptev. 124 . Fontinalis media !u-m J. B. Hifi' IU> P 777. RAj. Hifi. igp. Tribulus aqm-
ticus minor alter. ClüS. Hifi II. p. zji.

() Dï Gorter Fin, B<lg. p. 43 .
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(4) Fonteinkruid met Lancetvomige vlakke IV.

Bladen, die in Steeltjes uitkopen.
Afdeel;

Het Groote glimmende Fonteinkruid van dienSur™
'

zelfden Autheur a is door geheel Europa , tot iv.

zelfs in Sweeden , gemeen. Men vindt het ookGJ^eni,
overvloedig in Vaarten , Vyvers en Itilftaande

zoete Wateren , aan den Duinkant van onze

Nederlanden , in Vriesland en elders. In da

dieprte Meiren van Switzerland groeit het tot

de hoogte van tien en meer Vademen ; ftygen-

de dus tot aan de Oppervlakte van het Water ,

en Bofchjes maakende in deeze Diepten , wel.

ke, zo aldaar als aan den Ryn, voor de Snoe-

ken en Karpers , die 'er van verbaazende groot»

te zyn , dienen om hunne Kuit in te fchieten

en tot Voortteelinge ; weshalve men het , in

de Elzas , Hechtlock noemt. Hier toe behoort

zekerlyk het tweede Fonteinkruid van Dodo.
n ó u s ; 't welk hy zegt , dat overvloedig

groeit in de Biesbofch , op het verdronken

Land tusfehen Dordrecht en Breda. De Bla-

den zyn uitermaate lang en groot, fpits Lan-

cetvormig ovaal , en voor 't overige van gezeg-

de hoedanigheid ; te weeten als dun geolied Pa-

pier. Somtyds komen zy op de kanten een

f4) Pet/tmoftm Fol. lanceol. phnts in petiolos definenti-

bui. Fl. Sue. H. Cllff. R. Lugib, &c. GF.R. Prov. izu
Potaraogeton Foliis anguQis fplcndcnti'>ns. C. B. Pin. i9j.

Fontinalis Ineens major. ]. B. Hi/l. III, p. 777. Potamogctoa

II, DMt. VII. Stuk*
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IV. wcinigje golfachtig voor , 't welk maakt, dat
Afdeel. zy zig a js getand vertoonen. De Bloemfteelen

Hoof». zyn zeer dik en draagen lange, dikke, ronde
stih. Aaïren, uit groenachtige vierbladige Bloempjes

n!
-,™rwy' belbande , even als in de voorgaande en vier

Zaadjes voortbrengende van ieder Bloempje (f>

y. ( 5 ) Fonteinkruid met Lancetvormige ' over*

c^kST' hoekfe °f &Paarde ëeSolfds Zaagswys' ge-

tande Bladen.

Zeer gemeen is deeze Soort in de Slooten

en Ciraften van Noordholland , inzonderheid

van Westvricsland , alwaar men 'er de Kik-

„ vorfchen , op fommige tyden van den Dag 3

geweldig in ziet borrekikken ; des het Kruid ,

'c zy dat zy daar van eeten of niet , Vorfchen-

Slaa genoemd wordt. C. Bauhinus hadt

'er reeds dien naam aan gegeven. Het ont-

breekt hy ons ook aan den Duinkant niet. Het

groeit in Vriesland doorgaans in de Slooten ;

zo ook in de Zuidclyke dcelen van Swccdcn,

ïn Duicfchland en elders, verkiezende in Berg-

t (1) Het Fonteinkruid van Lobsl, dat ook gebelde Bla-

tis. f». ;..
1

•• Oïir. / ,.;;.!!

f. La&uca Ran-nn;. C. B. Pin ipj. For.iil ipatluim pulil-

]u*. Lob. Ictn. *S6, Tnbulus aquaticus ir.iu«r I. Clus.



schtige Landen veelal de sragt vloeijendeBeek-^J^

.

jes tot zyne Groeiplaats. ïv.

Lobbl geeft van dit Kruid een goede Af-HooFD-

beelding , onder den naam van Kleine Bron- Ta
*

Patich en zegt , dat hy het door de Apothe-»*.

kers van Languedok hadt zien opzoeken om
te gebruiken in 't Unguentum Martiatum,wmr

in , zo zy beweerden , geen ander Lapathuih.

moest komen. Tragus maakt 'er gewag

van als een tweede' Soort van Wier of Saa-

menkraut , die van fommigen gekookt werdt

tot' Draf voor de Zwyncn. Clusiüs fielt

het voor , onder den naam van Klein Water-

Minkyzer, om dat de Vrugten, uit vier Zaad-

jes beftaande, eenigszins naar de Waternootcn

gelyken. Hy hadt het by dezelven groeijende

gevonden.

Dit Gewas heeft Stengen van twee of drie

Ellen lang, naar de diepte van 't Water, die

als het gedroogd is nog taay en niet ligt breek-

baar zyn. Het vult.de Sjooten Vaarten en

Graften, met zyne ruigtc , komende met zyn .

Loof flegts tot aan de Oppervlakte van 't Wa-
ter. De Bladen zyn lang en fmal, op de kan-

ten Golfachtig gekruld , dun en doorfchynen-

de , gelyk die der anderen, doch bruingroen

of roodachtig van Kleur.

Deeze Bladen , zegt men, daan fomtyds

overhoeks , fomtyds ,tegen elkander over , en

de Stengen of Ranken zyn in deeze Soort

plat , 't welk dezelve van de volgende zou

OU-
K. dml. vu, sn»!
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IV. onderfcheiden. De Aairtjes zyn fchraai enA™EL
' klein.

jtük. (6) Fonteinkruid met Lancetvormige
, gepaaf-

vr. de, eenigermaate gegolfde Bladen,
Strraturtt.

zaagtan- of deeze een byzondere Soort zy, dan een
'2

* Verfcheidenheid van de voorgaande
, twyfelt

onze Ridder, 't Is zeker , dat , indien hec

Fonteinkruid met lange Zaagtandige Bladen, 't

welk de Heer Haller, als zodanig , betrok-

ken heeft tot de Vierde Soort, hier toe behoo-
re , het een verfchillende Soort zy. De Ver-
fcheidenheid van de voorgaande is door Mee-
se, in Vriesland , waarfchynlyk daar voor aan-

gezien* De Bladen zyn in 't zelve zeer fpits s

Weshalve het ook Oxylapathum van Dale.
champ genoemd werdt,* komende dit Gewas,
zo Linnjeus zegt, ia dc Zuïdelyke deelen
van Europa, in zagt vioeijende Rivieren voor.

vu. (7) Fonteinkruid met Liniaale Jlompe Blaad*

fumT*"' 3es €ü Samengedrukte Stengen,

Platftce.

(6) Potamtgttm Fol. Lanceolatis oppofitis Sec. Potamoj

Fol. obfeure undul. Caal. longe Ramofis. Guett. Stamp. 1

p. lo2. DAUB. Paris. ss. Vaïll. 8cc Fotam, longo fcrrat

folio. C. B. Pin. 193. Lap. fluitans longo ferrato fol.
J. ï

Hift. II. p, 7 88. Oxylapathum Dalech. Lugi, 6<a.

(7) Pttamageton Fol. Linearibus obrutis , Caule compresfa
H. CBf. &c. R. Lugdb, Pot. Caule plano &c HAIA
IMv. 2oi. Pot. Caule compiesfo Folio Craminis Canüii
&Aj, IJijl. ns.
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De platheid der StcDgetjcs onderfcheidt dee- IV.

ze Soort , zo wel als de. fmalheid der Bladen ,

Afd
J«-'

naar die van Kweek -Gras gelykende. Het Hoofd,

groeit ook alom in Europa , en is in de Rivie- STUK* •

ren van Engeland, door den vermaarden RAY,J2'r**^

zeer naauwkeurig waargenomen. Hoewel het

de Ranken, naar de diepte van 't Water, fom-

tyds wel twee Ellen lang heeft
,
zyn doch de

Blandjes zelden langer dan twee Duimen. De
Aairtjes beftaan uit afgezonderde Bolletjes ,

fomcyds gepaard, fomtyds overhoeks, aan dun-

ne Steeltjes. Het groeit , in Vriesland volgens

gezegden Autheur , cn ik heb het in onze Pro-

vincie ook waargenomen.

(8) Fonteinkruid met Borfïelige evenwy&ge vut.

Bladen * digi aan de Stengetjes en WaW-
jerachtig. jg***.

(9) Fonteinkruid met Lancetvormige gepaar- xx

de gefpitfte Bladen.

(10) Fonteinkruid met Liniaal - Lancetvor- x,

mige overhoekfe ongefteelde Bladen, dieM^amU

breedtr dan het Stoppeltje zyn. 'cra'sac.v

(t) Potamgtttn Fol. Setacels parallel

«iammentn Ramofum. C. B. Pin. 193.

(9) Potamogeion Fol. Lanceol. opp<

Lugii kis. DALiB. Paris. SS- Potam.

folium. C. B Pin 193. Prodr. lol.

(loj P,tamc£ettn FoL Lilieaxi-LaaCCC

U* D£SLi vn, Stuk»
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IV. £)eeze bepaaliogen moeten de onderfcheiding

Afdeel. maa fcen van deeze Soorten, altemaal meer of

Hoofd- min Grasachtig , en voorkomende in de ftaan-

ftuk* {je Wateren cn Moerasfen, zo van Europa in

't algemeen , als van deeze Nederlanden,

xi. (n) Fonteinkruid met Liniaale , overlmkfe,

soandSi
mderfcheiden Bladen > dis van onderen

Scheedachtig zyn.

Hier wordt het Zeer Takkige Zeekust -Fon-

teinkruid , met Haairachtige Bladen en groóté

Hoofdjes , van Plikenet, t'huis gebragt.

Ëen Soort met breede Grasbladen, van' HaL*
ler gemeld , hadt ook zeer groote Zaaden.

Aan de Zeekuften van Europa is deeze ge-

meen , en , zo wel als de voorgaande en vol»

gende , een Jaarlyks of Zaay - Gewas. -

xu. (* a) Fonteinkruid met Liniaale gep&ardè en

Camk«Mff lat^sö}i«qn &e. Raj, A*£l, IIL p. 149. T, 4.

fi. Pot. Fot. LsmceoL acuminatis planis. Gek. Pnv. 124.

Pot. minus, lol. denfis Set. MAG». Monsp. 3ÖJ, Fontinalis

media lucens. J. b. HiJI. HL p. 777.

1. pufiïl. fluitans. Bocc. Sic. 42. T. zo. f.

(iz) Potamogttên Fol. Lin»aribus oppofltis , alternisquC

diftinais , BaG patentibus , Caule tereti. Fi. Suis. Dalib.
Pari*. 50. gort. Belg. pot. Fol. lincaribus alteinis remotis.

Lurü, n5, 'Pot. minimum Capillaceo folio, C. B. Pi»,



oVsrhoekfe onderfiheidcn Bladen , aan dtn

Voet Uitwekende t tn rondt Stengetjes*

Déeze is de laatfte der Soorten van Fon-

teinkruid, die door den Ridder opgegeven zyn.

Zy fchynt byna als een Verfc!;eideiiueid aan-

gemerkt te kunnen worden van de Agtfte

Soort , tot welken het 'Takkig Grasachtig Fon-

teinkruid van C. Bauhinüs is betrokken ,

hetwelke de vermaarde Vaillant t'hiffs

brengt tot z.yn takkig met (trasachtige Bladen ,

dat door zyn Ed. onder den naam van zeer

'groot Fonteinkruid , met langere 'Grasbladen ,

fchynt afgebeeld te zyn (*;. „ .Hetzelve

„ groeit , zegt hy , menigvuldig in 'de Scïnc

te Pafys, blocijende in Ivley en Juny. Ook

s , Waterkommen te Verfames , van meer of

„ minder grootte naar de Diepte, yerheffen-

3., de zyne Aaircn boven de Oppervlakte van

„ het Water. Deeie Aaircn beftaan uit twaalf

9) of vyfticn Bloempjes met v/itte Topjes, ver-

9, toonende zig aldaar in Mey en fbmtyds zelfs

„ in April. Dcszelfs Stengen en Takjes zyn

„ uk den bleek paarfchen wit, en gelyken naar

„ Vioolfnaarcn. De Bla-lcn 7\n eenigermaacc

u Geuts.

Fmril T.

?

U. C *

P
HALL. H,lv. zot.

is, Gratnineo folie tong:-*?. B,-*.a
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'IV. Geutswyze geplooid , ontfpringende uit een
Afdeel.

^ foolt van Scheedje , dat de Takjes omvat

Hoofd- „ en uitloopt in twee kleine Oorcjes , die zig

STUK * „ digt aanvoegen tegen het Scheutje , dat uit

vüu™*' a» de Scheede komt. De Stamper van de

„ Bloem , uit vier Vrugtbeginzels famcngefteld

,

„ is omringd met agt Meeldraadjes of liever

„ Meelknopjes , welke vervat zyn in een Bloem

„ of Kelk , die uit vier Blaadjes van eene Le-

„ pelachtige figuur , of uit éón Blaadje , dat

3 ,
kruislings op de zelfde manier in vieren ge-

„ deeld is, beftaat. Van het Kleine Fontein*

„ kruid met Grasachtige Bladen, is de Bloem

51 eveneens, doch kleiner; de Blaadjes zyn plat

„ en komen voort uit een Scheedje, dit om
„ het Takje fluit , en de Zaadjes zyn , ten ge-

„ tale van vier , in 't vierkant geplaatst (*)."

De Heer Haller heeft het gedagte Groo-

te Fonteinkruid, met Grasachtige Bladen, van

Va illanTj betrokken tot eene Soort , wel-

ke zyn Ed. noemt Fonteinkruid met ronde Sten-

gen, platte , zeer lange Bladen en een dikke ge*

drongen Aair. De Bladen van deeze , die zeer

gemeen was aan de Oevers by Gottingen , had-

den nogthans maar de langte van vier of vyf

Duimen , zy waren overal minder dan een Li-

nie breed , en hadden de kanten nederwaards

omgeboogen (f). De Stengen waren zeer lang,

rond
(*) Ibidem , pit;. i«4 .

^
<T) Murgi*t derfum tonvoluio. indien men daar door ver-

4ou xy met het gemelde fttookeo.
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rond en door menigvuldige Takmaakingen digt Wï
in elkander Verward, zig buigende naar den loop

Af^**M

Van den Stroom , en gaven aan de toppen ,
op ;1oofi>

korte Bloemfteelen* dikke Aairen uit. Het Gs- STÜK'

troste Smalbladige van C. Bauhinus worde tS?****
door zyn £d. hier ook t'huis gebragt ; doch 't

fchynt veeleer dat het Grasachtige Takkige van

dien Autheur, hier behoorc. „ Hetzelve, naa-

j, melyk , brengt uit een Steng van een Voet

of ook wel een Elle lang, die zeer dun, rond

„ en witachtig is , met verfcheide Armen
,
lang-

„ werpige , donker groene , Grasachtige Bla-

3 , den , niet overhoeks , maar ver van elkan-

s, der, voort, welke in andere Blaadjes, byna

s, Haairachtig dun , uitloopen , en boven. Ken

komen uit de Oxels der Bladen wederom

„ andere Stengetjcs , die zig op de zelfde ma-

li nier verdeden. Aan 't end van de Steng

3, komt een Steeltje van drie Duimen lang, met

„ zeer kleine Bloempjes, waarop kleine ruuw-

„ achtige Zaadjes voigen , niet als aan een

3, Tros, maar meer verfhooid en Aairswyze

5,
vergaard (*>"

^

(*) Dits befchryft C. Biumsus dit zyn Cratachilg Tik.*

lót FêHteirkruid, onmiddelyk agter de befchryving van het

andere, 't welk derhalve weezentlyk Rcccmcfum heeten

moet, niet Ramofum ,
gelyk iommigen het begreepen heb»

ben , om dat het door een Drukfeil dus in de Pinax ftaat.

Hy zegt duidelyk daar van , dat de Bloempjes en Zaaden als

Druifjes by elkander geveegd zyn cn dus weezentlyk getrost

vl een Trosje uitmaakende. J. Caumn'üs begreep dit ook

Cc 2 wq
II. DML. VII. STUK.
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Ik heb hier in dus uitgeweid , om dat ifc

iv

EL
* niet anders kan zien , of dat Fonteinkruid, *c

Hoofd- welk in de brakke ftinkehde Wateren om dee-
*TÜK* ze Stad en ook wel binnen dezelve, zo me-

J£u
Wy

' nigvuldig groeit , komt overeen met het ge-

zegde Groote van Vaillant, of behóórt

tot de Agtfte Soort , Welke de Ridder Ge-
kamd noemt , om dat de Blaadjes evenwydig

zouden zyn , dat in het vlottende Kruid oog-

fchynlyk plaats heeft , en de figuur is inder-

daad meer Eorftelig dan Grasachtig* Het Vtti-

ktlbladig Duizendblad van Lob el (*) drukt

eenigermaate daar van óle Geftalte uit. Het

Kleine vao Vaillant, dat holle Stengetjes

heeft , heb ik in Slooten van weinig diepte , ten

platten Lande, aangetroffen.

Behalve het Vlottend of Rondbladig Fontein-

kruid , en het Glimmend of Spitsbladïg, 'als

ook een Soort met zeer lange Grasachtige

Bladen , vondt de Heer Doktor M i t c h e l in

Virginic, aan den Zeeboezem Chefapeak genaamd,

een Fonteinkruid nut langwerpige Bladen : dus

door den Heer Clayton gctyteld. Het-

zelve was met zyne Stengen in 't Zand ge-

dooken , en kwam in Vrugtmaaking mee dit

Geflagt overeen , bloeijende in 't laatst van

July

wel en derhalve hadt ToüBNEïoht tnïf , wanneer hy oor-

deelde, dat de eerfte zulks verbeterd had op de aaninerktnj

an zyn Broeder, en dn het derhalvo Ram/urn rnoeft zyn.

Hifi de, Plant. Parts, p, 3 5*.

(*) MyxiophyUwu iiuttteiphyliiun paluike altttsua, WIi
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>uly. Het hadt een Stank over zig, gclyk IV.

hec Wier en andere Zeegcwasfen (*). *
A'™*L>

Hoofd-
R ü P P 1 A. STUK.

Naar den geleerden Autheur van de bc-«i*.
s*

fchryving der Planten, die omftrecks Jena groei •

jen , heeft dit Gcflagt zyn naam. De Ken-

merken in 't byzonder zyn , dat het geen Kelk

noch Bloemblaadjes heeft , maar vier of vyf

Zaadjes , die ieder op een eigen Steeltje (laan.

De eenigtte Soort , hier toe betrokken (1) , r.

voert haaren bynaam van den Zeekant, alwaar M**ui**,

zy voorkomt in verfcheide deelen van Europa. zcekaat#4

In Westgothland , dat tot Swecden bchoorc

,

ten minfte , vondt Linnveus haar op 't

Strand , ook groeit zy aan de Zeekust van

Provence; doch elders 4 gelyk by Montpellier,

vindt men ze in Meiren of ftaande Wateren.

Micheliüs , die 'er , naar een voornaam

Itaiiaanfch Heer , den naam van Buccaferrea

aan gaf , vondt die met zeer fpitfe Bladen ,

wel-

{*) Gron. Flor, P~,rg. Lugdb. I7tfl. p. 2J.

(D Ruppia. S^r. Nat. Xll.^Gcn. 17S. p. ul.^.«ir.

rarötimum &c. Raj. Angl. III P . 1 54. T. 6. f. ï. Fot. ma-

r tiinumpudllumalteruin. Raj. Hijl. 150. Gramen raaricimun»

Cc,
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IV, w-lke dc Fucus Ferulaceus van Lobel is,

T"
L

in Graftcn van Zeewater, by den Koningly-
HooFDr ki n Weg , Viareggh genaamd , te Florence.
sTü!T. Dergelyke Kruid is ook aan de Zeekust van

%igi,
rwy

" Virginic waargenomen.

Zo als de Ridder dit Gewas, in de Zomer
des Jaars 1746, aan den Zee -Oever van West-
Gothland in Sweedcn vondt , kroop hetzelve

met zyne Stengen byna onder 't Zand, gaf
kleine Blaadjes, die Elsvorjnïg waren en droeg
zyne Bloempjes in de Oxelen

, gelyk het klein-

üe Grasachtigc Fonteinkruid. De Steng was
dun en Draadachtig , in Leedjes verdeeld en

Takjes geevende uit ieder Knietje. De Blaad.

jes , zeer fmal en plat , van figuur als een
Speld, omheisden malkander met een breeden
Vliczigen Voet. Hier in was een ongelteelde
langwerpige Aair begreepen (*) , waar van de
Bloempjes beftonden uit vier rondachtige Meel-
knopjes

, ecnigermaate dubbeld, en vier, vyf
of zes Vrugtbeginzeltjes ; de Vrugt uit even
zo veel Eyronde Zaadjes , elk op een byzon-
der Steeltje, zo dat dezelve zig als eenKroon-

Deeze befchryving komt nagenoeg overeen ,

I OngefteeU komen decze Aairtjes ook voor in de Af-
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met die van het tweede zeer kleine Zee - ™'

teinkruid, dat Ray in Moerasfigc Slooten, 1V.

aan den Weg, van Colcheftcr in 't Graafïchap Hoomr

Esfcx naar Goldhangcr , en dus op een aan-
_

merkelyken afrtand van de Noordzee, vondt.,,-,.

Evenwel zou die ,meer kunnen ftrooken met

cece Verfcheidenheid van dit zelfde Gewas ,

in dergelyke Slooten by de Zoutgroeven van

Iftria groeijende , welke Mi

c

helios af-

beeldt, hebbende de Blaadjes ttomp. Met

deezc laatfte komt zodanig een Kruidje over-

een, dat ik voor veele Jaaren in een Sloot van

Noordholland gevonden heb , en dus zou de

Ruppia ook tot de Planten van ons Land be-

hooren. Linnjeds hadt dezelve , nu reeds

veertig Jaar geleeden ,
by 't Dorp Katwyk ge-

vonden , en zegt verder, dat menze in Sloo-

ten of Kanaalen aan den Zeekant , van Italië,

Vrankryk, Engeland en de Nederlanden, aan-

treft (*). De Afbeelding van 't gezegde Plant-

je, dat geheel onder Water groeit , heb ik m
Fig. 3, op Plaat XLI, gegeven.

S a g 1 n a. Vetmuur.

Een vierbladige Kelk en 1

*s waarop een Zaadhuisje volgt , dat vier-

ïrnDÏff is met eene Holligheid en veele
ICPPlg

Zaad-

Plantam ad pagum Katwyk icgm

Cc 4
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IV. Zaadjes , maakt de byzondere Kenmerken uifH
Afdeel.

Het bcvat v jer Soorten , waar van twe$

Hoofd Europifche , twee Uitheemlche.

i. (i) Vetmuur met leggende Tqkj.es,.

'ïxïXnd.' BY ^ mee^en is dceze voor een Soort van

Muur gehouden geweest , en aiterkleinftcMuur a

met een ver-ganglykc Bloem, door Ray gehe^

ten, Anderen noemden ze Gras- of Mosach-

tig Muur , en dien naam mogt zy met "reden

voeren, dewyfzy veel op bcfiraate Paden aan

oude Muuren en tuflehen de Steencn dec

Straaten , zelfs in deeze Stad' en door ons ge-

heele Land voorkomt, verwonende zig dan als

Grasachtig Mos. Elders vindt menzc ook op

dorre Velden-, Heijcn en Gebergten , onder 't

Mos. Dit hadt in de Zuidetyke deelen van

Vrnnkryk ' plaats, in Lapland vondt L i n,

N Èl t
1 s haar op de Bergen , niet in de Wü<-

dernisfen. In Switzerland is niets gemeener op

de Bedjes in de Tuinen , in Bloempotten en

(i) Sd£ina Rimiï t>i'cciin.'-enri
;vi>. Syst. Kat. XII. Gen.

J 7 6. p. uufeg. XIII. p. Ui. F'. Laf?. Suec R. Lugdb;

26. Sflgina Fol, fu'miatis. Gf.R. Ptov. +02. Sag. Scapis &
Rarais uniflpjis. GOETT 3W*/. 2. p. =7-7- Alfine mujcofo,

Flcrc tfpens: Dill. G**/ «i- Alfine pufilla Graminea Flore

HoiC fugaciRAj. S*pfi. ip». T0UHNF- /«/? 243- TOURM».

Ajur.c tetr-pcuii.) Fol. angullis *c. HA LX.. Hthfm.

fimlbus & fucculcmis. Raj. XII. p. !4f. ARD»
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op ongeroerde Gronden , zo de Heer H a l- IV.

ler aanmerkt. Die komt met myne Waar- Afi|«l;

ceeming, dien aangaande, overeen. Hoofd-

Zyn Ed. betrekt daar toe, behalve het A1. STUK»

lerkleinlte Muur, met een vergankiyh Bloem,™"**
pok twee anderen van To urne fort, die

tot de voigende veeleer fchynen te behooren.

De eerfte is, door dien Autheur, in zyn be-

fchryving van de Planten omttreeks Parys,

ornftandig voorgefteld. Aan dunne groene

Rankjes, die zig over den Grond tot twee of

drie Duimen ver uüfpreiden, komen uit ieder

Knietje twee korte Elsvormige Blaadjes voort.

Ook heeft dit Kruidje om laag dergelyke Blaadjes.

De Bloemfteeltjes , aan 't end en uit de Oxels

fpruitende , draagen ieder een groen vierbladig

Kelkje , waarin vier witte Bloemblaadjes» die

..kleiner en zeer verganglyk zyn. De Heer

Jacquin merkt aan, dat die Plantje, in 't

wilde of in de Bosfchen groeijende , geen

Bloemblaadjes heeft. Hy zegt , dat hetzelve

iumtyds een vyfbladigen Kelk , vyf Stykjes

cu een vyf'fclcppig Zaadhuisje heeft , doch al«

toos vier Meeldraadjes. Aangekweekt zynde,

voegt zyn Èd. 'er by ,
blyft het over.

(2) Vetmuur met byna regtopjlaande ruigach-
A
ij-

t̂

tige Stengetjes en overhvekj'e Bloemen z»n- e <Sibi*.

der Blaadjes. Dit**™*
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IV. Dit Kruidje , in Italië groeijende , volgens

Afdeel» den Heer Arduinus , en door hem afge-

Hoofd* beeld, is 'er thans, als een byzondere Soort,

stuk, door den Ridder bygevoegd. Het zoude een
Vierwy.

jaariyks Gewas zyn.

in. (3) Vetmuur met opjlaande Stengetjes , die

lOpftaand. iMMt éénbloemig zyn.

Dit , zo wel als de eerfte Soort , iu Vrank-

ryk , Engeland en Duitfchland , op onvrugt-

baare Steenige pjaatfen groeijei de , is onder

den naam van Muur met Anjelier -Blaadjes

door Ra y afgebeeld. Hiertoe behoort het glad

Voorjaars Muur van Montpellier , door Vail-

lant keurlyk in Plaat gebragt , als gemeen

zynde in de Zandige Landen omftrecks Parys.

Dit zal buiten twyfel het Zeer kleine Grasach*

tige Muur van den vermaarden Tourne-
forTj met eene vierbladige Bloem ,

zyn , welk

gemecnlyk tot de eerfte Soort betrokken wordr.

De Heer H aller heeft in de Switzerfche

Alpen een Kruidje gevonden , waar toe zyn

Ed. het Leggend Vetmuur van Linn^us
betrekt ; doch het welke meer gelykt naar

AlfiMFof. CaryophylI*is. RAJ. AngU III. p. 344. T. ij. f.

«7*. DlLW. Pent. 86. SagJna Fol. lineari - lanccolatis. GEB.
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Jceze Soort, als Blaadjes hebbende van ander- IV.

half Duim lang. Doch 'er fchynt in deeze
A™=EI" -

Plantjes ook een aanmerkelykc verwarring Hoofd.

plaats te hebben, waarfchynlyk fpruitende uit
STUK *

de Speclzugc der Natuur. «Sf
3

^?
't Gezegde gladde Voorjaars - Muur van

Montpellier , dat , volgens Vaillant, Zee-

groen Voorjaars - Muur moest genoemd zyn

,

is, volgens Gouan , een Plantje van ander-

half , ze'den twee Duim hoogte , van vier toe

zeven paaren van Blaadjes hebbende, en uit-

loopende in een IangBIoemfteeltje, meest één,

doch fomtyds ook driebloemig. Hier geefc

Gerard , in Provence, den naam van Sagi-

na met Liniaal - Lancetvormige Bladen , aan.

Het heeft , volgens Vaillant, de Kelk'

blaadjes van figuur als de Kafjes van Koorn,

dat is gefpitst Lancetvormig , met een wit

zoompje en de Bloemblaadjes zyn daar in zo-

danig geprangd of bekneepen , dat menze nog

vindt , als de Vrugt ryp en droog is. Dezel-

ve maakt een Bekerachtig Zaadhuisje, dat van

boven gaapt , met agt puntjes, uit, en dit is

in de Kelk begreepen. Het bloeit tegen 't end

van April of in Mey.

(4) Vetmuur met opjiaande Stengetjes en ge- tv.
_

paarde Bloempjes,
;

virgScC

.... V_' r.' - . ! Dit

U) Saglna Caiile crerto Flotibus oppofltis. Sagini afEni*

lUnta minima Flotibus albis. CJLAYT. N. 643.

II. Deel. VII. Stuk»
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IV, Dit is een zeer klein Plantje in Virginie;^

*

EL * onder 't Mos aan de kanten der Bronnen , voort-

Hoofd- komende. Het heeft een Draadachtig Sten-

•tuk.
get j

e van een Vinger lang, bezet met gepaar-

^rwjf* de Elsvormige zeer kleine Blaadjes en de Bloemp-

jes hebben ieder een Steeltje. Naast fchynthet,

in Vrugtmaaking , overeen te komen met dit

Geflagt. De eerfte Soort is door den Heer

Qlayton in Virginic ook waargenomen (*)<

T I L L JE A.

Een drie of vierdeelige Kelk , drie of vier

gelyke Bloemblaadjes en drie of vier veclzaa-

dige Zaadhuisjes , maaken de byzondere Ken-

merken van dit Geflagt uit. Het bevat twee

Soorten , ook van zeer kleine Plantjes , die in

pns Wereldsdeel groeijen , naamelyk.

^ (i) Tillasa die opjlaande en gegaffeld ij, met

'étJuiltX
BladtrtJ" en vitrdeelige Bloempjes,

waicnge.
jn ^e Zuidelyke dcelen van Europa

,
ja zelf»

in Vrankryk , en in Sweeden , komt dit Kruidje

voor. Het was te vooren Crasfula genoemd

geweest en de beroen&e Vaillant heeft

'er de Afbeelding , onder de Planten die om-

ftreeks Parys groeijen , van gegeven, noemen-

de

l <*; Gron. FUr. ViTg* LugdSst. i7<rt, p. zj»

(i) TiiU* ere&a dichotoroa Fol. acutis. Sf >t. Nat. XU.
Gen. 177. j». 132. XIII. p. 14». FU Sutc. II. N. ifi.

CrasfUla Ciulc dichotomo. Fl. Suec. z S 9. Dali». Par. 98.



de hetzelve Merklcinft jaarlykt Sedum, vut lv\

ten Rooskleurige vierbladige Bloem. Op plaat-
Ar
^Kt *

fen in het Bofch van Fontainebleau , daar het Hoofo<*

Water 's Winters geitaan hadt, vondt hy het- 8TUC*
•

zelve in 't Voorjaar , bloeijende van Mey tot^r*ss
\

Auguftus > en dan vergaande. Het groeit niet

meer dan één of anderhalven Duim hoog. Het

heeft paarfchachtige Steeltjes , bezet met klei-

ne Sappige Blaadjes en Bloempjes als boven

gemeld. Van Smaak is het een weinig famen*

trekkende (*>

(ft) Tilfea die op den Crmd legt.
ÏL

Dit Kruidje , door den geleerden MichE. ^oïgs.

lids, een Florentynfche Kruidkenner, in

Spieeten der Rotfen, aan Wegen en op Vel-

den , in Toskanen gevonden zynde , werdt door

hem Tillcta genoemd, naar cenen Tillius,
die in de laatfte helft der voorgaande Eeuw
leefde , en van wien men een Lyst der Plan-

ten van den Pifafchen Tuin, met zyne Waar-

ueemingen, aan 't licht gegevea ziet. Het ver-

r <•} Moo|lyk heeft mes het hy

willen afbeelden,

(z) TUUa piocum!;er.s. H. Vpi
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IV. toont zig als Mos, zynde, daar het in 't wildé"

Afdeel.
gTOe j C } naauwlyks een Duim hoog , doch in

Hoofd- de Tuinen eens zo groot wordende. Hyver-
stuk. toont de Vrugtmaakende dcelen , die hier het

vff'
rwt

' ëetal van d"e neDDen
>
door Vergrooting. On-

der den naam van Mierkleinst kruipend , Mes-

achtig Huislooky dat de gedaante van Var-

kensgras heeft , is dit Kruidje door Bocco-
NE, die het op Sicilië aantrof, ook afgebeeld.

Men wil dat hetzelve zou zyn het Mosachtig

ollnkleinst Varkensgras van dien Antheur; 't

welk Tournefoht in zyne Kruidleezin-

gen om Parys ook vondt, doch niet wist tot

welk Geflagt te betrekken. Het groeit ook in

Languedok en Proven ce.

V. HOOFDSTUK,
Befchryving der Vy fmannige Kr ui d eN*
Pentandria, tot welken de zogenaamde Ruuw-
bladigc, als ook de m-efte Kroontjes - Kruiden

en zeer veele anderen behooren.

Ik zal de opgegevene Kenmerken niet her-

haaien. Het eerlte Geflagt der Ruuwblü'

digen voert den naam van

Heliotropium. Zonnewende,

Niet om dat het zig naar de Zon keert, ge-

lyk vcelc andere Planten a maar in 't midden

van
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Van den Zomer bloeit , als de Zon naar de IV.

Linie wederkeert. Het wordt van fommigen AfD
y
Et'

Scorpioenkruid ,
wegens de omgedraaide Bloem- Hoofd-

Aaien ,
geheten, doch dan moeiten zy het STüK*

Scoi'pioenftaart genoemd hebben : want liet n^m>i1*

Kruid heeft niets van een Scorpioen 3 ja zelfs

weinig gelykenis naar deszelfs Staart.

De byzondere Kenmerken zyn , een Trom-

petachtige Bloem , die in vyven gedeeld ris »

met T?ndjes daar tusfehen, en den Keel mee

Gcwclfjes geflooten heeft. Voorts is in die

Geflagt, als ook in 't volgende, aanmerkclyk ,

dat de Vrugtdraagende Aairen allengs regc

worden.

Dit Geflagt bevat thans negen Soorten > waar

onder twee Europifchc, als volgt.

(1) Zonnewende met Lancetvormig Eironde

Bladen , een Heefterachtige Steng en me- piumPen^

nigvuldige Trosachtig byeen vergaarde
v'™*™\,

Aairen. Wche."

By Miller vindt men deeze Peruviaan-

fche afgebeeld §
die door den Hooglceraar

Murray befchreeven wordt , als Stengen

hebbende van twee Voeten hoog , die ruig en

ruuwachtig zyn , zo wel als de Bladen , weder-

zyds groen en kort gelteeld; de Bloemfteel-

.j:v ^ - . tjes

fi) Htlittrtplum Foliis Lanceolato • ovatis &c. MlUU 'Z>ü?f

II» DZIL. VII, SlVJt»



4il Vyfmaünsg* Kruide^

IV. tjes gegaffeld; de Aaireü ednzydig orhgekromël
Afdeel» ^e Bloemen blaauwachtig en naar die van de

Hoofd- volgende Soort gelykende.

ïu ITO Zonnewende met Hartvormig Eyronde,

l£ÈJr ft'üïe »
rümvacIltiSe Bladen

, enktide Aai'

'ren en tüeedeclige Vrugten.

Behalve de Blaauwe Amerikaanfche Zonne-

wende van Dodart, wordt hier ook die

van Hermannus, welke fmaller Eiadett

heeft, t'lmis gebragt. De Groeiplaats is in

de beide IndiëD.

in. (3) Zonnewende niet Eyronde , rimpelig ruu~

Parvtft. Wy gepaarde, overhoskfe^ Bladen en twee"

ic *nV.oe. 'vou'Hge Aairen.
«ige.

Zeer gelykt deeze , die ook ïn de IndiëQ

huisvest, naar de voorige; doch de Bloempjes

zyn zeer klein , doorboord f wit met een gee»

len Grond.

tv< (4) Zonnewende met de Bladen geheel ef*

(2) HeHotrtpium Fol. Gontato- ovaris &c. Fl. Ztyi* joi

L*lti, 405. Hel. Amer. cócruleum. Dod. Mem. %i, Flux.

Th-jt, 14S. f- 4- 0. Hel. Amer. coer. fol. Horraini stngutUo*

tibas. HERM. Lügib. jo7, SÜ3AN. Jam. 98 .

O) Htliotropium Fol. cvatif mgoih 8cc Mant, »oi« Heli*

f, 175. Hel. an^iosj»etmuïu. Mua». Pi. Gttt, p. XI7,

U) tUUêtrafium Fol. o.acu imejerrirait Sec. H. Upt,

IltfTi
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fewandig Wollig, gerimpeld, en twee- IV,

voudige Aairen. Afdiel;

Deeze Soort, een Jaarlyks of Zaaykruid , f^i?'
gelyk de volgende , groeit in de Zuidelyke Mma
deelen van Europa en is ook niet onbekend in"'**

de middelde deelen. Ik vind ze wel onder

de Planten van Düitfchland niet aangetekend,

maar Toürnbfort nam dit Kruid, in zy~

ne Kruidleezingen , omftreeks Parys , waar ;

de Heer Haller in Switzerland , daar het

in de Zuidelyke Streeken overvloedig groeit,

hebbende op fommige plaacfen een zeer fter-

ken Jasmyn-Reuk. „ De Steng, zegt zyn

„ Ed. , is gearmd, een Voet hoog (*), regt-

j, op (taande , met gedeelde, Eyronde, ruig-

„ achtige Bladen. De Takken loopen aan *c

: , end uit in zeer lange JBladerlooze Aairen,

„ die fpiraal omgedraaid zyn. De Kelk is

„ ruig , de Bloem wie met een groenachtig

9 > middelpunt, het Zaad Kegelvormig Eyrond

,

„ gerimpeld."

Van ouds is dit Gewas tegen Kankerachtige

en andere vuile Zwcercn aangepreezen , en

hierom noemt Ruellius hetzelve Kanker-

kruid*

Saüv. Abnsp. Hert. Cliff. 4 s- R. Lugib. 404. Heliotropium

Dod. Ptmpu 70. CAm. Épit. p. 1000. Hel, majus Sc Hctba

Cancri. Lob- Ic. 260.

(*; Goua» geeft 'er de hoogte van een Elit aan. H#rr,



4i* Vypmannige Kruiden.

IV. kruid. Hedendaags fchynt het naauwlyks iri

Afdeel,
gebruik te zyn> de Franfchen wordt h(?t

Hoofd- Herbe aux Verrues , dat is Wrattenkruid , ge-
STUK

- hctcD.

v&ï
KVJy

' ^oor den Hoogleeraar N. L. Burman-
nus is een Malabaarfe Soort van Heliotro-

pium in Afbeelding gebragt , welke zyn Ed.

als eene Verfcheidenheid tot deeze Soort be-

trekt; waar van zy, zo door haare Wolligheid,

als door de kortheid der Aairen , aanmerfce-

lyk fchynt te verfchillen (*).

v. (j) Zonnewende met de Bladen geheel effen-

fiumfll'i- randig Wollig , geplooid ; de Aairen en-

Deeze kleinere Soort van Zonnewende groeit

onder de andere , volgens Garidkll
,
by

Aix in Provcncc. Clusm s, die ze zeer wel

afbeeldt , vondt haar aan de kanten van fom-

migc Akkers , by Salamanca, in Spanje. Be-

halve dat zy kleiner is, en met de Takjes op

den Grond legt , merkt hy aan , dat de Bladen

ook kleiner, doch welriekende zyn, even a!s

in de voorgaar.de Soort.

vi. (6} Zonnewende met fmal Lancetvormigs

( S\ Heliotr$pium Fol. ovat. intcgerrimis &c. Hel. minus f*

pin«m C, li PiK. ist. Clus. Hiji. II. p.47.Wsp. i9i.

(6) Heliotrtpiam Fol. lineari - Lanccolatis ptlofis &c. Am.



Op Jamaika is deezé Soort door Sloane^*
waargenomen , die hy Kleinere Zonnewende

met Bladen van Steenzaad noemt. Browne
heeft ze 'er ook gevonden.

(7) Zonnewende met fmal Lancstvomige , vit.

gladde
, ongeaderde Bladen en tweeyoudige vfct^a*

Aairen, (^^^
Deeze voert in 't aVcmeen den byranm van

kurasfaufche , onder welken Morison haar

afbeeldt; doch zy komt ook in andere Gewes-

ten van Amerika voor , en thans wordt eeri

Ceylonfche hier t'huis gebragt.

(8) Zonnewende met Liniaate gladde ongea- vm_

derde Bladen en verfpreide zxdelingj'e^
Bloemen.

Deeze , in Ooftindie en wel op Java groei-

jende, is een klein kruipend Plantje, met byna

ongefleelde overhoekfe , eenzaame Bloemen,

tusfehen de Bladen verfpreid.

(9) Zon-
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IV* (9) Zonnewende met Liniaaïe Jlompe
Afdeel»

gg mden ^ gegapdde Bloemjleeltjes , vier-

Hoofd- bloemige Aairen en eene Heefterachtige

SUng.

%"afialt ' Boomachtige Zee - Zonnewende , die Wollig

^Boomach-jj^ met Bladen van Amerikaanfch Gnapha-
fi * lium, noemde Sloane een Gewas, dat aan

de Oevers der Westindifche Eilanden groeit.

De Heer Jacquin, evenwel, bevondt het-

zelve op de Stranden van Kuba en St. Eu-

ftethius , meest maar twee , doch fomtyds ook

zes Voeten hoog te zyn. Die van Barbados

Doemen het Zee -Lavendel , volgens Plüke-
net, Hier uit kan men van de fmalte en

Kleur der Bladen oordeelen. Evenwel moet

het fomtyds vry veel grooter vallen , dewyl

het een witte Kroon maakt , die men dikwils

uit de Schepen , langs Strand zeilende, kan

zien ; en waar door de Oever ongemeen ver-

fierd wordt: zo gedagte Heer ƒ a cqu in ver-

haalt. Hy zegt dat de Aairen zeer famenge-

iteld zyn , en zo djgt van kleine Blommetjes

,

dat men *er geen uit kan krygen, zonder de

andere te kwetzen.

(9) Helhtropium Fol. Linearibus obmfis tomemofis &c.

Hel. Arboreum raaritimum tomentofum. Sloan. Jam. 9 J.

Hifi. p. au. Hel. Gnaphalodes Litoreum Sec. Pluk» Alm*
Ui. T, 1,3. f. it J4C<*. Amtr. Hifi. *J« Tt l7 », U II.
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M y o s o ris. Muizen -Oor. IV.

Afdeel.

Dit Geflagt bevat niet het gewoone Mui-^^
Een -Oor, maar eenige andere Planten. Dc STUir>

Kenmerken zyn, eene Trompetachtige Bloem , Mmg^.
die in vyven gedeeld is en uitgerand, hebbende

n ' 3 '

den Keel met Gewelfjes geflooten. \
3
t Getal der Soorten is vyf , als volgt-

(1) Muizen -Oor met effene Zaaden, dat de 1.

toppen der Bladen vereelt heeft. iLV$*L<+
Kcuuiig.

Dit Kruid is door geheel Europa gemeen.

Men vindt 'er eene Verfcheidenheid van, die

de Bladen ruig heeft, en deeze groeit in hooge

drooge Gronden ; een andere , die dezclven glad

heeft, valt aan de kanten van Beeken en Sloo-

ten en op vogtige plaatfen. Beiden groeijen

zy in onze Nederlanden. Nog een derde Ver-

fcheidenheid is 'er ontdekt, die kleiner blyft

,

en geele Bloempjes heeft. Op vogtige Muu-
ren, te Montpellier , hadt Bursercs deeze

laadte gevonden , doch het komt cok op an-

1) Myofotis Seminibus Ixtfbas, FoL apiribas csllofii.

gS. 404. Hort.Clif. 4ï. &c. Myos. Fol. hirfutis. Echinm

rpioides Arvenfe. C. B. Pin. zy+
fi,

Myos. Fol. glabris.

lium Scorp. paluttre. C. B. Pin, aJ+ y. Ech. Scorp.

nus Flo«c. luteis. C. B. Pi», ibid. «c Proir. 119. Scot-

•ides tertium. Dod. Ptmpt. p. 71. Alfine Myofotis. f.



Vyfmankige Kruide».

IV. dere plaatfen voor. De anderen hebben wit-

Afdeel.
£t% rQode of blaauwe Bloemen.

Hoofd- Dit Kruid is door Tournefort tot het

STUK
' Steenzaad t'huis gebragt geweest : anderen

^nMy
hebben 'er een Echium van gemaakt , met

den bynaam van Scorpioides , wegens de om-

kromming der Aairen; maar Dillen ius

maakt 'cr ren nieuw Geflagt van , onder den

naam van Myofotis. Het is een ruig Gewas,

dat gearmde Stengen heeft van een Voethoog,

die ten decle kruipen of leggen , ten deele

opftaan , bezet met lange Spatelvormige ofTong-

achtige , allengs verbreedenc|e , Bladen. De
I31oemcn grocijen aan kromme Aairen , yl en

ontbladerd , welke door de aanryping van het

Zaad regt worden , even als in de Zonnewende.

Het is glanzig zwart en fpits Eyrond.

Frll'rc/a. (2) Muizen -Oor met effens Zaaden en eene

Hecttciig.' Heejlcrachtige gladde Steng.

Deczc Heefterachtige Soort , groeijende aan

de Kaap der Gorde Hope , heeft Stengen van

een Voet hoog, die veele BloemdraagendeTak-

jes uitgecven , en bezet zyn met fmalle byna

gladde Bladen. De Aairen aan 't end hangen

over eene zyde en zyn niet gefleeld. De Bloe-

men en Zaaden zyn zeer klein.

(3) Mui-

(-) Myifotit Seminibus tevibus i Cauk Fraticofo lsvi.

Mant. aoi.



(3) Muizen -Oor met ftekelig ._.

den , de Bladen langwerpig Eyrond, dt v

Takken wyd gemikt hebbende. Hoofd.

Dcczc Virginifchc heeft de Bladen, naar m
de Plant gerekend, zeergroot, doch de Bloem-

rit^
fteekjes dun , de Bloempjes en Zaaden zeer

klein zvnde dcczc laatlten aan de bmnenzy-

c!c nokt", hoekig, regt op den Stoel ftaande ,

met cene knikkende Vrugt.

(4) Muizen- Oor met fiekelig gedoomde Zaa- w.

den, en Lancetvormige gehaairde Bladen. Ki,^, t c .

Vcelcn hebben dit Kruid geteld cndcrdeCy-

noglosfa, doch de Zaaden verfchillen daar van

aanmerkelvk* Het wordt van T o u r n e f o r t

verkeerdc^k tot het Buglosium t'huis Rcbragr.

Het is de Lappula van Rivinus of Lappula

der Landlieden; (Jus genaamd, om dat het klei-

ne Zaadhoofdes heeft , naar die der Klisten

eelvkende. De Groeiplaats is door geheel Eu-

*
a op harde onbelommcrde Gronden VVrfd

K-omt hêt zelden meer dan een Voet, ja dtata

tcn Handbreed hoog voor, volgens Hal-



Vyfmannzge Kruiden.

IV. lfr j in Switzerland; doch in de Tuinen ge.

Afdeel. z^ verandert het , volgens zyn Ed. , won»

Hoofd , derbaarlyk, opfchietende tot twee Ellen hoogte.

6TL

v. (s) Muizen -Oor met naakte Zaaden , Jleke-

|taü«&; li& Bla<kn en iebladerde Trosfen.

Dit kleine Kruidje, dat door Loc el zeer

kleine Geele Anchufa genoemd wordt , groeit

in Italië, Spanje en Languedok. Het is door

hem niet afgebeeld, maar in zyn Kruidboek

befcbrceven. Men vindt 'er de Afbeelding van

by Coldmna , onder den naam van zeer

kleine Apulifchc Veld - Echioides die geel is,

voorgefteld. Alle de Soorten van dit Gcilagt,

behalve de tweede , zyn Jaarlykfe Planten.

Lithosper mum. Steenzaad.

De Kenmerken zyn , een Trechteracbtige

Bloem, die een openen naakten Keel heeft

,

en een vyfdceligen Kelk.

Zeven Soorten , waar van de meeften Eu-

ropifche zyn, komen 'erin voor, naamelyk.

i. (i) Steenzaad met effene Zaaden, de Bloem-

nima &e. Col, F.cphr, I. p. i

Moibus lafvibus fcc. R. Lugih
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pjes naauwlyh grooter dan de Kelk, de iv#
Bladen Lancetvormig. Afdeel.

By alle Autheuren komt de Afbeelding en^,™^
befchryving voor van dit Kruid , het welk van MarlQ^m

ouds , en in de Winkelen 9 den Griekfchen«««.

naam Lithospermum voert 3 wegens de Steen-

achtigheid van het Zaad , dar, zig als Paarltjes

vertoont. Hierom noemt men het , in ons

Land , Paarlkruid 9 Steenbreeke of Steenzaad;

in Duitfchland Meerhirfe> Meerzaad of Stein-

zaanien ; in Engeland Gromill of Gromwell ;

in Vrankryk Gremill of Herbe aux Pcrles , dat

is Paarlkruid.

Het komt , in geheel Europa , op Steenach-

tige plaatfen voor , welken het fchynt te bemin-

nen. Dus vindt men het ook in onze Neder-

landen. Het is niet onbevallig , hebbende de

.Bladen witachtig en bezet met Haantjes, doch

in Kanada komt het geheel Hekelig ruig voor.

Hier behoorc het Kleine Steenzaad van Do-
DONéus, niet het groote , dit de Bloemen

groot hcefr. Het Zaad is door de Ouden als

een Steenbreckend Middei aangepreezen. Men
erkent 'er een Pisdryvende hoedanigheid in 5

en 't is zonderling , dat het niets dan van eene

Loogachtige natuur uitlevere (*>

( 2 ) Steenzaad met rimpelige Zaaden , de ü.

(*) ROTTÏ, * Mat. JtUd. p. ï 9 ?.

II. DEEI« YOt Stu«.
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Deeze groeit niet alleen in de Znidelyke

,

- maar ook , zo wel als de voorgaande, in de

Noordelyke deelen van Europa. Baühinus
coemtze Akker - Steenzaad met een rooden

Wortel. Ljnnjeüs nam op zyn Reistogt

door de Noordelyke declen van Sweeden waar

,

dat de Fin- of Laplandfche Meisjes , die haar

Aangezigt met Teer en Melk beiïryken tegen

*c fteeken van de Muggen , niettemin het roo-

de Sap van den Wortel deezes Kruids gebruik-

ten om aan baare Wangen een bloozende Kleur

te geeven. De Heer Haller befchryft het-

zelve , in de vlakke deelen van Switzerland

voorkomende , omftandig. De Wortel, zegt

zyn Ed., is dun en heeft een rooden Bast. Dat

'er een roode Boter tegen het Zydewee uit be-

reid wordt, heeft Errhard gefchrceven.

(3) Steenzaad met by?ia ovaale geribde Bladen

en gefpitjle Bloemen.

In deeze Virginifche zyn de Bladen befprengd

met uitgeholde Stippen en de breedtfen derzel-

vcn geeven een Borftekje uit.
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(4) Steenzaad met zydelingfe Bloemtakken en IV.

Hartvormige , de Steng omvattende. Blikjes.
*FI

^
E*«

Onder den nnam van Orientaalfch Osfantong^^
1*

was decze te vooren befchrceven. Dille- w.

nius geeft 'er, onder dien van Tournk-^&
forT) door wien deeze Plant in de Levant

ontdekt werdt , een fraaijc Afbeelding van.

Zy geeft leggende Stengen van één of twee

Voeten , uit. De Wcrcelbhden zyn lang en

breed, als die der Hondstonge. De Bloemen

komen by Aairen voort en zyn fchoon geel van

Kleur. Het Pewas is in de Europifche Tui-

nen bekend.

(5_) Steenzaad met cffene Zaaden , waar van v.
'

de Bloemen zeer veel grooter dan de &lk?*ZZï£
zyn

' ïBivf'

De Heer Hall er heeft deeze Soort, die

het Groote Steenzaad van Dodonóüs en

Lodel , doch het Kleine Breedbladige Krui-

pende van Bauhinus is, onderfcheiden door

de

V4 )
iithapermuM Ratnis Florifcris hteraÜbus Sec Anchufa

Oilentalis. Sp. Plant. 19». Anchufa Fd. aveniis

CL'13. Htf- II. P« 163. Lithosp. majiis. Pod. Lob. jACCj.
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de aanmerkelyke byzonderheid , dat de Steng

' uit haaren top Wortelen fchiet. 't Gewas groeit

in Hongarie , Engeland , Vrankryk, Italië in

de Bosfchen en aan de Wegen zegt de Rid-

' der, die aanmerkt, dat zulks alleenlyk plaatt

heeft in de onvrugtbaare Stengen , terwyl de

Bloemdraagende overend ftaan. De Heer J a c-

quin geeft een nieuwe Afbeelding van dit

Kruid , dat wegens zyne groote Bloemen zeer

fierlyk zig vertoont.

(6) Steenzaad dat Heejlerig is , met LiniaaU

fiekelige Bladen , de Meeldraadjes Z9

lang als de Bloem.

Behalve het Heejlerige Osfetong , met Ros-

maryn - Bladen , van Toornefort, dat in

de Zuidelyke deelen van Europa groeit, is hier

cok thuis gebragt dat Levantfche , 'c welk

die Kruidkenner op 't Eiland Samos vondt,

fchynende het Boomachtige te zyn van Al-

pi nüs, die hetzelve van Candia hadt ontvan-

gen. Het hadt een Houtig Stammetje , van

omtrent een Vinger (fik. Garidell geeft

de Afbeelding van dit Gewas.

(7) Steen-

CV. Pin Bn| «fort Wtót. Rosmarinl fo-

lio. T. GARlD. Aix. p. 6«. T. Ij. Anthi.fa Arborea.

Alp. Exst. 67. T. 68 IUiglcsf. Samtuin fmtcscens. Toi'Ri"»



(7) Steenzaad met twee Zaaden en wyd gaa- IV.

pende Kelken.
AftmiêlJ

De jonge Heer Linn.«us geeft van dit$nnc.

Kruidje , 't welk natuurlyk in Spanje groeit , vit.

de Afbeelding en befchryft het omftandig. Het m^
i

/
tr'

komt Jaarlyks uit Zaad voort.
d£

weczaï"

A N c h u s a. Osfetong.

De byzondere Kenmerken van dit Geflage

zyn: een Trechterachtige Bloem, die den Keel

met Gewelfjes geflooten heeft , zynde het Pyp-

je van de Bloem onder driekantig : de Zaaden

ingekast in den Stoel.

Het bevat zeven Soorten, meest Europifche,

.als volgt.

( 1 ) Osfetong met Lancetvormige Bladen en j.

Schubachtige Jairtn oyer ééne zyde. j!* [f*

Dit is een gemeen Kruid , dat men in de Osfetong.'

Winkels kent onder den naam van Buglosfum,

dat is Osfetong , wegens de figuur der Bladen.

Het groeit door geheel Europa aan de We-
gen en op de Akkeren ; doch meer in de Zui-

delyke dan in de Noordelyke deelen. Op

drooge Gronden in onze Nederlanden komt hei

(l) Anch.fa Pol. ]

ƒƒ. Ciiff: Fl. Sue:. <

1. Pin. ij 6 & Buglos



VyfmAnnïge Kruidem.

IV. ook voor. Het was door den bynaam van Groot
A™**1

' Smalbladig onderfcheiden van de Bernagie en

Hoofd» andere Planten , die men ook wel Buglosfutti

stuk. genoemd heeft. Daar is 'er een dat Wild ,

vife.

nWJ
~ groot zwart OsfetoDg geheten wordt.

De Plant heeft een ruuwe gearmde Steng en

ruige Bladen van een donkere Kleür, die van

fmal langzaam verbreedende Lancetvormig wor-

den. De Bloemen , die aan Aairen voortko-

men , zyn fraay , fomtyds rood , fomtyds wit *

doch doorgaans blaauw van Kleur, met gepluim-

de Haairtjes tot den Keel uitfteekende.

't Gewas is Lymerig en zuurachtig , kunnen-

de tot Moes gebruikt worden en dan aan-

merkelyk verkoelendei Hierom oordeelt de

Heer Haller } dat de Hartfterkende kragten

j

daar iri , ver te zöeken zyn. De Bloemen, daar

men Konferf cn Syroop van maakt , worden

evenwel geteld onder de Hartfterkende. Boer*
haave heeft het Sap des Kruids tegen het

Zydewee aangepreezen.

li. (2) Osfetongww lyna naakte dubbelde Tros/en,

^SmalbJa
Decze ^oort ' &e *n ^talie en Duitfchland

dig™
a

"

groeit, heeft geheel andere Bloem - Aairen ,

aan welken zy ligt te onderfcheiden is. De
Bladen verfchillen ook eenigszins in figuur.

(3) Os-

(t) Ar.thufa Raccrn!» fubnudis conjugatis. R. Lugdb. 408.

Btwsf^o fylveftri» &c. Zan. Hifi. 49. T. 20. Buglosf anguflif.

p. 4. Ecliü facie Buglosf. minimum. Laa. leen. $76*



P E K * A N Ti R I A. 43*

(3) Osfetong dat rauw is 9
met/malle getan-

de Bladen , de Bloemjieeltjes kleiner dan v .

•

de Blikjes, de Frugtdraagende Kelkcnftooefr

opgeblazen. „L

In de Velden van Spanje en Portugal is dee-

ze waargenomen. Men vindt 'er by B a r r e-

lie r een fraaije Afbeelding van.

(4) Osfetong dat Wollig is , met fiómp Lan-
TJJ;r/^

cetvormige Bladen , d* Meeldraadjes kor- ve-weni,

ïer Ja» ie J5/oc?m.

Dee/e Soort , by Badhinus genaamd Oj-

/èta72g van Montpellier , is , als aldaar groeijende,

opgetekend. Men vindt ze, by den naauwkcu-

rigcn Go dan, in 't Gcflagt van Lithospermum

geplaatst, onder den naam van Ruig, met zeer

eenvoudige leggende Stengen. Men nocmtze 'er,

zegt hy , VOrcanetie. De Wortel, dien men

cok wel Basterd - Alcanna heet , wordt tot

rood verwen , en tot rood maaken van Medi-

cinaale Tinöuurcn gebezigd.

CO Osfetong met verfpreide Bloemen, de Steng v

glad.
~ C5)Os-

v^S

(4) Antbuf* tomentefa &c. Lithospermum vmomro ,
v..^

libus procumbcntiljus. Mat. Mtd. 5S. Anchuft puniceis F!o-

iibu$. C. B. Pin. 255. Anchufa Monspdiaca. J,
B. Hijl.lll.

P
1^Anchufa Floribiu fparGs , Caalc tfabro. Aacbufc lo-

U* DïEI.» VU. STUK,
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ÏV. Dit Kruid wordt Puccoon genoemd van dö
Afdeel. Virginaanen , die den Wortel daar van gebrui-

Hoofd- ken om zig rood te fchilderen. Het heeft een
stuk.

geeje Bloem * van taamelyken grootte.

) Haairige Bladen, ruige

cfwoid?'
Kelken en de Meeldraadjes langer dan ds

Blosm.

Deeze , te Algiers door Brander waar-

genomen, heeft een enkele Steng van een Voec

hoog , met Lancetvormige Bladen bezet. Uit

de boven fte Oxelen komen gebladerde Bloem-

trosfen voort: de Kelken zyn Wollig, de Bloc»

men blaauw.

vu. (7) Osfetong met twecbladige gehoofde Bloem-

rtnTTV" Steeltjes.

A!tyd
groen. Deeze geeft , aan de zyden van den Kop

des Wortels , Stengen uit , die regt op Haan

en ftekelig zyn , met Eyronde , geftreepte ,

wit gevlakte gefteelde Bladen. Uit de Oxelen

komen veelbloemige Bloemfteekjes voort, met

twee ongefteelde Blikjes. De Bloemen zyn

blaauw, met een kort Pypje.



Cyhoglossüm. Hondstong.

Een Trechterachtige Bloem , die den Keel

met Gewelfjes geflooten heeft en platachtige

Zaaden, die alleenlyk met de binnenfte zyde

aan den Styl gehecht zyn.

Dus worden de Kenmerken opgegeven van

dit Geflagt , 't wrik agt Soorten, meest Euro

pifche , bevat , als volgt.

(i) Hondstong met de Meeldraadjes' korter

dan de Bloem , de Bladen breed Lancet-

vorfnig, Wollig en ongejleeld.

Dit Kruid komt overvloedig langs den Duin-

kant van Holland, als ook in Gelderland en el-

ders voor. Het groeit door geheel Europa

,

op droogc , Zandige , Steenige plaatfen. Men
noemt het ook, wegens de figuur der Bladen,

Conoglosfum , dat is Hondstong , waar mede de

benaamingen in andere Taaien meest overecn-

ftemmen. Het heeft de Bladen veel fpitfer

en Lancetvormigcr , dan die van het Winkel-

Osfetong- Kruid zyn, en als meteen witachtig

Dons van Fluweel overwogen. De Steng wordt

fomtyds een Elle hoog , ja hooger , inzonder-

heid

* (i) Cyncglesfum StaminibuS Corolli brerioribus &C Sy/f.

Nat. XII. Gen. p. 146. Veg. XIII. p. 157- B. Lugdb.

404. &c. Don. LOB. Cynogl. fol. ovïto - lanccolatis. Ht

Ctiff. 47. Cynoglosfum majus vulgare. C. B. Pin. 257. p t

Cynoglosfum maximum Belgicum Ibli. y. Cynoglosfum fem-

peiriiens. /*. Tournf. /«/?. n».T. $7. HALL. Htlv. S xi,

Eo
11. mtu vu. Sm».
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IV, heid in het Nederlandfch zeer groot Hondstong'
An
^
EL

" kruid van Bauhinus. De Bloemen zyn

Hoofd- doorgaans donker paarfch , doch bet komt ook
stuk. met w itte Bloemen voor, ja zelfs met hoogroo-

Eenwy- ^e en met bonte Bloemen, Men vindt ook van

een Altyd groenend Hondstongkmid gewag ge-

maakt , dat aanmerkelyk van het andere ver-

tolt.

Het Kruid heeft een Hinkende Reuk , als

die van Hondenpis , en , te droogen opgehangen,

geeft het een Stank uit, byna als de Dolle Ker-

vel , doch die fchielyk verdwynt. Men mag
het zekerlyk onder de Verdoovende Kruiden tel-

len , wier inwendig gebruik niet zonder gevaar

is. Morison verhaalt , dat op het eeten van

het gekookte Kruid , door eenigc Menfchen ,

een diepe Slaap van veertig Uuren gevolgd , ja

dat 'er één van geflorven zy. De Wortel even-

wel, komt , zonder hinder, in de zo bekende

Pillen van Cynoglosfa. Ook willen fommïgen,

dat het , inwendig gebruikt, de fcherpheid der

Vogten ongemeen verzagt , en dus tegen den

Buikloop en andere Vloeijingen dienftig zy.

Uitwendig verfchaft dit Kruid, in Melk ge-

kookt , een zeer Pynftillende en verzagtende

Pap, op Ontlteekingen van Wonden en Zwee-

ren, op Brandfteden, Aambeijcn , «n inzon-

derheid tegen zwaare Pynen Yan 't Podagra.

(2) Honds*
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(§L) Hondstong met Spatelachtig Lancetvor- IV;

migi glanzige Bladen , die onder drierib-
A****U

big ; hebbende de Bloemjleeltjes een Hoofd-

omvattend Blikje.
STÜK-

vu

Zeer naby komt deeze Virginifche aan het
ft^w*

Voorgaande Winkel - Hondstong ; hoewel men-

ze 'er , doordien de Bladen van boven glanzig

zyn , gemakkelyk van onderfcheidti Mea
heeft *er het gemelde ook»

(3_) Hohdstong met de Bloemen tweemaal zo irr.

lang als de Kelk en Lancetvormige Bladen.^'""'

Deeze groeit op Kandia, in Spanje en in de^'g. .

Levant, volgens den, Ridder. Men vindtze

öok in Languedok by Montpellier , en in Pro-

vencc. De fmalle Zilverkleurige Bladen ondcr-

fcheiden het Gewas aanmerkelyk van de voo-

rige Soorten. De Bloemen zyn wie met don-

kerroode Aairen.

(4) Hondstong met de Meeldraadjes zo lang tv-
.

als de Bloem*, huJ!**"

(z) C-ihoghs/um Fól. Spatulato - tanceolatis &c, Groi*.

Virg. ,9. moris. Hift* III. S. 11. T. 30. f. 9.

(3) Cynoglosfum Coroll. Cal. duplo longioribus &c. R.
Lugtt. 406. Cyn. Cret. Argenteo angurto folio. C. B. Pin. 257,

CLUS. Hiji. II. p. 162. GOUAN Monsp.U. Geu. Prtv. 30e.

U) Cjnogltsfum Stamin. Coroll. atquantibu». H. Ups. 33»

SAuvr. Mtnsp. Cynogl. montana rnjxima frigidamm Re^ic-

'
P
*

Ee %

*'

Ut DISL.VH, STWt,
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IV. Op hooge Gebergten in ltalic , Languedcic
Afdeel. en ancjere Zuidelyke deelen van Europa , groeit

Hoofd- deeze Soort , die de Bladen langer dan een

stuk. Vinger heeft, zo Gouan meldt.

v. (5) Hondstong met Lancetvormig Eyronde

£*vlga
' gladaehtige Bladen ,

Wollige Kelken en

<;iidbi.i- effene Zaaden.
d.g.

Tot deeze Soort wordt t'huis gebragt dac

Kruid, het welk de Heer Pallas in Siberië

ontdekt en Rindera tetraspis genoemd heeft, 't

Gewas fchynt wel eenigzins te ftrooken , doch

het Zaad , uit platte Schildjes beftaande , heeft

weinig overeenkomst met dit Geflagt.

laifch. Deeze heeft een regte Takkige Steng en zeer

lange Bloem - Aaircn , wordende van Tour»
meforï tot de Omphaloides betrokken.

vu. (7) Hondstong met Liniaal - Lancetvormigc

laichbiah'
gladde Bladen.

S
' Deeze is in de Openbaare Kruidtuinen van

Eu-

( 5 ) Cjnegksfum Fol. Larieeoïato- ovatls &c. Rindera te-

,
Injl. I40.

7 ) Cymgktfim to\. lincari - Lanceolatis glabtis. H. Cllf,

H. Upu 33. R. Lu&di. 405. MOEI*. Hiji. HU p. 44f-



Europa bekend en wordt gezegd ook natuur- IV.

ïyk in Portugal te groeijen 3
gelykende veel

4rD
v
EÊL «

bladen Hartvormig. 4

c

Niet ligt zou men dit Kruidje voor een Soort

van Hondstong aanzien. Veele hebben 't als

een kleine of allerkleinfte Bernagie aangemerkt,

of als een Smcerwortel , naar de Bernagie ge-

lykende. Tournefort betrekt het tot zyn

Geflagt van Omphalodes , wegens de Zaaden ,

die aartig genaveld zyn en de figuur van een

Korfje hebben. De Hemelfchblaauwe Bloem-

pjes van dit Kruidje doen het ook tot fïeraad

der Tuinen ftrekken ; om dat het in 't Voorjaar

bloeit. De Groeiplaats is in Portugal en in de

Bosfchen van Karniolic aan den voet der Ber-

gen»

Pülmonaria. Longckruid.

Dit Geflagt heeft een Trechterachtige Bloem

met een open Keel en dc Kelk is vyfkantig.

Zrs Soorten komen 'er in voor , waar van dc

drie eerden den Kelk zo lang als de Bloem , de

drie laaiften maar half zo lang hebben.

naar de voorgaande Soort.

(8) Hondstong dat kruipt , de Wortel-

(O Lon-

(S) Cyrcgles/um repens , Fol. Radicalibus Cordatis. Bor-

rago minor verna repens , Fol. laevi. Moris. Hifi. HL p.
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vormig.

Het Smalbladige maakt de eerfte Soort uit

,

zynde het Vyfde Ooftenrykfc van Clusius,
' en weinig , dan door de imalheid der Bladen,

(

van het gewoone Longekruid verfchillende. Het
*

groeit ook in Switzerland en in Sweeden»

(2) Longekruid met de Mortelbladen Eyrond
'• Hartvormig en ruuw*

gevlakte, breede Bla-

den, heeft dit Kruid den naam van Longekruid

bekomen , dien het ook in de mcefte Taaien

van Europa voert. De Duitfchers , evenwel

,

geeven 'er ook andere Naamen aan. De Fran-

fchen noemen het Herbe de Cceur en Herbt

au Lait de Notre Dame , doch de gemeende

naam is Pulmonaire. By ons wordt het ook

Wrangekruid 1 en van 't Landvolk Wolvenlaa

genoemd , zo de Heer de Gorter aante-

kent. Onder de Autheuren geeven veclen 'er

4 S3. H, Cliff. Fl. Suee. K. LuLÜ. 40*. HlLL. Plant. iss.

T. 7. Pulmonaria quinta Pannonica. Clus. Hifi. II. p, 170.

Ci) Pulmonaria Fo!. Radicalibus ovato - cordatis fcabris. H.

Cliff. &c. &c. R. Lugdb. 403. HALL. Hdv. j 16. Symphytun*

maculofum. Dod. PemPUns. B. Pulmon, vuJgaris latifolia Fl.
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den naam aan van Symphytum , onderfcheidcnde IV.

het, door den bynaam van maculofum, dat is
Aw
£
EU

gevlakt, van den gewoocen Smeerwortel, waar Hoofd.;

het wel wat naar gelykt.
S™K*

Door geheel Europa groeit dit Kruid, doch

het is overal niet gevlakt , en komt meest

in de Hoven voor, doch in Bergachtige Lan-

den , gclyk by Keulen , aan den voet der

Bergen. Men vindt 'er veele Verfcheidenhe-

den van, waar onder eene, die de Bladen als

met Suiker overkom heeft. Doorgaans ver-

toonen zig op dezelven kleine witte Vlakjes.

Het heeft de onderfte Bladen geftccld en Hart-

vormig fpits, de bovenden, die aan dc Steng

groeijen , Lancetvormig ; zyndc het gehcelc

Kruid ruuw. Het blyft laag, groeijende naauw-

lyks een Voet hoog , en op de toppen der

vierkantige Steelen de Bloemen voortbrengen-

de, die eerst rood zyn, met eenig wit, docii

vervolgens blaauwachtig paarfch voorkomen ,

en daar op volgen , in een naauwc Kelk
,
glan-

zige Kegelvormige zwarte Zaadcn.

Dit Kruid is, door zeker vooroordeel, wel

meest wegens den naam , als een byzonder

Geneesmiddel voor Borst en Longekwaaleu

gehouden ; doch het doet daar in niet meer

dan veele anderen. Het heeft een Kruidigen

Lymerigen Smaak , naar 't zuure trekkende ,

en behoort zekcrlyk onder de Openende mid-

delen. Het Aftrekzcl dient in droogte en

ruuwheid van den Keel. Men gebruikt het,

Ee 4 zo
II. Dl EL. VII. STU*
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IV- zo in als uitwendig , voor een Wondmiddel.
Afdedl. Dc B]aden zyQ alIeen Jn gebruik< Dat die

Hoofd- Kruid zeer veel Afch
, ja toe een zevende deel

stuk. van Zyn Gewicht, wanneer het verbrand wordt,

. uitlcvere , heeft Gmelin in Rusland onder-

vonden,

m-
. (3) Longekruid met Liniaale ruuwe Bladen

Suffruttet- ^ Elsvormige Kelken 3 die in vyven ge-
Heeftcife. dcdd zynt

Op de Italiaanfche Alpen is dceze Soort

waargenomen. Zy heeft de Wortelftengen

Houtig en met de Bladen overblyvende : de-

bloeijende ongetakt a Haairig , ccn ^Handpalm

hoog.

jr,r

l
Iüea ^ Longekruid niet korte Keiken en Lancet-

viigitüfch. vormige ftompachtige Bladen,

Van deeze Virginifche was de Afbeelding

door Mille r en anderen gegeven , doch

de fraaifte vindt men onder die van Ehret
door den beroemden Trew. Zy beeft het

Pypje van de Bloem s die gaapendc is ea

blaauw, korter dan gewoonlyk,

Cf) Lon'

U) Fulmmaria Fol. lincarlbus fcabris &c. Lithosp. anpus-

tifolium umbellarum. C. B. Pin, 238, 517. FiVK, Phyu

(4) Pulmonatia CaL abbrevistis &c. GBON. Krg. 20. Pufmo-

tnria Fol. ovatis g'abns Sc.ipo Jnxo. Trew. Ehret. u.T. 12.

Symphytmn ace. ri. patulo cauulco. Pluk Alm. jj?.T. 217.1"- *«
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(5) Longekruid met korte Kelken en Hart- JV.

vormige Mortelbladen.
Afdeel.

Door wylen den Heer Gmelin is deezesTuir.

in Siberië ontdekt, hebbende gladde Zeegroene y.

Bladen, die aan de Steng Eyrond zyn , en knik- sib«tSj£

tade Trosfen van Bloemen. Zy fchynt een

middelflag tusfehen de voorgaande en volgen-

de te zyn,

(6) Longekruid met korte Kelken , Eyronde VL
Bladen en eene leggende Takkige Steng,

^Jjjjj"*

Onder den naam van Cerinthe is deeze af-

gebeeld door Dillesiüs, die hec aanmerkt

als een der fraaifte Planten van Groot Brit-

tannïe , ten opzigt van 't eerst uitkomende

Loof. Zy groeit bovendien op de Stecnige

Stranden van Noorwegen en Ysland. De drie

laatlle Soorten zouden misfehien als Verfchei-

denheden kunnen aangemerkt worden, zegt de

Ridder.

Stmphttdm. Smeerwortel.

De Rand van de Bloem is Pvpachtig met een

Buik

(s) Pulmonaüa Calycibas abbreviatis &c. Gmel. Sih. IV.

p. 75. T. 59.

(6) Fulmonarta Cal. ablrevïat.'s &c. Cerinthe Fol. ovari»

petiolatis. H. Cliff. R. Lugib. Cerinthe mai

glaucophyllum maritimura. Pluk. Alm.

Echium maiinum. Raj. Angl, III. p. 270,

Ee 5
II. DRIL, VII» STOK»
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IV. Buik en heeft den Keel geflooten met Elsvor-

Afdeel. mige straalen.

Hoofd- Die Kenmerken hebben plaats in dit Geflagt,

6tuk. heC welke drie Soorten a byna altemaal Euro*

pifche, bevat.

i. (i) Smeerwortel met Eyrofid Lancetvormigej

afloopende Bladen.

smceiwo!
^eeze Soort is net Kruid , welks Wortel

tcU - men in de Apotheeken gebruikt , wordende ,

wegens de Lymerige Vettigheid , daar in be-

greepen 5 Smeerwortel genoemd. Het groeit

door geheel Europa op vogtige plaatfen , 't zy

in belommerde Bosfchagiën, 't zy op Wateri-

ge Velden ; 't zy, gelyk in onze Provinciën,

aan de kanten van Slooten , Vaarten , Graften

en andere Wateren. Den Grïckfehen naam

Symphytum heeft het van de gezegde Lymc*
righeid, welke tot hecling der Wonden ftrekt,

en deswegen voert het ook den naam van Con-

folida major , in 't Franfch Confoude, in 't En*

gelfch Comfrey , in 't Hoogduitfch Wallwurtz

of Schwartswurtz i dat is Zwartwortel, wegens

de Kleur des Wortels 3 die van buiten zwart is',

van binnen wit. By de Nederlanders wordt

^au\l\.QL. 185- P- 147- Vti. XIII. p. IJ«. II. Cliff.

Fi. Suec. Sec, Symphytum Confolida major. C. B. Pin. 2S 9.
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het ook Waalwortel of Heehvortel en by die IV-

van Zutphen Scheurwortel genoemd.
fdeeu

Dit Kruid is by alle Autheuren afgebeeld. Hoofd-

DoDONéus noemt het Groote Smeerwortel ,*™K*

zeggende , dat het fomtyds twee Ellen hoog«,W"**
ï*

groeit. Het heeft een zwaaren Wortel, een

dikke gearmde Steng , die zo wel ruuw is als

de Bladen 8 welke zig langs de Takken aan-

voegen en als van dezclven afloopen, zynda

de Bladfteelen Bladerig gewiekt. Op den top

komen de Bloemen Trosachtig voort, die de

figuur van een Roemer of Bokaal hebben. Haar

Kleur is by ons doorgaans paarfch , doch men

vindt 'cr ook men roode Bloemen , die hec

Mannetje en met witte Bloemen , die het

Wyfje genoemd wordt, zegt Lobel, zynde

het eerftc het kragtigfte, Hy hadt ook een

Soort gezien met geele Bloemen, welke ech-

ter zeldzaamer is. De Heer H aller merkt

aan , dat die met witte Bloemen veel voorkomt

aan de kanten der Beekjes in de kouder deelen

van Swkzerland ; doch die met roode Bloemen

was by Zurich en Bazel gemeener. Zie hier,

wat hy van de kragten zegt.

„ Het is laf van Smaak en flcrk famcnïy-

s, mende , waar van belachelyke Hiftoriën

„ voor handen zyn. Een Pap daar van wordt

„ voor verfche en Pees- Wonden , Becnbrcu-

j, ken en vuile Zweeren , Kneuzingen en in

„ de Jicht ,
dienftig geacht. Het komt in

„ Pleiüers tegen Breuken en in 't Cataplas-mz

Fuchfti.
n. DEFL. VII. STW* ,
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'IV. „ Fuchfii. De Bloemen hebben dergelyke k ragt
Afdeel.

^ p een zag(:e wyze: men prySthaar Aftrek-

Hoofd- „ zei voor de Teering en tegen fchcrpheden
stuk.

}> van je Borst. Inzonderheid wordt de Sy-

vf/.

nWy
" » r00P van SywphytWM

>

door Tournefort
„ befchreeven , tegen de ruuwheid der Lon-

„ gen gepreezen en het Extrakt, dat door in-

wendig gebruik de Bloedingen en Vloeijin-

„ gen maatigc." Het Afkookzel der Wortelen

is dienftig in Roode Loop, uit fcherpheid en

Ontvelling van 't Gedarmtc ontftaande: enz.

n. (a) Smecrwortel met half afloopende Blader. ;

Deeze maakt het Knobbelige Smeenvortel der

Autheuren uit , welk geele Bloemen heeft vol-

gens Camerarius. Sommigen hebben het

voor een enkele Verfcheidenheid gehouden ; ja

de Heer Haller vraagt, wat hetzelve voor

een Kruid is. De Heer Jacquin, die het

in Ooftenryk gemeen , en by Chemnits in

Hongarie overvloedig vondt , merkt aan, datr

het vroeger bloeit , dan het Winkel Smeer-

wortel en dat het minder de vogtige plaatfen

bemint. „ 't Gewas is v«el teerder, van min-

s , der hoogte, met weiniger Bladen, Trosfen,

Bloe-

Syst. Nat, Vtg. XIII. Symph. majus tuberoft radice, C. &•

fi». Symph. Rad. tuberofa. Cam. Efitt> 701,
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„ Bloemen , Stengen , Takken : doch de Wor- IV.

; , tel maakt altoos het voornaamfte onderfcheid.
Af°*ei-«

„ In het Knobbelige is die een langwerpige, Hoofd-

„ Takkigc of enkelde Knobbel , van binnen en ST
y
&

„ buiten witachtig , met dunne Vezeltjes bc- J^"**
„ zet. Het Winkel Smeerwortel is derhalve

„ door zynen Spoelachtigen Wortel , dikwils

„ een Voet lang en een Vinger dik, van bui-

., ten zwart , gemakkelyk van het Knobbelige

te onderfcheiden , dat ook altoos de Bloe-

„ men geelachtig wit heeft (*)"

C3) Smeerwortel met Eyronde eenigermaate nr.

By Konftantinopelen , aan de Beekjes, is in

't vroege Voorjaar dit Kruid bloeijendc gevon-

den door Tournet ort. Buxbaum heeft

het afgebeeld en befchreeven.

C e r 1 n t h e. Wafchkruid.

De Bloem heeft het bovenftuk van dergeïy-

ke geftalte als in het voorgaande Geflagt, maar

met een doorloopende of open Keel en twee

tweehokkige Zaadhuisjes.

Hier komen maar twee Soorten, beiden Eu-

ropifche, van voor, naamelyk;

gejleelde Bladen.

(O Wafch-

II, DIU. VII, STVX*
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IV. (i) Wafchkruid met omvattende Bladen M
^^'yE^* ftompachtige gaapsnde Bloemen»

nm?' Dit Kruid heefc eenen Griekfchen naam ,
die

I# van het Wafch wordt afgeleid, om dat men
c
a

e?™tbe oordeelde 3 dat het aan de Byën veel Wafch

Gioot. uitleverde en Honig, weshalve het van dcEn-

gelfchen Honey-Wort cn van de
(

Franfchen

Melinet geheten wordt* Het groeit in de Zui-

delyke deelen van Europa , ja zelfs in Swit-

zcrland. Aldaar heeft het een Steng die vier-

hoekig is , een Voet lang ; doch het is meesè

kenbaar aan zyne Bladen, die wonderlyk bont

zyn, verfchillende daar in byr.a van alle andere

PlantgewasfeD. ,, Zy omvatten met een bree-

„ den voet de Steng , (zegt de Heer H a l-

„ ler, zynde uitgebreid en ovaal bepaald,

of ook uitgerand en Zeegroen, doch wor-

„ dende door den tyd blaauw ; glad , maar

„ geflipt en aan den rand gehaaird. De Stip
1

-

5 ,
pen groeijen in eene Verfcheidenhcid tot

„ ruüwe Wratten uit ; de Bladen krygen over

't geheel witte Vlakken en van onderen

worden zy rüïghaairig. Uit den top der Steng

„ komen knikkende Takjes voort , met Blaad-

j, jes, waar tusfehen iü de Bloemen hangen ,

h did

(i) Cerïntbe Fol. araplericaulibos &c Spt. Nat. XII. Geit;

187. p. 147. Cer. Fol. Cordatis fesfihbus Sec. R. Lugik. 40»»

Hall. Hdv. sij. Cerinthe Florc rubro purpurascente & flav*

Flore aspetior. C. B. Pin. 15 s. Cerinthe major. Loa. /«.

397. Mam Hetba. Dod, Ftm}t% 6 3 s. WEJNMANN. Kruit».
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„ die geel Van Pyp zyn , maar aan het Mond- IV.

ftuk paarfch, met bleeke Tandjes",
AFD

*f«
Bauhinus fpreekt van een Wafchkruid , Hoofd*

dat de Bloem paarfchachtig rood en van cen STUK:*

ander, dat dezelve geel heeft en rauwer is vanj^'*'* 3
*

Blad. Gezegde Kruidkenner vondt nog meer

Verfcheidenfaeden , waar onder eene die geheel

ongevlakt was, in Switzerland, doch het Kruid

was 'er niet gemeen. Het fchynt van een ver-

koelende en famentrekkende hoedanigheid te

zyn.

(2) Wafchkruid met omvattende geheele Bh'
^Jg

den en fpitfe gejlootene Bloemen. Klein?

Het verfchil der Bloemen van deeze Soort

is duidélyk door Tournefort aangewee-

zen. Men vindt deeze, die ook kleiner is, niet

alleen in Switzerland , maar zelfs in Ooitcnryk,

volgens Kramer, zynde de Vierde Cerinthe

van Clusius. Voor 't overige is

voorgaande zeer gelyk , doch heeft de

ook diep in vyven gefneeden, daar de

den Rand flegts vyfkwabbig heeft. Het on-

derfte van de Bloem is bleek , maar de Tand-

jes zyn blaauw.
Onos-

(i) Ot'miht Fol. ampl. Corollis acutis clanfis, Flor. pro-

funde quinquefidis. HALL. Htlv. 516. Ceiinthe minor. C. B.

Pin. zjï. Cerinthe minor live quarta. Cjlus. WJl. II. p i«8.

A Cerinthe Fol. amplexicaulibus emarginatis , Cor. acutü

claufis. Sp. PU*t. L p. i37«

II* DHL, VU. STUff,
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XV. O H o s m a. Ezelsreuk.

v.
*

De Kenmerken van dit Geflagt in 't byzon-
Hoofd- ^ z^Q ^ cen Klokswyze Bloem mee een open
8TÜK

*
Keel, en vier Zaaden.

Drie Soorten komen hier van voor, naamelyk.

L (i) Ezclsreuk met getropte Lancetvormig*

Liniaale, Haairige Bladen.

sibcrifche. De Gcflagtnaam is van de Ouden gegeveri

aan een Kruid , dat lange Bladen heeft, op

den Grond leggende , zonder Stengen
,
gely-

kende naar die van 't Osfetong. Zulks past

echter niet op het Echium van Candia, door

Alpinus afgebeeld en hier betrokken, dat

regtopgaande Stengen hadt. In Siberië groeit

dceze Soort , volgens Gmelin , hebbende

Stengetjes van een Span , die enkeld en Hou-

tig zyn ;
digt getropte Bladen, van cen Vin-

ger lang en zeer fmal : dikwils twee Trosfen

aan 't end der Takken en Bloemen a/s die

van het Smeerwortel, doch zonder Straalcn ,

die den Keel fluiten. De Bladen zyn be-

fprengd met zeer korte Haairtjes en de Bloem-

hoofdjes knikkende.

(a) Ezels-

(0 Orjsma Fol, confertisfimis Syst. Nat. XII. GaoV
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(•2) Ezelsreuk met Lancetvormige fiekelige IV.

Bladen en hangende Vrugten. AfdeslJ

Deeze , door wylen Doktor Hasselquist stuk^*"

in Egypte ontdekt, fchynt het Levantfchc 11.

Smeerwortel met kleine Bladen van Echium te o^^U.
zyu, dat Tour ne fort in de Levant waar

fc|!^
evant*<

nam. Het heeft de Bladen ftekelig door groene ° '

of witachtige Haairtjes en zou dus misfehien

nader komen aan het Echium Cnticum van

(3) Ezelsreuk met Lancetvormige ftekelige

Bladen en opgeregte Vrugten* *

Dit Kruid is door Bauhinds voorgeteld
*

onder (Sn naam van Geel Osfetong. Hy heefc

daar van een Groot en een Klein , welk laatfte

Slangekruidachtig Berg - Osfetong met Bloemen

van Wafchkruid , door Columna, getyteld

is en afgebeeld. Van het Groote vindt men
een keurlyke Afbeelding by Camerariüj.
Het groeit op Rotfen in Ooflenryk , Switzer-

land , Italië en Vrankryk.

Som»
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Hoofd- Heer H aller, die dit Plantgewas ook op
stuk. de Rotfen in Switzerland vondt , noemt het

vife
eKwy' Smeerwortel met Tongachtige itekclige Bladen

,

en een ongeftraalde Bloemkeel. „ Het heeft,

zegtzyn Ed., een dikken Takkigen Wortel,

„ rood van Schors ; Takkige leggende Stengen,

„ uitermaate ruuw , zo wel als de Bladen : de

Bloemen , die zeer lang , fmal en geelachtig

9, zyn , draagt het in eenzydige Aairen , en vier

„ gladde graauwe of gryze Zaaden." Het groeit

B o r a g o. Bernagie.
#

Dit Geflagt heeft een getande Raderachtige

Bloem en de Keel is met Straalen geflooteD.

Het bevat thans vyf Soorten, als volgt.

i. (i) Bernngie met alle Bladen overlweks en

fdZ?/' gaapndi Kelken.

Bernagie. £)it Kruid, waar van dc Naams- afleiding wat

duifter is , fchynt uit de Zuidelyke deelen van

Europa allengs in de middelden voortgeplant te

zyn , door Zaad. Men ziet het immers, zelfs

in onze Provinriën, thans aan de Wegen en io

Gen. i88. p. 147. Kg- X'"- p. U9- Bor. Cal

tibus. H. CÜf. DL Lugiï. Sec. &c. Bnglosfur

Borago. c. K. Pi». i s6 , Buglosfura £ «oirago

7H. Doo. Loa. &c.
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de Moeshoven van zelf voortkomen , zo wel lv*

als in Vrankryk, in Duitfchland en in Switzer-
Afd

v
eeU

land ; alwaar de kundige Heer Haller zelfs Hoofd*

twyfelt of het wel inboorling zy. Hier is het
ST

Jf̂ 4
ook een Zaayplant, terwyl het by Montpellicr ni*/^*

-

in de Moeshoven *s Winters overblyft , bloei-

jende bykans het geheele Jaar. Eertyds bragt

men de Eloemen van Aleppo.

Veelen hebben het onder de Buglosfa geteld,

en hielden het voor 't waare Buglosfum der

Ouden: gelyk Bauhinus hetzelve Brcsdbla-

dig Qsfetong noemt , maar de thans gewoone

naam is Jlorrago, in 't Engelfch Borrage, in 't

Franfch Bourrache , in 't Hoogduitfch Burretfchm

Alle die benaamingen , met het Latyn over-

«enkomftig , doen nog duidclyker blyken , dao

dit Kruid uitheemfch zy in de Noordelykc doe-

len van Europa.

Het heeft een laage Steng, die rauw is, zo

wel als de Bladen , welke zeer breed en Ey-

rond zyn , bedekkende de Steng, die Takjes

uitgeeft , aan wier Toppen lange knikkende

Aairen voortkomen , draagende een menigte

gelteelde Bloemen , van de gezegde figuur en

doorgaans fchoon Henaelfchblaauw van Kleur.

Door zyne ruigte , evenwel , brengt dit Kruid

weinig fieraad in de Hoven aan. Het komt ook

voor met witte, Vleefchkleurige en bonte Bloe-

men: ja het heeft fomtyds witte Bladen en wit-

te Bloemen te gelyk. Bovendien is 'cr een

Smalbladige, die mede hier t'huis behoort. De
Ff % Bloem-

ir, deel. vu. Stuk.
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JV» Bloemfteeltjes zyn , voor dat de Bloemen o»

Afdeel.
pengaan) omgekruld. De Zaaden zyn gellreept

,

Hoofd- zy loopen puntig uit en worden door de ryp-
6T

^
K
' heid zwart.

Jb*vr De Bloemen worden onder de Hartfterkende

geteld en het Water, daar van gedeftilleerd ,

als ook de Conferf , zyn ten dien opzigte in

veel achtinge geweest: maar het Kruid is ver-

koelende , van eencn lymcrigen Salpeterigen

Smaak , wordende deswegen het Sap , in hee-

te Ziekten, door Boerhaave aangepreczcn.

Vyf Oneen daar van, in hetZydewee gebruikt,

hadden een aanmerkelyke verlichting toege-

bragt. Men kan het Kruid ook gekookt al*

Kool eeten en in Vieefchnat is het niet onaan-

genaam.

^
n.^ (2) Bernagie met de Bladen aan de Takken

jljla. gepaard , omvattende ; de Bloemjleeltjes

jOosundi.
eenbloemig.

De Heer Danty d'Isnard hadt van

deeze Indifche Plant een Geflagt gemaakt on-

der den naam van Cynoglosfoides ; doch dezel-

ve behoort zekerlyk tot de Bernagie. De om-

vatting der Takken door de Bladen is uit zyne

Afbeelding zeer blykbaar.

6) Ber-

(i) Btra/ro Foliis ramïficationmn fcc Borr, Calycinis foliis

S'gittatis eieftls. H. Clif. Fi. Ztyl. R. Lugdi. +o 3 . Cyno-

glosfoides folio Cajlcm amplewnte. Isnard. Mvb, i7«. *
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(3) Bernagïe met gepaarde gefieelde Eyrondc IV.

Bladen en veelbloemige Bloemjleeltjes.
Afdeel.

Decze, veel naar de voorgaande ge^kende^^.
''

is ook zeer fraay in Afbeelding gebragt door m.
gezegden Franfchen Heer. De HoogJecraar

Murray befchryft ze als een Stekelige Plant,

met Eyronde Bladen , die gedeeld zyn , en
zeer kleine knikkende blaauwe Bloempjes, in

't midden geel , met vyf paarfche Stippen.

(4) Bernagie met de Takbladen overhocks on- rv.

gefteeld ; de Bloemjleeltjes eenbloemig en
Z
£$£:

de Kelken niet geoord, fche «

Alzo die groote Kruidkenner , de Heer Hal-
ler , van de gewoone Bernagie zegt , dat de

Kelken niet geoord, de Bloemfteeltjes ccnbloe-

mig zyn, en de Bladen, volgens Linn^üs,
in dezelve ook overhoeks voortkomen : zo ziet

men hoe de Soortelyke bepaalingen dikwils in

elkander loopoo. Decze heeft de Ridder over-

genomen van den Heer N. L. Burmannus,
die dezelve Ceylonfche Bernagie geheten en af-

ge-

ef) Borago Foh oppoGtis petiolatis oviris &c. H. Clif. R»

facie JEthiopica Plus.

lamel* alternis fssfilibus &c. Mant. joz.

Bcbm. Fl. Ind. 41. T. 14.. f. 2. An-

.ithcMpermi femine. PLOK. Mmtt, 1 j. T,

ieyl. maxima. Bubm. Zt}l% +S.

Ff 2
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IV. gebceld heeft. Door P l u k; e n e t is dit Kruid
'

Afd
J
eu

ook in Plaat gebragt.

stuk» (5) Bernagie met de Kelken korter dm de

v. Pyp der Bloem , m Hartvormige Bladen*
Ilr.rag»

C
i',, 'tt'.

S
' Dc beroemde Tournefort heeft decze

fchc. Soort , welke hy zeer llerlyk afbeeldt , by

Konftantinopolcn waargenomen. Zy is vervol-

gens ook door anderen in Plaat gebragt.. Uit de

Oxelen komen veclbloemige Elócrnftceltjes voort.

~£e Kelk is Blaasaciitig , doch zeer klein»

Asperugo» Scherpkruid.

De Bloem is hier Trcchtcrachtig niet een

gewelfden Keel: het Zaadhuisje lamengedrukt,

met platachtige , evenwydige , uitgchoekte zy-

dcn.

Twee Soorten komen 'er in voor, naamclyk.

}fru 9
f Schcrpkruid met den Kelk van de Frugt

*>r"m
K

famengedrukt.

Huikend. Kruid is door gciiccl Europa , zelfs in

de Nocrdelykfte dcelen , een wild Gewas , dat

(S) Scrago Cal. Tubo Coroïlx brefiorfcus 8o-, 11 Clir ,

R. Lv£i\ 403. Eorago Conftanüropoütam Fïorc ic.r.zxo a

T.:ieo, Cïycc Vi': TOÜRNF. O. 6. IÜK. T. p. J2



r E N T A N D R 1 i. 455

op Steenachtige , ruuwe plaatfen , aan de We- i£
gen en kanten der Akkeren en Velden groeit.

FI

^
£t»

Men vindt hec in onze Nederlanden , doch Hoofd-

niet algemeen. In Engeland is het ook zeld- ".^"
^

zaam. De Duitfchcrs hebben het Scliarfkruid , ma.

dat is Scherpkruid , genoemd , wegens de ftè-

kelige ruuwheid der Bladen. Het heeft dezel-

ven Eyrond en gefteeld , aan hoekige, gearm-

de leggende Stengen ; de Bloemen zyn klein

cn het Zaadhuisje wordt van fommigen by een

Ganzepoot vergeleeken.

(2) Scherpkruid met dm Kelk van de Vrugt

Buikig. • m 11..

Deeze Soort, in Egypte huisvcflcnde , heeft
E*gyptifcb,

de Stengen verfpreid , niet gefteelde Bladen ,

<lie ftekelig zyn en paarfch getipt ; de Bloemen

regelmaatig ,
weinig langer dan de Kelk , met een

witten rand, in 't midden geel. De Kelk is wel

Buikig , doch een weinig famengedrukt en on-

.celyk ukgchoekt: weshalve het Kruid tot dit

Gcflagt behoprt , behalve dat het ook platach-

tige Zaaden heeft , by paaren afgezonderd ,

zegt LiNNiEus, die het te vooren to: het

volgende Geflagt betrokken hadt.

Lycopsis. Wolfsfchyn.

Het eenigfte byzondere Kenmerk, dat van dit

(1) Asptrugi Catyribns Prii&us Ven

Wh Gen. 19.. p. 148. VtZ. XHI. p.

iaca. Sp. PUnu .38. Ff 4
II. DMU VII. STOS,
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IV. Geflagt wordt opgegeven , is dat de Trecb-
Afdeel-

tcrachtige Bloem een kromme Hals heeft. Voorts

Hoofd- fchynt de ruigte van 't Gewas aanleiding ge-

stuk. gevente hebben, om den gedagten naam aaa

de zes Soorten, daar in vervat, toe te paf-

fen.

i « fis

Wolfsfchyn met effenrandige Bladen Jegr

Ve}"IiiL gende Stengen
,
hangende opgeblazen Vrugt-

Blaazig. jr
dhfU

In de Zuidelyke deelen van Europa, gelyk

jn Languedok , als ook in Hongarie , is. de

Groeiplaats van deeze Soort , die een zeer

klein bruin Bloempje heeft,

n. (2; Wolfsfchyn met efenrandige Bladen } 9p-

£uiM. &reR te 3tengen en hangende opgeblazen
ruiae

* Vrttgtkelken,

Zo deeze Soort van de voorgaande alleen

door de opgeregte Steng en kruipende Wor-
tel verfchille , dan is het onderfcheid waarlyk

niet groot. Het wilde Wollige Slangenkruid

en dat van C l d s i u s met een bruine Bloem

,

wordt hier t'huis gebragt, zo wel als het groo-

te

(1) Lycep/is Jol. lategetrimis Caule ptoftiafo &c, Syrt. Nat.

XII. Gen. 190. p.l*s. Vtg. XIII, p. u<3. H. 'Ctijf, Ups. R.

Lugdb. 403. Eehioides fiore pullo. Riv. Mn. II. Buglosfum

procurukens annuuro &c. MORtS. 1HJÏ. UI. p. 4J9, S. U.
T. Z6. f. 11. GOCAN Monsp. %6.

(2) Lycepfu Fol. integerr. Caule ereöo, &c. Echium fjh

eftre Lanuginofuoa. C, B, fin. >54. Ech, pulio fiore.CiU*.

Ci/U II. p, U4.



Pkntandki'ji:
tc zwarte Wilde Osfetong van Bauhinus. IV.

De Groeiplaats is in Duitfchland eu Tartarie.
Afd*e *<»

(3) Wolfsfchyn met uiigegulpte , getand* s 5tuk*°'

Eeltige Bladen, leggende Stengen en knik- nr.

kende Bloemen. ^'Soaw.'

De Bladen ondcrfcheiden deeze Soort meer

dan de Bloemen , die fierlyk blaauwbont zyn.

Men vindt by Mojiison de Afbeelding van

deeze Soort , tot welke de Cretifche Lycopüs

van R 1 v 1 n u s , niet onbillyk, is t'huisgebragt.

Het Kruid groeit op Kandia in de Middel-

iandfche Zee.

(4) Wolfsfchyn met Lancetvormige Jlekelige iv.

Bladen , de Vrugtkelken regtopfiaande. Ĝ wïï£

Deeze is gewoon door geheel Europa en

groeit ook in onze Nederlanden. Men vindeze

klein Wild Osfetong by Bauhinus getyteld

en enkel Wild Osfetong by Dodon éus.

Dit Kruid , of het Groote Osfetong , fchynt

het tc zyn , daar Pliniüs zo omftandig ,

onder den naam van Lycopjis 3 uitDiosco-

rides van fpreekt. Het is een zeer ftekelig

ruuw Kruid, met fmalle Tongachtige Bladen

,

die

(3) Lycopfit FoL rcpandls dcntatii cafloGs Sec. H. Ups.

dij. R. Lugiï. 404. Baglosfutn Cretkum Vermcofum. Stiss.

Btt. T. 57. Lycopfis Creiica. Rit. Men Oed. Dan. 43 5.

(4) Lycopfis Fol. lanceobtis hispidis &c. Fl, Lapp. Suc,

&c &c. Buglosfutn minus fylveftre. C. B. Pin, z }7.&ug\os*

ftira fylveare. Doa Pempt. 62?.

Ff j
II. DUU VII.^STOT,
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IV. die aan den Rand geplooid zyn en kleine
Afdeel. Blommetjes aan den top, brengende Snuitach-

Hoofd- tige geflcufde Zaaden voort. Het groeit veel

stuc* Cp Steenachtige plaatfèn , of ook op Akkers

en Bouwlanden, zelfs in Virginie.

v* (5) Wolfsfchyn met Eyronde effenrandigs

oltntlal fwwe Bladen en regtopfiaande Kelken.

lche. Deeze is door den vermaarden To urne-
fort in de Levant ontdekt en fmalblad'g Os-

fetong met een klein blaauw Bloempje, geiy-

teld.

.

V
F\ (O Wolfsfchyn met Liniaal Lancetrormige ,

r
vtg\ut' digte Wollige zagte Bladen; de Steng

fch~ regtopjlaande.

In Virginie komt decze aan de We^en voor.

£ c h 1 u M. Slangekruid.

Daar de andere Ruirwbladigcn de Bloem

aan den Rand regelmaatig verdeeld hebben, is

dezelve in dit Geflagt ,
op de manier der Ge-

lipte Bloemen, zeer ongelyk, met een wyden

Keel : 't welk tot onderscheiding fïrekt. De

figuur der Zaaden , byna als Slangekoppen

,

geeft 'er den naam aan.

In hetzelve komen elf Soorten voor , als volgt.

(1) Slan-
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(ï) Slangekruid met een Heejlerige Steng, de IV.

Takken en Bladen gehaaird.
afdeei

Deeze Soort groeit aan de Kaap der Goede stuk!

"

Hope wel drie Voeten hoog. Hier behoort het i,

AfrikaaDfche Osfetong , met Slangekruids Bh- p^tS?
den en een paarfche Bloem, vau Plukeneï.'^

:

De Meeldraadjes zyn niet langer dan de Bloem.
Cl"

(2) Slangekruid met Liniaale witachtig ruige ir.

Bladen, aan de toppen uitgebreid. Uum
&en

Gezegden bynaam geeft de HoogJceraar BER-achtig.

cius aan eene Soort , die aan de Kaap groeit

op de zwarte Bergen. De Afbeelding , welke

Plükenet daar van , onder den naam van

Stangekruidachtig Osfetong, dat verzilverd is,

gegeven hcefc , zegt zyn Ed. goed te zyn»

't Gewas heeft een Kruidige Steng en ruuwo

Eladen , uit wier Oxelcn de Bloemen , die

paarfch of blaauw zyn , voortkómen. De Bloem

is, geiykin de meefte anderen, onregclmaatig

verdeeld.

(3) Slangekruid met een gehaairde Steng , de nr.

Bloe.%^

(1) Ecbitm Caule Fmncofo &c, Euglosfum Afiic Echü
Ir

'
S *

folio, FU putpureo. Pluk. M<m. 33. T. ui- f. 7. Echiam

Afdc. fmtescens , fol. pi lofi». Comm. Hert. II. p. 107. T.

(ï) Echim Caule pilcfo &c. Man
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IV.
Afdeel.

Hoofd-

Bloemen in Troswyze Hoofdjes vergaard

en gelyk van rand % de Bladen Jlckelig.

s^uk?" Dit &eft b>'na de êeheefe befchryving op

Ee*wy- van een derde Afrikaanfe Soort , welke door

den Hoogleeraar D. van Royen aan den Rid-

der is medegedeeld , en met een gedroogde

Plant , welke ik bezit , overeenkomltig. Zy
heeft dc Steng Houtig, Takkig, gehaaird;

de Bladen Lancctvormig, befprengd met uit-

gebreide Borfleltjes , die doorfchynende zyn,

aan den Wortel Bolachtig : de Bloemen ver-

gaard in digt getropte end - Hoofdjes , zyn re-

gelmaatig , Trechterachtig , naauwlyks grooter

dan die van de Lycopfis. De Meeldraadjes

eens zo lang als de Bloem en de Styl eens zo

lang als de Meeldraadjes.

IV< (4) Slangekruid met de Wortelhladsn Eyrond,

weegbree- Hier behoort het Italiaanfche Slangekruid met
lladig

* breede Weegbree -Bladen ,van Barrelier
afgebeeld. De Stengbladen zyn Lancetvormig >

ongedeeld , van boven gehaaird : de Stengen

hebben zagte Haairtjes: de Bloemen zyn Vio-

let, en tusfehen dezelven komen half Hartvor-

mige Blikjes van langte als de Kelk , niet lan-

Echium
Plantagi-

gejlreept, gejleeld.
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ger gelyk in het Kandifche , noch Elsvormig ,
1V.

gelyk in het Gewoone Slangekruid.
Afdek**

(5) Slangekruid wei een gtodie &e«g en ^a-stuk»

/e Lancetvormigs Bladen , die cara den v.

rand en rippcw rauw zjn , de Bloemen tuTg"

egaal. GW*W«

Deeze Kaapfe Soort heeft ook dc Bloemen

weinig of niet onregelmaarig gerand, zo wel

als de Derde. De Stengen zyn eenigermaate

Ueefterachtig, glad, een Voet lang: dc Bladen

aan den Rand , Kiel en Tip , ruuw door ge-

fpitfte Eeltige Stippen. Uit de Oxels komen

de Bloemtrosjes , boven aan de Stengetjes

,

voort, hellende over ééne zyde. De Kelken

zyn ongehaaird ; de Meeldraadjes afgeboogen;

de Zaaden gedoomd.

Hier wordt, als eene Verfcheïdenheid, t'huis

gebragt het Pyreneefche Slangekruid , zynde

door Tourkefort grooter en rauwer

Echium , met een bleek paarfche Bloem , ge-

heten. Hetzelve is zo ftekelig, dat men 'er

zig byna aan brandt : de Bloem is Trechter-

achtig , niet Klokvormig , gclyk in de ande-

ren ;

(s) Echium Caule lxvi &c Echium Afrïc. perennc Ly-

•opfis facie. Old. Aft. 27. Echium Afiic. minus &c. m

Ichium Pyrenaiaim. Mant, Echium majus Se asperius,

Ilore dilute purpureo. TouKNï. Jnji. 135. Godan. JMonsp.

Ger. Pnv. 303. Lycopfii Mwpdiaca Floic dilute put-

*aieo, M0RI8. Bias, «4,

Vt Pu. VII. Stvk»
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1 v"* ren , eens zo lang als de Kelk , met de Meel*
fdeel.

draajjes ecns zo jaDg <je Bloem , donker-

Hoofd- rood met blaauwe Knopjes j de Zaaden glad,
*™K

*^ aan den top byna driehoekig met een middel-

vigtT'^' tandje , dac uitftcekt. Men vindt dit ook Ita~

ïiaanfch genoemd en daar toe zou de Lycop-

fis van Montpellier, van Mor i sö n , te be-

trekken zyn. Gouan zegt van dit Kruid ,

dat het by de Molens omtrent die Stad groeit,

en de Takken dikwils Kegelvormig gefchikt

heeft. Het komt ook op de Akkers van Pre*

Vence voor.

feto* (6) Slangekruid met een opfiaande Raairige

huik'™. Steng, de Aairen ruig, de Bloemen by-
itaiiaanfch. na e^a i en Meeldraadjes uitertnaalt

lang.

Decze Soort groeit in Engeland , Icalie , by

MontpeUier en elders, komende dikwils by

de volgende voor, waar van zy, door haare

ongemeene ruuwheid , gemakkelyk teonderfchei-

den is , en door die der Stengen van de voor-

gaande. Hall er hadt deeze, in Switzer-

land, nooit gezien, dan met witte Bloemen;

doch eene Verfcheïdenheid , mooglyk de Lycop-

fis van C. Bauhinüs, heeft de Bloemen

bleek

(6) Eeblum Caulc ereao pilofo &c. Ech. majus et aspeuui

flote albo. C. B. Pin. 2,4. Ech. fl. albo. CAM. Epit.73t-fi,

Lycapf.s. c. B. Pin. 2;.?. MURR. Pt. Gitting. I43. HüDS,
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bleek piarfch of roodachtig : zo dat deeze jjl

Soorten niet dan uit de opgegevene bepaalin-
Af
^
ebM

gen blykbaar zyn. De Bloempjes zyn zeerHoopo-

klein en de Kelkjes by uitftek Plaairig ruig»
6TÜK'

(7_) Slangekruid met de Steng ftekelig geknob- vir.

leid , Lancetvormige fiekelige Bladen en qJ*JT£
Z jdelingfe geaairde Bloemen*

Niets gemeener dan dit Kruid , op drooge

dorre plaatfen , in woeüe Wildernisfen , aan

de Wegen en kanten der Akkeren of Bouw-

landen , door byna geheel Europa, en ook in

de hooge Zandige ftreeken van onze Neder-

landen. . De naam van Echium , zynde van de

Grieken ontleend , is van 't zelve afgeleid^

De Italiaanen noemen 't Echio ; doch, in de

Franfche en Hoogduïtfche Taal, wordt het

gemcenlyk Wild Osfetong geheten. De En-

gelfchen noemen 't Vtyers Buglosf, de Fran-

fchen Viperine. Want, behalve de gelyking

der Zaaden naar een Slangekop, hebben fom-

migen het ook tegen de Slangebeeten , als men
3
t met Wyn inneemt, aangepreezen.

Dit Kruid groeit zo hoog niet als het voor-

gaande, 't welk meer dan eenElle hoog wordt,

op lömmige plaatfen. Het heeft ruige, ruuwe

Sten-

(7) Echium CauJe tubercutato hispido &c. H. CUf.

Fl. Suee, R. Lugib. 407. Doo. ƒ>«/». «3 1. LOB. /««.J79.
Echium rulgaie. ToüRNï. Inji. 135. T. 54. C. B. Pin.

CLUS. Hifi. II. p. 143. Pann, 679. H4U, IMv, $13*

CAM. Epit. 7 J7.

II. DfU, VII, STJBp
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Stengen , die zig Uitbreiden in geaairde Tafr-
A*D

V
EEL

' ken. De Bladen , om laag byna als die vaö

Hoofd- het Osfetong , zyn aan de Stengen fmal, ook
stuk. ruuw ^ met Haairtjes die uit Bolletjes voort-

•%e,
<,WJf" komen, De Bloemen groeijen eenzydig aan

lange Aaifen , zynde in 't eerst rood, vervol-

gens blaauw van Kleur, even als in veele an-

deren der Ruuwbladige Kruiden , waar van dit

Geflagt het laatfte is. 't Gemcene Slangekruid

komt ook, zo fommigen aanmerken, met witte

of bleckroode Bloemen voor.

vin. (8) Slangekruid met de Meeldraadjes zo lang

als & Bloem t doch het Pypje korter dan

vioi«7' de Kelk.

Hier wordt het Wilde ruige gevlakte Slan-

gekruid van C. Baüh inüs , en dat met

roode Bloemen van Clüsitis, t'huis gebragt.

De Groeiplaats is in Ooftenryk. Men heeft

het in de Upfalfche Tuin geteeld, en, behalve

de Kleur der Bloemen , ook in andere opzigten

verfchillende bevonden.

,
,T* (9) Slangekruid met een leggende Steng en de

liiuS Vrugtdrwgende. Kelken van elkander af.

Tot

(*) Ecblum CoroIIis Stamina atqaantibus &c. Mant. 4*»

(9) Ecbium Caale procumbenre. «cc. H. Upt. Cliff. *c.

JEchium Cfcticum iubruin latifol. 8c anguftifblium. C. B«

Pi». 154. Ech. Cï«ici»m. CtUS. Hifi, 2. p. Itff

•
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Tot dccze Soort , die op Kandia en in de IV.

Levant, als ook in Langnedok cn Provence ,
A™««^

groeit, wordt het Breed- en Smalbladig Cre- Hoofd-

tifch roode Slangekruid , van C. 13 a u h i n ü s ,
STÜK-

betrokken. De Bloemen zyn hoog rood , heb-nuZ*^
bende het Pypje korter -dan den Kelk , cn de

Meeldraadjes aan de Topjes een weinig ge-

haaird. Zy zyn niet langer dan de korte Lip

der Bloem.

fio) Slangekruid meteen Takkige Steng, waar x.

aan Eyronde Bladen en eenzaams sydc-
ü,

n̂f;
delingfe Bloemen» oifch«

De beroemde Toürnefort vondt in Ar-

menië deeze Soort , die hy afbeeldt wegens

haarc fchoenhcid. Zy groeide 'er aan de kan-

ten der Wegen , drie Voeten hoog* De on-

derfte Bladen waren anderhalven Voet langen

byna een half Voetbreed, lpits, van onderen

\Vollig en van boven zo zagt als Fluweel»

Zy namen opwaards allengs in grootte af , en

uit derzelver Oxetcn kwamen Takken met llyf

Ha.iir bezet, zo wel als de Steng, aan 't end

Trosjes van Bloemen hebbende, welker Steel-

tjes zig omkrommen geiyk in de Zonnewende»

De Bloemen waren grooter dan die van eeoige

andere Soort, als anderhalf Duim lang zynde,

met een Pyp van vier of vyf Lynen wyd , en

een

«.

H. OEKLi VII STUK.
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IV. een weinig krom. De Kleur was bleekblaauw
AFDEEL.en ^et ^aad , hoewel onryp , geleek zeer naar

Hoofd- dat van 't gemeene Slangekruid. De Vrugtmaa-

tTUK. kende deelen fteeken niet buiten de Bloem uit.

xi. (n) Slangekruid met de Meeldraadjes kotter

dan de Bloem.

geefch. Die zelfde Kruidkenner nam deeze Soort ia

Portugal waar ; ten minfte fchynt zyn Porttt-

geefch Slangekruid , met zeer breede Bladen ,

hier bctrekkelyk te zyn.

Messerschmxdia.
Dit Geflagt heeft een Trechterachtige Bloem

,

met een naakten Keel ; zynde de Vrugt een

Kurkachtigc Bezie , in tweeën deelbaar, waar

van ieder tweczaadig.

i. Hier van is maar ééne Soort bekend CO , wel-

jdmiia' de Ridder voorheen tot het Geflagt van

sSrliche
Tourncfortia betrokken hadt, gelyk ik gemeld

* ii. d.'
ncD *• Zy gloeit op Zandige, drooge, dorre

iv. stuk ,Bergen , aan de Rivier Argun in Siberië , vol-

gens den Kruidkenner Messerschmid,
welke 'er , deswegen , den naam aan gaf van
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Argufia , hoewel meïize ook elders vindt. De IV.

laatere Kruidieezer , de Heer Gmelin , ver-
A?l>

vfV
haalt , dat de Mcsfcrfchmidia overvloedig aan Hoofd^

de Don, die in de Kaspifche Zee valt, doeh
STÜK'

ook nergens dan in Zand groeit (*). jymaT*'

Volgens den eerften Vinder va*n dit Kruid

>

daar het Geflagt den naam naar voert , geeft

het uit eenen harden blyvenden Wortel vccle

Stengetjes, zelden hooger dan een Voet, fom-

tyds in Takjes verdeeld, met Bladen naar die

van Vlafchkruid gelykende, by digte tropjes,

wederzyds groen , zagt en glad. Drie , vier

en meer Bloempjes komen in de Oxels en aan

de Toppen voort , en de Vrugt gelykt naar

die van den Sorbus , doch is droog , als ik ge-

meld heb. Door de voortteeling uit Zaad , in de

Petersburgfche en Upfalfche Kruidhoven, ichynt

liet aanmerkelyk veranderd te zyn geweest:

doch het aart 'er niet , zo min als veeleA

Van de koude Bcrgplanten.

N O L A N A.

Dit Geflagt heeft een Klokswyze Bloem ,

met den Styl tuslchen de Vtugtbeginzels, en

brengt vyf Befieachtige Zanden voort , met
twee Holligheden.

Geen andere Soort is daar van bekend (1),

(*) Gmkl. Retztn. I. Th. :

danJ$5Z
legend*
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*IV. dan een Peruviaanfch Gewas, door verfcheidc-
Afdeel. ne met byzondere Naamen vereerd en als

Hoofd- raars afgebeeld en befchreeven. De Heer
stuk. Gouan hadt het in de Koninglyke Tuin

Montpellier , zynde een klein Kruidje , altoos

groen en 'c geheelc Jaar bloeijende, zonder

zyn Ed. de plaats der afkomst wist. Het was

hem voor eene Soort van Airopa toegezonden.

De beroemde Ehret geeft 'er een Afbeel-

ding van, in de Verhandelingen der Sociëteit

van Londen , op 't jaar 17 63, als een nieuwe

Peruviaanfche Plant , toen onlangs in de En-

gel fche Tuinen ingevoerd. De Heer Miller
ftelde hem voor , dezelve Walkeria te noemen ,

naar den Eervv. lieer R. Walker, Hoog-

leeraar en Onder -Reftor van Trmky-Kollegie

te Cnmbridge , welke onlangs , op zyn eigen kos-

!

- ' Geneeskundigen in die Uni-

verfittit hadt aangelegd. Omtrent den zelfden

tyd gaf de Heer Hoi e rus hetzelve in de

Switzerfchc Verhandelingen uit , onder den

naam van Zmngera. Allcrnaauwkeurigst is dit

Kruidje in Plaat gebragt door den jongen Heer

Linnjeus, in zyne leggende Geftalte; zynde

hetzelve in 't Voorjaar 1761 , door den Hoog-

leeraar D. van Royen, zyn Wel Ed. toe-

Wilkena. Ehpe^. Ati. Angl. 1753. p. 130. T. Jo. Zwin-

gera. ATI. Htiv. V. p. i6 7 . T. 1. Neudorfia Peruvinna ie-

pen», Flore cu:ru!eo. Plant, Fam. z\ 9 . Nolana. LlNlf. Dit.
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gezonden onder den naam van Belladona , die IV.

op den Grond legt, met een Violette Bloem, uit
ApD*EU

Spanje. Dc oude Heer gaf 'er deezen Geflagt- Hoofd-

naam aan , van Noh of Campanula , dat is

Klokjes, afgeleid. De afkomst weet men thans ^T"^'
beter. Het is ook Kruipende Pcruviaanfchc

Neudorfia, met een blaauwe Bloem, genoemd

geweest.

Het is een Plantje, dat, met vcclc Stcnge-

tjes of Takjes
,

zig langs den Grond ver-

breidt , en dus, zo wel als door zyne Blom-

metjes , veel naar cenige Soorten van kleine

Klokjes of Winde gclykt. Uit de Leedjes ko-

men Eyronde Blaadjes, twee by elkander, aan

de zelfde zyde, voort, die aan de Steeltjes,

daar zy uitloopen ,
gchaaird zyn. Dc Bloe-

men , van eene Hemclfchblaauwc Kleur, met

eenen donkeren als geborduurden purperen bo-

dem , verfieren dit Gewas grootelyks , zege

Ehret , die aanmerkt , dat de vyf Zaaden

zodanig in de Kelk geplaatst zyn , dat men in

de eerde opflng het Kruidje tot de Kransbla-

digen (Verticillatce) betrekken zou; maar, by

nader onderzoek , bleek het , dat ieder, van

die bogïchynrykc Zaadcn, een Zaadhuisje was,

bevattende drie Zaaden. Anderen zeggen , dat

zy twee of vierhokkig zyn. VVaarfehynlyk is

dit een fpcéling der Natuur, zo wel alsdc fticur

der Bloemen , die iömtyds in 't bleek blaauwe

,

fcmtyds in 'c paarfche of Violette vak.

Du-
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IV. DlAPENSIA.
Afdeel.

Hoofd»
^an *É ^efiagt zyn de byzondere Kenmer*

stue.
"

ken , een Trompetachtige Bloem ; een vyfbladige

Eenvy. Kelk , met drie Blaadjes Schubswyze bekleed; de
T;^* Meeldraadjes op hec Bloempypje en het Zaad-

huisje driehokkig.

i-
r

Maar ééne Soort (i) komt 'er thans in

j%-'o>.i"~.. voor, welke Diapenjïa genoemd wordt met ge*
^Lapland- Bloemen ? en dcn bynaarn van Lapland*

fche voert , als in de hoogc Gebergten der

Noordelykc deelen van Sweeden voorkomende.

Het is 'cr overal zeer gemeen, een klein Mos-

achtig Kruidje , met Stcngetjcs niet meer dan

een Vingerbreed hoog » overal bekleed met

fmalle byna Vliezige Blaadjes , en zo digt , dat

men het voor een Donderbaard zou aanzien*

Het end der Stengetjes geeft Bloemfteeltjes van

een Duimbreed uit, met één wit Bloempje, dat

van gezegde Geftalte is. Ciüsius vondt dit

Plantje op den Schneeberg by Weenen. Het

groeit ook in Denemarken. C. Bauhinus
hadt het onder den naam van Apifche Donder'

haard , met Grasachtige Bladen en eenc Melk-

witte Bloem , voorgeftcld : TourneforT
tot de Androface t'huis gebragt ; doch door den

Rid-

(0 Diapeofia. S.y/1, Nat. XII. Gen. 194. p. ijc. Veg.WM.

f..
161. Floribus pcdunculaiis. Oed. Dan. 47. Dnpenfia. WU

Lafp. ss. T. 1. Hg. 1. Fl. S»x. 171. Sedum Alpinum Ga-

raineo folio, fiorc Laftco. C. 8. Pin. *s+. Ancirofjcc Mpina

Iduscoidcs, TARü. Tbuur. 73«S.
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Ridder is het onder de Laplandfche Planten , als IV.

een byzonder Gcllagt, by den naam van Dia- ™ '

pen/ia befchreevcn en afgebeeld.

Aretia.

Een Trompctswyze Bloem , die in vyven

gedeeld is , met een Eyrond Pypje, hebbende

een platachtig geknopten Stempel : het Zaad-

huisje eenhokfcig, Klootrond, meest vyfzaadig.

Dit maakt de byzondere Kenmerken uit van

het tegenwoordige Geflagt , waar in drie Soor-

ten voorkomen s allen Europeaanfche.

(i; Aretia met gefchubde Bladen en byna on- T.

^

gefleelde Bloemen. nSSL

De beroemde Heer H aller heeft deezenfcheT^

Geflagtnaam aan eenige Soorten van Mosachti-

ge Plantjes , der hoogc Gebergten van Euro-

pa 9
gegeven : welken zyn Ed. tot vereering

deedt (trekken van een voornaam Swkzerfch

Kruidkenner , Aretids, die veel Planten op

de Alpen verzameld en aan Gesnerüs toe-

gezonden hadr. Het tegenwoordige , dat nog

onlangs Diapsnfta Helvetica heette , is 'er één

van , door hem afgebeeld , 't welk volgens den

Heer Jacquin ook in de Pyreneen groeit.

Het

,

d*lkl. VII Stuk.
Gg 4
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*V. gclykt Daar een allerkleinfte Donderbaard, heb»
Afdeel, kenc]e ^ Stengetjes geheel bekleed met ruig-

Hoofd- achtige Blaadjes , en geeft aan 't end derzel-

8tuk. ven eeDzaamc w it;te Bloempips. Het Zaadhuis-

v£
HV>y

'
3
Ü is vyfkleppïg en bevat vyf of drie Wigvorn

mig * Klootronde Zaadjes,

n. (a) Aretia met Liniaale uitgebreide Blaadjes

Aipi'-** en gejoelde Blommetjes.

Alpiiche.

Tot deeze is de Alpifche Donderbaard, met

ruige Blaadjes en Melkwitte Bloempjes , van

C. Badhinüs, door den Heer H aller
t'huis gebragt. De Kelk is Rolrond a ruig en

ten halve in vyven gedeeld. De Bloemen

zyn fomtyds Rcozekleurig of blaauw, en hec

Zaadhuisje is vyfkleppïg.

ut.
'

(3) Aretia met Liniaale , inwaardi gekromde

uahittr*
Blaadjes en byna ongejlcelde Blommetjes.

Dcczc, voorheen 'tot de Primula betrokken ,

is Alpifche Auricula, met Glasachtige Bladen

Pi* Scd. Alp. F. Gicg.
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en Bloemen als van geeïe Jasmyn,door Tour- IV.

isefort genoemd geveest. Anderen haddenze
AFD*at.

tot het Donderbaard t'huis gebragt, Ken Vcne- Hoofd»

tiaanfeh Doktor > Seslerus genaamd , ver-
STÜK -

beeldde zich, nu ruim vyfentwintig Jaar ge-^
9"

1

""

lgeden, dat hy dit Plantje eerst ontdekt hadt,

en doopte het , ter eere van Cca beroemden

Heer Donati, met den naam van Fitaliam,

thans tot een bynaam gebruikt Het is agter

de Natuuriyke HiiTorie der AdriauTche Zee af-

gebeeld en befehreevcn. Het groeit zo wel in

de Pyrcn.cn als op de Ahxn van Italië , al-

waai gezegde Meer Seslïr hetzelve op een

Punt van hec Gebergte Sc. Pellcgrino, en ner-

gens anders, groeijende vondr. Het komt ook

voor in Piemont met gecle Bloemen en H a l-

,LER zegt, dat het vyf Zaadjes heeft, doch

waar van 'er dikwils maar twee tot rypheid

komen ,
voegende zig lamen , en fchynendc

alsdan maar een enkel Zaadje uit te maaken
,

zo Sesle u aanmerkt.

De Heer H aller üclt nog ccnigc Soor-

ten van Aretia voor, die door den Ridder aan-

gehaald zyn in 't volgende Geflagt. De dorre

Bergtoppen moeten ongemeen verfierd wor-

Iden , door een groen Sprey van zodanige

Plantjes en dcrzt-Iwr fierbke Blommetjes, niec

minder dan zulks in de Hoven , op Terrasfen

cn elders, mee Kamiile of fyn Gras gefchiedt.

U. Des: . TH. Stv*<
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Hoofd
^e ^^oemen SroeÜen hier in een Kroontje ,

stuk.
"

dat een Omwindzel heefc : haar Pypje is Ey-

Ee*vjy roDd , aan den Mond geklierd : het Zaadhuisje

V'W* Klootrond cn heeft maar ééne Holligheid.

't Gcflagt bevat zes Soorten , altcmaal be-

hoevende tot de oude Wereld, als volgt.

i. (i) Androface met de Vrugtkelken zeergroot»

syiüttx
*u ^° Óoftenrykfe Koornlanden is deeze

waargenomen door Clustus , die zig ver-

wondert , waarom Matthiolds haar ge-

haald hebbc van de Zeekust van Syrië. By

Weenen , zegt Kramer, is zy overal in de

Velden , en aan de Wegen , gemeen. Tour-
we fort hadt haar Breedbladige Jaarlykfe ge-

meene Androface geheten. Zy groeit cok by

Air cn elders in Provence , niet alleen , maar

komt overvloedig voort aan de Zeekust van

Langucdok, alwaar de Heer Gouan haar dus

befchreef.

„ De hoogte van een Handpalm bereiktzc

„ niet , hebbende ovaale .of Lancetvormige

„ Blaadjes , die getand zyn en glad. Het Om*

„ windzel der Bloemen beftaat uit vyf of zes

„ effenrandige Bladen, De Bloemen zyn zeer

„ klein,

XII. Gen. 196. p. ijo. 'nt . XIII. p. 162. H. Ufs. Ctif.

R. Lugdh. 414. CIX3. Pann, 474. GotJAN. Mtmp.% 7.GtRi

JPït* 304» GAR, Aix.si, Ar.diofecc alten. Cam. Efitt 63H
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„ klein , vervat in een zeer groote Kelk, op IV.

„ Steekjes byna van langte als het Omwind- U' D£EL *

zei. De Kelk heeft zyne Slippen dikwils Hoofb-

„ gekarteld." ITÜ :

Ren zeer fraaije Afbeelding geeft Came-^''
R A r 1 ü s van deeze Soort , welke C l u s 1 u s

een Span hoog gevonden hadt, zo dat zynog,

in vergelyking met anderen , Groote genoemd

mag worden,

(1) Androface met eenigszir.s getande Bla- n.

den, zeer lange Bloemjieelen , de Bloemen eu^uÜ
korter dan de Kelken. siöeufi**.

Onder de Planten van Siberië is deeze doop

den Heer Gmelin afgebeeld en befchree-

(3) Androface met Lancetvormige getande m,
gladde Bladen , en hoekige Kelken , die%£ntria'

korter dan de Bloem zyn* Nooidfche*

Op hooge Zandige Gebergten , die onbeïom-

merd zyn , in de Noordclyke deelen van Eu-

ropa , groeit deeze , welke als een kleine Soort

van Muur door C. li AUii inu s voor gdlcld

is:

(?) Androface F*I. fuïxlematis' , P^dictllis longsfLnis &e.

COüAN Monsp. «7- GER, Ptov, 304.

II. DML. VII, -TU3f»
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IV. is : ten minfte die , welke B u r s e r ü s in Fran*

Afdeel.
^cn ]and } vjcr Mylen van Wurtzburg, verza-

Eooi-D- meld hadr. De Stengetjes zyn weinig meer daa

stuk. een Handbreed hoog. Onder drie benaamiDgen

vfr?
Wy

'
IS Wvntfe m dc ^*n«V voorgefleld, zegt de

Ridder, die het, zeer zeldzaam , in Lapland

vondc. Het groeit overvloedig in de Zuidelyk-

fte declen van Europa : des de bynaam weinig

ürookt.

iv. (4) Androface met gehaairde Bladen en tuigt

Kelken.

Het Ruige Alpifche Donderbaard , met eene

Melkwitte Bloera , van C. Bauhinus ,

komt hier t'huis. Het Kruidje groeit op de

Ooftenrykfe , Pyreneefchie en Karniolifche

Bergtoppen. De lieer H aller vondt het

ook, overvloedig, op de hoogftcn der Alpca

van Switzerland , en noemt het Aretia , die

llaairig is , met Kroontjes - Bloemen. . Zie hier

zyne befchryving daar van.

,, Dq Bladen maaken op den Grond een

„ fraay Roosje ; waar uic een filocmiteeltje

„ voortkomt van een Duim hoog , met een

„ digt plat Kroontje. De Blaadjes zyn ovaal

of zeer langwerpig, volkomen ongekarteld,

„ in de jongheid zeer Wollig en wir. Die
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,» onder 't Kroontje zyn als een Sterretje uit- lV.

„ gefpreid en raamelyk groot. De Kelk is
AjrDJ*u

„ Klokvormig, ten halve in vyVcn gcfneeden ; Hoofd*

„ de Bloem wit, met den Navel fomtydsrood ,sTüif i

„ fomtyds geel, en uitgerarxle Bloemblaadjes.'^5™57*

Zeer fraay is dit Kruidje door Clusius ,

in zyne befchryving der Planten van Opper-

Oottenryk , afgebeeld , die aanmerkt, dat de

Blaadjes in 't eerst zuurachtig en vervolgens

eenigszins bitter en heet of fcherp van Smaak

zyn : als ook dat een Kroontje zes Bloemllcel*

tjes bevat. Hy vondt het bloeijende op de

Ruggen van den Schneebcrg en de nabuurigen

by Wcenen, in 't midden van den Zomer.

(5) Androface met Lancetvormige gladde Bh' v.

den en de Kroontjes veel langer dan de
An
f%

a

^
Omwindzels. Mdkwitt*

Deezc groeit niet alleen , gelyk Linn^us
zegt , op de Alpen van Ooftcnryk , maar ook

in Switzerland, Languedok en Provence. Clu-

sius merkt het aan , als zyne elfde kleine

Donderbaard. Baühinus hadt het Alpifche,

met Grasachtige Bladen en Melkwitte Bloe-

men , geheten. Maar deeze Witheid is aan

meer

(j) Ar.drtfact Fol. Lanceolat'u glabtls &c. Sedum Alpi-

Hifl. 104a. Sedum minus XI. Clus. Hij}. II. p, 61. Sedum

lol. Linearibus &cc. HAlL. Helv. +86. GouAN. Monsp, % 7 .

GEB. Pnv. 3 c4 . Aretia gkbia &c. All. Ptdtm. p. 11. T, +. f.

II.DltL.VU STU5»
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IV. meer Soorten van dit Gcflagt gemeen. A L-*

Afdeel lion noemt het , in zyne befchryving der

Hoofd Piemontfche Planten , Gladde Stompbladige ,

Kroondraagendc Aretia: H a l l e r Aretia met

* Liniaale gladde Blaadjes ; de Steng weinig
v'iU

Bloempfes hebbende. Uit een Roosje der

Bladen komen verfcheide Stengctjcs , fomtyds

wel vier Duimen hoog , zegt zyn Ed. > voort.

De Heer Al li on heeft het keurig afgebeeld

Gouan geeft 'er maar anderhalf Duim hoog*

»vt. (6) Androfacewe? Elsvormige gladde Bladen,

cIrte°I
cUe

tet Kroontje zo groot als 'r Omwind/cl.

kleurige. Zeer fmalbladig is deezc » die tevens op de

Pyreneen en Switzcrlche Alpen, zo wel als in

Langüedok en Provence groeit ; wordende daar

toe, als eene Vcrfchcidcnheid 5 betrokken, de

Aretia van Hallf.r, met op de kant gcha3ir-

dc , zeer fmalie Grasachtige Bladen, die daar

een fraaije Afbeelding van geeft : zynde het

Gewas in Getfalte weinig verfchillcnde van de

voorgaande Soort.

Meest alle die van dit Geflagt , zig in de

Tuinen niet voortteelen laatende, ïtrekken al-

leen

(6) Ar.irofaee Tol fubulatfs glabrls &c. Sedum Alp. angus-



P £ 2f T A N D R I A.

leen tot verïuftiging dier onvermoeide Geefïen , iy.

welken ter Kruidleczingc de hoogc Bergtop» Afdêel;

pen beklauteren , om eene fchoonheid te be- ^ J?
'

D9

fchouwen , die de latuur hier , zekerlyk nietiruir.

zonder een gewigtig Oogmerk , over den kaaien .
Mmt$t>

Grond heeft uitgefpreid , maakende voor het''*'

overige Menfchdom als een verholen Beemd :

waar uit het Bergvolk der Alpen zeer wel zyn

voordeel weet te trekken , door middel van

het Vee, dat hun lekkere Melk, Kaas en Bo-

ter , uit deeze Weiden voortbrengt.

Primula*

De Bloemen in Kroontjes met een Omwind-

zei t
je , hebben een Rolrond Pypje in dit Ge-

flagt , met een gaapende Mond. Het bevat

zes Soorten , tot welken ook de Auriculaas

behooren.

Ci) Primula met getande rimpelige Bladen.
p

t.

^
Tc bekender is dit Plantje in alle Tuinen en ^Sei.

Bloemhoven , wordende zelfs by den Latyn-Woem.

fchen naam van alleman begroet. In 't Franfch

O) Primula Foliis dentatis rugofis. Sj/i. Nat. XII. Gen,

»97. p. U°. rtg. XIII. p. 162. R. Lugdb. Trim. Veris

lum ptatenfe odoratum. C. B. Pin. 241, fi.
Primula Limbo

rum. C. B. Pin. z+i, y. Primula , acaulis , Scapo nullo.

Veibasculum fylveftrc majus fingulari flote. C» B. Pin, 34 1,

TOURNF. Injl. 1*4. HALL. *I3,

II. DEEL. VII. STUK,
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jV. noemt men het Primevefe , in *t Engelfch Print'

Afdeel
rt>je ^ cn by <je Dukfchcrs Schlusfelblume , dat

Heon>- is Sleutelbloem. Het groeit in de Velden van

stuk. Europa , zegt de Ridder , inzonderheid in de

Emwy- Zuidelyke deelen ; doch een aanmerkelyk vet-
%lgt

'
fchil heeft hier ten opzigt van de Verfcheiden-

heden plaats, die menigvuldig zyn.

De Primula Veris met enkelde . gcele Bloe-

men , welker Rand een weinig fcheppende

fteat , is in Engeland gemeen in de Weiden ,

bloeijende in de Maand April. Decze is we-

gens haare welriekendheid vermaard, en wordt

in de Apoiheek\:n gevorderd , om Water van

te ftookenjdat totbymenging van Martfterkende

middelen dient. Men heeft dit Kruid tegen

Hoofd- en Zenuwkwaaien anngeprcezen , roe-

mende het deswegen Paralyjis Herba ; doch

fchoon het een aangenaamen Reuk heeft , is

het, zonder fterker Middelen, van weinig uit-

werking. C h o m e l verzekert , dat het Af-

trekzei dienltig zy tegen Draaijingen ia 't Hoofd

en zagtelyk Pynfiiliendc;

Wat de overige Vcrfcheidenheden aangaat

,

die beftaan wet allermeest daar in , dat men

ook Primula Veris heeft , die geen Kroontje

maaken , en wier Bloemen weinig langer dan

de Bladen zyn, en deeze worden ongefïengde

genoemd (*) > in vergelyking met de anderen,

wier
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wier Bladen zig als een Roos uitbreiden , en iv.

Stengen uitgeeven met zeer ficrlyke Kroontjes. A*-mel}

De Bloemen zyn in fommigen dubbeld , of Hoon*
ïleeken als Peperhuisjes in malkander. Voor stuk.

\ overige is 'er byna geen Kleur te bedenken , ^«*cy-

waar mede zy niet praaien , hebbende de Tui-'

fiierkonst die Kleuren zeer vermenigvuldigd.

M u n t 1 n c verhaak , dat hem meer dan zes-

tigderley bekend waren , aüen vcrfchillende.

Een aanzienlyk getal daar van wordt by Wsm-
mann vertoond.

In "t Leo? d-r Primuhas ïs ook ccnïg ver-

fchil. Sommigen hebben de Bladen langer en

fmaller; anderen korter en brceder: in eénigen

zyn zy meer , in anderen minder gerimpeld ,

doch in 't algemeen zodanig , dat fommigen

den r.a.rm van Wolhkruidje 'er aan gcaeven.

hebben. Voorts is de Gcftake iedereen bekend.

'Om wat reden de naam van Hemelfieutels cn

St. Pieters - Kruid hier voegen zou , is onzeker

:

maar Primula heeft van het vroeg blocijen zy-

ne afleiding. Vcrfchéidene hebben, mooglyfc

wegens de afkomst , den bynaam van Conftan-

tinopoïitana, wordende by de Turken zeer be-

mind en Carchicheo geheten.

(2) Primula met gekartelde gladde Bladen, den Pl]'mula

derden Grond , zon de Bloem fteelncs ht decz? t.ir^cvc.i.

Rand der Bloemen plat.

Dus Weelis*»

Jc he'i 7e wel digt

(2; PrmnU Folii

digt aan , 1

X!. Deel. vil. Stuk.
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IV. Dus wordt de Primula Veris met roode

h
™f

EU
Bloemen, welke Clüsiüs in het Land om-

Hoofd- ftreeks Wecnen waarnam , en wegens de fraai-

STÜK' heid in 't byzonder afbeeldde , van de andeTen

v;£e''

nvjy
' afgezonderd. Zy beeft een Stengetje van wel

een Span hoog, beladen met een fierlyk Bloem-

'kroontje , voortkomende uit een Roosje van

Eladen , die weinig gerimpeld en van onderen

als met Meel beftrooid zyn. Uit de genen

,

welken hy in den Tuin overgebragt hadt ,
kreeg

Clüsiüs een Plant , welke uit het midden

van het Krooutje een ander Kroontje voort-

bragt. Tc Londen zynde , nu omtrent twee

Eeuwen geleeden , verftondt hy , dat deeze

Soort overvloedig in de Noordelyke declcn van

Engeland , op vógtige Velden groeide , worden-

de van de Ingezetenen Byrdeys, dat is Vogels-

Oogcn
, genoemd. Simlerus heeftze het

Keizertje of Koningje der Kruiden getyteld. In

de Velden van Swceden is zy gemeen , en komt

ook voor in Switzerland , Duitfchland en in de

Zuidelyke declen van Europa. Hier houdt men-

zo als iets raars in de Tuinen.

Deeze Soort kan als een middelflag en over-

gang van de Primulaas tot de Auriculaas aange-

merkt worden , die niet toelaat dezelven van el-

kaft-

ƒ/. Cliff. Tl. Stuc. &c. &c. Prim. Flor. ercflis fafligiati*-

FL Lcpp. 79. rrimula Veris rubro flore, CluS. P**«- p-

34°. Verbasculum umb. Alp. minus. C. B. Pin* 24a» GOüM1*
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kander af te zonderen; zo de Heer H aller IV

oordeelt. Heyster ^hadt het tegendeel be-
Arn
£

:

By den Latynfchen naam is ook deeze, be-o

ter dan by den Nederduitfchcn , in onze Bloem-

hoven bekend. Tournefort maakte 'er

een Geflagt van , onder den naam van Auricula

Vrfi , dat is Beeren - Oor of Oorlap , welken

het ook in andere Taaien van Europa voert.

Dus noemen de Franfchen het Oreille d'Ourf,

de Engelfchen Jkars - Ear, Bauhinus heeft

het voorgefteld onder den naam van Sanicuh ,

met den bynaam van Alpino, , om dat het na-

tuurlyk groeit op de Swkzerfche Alpen en die

van Ooftenryk by Weenen.

De Konst der Bloemirten heeft uit Zaad on-

eindige Verfcheidcnheden van Auriculaas, die

tot een byzendere Liefhebbery ftrekken , voort-

geteeld. Munt ING hadt daar van, in de tyd

vanagt Jaaren , gewonnen meer dan driehonderd

en dertig genoegzaam kenbaare verfchillendhe-

den van uitneemende Kleuren, waar onder niet
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ÏV. alleen die bont, gemarmerd, donker, met een

A?J3**U
glanzig paarfchen weerfchyn , cn een Sneeuw-

Hoofd- witten Ring om de Navel , maar ook die geheel

stuk. zw-art waren met een geeien Ring , en pntel-

. /U
"' J ' baare anderen. Meer dan zestig vindt men 'er

by W einmann, in hunne Natuurlyke Kleu-

ren , voorgefteld ; zynde daar by tevens de ver-

andering der Bladen aangetoond. De licflyke

Geur maakt inzonderheid dit Bloemgewas be-

minnelyk. De Geele Auricula, die de Bloemen

Trechterachtig heeft, is in 't wilde, op de AU

pifche Bergvelden , gemeenst , en wil gc«

makkelykst in onze Tuinen voort ; alwaar die

met zwaare paarfche , roode , blaauwe gemar-

merde Bloemen , als ook die dubbelde Bloe-

men hebben en dergelyken , een byzonders

zorg vereifchen , willende liefst in Potten ge-

plant zyn en gekoefterd worden of bewaard

voor Koude en Vorst.

(4) Primula met Wigvormige getande , glw
1 zige ruige Bladen 3 de Stengen meest een-

bloemig hebbende.

Op de hoo^lle toppen van den Schneebcrg

by Weenen komt zeer menigvuldig deezc zeer

kleine Soort van Primula Veris voor, groeijende

al;

f4)
PrimuU Fof. Cuneifbrroibus &c. Ssnicula Alpi"* im-

Clvs liijl. 1. p. 305. Jac^.. Vhd. p. »oi. Primula fof.
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als in Plaggen ,
gelyk dc Hcy. In Switzerland IV.

is zy ook door den Heer Haller waargeno- ArD*rL '

men , hebbende een tweebladig Omwind/cl ,• Bootm
den Kelk korter dan het Pypje , enkeld, ongc- STUK«

fteeld; de Bloem geel cn van binnen ruig.

(5) Primula met gejieelde Hartvormige, eeni- v.

gérmaaie gekwabde , gekartelde Bladen. c
*
tlf3fct

In deeze, welke de Heer Gmelin in Si- del

bcric heeft gevonden , zyn de Bladen als die

vnn de Cortufa, doch de Bloemen komen mee

de voorgaande overeen.

(6) Primula met cffenrand ;ge gladde lang- vr.

werpige Bladen en Pypahtige Jlomvc y

,

'

Een weinig verfchil in dc Bloem onderfcheide

deezc, die ook op den Schneeberg by VVcencn

groeit, van degewoone Auriculaas. Het Kroon-

tje beftaat maar uit twee of drie Bloemen , die

piirfchachtig zyn , met de Slippen ten halve in

tweeën gedeeld. Haller hadtze Primula,

met Vlcczigc geheel effenrandige gladde Bla-

den , geheten. De Stengetjes zyn naauvvlyks

een Duim lang. Zy komt ook op de Switzer-

]KC<± V;ni. p. 1C 9 . OU

II. Deel. VII. SrjK.
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, fche Alpen voor. Men vindtze insgelyks ia

EL, Languedok cn Provence.

C O R T U S A.

wym
Een Raderachtige Bloem, die den Keel met

een verheven Ring heeft, cn het Zaadhuisje

eenhokkig , ovaal , aan de Punt vyfkleppig.

Twee Soorten komen in dit Geflagt, naa-

mclyk

. . (i) Cortufa met de Kelken korter dan de.

%t Bloem.

Deeze , die in Italië groeit , maakt een

klein rond Plantje , dat uit Vezelaehtige Wor-

teltjcs lang geftceldc Bladen uitgeeft , welke

rondachtig, doch zeer hoekig en met Tanden

uitgefneeden zyn ; geheel groen , heet van Smaak

cn Iterk ruikende. In 't midden komt een

Elocmftcng, die, volgens den Heer Al li on,

door wien dit Kruid in 't byzonder is befchree-

ven, zig fomtyds wel een Elle hoog verheft»

met een fraay welriekend Blocmkroontje. De

Kleur der Bloemen is uit den paarfchen Vio-

let.

Deeze Plant was doorMATïHioLüs Cor-

tufa genoemd , om den naam te vereeren van
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eenen Hoogleeraar te Padua , die hem 'er eerlt l1

kennis van gegeven hadt. Hy oordeelde, dat
A*D

X

dezelve van de Ooftenrykfe Berg-Sanikel vanHoo

C l u s 1 u s verfchillende was. Sommigen hcb-
STÜB

benze evenwel voor eenzelfde Plant gehouden,^*

niettegenftaande Clusius naderhand van bei-

den byzondere Afbeeldingen heeft gegeven.

Toubnefort hadt dezelve in 't Geflagt

der Auriculaas geplaatst , doch de beroemde

Boerhaave herftelde haar te regt op haar

eigen naam. De Heer Allion verbeelde

zig, dat zy de zelfde zy met de Berg - Sacikel

voorgemeld , en dus zouzy ook voorkomen,

op Ooftenrykfen Grond.

( 2 ) Cortufa met de Kelken langer dan de
c
*

Bloem, Gmi

Deeze, door den onvermoeiden Gmelin^
in Siberië waargenomen , komt in gedaante na-

genoeg met de voorgaande overeen , maar de

Bladen zyn Nierachtig Hartvormig, met rond-

achtige Kwabben , Haairig en langer gcfrceld.

Het Kroontje is meest driebloemig , cn heeft

de Blaadjes van 't Omwindzcl Eyrond : de

Sii. iv. P. 7

II, DEEL,
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IV. Soldanellv. Soutenelle.

Afdeel.

Dc byzondcre Kenmerken zyn, een Kloks-

stv?.
D

* wyze BJoem , die als in veele Slippen is ge-

fchcurd : het Zaadhuisje eenhokkig , aan de

Punt veeltandig.

t. Maar ééne Soort (i) komt in dit Gefiagt

Mpina. voor, zynde geenszins de Soutenelle, in ons
Alpifcbe.

Lflnd be]
lcnd} ^ie tot de Winde behoort, en

wel haast Haat te volgen,) maar een Bcrgplant

,

groeijende op dc Ooilenrykfe en Switzerfche-

Alpen , en op de Pyreneen. Zy komt , even-

wel, in Smaak en kragten, zo men wil, eeni-

germaate met onze Soutenelle overeen : des de-

naamgceving niet oneigen kan aangemerkt wor-

den. Zy is ook by dien naam onder de Au-

theuren bekend. Camerakio's noemtze

Soldanrfla Alpino, en zegt dat het een fraay

Kruidje is, wegens de ficrlyk blaauwe Blom-

metjes, die het heeft. Met blaauwe Bloemen

komt het op alle de Alpen
,
by het fmelten

van dc Sneeuw , voor, zegt de Heer H al-

ler, maar met witte en roode Bloemen is.

het zeldzaam. Het heeft een Houtigen Wor-
tel en Nierachtige Bladen , met fomtyds cón,.

iomtyds twee- of drieblocmige Stengctjes.

Do

P-U. JAC^ <Wr-T' 1 3' H
-JW<

49. R. Lujb. * r 4 . HALL.

ilïjï. zts. S. 3. T. ij. f. g. Soldanella Alpina. Cam, Lpit, m+
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Dooecatheon. Afgodskruid. IV.

De Kenmerken zyn, een Raderachtfge om- Hoo^
geboogcnc Bloem ; de Meeldraadjes op het iTÜJE,

Pypje zittende : het Zaadhuisje eenhokkig lang-

werpig.

De eenigfte Soort (i) werdt door Cates- i.

r.T Mcadui genoemd , ter eere van den Ko
ninglyk Groot Brittannifchen Lyf - Arts R. v ' rsu

Me ad, die echter in dc kennis der Planten

zig zo zeer riet beroemd gemaakt .heeft ,

dat de Ridder kon goedvinden deezen Ge-

flagtnaam te behouden: des heeft zyn Ed. 'er

een Bynaam van gemaakt , gebruikende lie-

ver de zonderlinge bcnaaming , Dodecatheon ,

van Plinius ontleend, volgens wien dat

Kruid voor alle Ziekten dienitig en dus als

van cene Godlyke eigenfehap zou zyn. Ze-

ven Bladen , naar die van Slaa gclykende, gaf

het uit een geelen Wortel (*_). Het groeit in

\
'irginie , cn is door den beroemden Ehrbt

zeer fraay in Afbeelding gebragt, zyndc, in

't jaar 1744, voor de eerfte maal, in Engeland

uit

ft) Dodecatheon. Syft. N*t. XII. Gen. ioo. p. ifi. Peg.

XIII. p. 163 At- Aeai. III. p. 16. Meadia. CATESB Car%

III. p. i. T. x. TREW. Ebrtt. T. 12. Mill. Tiiü. T. 174.

(*) Ab el (Moly fci'irct) nmin.i autor.tas Heöar eft ,

qaam Bdtcuheon vocant, omnium De:rurn nujeftatem com-

nend.mtis. In aqui pocam omnibus morbis tneJcri tiadunjt.

Hi/l. Nat. Libr. z S . Cap. 4,

Hh s
II. deïl. vu. Stuk.
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IV. uit Virgïnifch Zaad aangekweekt. Ik hebze
Afdeel.

deezen jaare hier in de Stads Kruidtuin zien

Hoofd- bloeijen.
stuk*

_Qe gehalte zweemt veel naar die van de
£«wy-

pr imuia Veris , inzonderheid naar de tweede

Soort , maar de Bloemen hebben de Slippen

agtcrom geflagen , als die van 't Varkens-Brood ,

niet alleen , maar zelfs Schuitswyze omgekeerd.

Het Zaadhuisje is langwerpig, bevattende vee»

le kleine Zaadjes. Dc Virginifche Auricula,

welke de Bloemen als die van de Bernagie

Snuitigen gelykdegemelden omgeboogen heeft

,

van P luk en et , hoort hier t'huis , doch

met eenigc Verfcheidenheid , dewyl de Bloemen

aldaar wit en de Bladen ongekarteld afgebeeld

worden. De eerften zyn blcekroodachtig en

de Bladen juist zeven io getal , by Trew,
even als Fl i n ius van het Dodecatheon zegtw

Twyfelachtig fchynt het , of niet dit Kruidje

al eer bekend zy geweest , en zou hetzelve dus

ook tot de Europifche Planten behooren.

Cyclamen. Varkens- Brood.

Dit Geflagt heeft ook een Raderachtige om-

geboogene Bloem , met een zeer kort Pypje

»

doch een uitpuilende Keel, en de Vrugt is een

Befie , met een Huisje gedekt.

Behalve de Europifche is daar van een

Oostindifche Soort bekend , als volgt.

(O Var-



(O Varkens -Brood met de Blosmjlippen om*

geboogen.

Dit groeit in Ooftenryfc , Tartarie , in dc 51

Zuidelyke deelen vau Europa, ja zelfs in Swit-

zerland , natuurlyk op belommerde drooge plaat- K

fen. Van den Griekfchen naam Kyklaminos^

heeft men den Latynfchen Cyclamen gemaakt.

Gcmeenlyk noemt men het Panü porcinus in

't Franfch Pain de Pourceau , in 't Kngclfch

Sowbread , by de Duitfchers Schweinbrodt of

Erdapfel , dat is Aardappel. Hierom vindt

men 'er , die 't zelve met onze Aardappelen

verward hebben : dat zeer onkundig en be-

lachelyk is.

Ontelbaare Verfcheidenhedcn komen van dit

Gewas , niet alleen by de Tuiniers , gelyk

Haller zegt , maar ook in 't wilde voor.

„ Daar zyn , in deeze Geweften , (Ooftcnryk

„ naamclyk, zegt Clüsiüs,) geen Eofchach-

j, tige Gebergten , geen Heuvels , of fomtyds

ook vogtigc vette Weiden in de fchuince

der Bergen, die 'er geen overvloed van heb-

„ ben. Daar worden Wortels uitgegraven ,

„ fomtyds zo groot , dat zy de Hand kunnen

3, vullen, en deeze hebben doorgaans den Bast

„ ruu-

p. iji. tTig. XII. p. H. Ups. Mat. Mei. Cyclamen.

Monsp.ts». LüJI. Icon 6,4,100?. TOUUXF. In/1, ij4!

H. Deel, VII. STUff,
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IV. „ ruuwer , dan de jongen of die van middel-

Afdeel.
sj maatige grootte zyn. Zy hebben fomtyds

Hoofd- „ als verfcheide Steeltjes , waar uit Jaarlyks

stuk.
9J Bladen en Bloemen voortkomen , die ook ,

^««fr-
},

afgebroken zynde en in de Aarde geftoken,

„ ccn rondachtigcn Wortel krygcn, brcngen-

„ dc insgclyks Jaarlyks Bladen en Bloemen

„ voort. Op Steenachtige Bergen of Rotfen,

„ daar Pynboom - Bosfchen groeijen, heugt het

3 , my , dat ik 'er , niet zonder moeite , heb

„ uitgehaald , die niet dikker dan een Vinger

„ waren , maar fomtyds ter langte van een Eüe

a , zouden uitgegroeid zyn; hier en 'daar, op

„ plaatfen daar de Spieeten der Rotfen wat rut-

„ mer waren, met Knobbels uitpuilende. Van

„ de Kruidwyfjes worden zy te Weenen op

„ de Markt te koop gebragt onder den naam

„ van Varkens - Brood; In de voorgaande

3 , Herfst werden aan de Vrouwe van Heyfen-

„ ftein, van Konftantinopolen, onder verfebei-

„ derley Bollen , ook cenigc ronde Wortels

3, van dit Gewas gezonden , die niet grootcr

3 , dan Karflengen waren, zeer glad van Bast,

„ cn deeze bragten, voor den Winter reeds ,

„ Bladen voort, bloeijende in Maart (*)."

De Wortel is 't aanmerkelykfle in dit Ge-

was : die Bladen uitgeeft, welke Hartvormig 3 .

roodachtig, met Hoeken of Nierachtig van fi-

guur,

(*) CLU5. Panu p. 233, 234,
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guur , en fomtyds zeer frany gevlakt zyn of IV*

gezoomd , Schildswyze geplaatst op lange krom- AïD****

me Stéeleo. Het heeft geen Steng, maar uit Hoofd*

dien zelfden Wortel komen de Bloemen voort STUK»

op regte Steeltjes, en deeze zyn zeer aange* nu.
°M,£7'

naam van Reuk , byna van allerlcy Kleuren ,

doch in 't wilde meest paarfchachtig. De
voornaamfte onderfcheiding hangt af van den

tyd der bloeijingj in 't Voorjaar, in de Zom^r

of den Herfst , naar welken men het ook den

naam geeft: wordende dit Gewas, om de fraai-

heid , in de middelfte en Noordelyke deelen van

Europa met vermaak aangekweekt. Het is

een overblyvende Wortel, die zig gemakkelyk

Iaat voortteelcn in de open Grond, brengende

op een warme plaats de Bloemen voort , die

een zonderlinge figuur hebben, cn, als zy af-

gevallen zyn , windt zig de Steel aartig. in

malkander, leggende zig met het Knopje, daar

het Zaad in groeit, op den Grond neder. Dit

Knopje gaat in AuguQus van 't volgende Jaar

eerst open , bevattende dan ryp Zaad , uit het

welke men veele Verfcheidcnheden teelen kan;

doch die niet bloeijen voor het zesde Jaar.

Dat dit Plantje Varkens-Brood genoemd wordt

,

komt zekcrlyk daar van daan, dat de Wortels

tot Voedzel van de Zwynen ftrekken. Het
blykt in meer gevallen , dat deeze Dieren din-

gen nuttigen , welke fchadelyk zyn voor Men-
fchen en andere Beeften. De raauwe Wortel

,

immers, wordt voor Vergiftig gehouden , maar

ge»
U, Deu. YII» Stuk,
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IV. gebraden kan hy gegeten worden» Men heeft

Afdeel, >
er ^ jn rfe Geneeskunde

,
fomtyds als eeo Pur*

Hoofd- geermiddel gebruik van gemaakt, doch braave

stuk. Artfen ontzien dit wegens de feherpte. Uit-

vigeT
W:>

" *wcndig ïs het uitgeperfte Sap van aanmerkely-

ken dienst , zo tot zuivering van oppervlakki-

ge Zweertjes in de Huid , als om Kreeftge-

zwellen te doen verflaan , en het maakt een

voornaam Ingrediënt in 't Unguentum Arthanu

O) Varkens - Brood met den rand van cU

Bloem knikkende.

Deeze Jndifche Soort, Urulu by de Ceylo-

neczen genaamd , alwaar Uru een Varken be-

tekent, zal misfehien dergelyke Eigenfehappen

hebben als de voorgaande.

Menyanthes. Ruigbloem.
%

In dit Geflagt maakt de ruigte van de Bloem,

die als met Haairtjes begroeid is en een twee-

deengen Stempel heeft , met een eenhokfeig

Zaadhuisje, de byzondere Kenmerken uit. Het

bevat drie Soorten, als volgt.

(i) Ruigbloem met Hartvormige effenran*

f2) C^Uvrr.

Tl- Ui. p. 4.2.

(O Mtnyanth
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dige Bladen, de Bloemen aan de kanten IV.

ruig. Afdeel^

Deeze zyn de Kleine Geele Plompen,' in brec-^ï.
"

de Graften van Engeland , als ook in Deene- pio^pea.

marken, Pommeren , Rusland, ja op veele 3ciui2c«

plaatfen in de Wateren van onze Nederlanden

groeijende. Lob el geeft 'er een taamekke

Afbeelding van en zegt, dat de Bladen op

dikke Biesachtige Stecïen , van drie, vier of

zes Ellen lang , voortkomen , hebbende aan 't

end een enkel Blad en zydelings een Bloem-

kroontje uitgeevende. De Bloemen zyn Ster-

achtig en geel van Kleur.

(2) Ruigbloem met Hartvormige , eenigs- rr.

zins gekartelde Bladen , Bloemdraagende

Bladjleelen en van binnen Haairige Bloe-kte,

' In de Wateren van Oostindie, binnenslands,

zo aan de Kust van Malabar als op Ceylon ,

groeit deeze ,
volgens LinNvüus, die daar

toe betrekt de Ceramfche Plompen van Rum-
phiüs
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IV. iphiüs en de Afbeelding, welke echter, vol-

Afdeel „Qns ^-lcn Autheur , van een andere Soort van

Hoofd, kleine Geele Plompen is, hoewel de Bloera vol-

stuic. maakt met deeze itrookt. 't Gewas gelykt vol-

^nwy ftrekt naar de Plompen; doch de Bloemfleeltjes

komen Troswyze, een weinig onder het Blad,

aan de BlacHteelen voort , en zyn, als gezegd

is, van binnen Wollig ruig.

^ m. (3) Ruigbloem , met driebhdige Steden.

h°L
rrif9

~ Dit Kruid is het, dat men by ons gemeen-

Dtiebiadi-jyic Water - Drieblad noemt, in 't Latyn Tri*
£e

' folium siquaticum of Fibrinum ; zynde de laat-

fte naam, zo wel als die van Menyanthes , we-

gens de Vezelige ruigte van de Bloem daar

aan gegeven. Het voert in 't Franfch en

gelfch den naam van Water -Klaver , wegens

de figuur der Bladen; hcetciv.!c, mïsfehien we-

gens het Zaadhuisje , by anderen ook Boksboo-

ncn. vSoniii:! .en noemen het Trifolium palu-

Jlre, om dat het meest voorkomt cp Moeras-

sige plaatlen , daar weinig Water Haat, doch

meest op Zandige Gronden.

De Groeiplaats is door geheel Europa, zo

wel in de Zuidelyke als in de Noordelyke dee-

len. Het heeft een Steng van omtrent een

Voet

(,) Minj&nthei Fol. ternati». Oed. Dok. 54 t.
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Voet hoog, die uitloopt in een tesfc Aaïr van jv.
witte Bloemen , met cenig Roozcklc ur gemen- A^DBEt;

geld. Die Steeg is van onderen bekleed met Hoofd-
den voet der Bladen, welke lang gcfteeld, driekus,

by elkander , ovaal en flaauw gekarteld zyn. .

Het Zaadhuisje, langwerpig, tweekleppig, be-

vat rondachtige Zaadjes.

Dit Kruid kemt fomtyds breeder , fomtyds

Smaller van Bladen voor. Het is , in zyn geheel

,

ten uiterfte bitter , en heeft onder dergdyke

Kruiden den roem als een voortreffelyk Maag-
middel , niet alleen , maar wordt ook tot Kwaa-

ien , die ingeworteld zyn , vooral in Jichtige

Ongemakken , met voordeel gebruikt. Het Kruid

trekt men in Water of Wyn , of maakt een

Konfcrf daar van. Het lang gebruik van 't

zelve heeft, volgens Boerhaave, vecle

verouderde Kwaaien genezen. Schaapen die

ongans -zyh , gclyk men 't noemt , in Weiden

kc mende , daar dit Kruid veel in de Siootcn

groeit, worden 'er dikwils gezond door. Die

bitterheid hcefc niet alleen in het Loof maar

ook in de Wortels plaats , van weiken niette-

min het arme Volk, aan de Sweedfche Gren-

zen , in Lap- en Finland , het Poeijer onder

Meel mengt , eh dus daar Brood van bakt,
}

t

wélk zeer leelyk is van Smaak. Ook gebrui-

ken de Boeren , in die Kwartieren , de Bladen

,

in plaats van Hoppe , in het Bier, dat geen

kwaa !c uitwerking heeft. By gebrek van Voe-

der graaven zy de Wortels , uit , en geevenze

li aan
1U dml. vu. snrcü
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IV. aan de Beeften , die dezclven gretig verflin-
rAF

5
EEL

'den.

ï£ü?" H O T T O N I A.

n^r
Wy

' Een Trompetachtige Bloem , met de Meel-

draadjes op het Pypje geplaatst, en een één-

hokkig Zaadhuisje, zyn de byzondere Kenmer-

ken van dit Geflagt, dat twee Soorten bevat.

I#
(i) Hottonia , welke de Bloemfteng Kranswys'

pduftri*
veelbloemig heeft.

fthe"^
1
* De groote Boerhaave heeft dit Kruid,

't welk door Tournefort niet fchynt waar-

genomen te zyn, naar zynen Voorganger, den

Leidfchen Hoogleeraar Hotton,, gedoopt, en

omftandig befchreeven. Het groeit niet alleen

in onze Nederlanden
, op veele plaatfen , in ftil-

ftaande Slootcn ; maar ook in Switzerland,

Sweeden en Pommcren , daar 't Moerasfig is

,

fchynende de Noordelykc deelen van Europa te

beminnen. Het komt evenwel ook voor in

Karniolie. Wegens de Bladen , die onder Wa-
ter blyven, is het Water - Duizendblad , en we-

gens de Bloemen , die zig regtftandig daar bo-

ven verheffen, Water -Violieren genoemd ge-

weest.

(t) HêtttniM Fedunculo verticillato multifloro. Syst. N*U

XII. Gen. 2.03. p. ui. Veg. XIII. p. 208. BOEBH. Lugdb. U
p. 207. Hou. Cliff. Fl. Suec. R. Lugdb. 4L HALI» Htlv.

487. Milicfolium aq f. Viola aquatica. C. B. Pin, 14»* Mil *

lef. Aq. Equiietifoiium Caule nudo. /*. Viola Aquatililt VQO*

ftmpt, f |4 . LOJ, Km, 7So. CAM« Epit, p. fj»7.
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tfeest. Zie hier hoe de Heer Hall er het-

zelve befchryft.
A*™™;

„ De Steng kruipt lang , en geeft , Pypach- Hoofd*

39 tig , by tusfchenwydten Worteltjes uit , ver-
s™**

#

„ heffende zig vervolgens uit het Water met™.

„ Bloemen. De Bladen zyn in 't Water om-

„ gebcogen , boven 'c Water uitgebreid , by

„ vyven , gevind , met zeer vlakke lange Vin-

nen, die Liniaal, fomtyds enkeld, fomtyds

„ gevorkt en Takkig zyn. Kransjes van Bloe-

3i men , by trappen verkleinende , zitten op

„ kleine Blaadjes. De Bloemen zyn gefleeld,

„ wit of paarfchachtig , met een geelachtigen

3> Navel."

De befte Afbeelding , die dit opheldert, vindt

men by Camerariüs, welke Autheur zig

vastelyk verbeeldt, dat deeze Plant het Myrio-

phyllon zy van Dioskorides, welks Af-

beelding , byMatthio lus, echter aanmér-

kelyk verfchile , en dan moest het ook bekend

zyn in de Zuidelykc deelen van Europa. Boer-

haave zegt , „ dat de Wortel Vezelachtig is

„ en fterk voortkruipt , en dat de Steng, die

„ regtopflaat en naakt is, Takken in 't ronde

„ uitgeeft , zig uitbreidende, welke overhoeks

bezet zyn met Haairachtige gevederde Bla-

„ den , en aan die zelfde Steng gvoeïjen Krans-

wys' de Bloemfteeltjes , op 'c end een vyf-

„ bladïgen Kelk hebbende , als een Sterretje

„ welke de Vrugtmaakende deelen bevat." Dit

li % moet
11. pav. VIJU StoK,
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ÏV. moet een Verfcheidenheid of andere Soort zyn

;

'Afdeel,
of ik begryp het niet#

nu*!* (O Hottonia met Oxel-Bloemjleeltjes , die

ii. éénbloemig zyn.
Hottonia

^ootrin- Dic Kruid i
c ' van Ceylon afkomftig , is door

diich'e. den Hooglccraar J. Burmannus in Plaat

gebragt en tot de Hottonia betrokken. Het

heeft Stengetjes van een Vinger lang , zeer een-

voudig; gekranste Blaadjes, dikwils agt by el-

kander , fmal , in drie of vieren gedeeld. De
Blocmftecltjes zyn langer en komen zydelings

,

cnkeld
,
cenblocmig , uit de Oxels der Bladen

voort.

H y d r o ? ii y l l u m. Geutjes - Bloem.

Van dit Geflagt is de Bloem Klokvormig ,

met vyf Honigvoercnde Gcuijcs langs derzel-

ver Slippen: de Stempel in tweeën gedeeld:

het Zaadhuisje Klootrond
, tweekleppig.

Twee Soorten, beiden uit Noord - Amerika

,

bevat hetzelve, naamelyk.

t. (1) Geutjes -Bloem met Finswys' verdeelde

JS£T Bladen.

(O HsdrtfbiUm Fol, pvinacifidis. Syjl, Nat. XII.
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Dc Franfchc Heer Morin hack deeze

Plant , uit Virginie afkomttig , IlydrophyUum ,

A

dat is Waterblad , genoemd, terwyl het dochH

zeker is, dat zy aldaar niet in 't Water groei-
ST

je, hoewel zy een vetten Grond bemict. An-«,

deren hebbenze aan het Tandkruid naverwant

gerekend. Een byzonderc Soort van Mon-
nikskappen , welke Beslerus opgeeft, met

Loof van Reinevaren en witachtige Bloemen,
Tik de hooge Gebergten van Trente , hier toe

betrokken zynde , hadt Linn^us de Groei-

plaats aldaar gefield gehad. Morison heeft

de Afbeelding van die Gewas , die rcdclyk

goed is , en met myn fraay gedroogd Exem-
plaar van 't zelve overeenkomftig. Uit een

fenoopigen Wortel geeft het lange Stcclcn,

met Bladen die in vyven gedeeld zyn , zo dat

zy zig als vyfbladig vertoonen. De Bloemen,

die op de toppen der Stengen, tropswyzc,

voortkomen , worden gevolgd#an ruige ronde

Zaadhuisjes, met een enkel Zaad, naar dat der

Wikken gelyker.de. Dodart geeft 'cr de

Bloem V3n 't Sb.n^ckruid, en het Zaadhuisje

van Guichelheil, aan.

(2) Geut-

1U DEIL. VII. STUK.
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Afdeel ^ Geutjes - Bloem met hoekig gekwabde
fdeel*

Bladen»

Hoofd
«tuiu In Kanada onthoudt zig deeze Plant, die

n- met de andere in alle opzigten ftrookt , uitgc-

fhyihmCa-nomen de Bladen , welke naar die van den

Kradrth.
Efchdoorn gelyken. Zou het niet flegts eene

'

Vcrfcheidenheid daar van zyn?

E L L I S I A.

De Bloem is , in dit Geflagt, Trechterach-

tig, naauw van Pypje ; de Vrugt een drooge

tweehokkige , tweekleppige Bezie, met twee

geftippeldc Zaadjes , het één boven 'c ander.

I. De eenigtte Soort (i), uit de Afbeeldingen

vfoJui. van Ehret zeer fraay aan 't licht gebragt,

^^virgioi-
is cen Gewas of Kruid , iets of wat naar 't voor-

1C
' gaande gelykendc. Onze Ridder hadc hetzelve,

met den bynaam van NyEtelea , eerst tot het

Geflagt van Ipoijgia, vervolgens tot dat van .Po

-

lemonium betrokken. Het groeit in Virginie, en

heeft een zeer uitgebreide, Takkige, leggende

Steng, met Bladen, die Vinswyze ongelykver-

deeld zyn ,
eenigszins naar die van Wynruit ge-

Jykcnde, doch met fpitfe Slippen, wederzyds

Tands-

r* ( 2 > Hyirophyllum Foliis lobato - angulatis. Sp. PU%U

(1) ElMa. Syjii Nat. Vtg. XIII. Gen. 244. p. i«4- M***,

3J<5. Planta Lithospcrmo affinis. Epb. Nat. Cur. Nev.iJ**»

Tom. II. Taf). VII. f. 1. TREW. Ebret. p. $6. T. 99. to-

lemon. Nyfleleu Sp. Ptant. IU p* »»!. Ipomoea NydelM*
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Tandswys5 uitgefneeden. De Bloem fleeltjes IV.

komen enkeld voort , en hebben den Kelk een-
Ap
^
EEL«

bladig
,
vyfdeelig , langer dan het Blommetje , Hoofd-

't welk zeer klein , doch niet onaartig is > wit %TUK*

met roode Stipjes en van binnen met vyf gee-^.
"""^

le Meelknopjes voorzien , die op laage Draadjes

ruften. De eigenfehap van twee Zaadjes , in

een Zaadhuisje, naar het Balzakje gelykende ,

boven elkander in ieder Hokje te hebben, bij-

lykt de vorming van dit nieuwe Geflagt , welk

de Ridder ter eere van den beroemden Heer

Ellis gedoopt heeft.

Lysimachia. Wederick.

Een Raderachtige Bloem , waar op volgt een

Klootrond, eenhokkig Zaadhuisje, dat gefpitst

en éénkleppig is , maakt de byzondere Ken-

merken van dit Geflagt uit, 't welk negen Soor-

ten bevat. De vier eerften hebben veelbloemi

ge, de vyf laatften eenbloemige Blocmftecltjes.

( 1
) Wederick die gepluimd is , met end- r.

Tros/en.

Decze, aan de kanten der Slooten en Vaar-

1 Lyfimachia lutea rmjor qux Dioscoridij. C.
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ÏV. ten hier en daar in onze Provinciën , als ook
'Afdeel .

q het gr00£fte gedeelte van Europa groeijen*

Hoofd- de, voerc eigentlyk den naam van Lyfi:naa.ia\
stuk.

een Km i$ 9
'

t welk van Koning- Lyjmartus

vizeT^' ^en naam zou hebben. In 't Franfch noemt

men 't Comeille , in 'c Engelfch Wïllow - /«r&>

en by ons , naar den Duitfchen naam , Weide-

rich, ook Wederick. Deeze Soort heet Groo*

te geele Wederick . tot onderfcheiding van ande-

re Soorten. De Laneetswyze Bladen , eeni-

germaate naar die der Wilgen gelykende, heb-

ben 'er Lob el den naam van Salicaria aan

doen geeven , doch die behoort tot een ander

Kruid.

De Srcng is omtrent drie Voeten hoog , mec

drie of vier Bladen Kranswyze bezet, uit wier

Oxelen Takjes voortkomen en deeze maaken

een getroste Aair aan 't end , die ongebladerd

is en driehoekig , uit zedr fraaije , taamelyk

grecte, geele Bloemen beflaande, Deeze zyn

zelf eenbladig , doch hebben een vyfdeeligen

Kelk. Somtyds zyn de Meeldraadjes koloms-

v-\
. : u: :;-:,-o.-.' :

,
t

; ';i:c\ * ry, Dc Styi

heefc een geknopten Stempel. De Bladen heb-

ben dit byzonders, dat derzelver Ribbetjes by

den rand famenloopen.

Met de kragten van dit Kruid, die famen-

trekkende zouden zyn , hebben fommige, uit

achting voor den ouden Dioskor j des, vry

hoog geloopcn; doch het is, tegenwoordig, in.

weinig of geen gebruik.

(t) Wo
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(2; Wederick met enkelde end -Tros/en en IV.

fiompe Bloemblaadjes , de Meeldraadjes Afdsel.

korter dan de Bloem. Hoofd?

Decze wordt gerekend het Ephemerum van lu
•

Matthiolus te zyn , of naar hetzelve Ly^^
eenigszins te gelyken. Zy groeit in Klein A-™»:

fie, eb komt , wat de Geftalte aangaat, mettaai

de volgende aanmerkelyk overeen , doch ver-

fchilt in eenige opzigten. Met ondcrfcheid kan

men best in de leevende Planten, die hier in

de Kruidhoven zyn, opmerken.

(3) Wederick met end-Aalren , Lancetvor- nr.

mige Bloemblaadjes en de Meeldraadjesf^X''
langer dan de Bloem.

paSfch
kCÏ"

Deeze , die aan 't end der Takjes van de

Stengen Eyronde Aairtjes heeft, is door Com-

MElyn in Afbeelding gehragt en befchreeven.

De gemeene Aaïr is wel een Voet lang: de

Bladen drie Duimen en loopen fpits uit. De
afkomst van dit Gewas is uit de Levant. Hier

zyn de Bloemen ongedeeld.

C4)Wc-

. (2) Lyftmxchis Racetnis &c. H. CSg". R. Lugdb. 41J. N.

2. Ephemerum Mauhioli. Dod Ptmpt. 203. LOB. hen. is*.

(s) Lif.mackia Spicis terminalibas &c. //. CËjf. 5>- R.

Lugdi. 415. N. a. Lyfimachia Oriemalis anguöiïolia. Comm.

Rar. T. p, 33. Lys. Oriënt, anguöif. Fl. purpureo, Toubjïï.

Ctr. 7. BOERH, Lugdb. J. p. 203.

II. DIEL, VII. STUK.

1 ^
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IV. (4) Wederick met zydelingfe gejleelde Blom-
ArD™u

tros/en.

STUK?' Deeze komt, zo in de Waterachtige Riet-

iv. landen aan den Muïderdyk , als elders in onze

T&s/t" Provinciën , en verder op fommige Moerasfige
r
Tuiibloe- P

Iaat ên » in de middeldeelen van Europa ,

mige. voor. Uit de Oxels der Bladen brengt zy ge-

fteelde Tuiltjes of Trosjes voort , van gcele

Bloempjes, niet veel van de Katjes van fom-

mige Wilgen verfchillende. 't Gewas gelykt,

voor 't overige , naar de andere Soorten , doch

heeft flegts twee Bladen by elkander. Lob el
geeft 'er een goede Afbeelding van. Hy hadt

het in de Nederlanden buiten Gcnd, in vog-

tige , natte Graften , als ook in fommige Beek-

jes by Dendermonde , en buiten Amfterdam ,

in de Veenen onder 't Dekriet , overvloedig

groeijende gevonden. De Wortel kruipt fterk

voort , even als die van de Gemeene We-
derick.

v. (5) Wederick met vier Bladen, die aan 'i

iS
ua<iri/0m

Steeltje Haairig zyn en vier eenbloemige

Vierbladi- Bloem fleeltjes.

Eea

(4) Ljfimacbla Racemis lateralibus *c. R. Lugdb. N. 6.

Lys. ex Aüs foliorum Thyrllfera. F/. Lapp. H. Clif. Lys.

bifolia flore globofo Iuteo. C. B. Pin. 242, Lys. lutea. CiAJS.

Hijl. II. 5J. f. Lyfimachia lutea altera aut Salicjiia.

Lob. Icon. II, 26 ). Oeo. Dan. ji7.

gril» Mariana lutea Fol. 'atis 1

5, Anagalli» lutea &c« Plus. j

T.Tf.
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Een Virginifche Plant , die onder den naam IV.

van Marylandfe Guichelheil met brecde geftern- Afmel.'

(Je Bladen door P e t i v e r is afgebeeld , maakt fioofd.

deeze Soort onder de Enkelbloemigen uit. De»roic.

kruislingfe plaatzïng der fpits Eyronde Blaadjes
nif

em,SJm

en Bloempjes verfiert het Gewas ongemeen.

Tot deeze zelfde Soort wordt thans t'huis

gebragt de Gehaairde Wederick , die onder den

naam van Kanadafche, met Jalappe- Bladen,

door Waltherüsïs afgebeeld en Wederich

met Eyrond-Lancetswyze , byna Hartvormige

Bladen , die de Steeltjes aan de kanten weder-

zyds Wollig hebben , van den Heer Wachen-
dorf getyteld werdt (*).

(6) Wederick , die meest vierbladig is, met vr,

gekranjle eenhloemige Bloemjleeltjes. plÜnTtt*

Deeze in ons Land, aan het Haarlemmer da*

Mcir , tusfehen 't Riet groeijende , wordt Klei-

ne Wederick genoemd, of Geftippelde, om dat

de Bladen met zwarte Stippen getekend zyn.

Zy groeit echter ook in andere declen vau

Europa. Jacquin heeftze by Weenen aan

Beek-

'

(*) Lyfiraachia ciliata. Sp. Plant. 210. Sp. 7. Lys. Cana-

denfis Jalappac foliii. Walt. Hort. iz . T. iz. Lys. Pol.

(6) Lyjïmachia Pol. fubquatcinii , Pedjnculis vetticiÜatis

imdew.. m^sïöt,
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IV. Beekjes waargenomen. Men vindtze , zo t
Afdeel. fchyntj in Virginie. De Kelken zynruig:

Hoofd- de Bloemblaadjes hebben Goudgeele Stippen,

iïüK. zegt de Ridder.

vu. (7} Wcderick met een regt Takkig Stcnget-

uwH^fi^ ie » ^e êr00ter dan de Bloem.

Kiembhdi- De geftalte heeft den naam van zeer klein

*e' Gejlemd Vlafch doen geeven aan dit Kruidje,

't welk op Heuvels groeit in Vrankryk en Ita*

]ie. By Montpetlicr in Langucdok komt het

veel voor. De hoogte is twee , zelden drie

Duimen. Het heeft korte . kleine Blaadjes , in

een fyn Puntje uitloopende s waar tusfchen

groene geitemdc B!ommetje-s , van vyf Straa-

len, als rondom zeker Navcltjc geplaatst: de

Vrugt is vyfkleppig.

vin. (8) Wcderick met Eyronde fpitfe Bladen ,
N
£okh"' eenzaam Bloemen en leggende Stengen.

Decze , die in Bosfchen , welke Zandig cn

vogtig zyn, in Duitfchland, Vrankryk en En-

geland, als ook, volgens Boerhaave, in

onze Nederlanden groeit , komt ook in Lan-
guo

(7) Lyftmachia Cal. Coroll. fuperarmbus &c. R. Lugdb»

4:6, N. 5. Lyf. annua minima PóTygoiu folio TOuHNf»
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guedok , by Montpellier , aan de kanten der IV.

Beekjes voor > en in Switzerland zelfs op de
AFO

v
EEt«

Alpen, volgens Haller. Lobel geeft 'cr , Hoofd-

uit C l u s 1 u s , dc Afbeelding van , onder den STUIr'

Daam van Geel GuichelJieil. De Bloemfteeltjes
gJ*™°~

zyn lang en dikwils gepaard : de Kelk is ge-

fternd ; de Bloem Raderachtig , met fpitfe fmal-

le Blaadjes. Voorts heeft dit Gewas, buiten

de fpitsheid der Bladen , in gedaante veel over-

eenkomst met het volgende.

(9) Wcderick met byna Hartvormige Bladen, tx.

enkelde Bloemen en kruipende Stengen. nlmmJu!

Den naam van Penningkruid voert dit in on- Penning-

ze Nederlanden , en alom, zeer bekende Kruid ,

kcuu1,

wegens de roodachtige figuur der Bladen, die

zig opdc Aarde als Penningen vertoonen, ter-

wyl hetzelve met zyne dunne Stengetjes, langs

dezelve s overal wortelende voorkruipt. Hec

verfiert dus , als een Tapytwerk , op veele

plaatfen, den bruinen met Mofch begroeiden

Grond der Bofchagicn en Veenen , als ook de

kanten der Wegen en Zandige Bouwlanden. In

alle Taaien van Europa , byna , heeft het van

die Penningachtige Bladen den naam , worden-

de ook Centum-morbia geheten, om dat men

(9) LyftmacbU Fol. fubcordatis &c. H. Cliff.

major lutea. C. B. Pin. jo9 . Nummula
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IV.
J
er verfcheide Geneeskundige kragten aan toe-

AFDEEL.
fchryft>

Hoofd- „ Het is (zegt H aller) een weinig fa-

8tuk.
js trekkende , zagt Zeepachtig en uit den zuu-

J%>
e

.

nv33
' » ren eenigermaate fcherp , wordende doch

3, niet veel gebruikr. Boerhaave pryst

3 , het , wegens de maatige kragten, aan, in 't

heete Scheurbuik , in de Lyfmoeder- en ver-

s , fcheide andere Bloedvloeiingen. Uitwendig

„ worden 'er de Zweeren der SchenkeJen, in

„ oude Lieden , door genezen. Het uitgeper-

„ fte Sap , met dat der Madelieven , pryst

3, Büchwald voor de Teering. Geen Kruid

3, zou, uit- en inwendig, een zekcrer Wond-
middel zyn , zo Agerius, op zyn eigen

„ Ondervinding, verzekert."

Anacallis. Guichelheil.

In dit Geflagt is de Bloem ook Raderachtig

,

maar het Zaadhuisje gaapt niet van boven ; het

is als horifontaal in 't midden doorgefneeden ;

zo dat het naar een Doosje gelykt. Voorts

heeft de Styl een geknopten Stempel.

Vyf of zes Soorten komen thans in 't zelve

voor, als volgt.

L O) Guichelheil met onverdeelde Bladen en

l^nde Stengels.

(x) Anagalfa Fol. indivifis, Caule procambente. Sjfi» Nat.

XII. Gen. 206. p. 153. Ff^ XIII. p, 165. Aiwg. Fol.
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Dit is een klein Kruidje, zeer bekend in de IV.

Zaaylanden en ,
wegens zyne ftcrk roode Bloera-

AfD
v.
ïl*

pjcs , niet onaartig. Men vindt het ook met Hoofd-

Hemel fchblaauwe Bloemen en deezc zou het
8TlIK*

Wyfje zyn, de ander het Mannetje, volgens n^mgfi

de Ouden. Camera riüs verzekert, dat

zy anders niet verfchillen , dan in de Kleur der

Bloemen , welke fomtyds ook paarfch of bleek-

rood valt (*). Van den Heer H aller, uog-

thans , worden die met roode en met blaauwe

Bloemen als byzondere Soorten onderfcheiden

;

dewyl door 't kweeken de eene nooit tot de an-

dere overgaat , groeijende de Blaauwe ook wat

hooger en zig meer opheffende. Linnjeus
maakt, van deeze laatïïe zelfs geen gewag (f).

De Franfchcn noemen dit Kruidje Mouron ,

de Engelfehen Pimpernell , de Spaanfchen Mu~
rugues, doch de ltaliaanen behouden den Griek-

fchen naam Anagallis , van Dioskouidej
afkomftig. Men wil , dat dezelve wegens eene

ïoverkragtige hoedanigheid daar aan gegeven

zoude zyn, en dit is ook de oirfprong, zo het

fchynt,

R. Lugdb. p. 41 ? Ft. Sute. i6<>. An3£allis Fol. ovatls.

r. Belg. 54- OED. Dan. 88.

, Hier uit blykt , dar de Anagallis

seer rerkeetdelyk, in Spa. Plant*

H. DULt Vilt STOK,
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TV. fchynt, van den Hoogduitfchen naam Guicklieil

Afdeel- Qf Qg^hdl % waar van ons Guichelheil zyd

Hr>0FD» afkomst heeft. De betekenis van Goochelen

stuk.
js bekend. Men heeft 'er, van ouds, wonder-

Etavty baare kragtcn tegen de Zinneloosheid aan toege-
*****

fchreeven, die voor« weinige jaaren, door een

Proefnecming van den Heer Michaelis,
beveiligd zouden zyn. Hierom wordt het Kruid

ook wel genoemd Heil der Zotten. Voorts is het

als een middel tegen de Hondsdolheid aange-

preezen* In Virginic, daar men" 't ook vindt,

befchryft Clayton hetzelve als een Tegen-

gift en Longmiddel 3 maatig warm en droog en

dienftig om de Raaskallingen of Bazelingen in

Koortfen te bedwingen. Het is uit den zuuren

famentrekkende met eenigc fcherpheid , en kan

dus uitwendig tot geneezing van Zweeren, in-

wendig tot Bloedzuivering , gebruikt worden*

Ook is het niet onaangenaam , wanneer men 't

over de Salade , of op zig zelve met Olie cn

Azyn nuttigt.

li. ( 2 ) Guichelheil met onverdeelde Bladen en

Anagaiiu regtopjlaande Siengetjes.

iraiiaanfch,
s i u s gaf aan deeze Om naam van Dun*

bladig Guichelheid van Monellus, waar van

de

(i) AnagaUis Föl. indivifïs Caule ere&o. Anag. Fol. laa-

ceolatis. H. Clif. Ups. Anae. coerulea F .t. („nis tern.Ve

exadverfo nascombus. C. ö. Fin. 252. Anag. tenuifoiia Mo*

Rslli. Clus. App. alu
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de bynaam. B auh in us noemt het Blaauw Iv;

Guichelheil , met twee of drie Blaadjes tegen.
ArD

J«~
over elkander groeijende. 't Gemeene Blaauwe Hoofd»

komt met twee , drie of vier Blaadjes voor. 6TÜK*

Deeze Italiaanfche groeit by Verona.

(3) Guichelheil mt
t
Hartvormige omvattende m.

Bladen , en Samengedrukte Stengetjes. LatSS&t

In Spanje groeit ;deeze Soort , welke doordig.

haare Breedbladigheid uitmunt , hebbende te-

vens eene zeer groote Bloem , die blaauw van

Kleur is, met paarfche Meeldraadjes en geele

Knopjes. Zy komen , op enkelde Steeltjes ,

Uit de üxcls der Bladen voort, die groot en

breed, glad , van onderen bleek geftippeld zyn.

Niettemin heeft deeze Soort met het Gemeene
Guichelheil veel overeenkomst.

(4) Guichelheil mst Liniaale Bladen §n regt- 1Vm

opftaande Stengetjes.

Deeze groeit zo wel in Portugal als in Span-

je. Xo urnefort heeft dezelve ook ge-

kend , en Portugeefch Guichelheil met fmaller

Bladen dan Vlafchkruid geheten. De Steng is,

20 wel als in het Gemeene, vierkantig, doch

nica Linati* folio aoguftioi

II* DKL. VII. STUK*
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IV. opgeregt , een Hand hoog, met ongedeelde
AiD*EL.

Blaadjcs en Draadachtige Bloemdeeltjes , die

Hoopd- eens zó lang zyn. De Zaadhuisjes , kleiner

$TÜK* dan de Kelkjes , hangen ncdei waards,

v-
( 5 ) Guichelheil roef Eyronde fpitsachtigs

u7ttu. Blaadjes en kruipende Stengetjes.
Teder.

Ongemeen klein en teder is decze, te voe-

ren tot het voorgaande Gcflagt betrokken ge-

weef!:. Bauhinus hadtze Klein - Penning-

kruid, met paarfchachtige Bloemen , getyteld.

De gclhke, naamclyk, zweemt naar 't zelve;

zy kruipt
,

op dergelyke manier , langs den

Grond ; doch de Bladen zyn naaüwlyks groo-

ter dan Erwten , en de langtc der Stengetjes

is minder dan een Handpalm. Het blyft over

en groeit op vogtige Heijen van Vrankryk,

Engeland en Italië ; ja
,
volgens Boer h AA-

Fiava. De Heer Cl ay ton merkt aan , dat in

bloemig. Virginie een Guichelheil groeit , met een en-

kel opgcregt Stcngctje en geele Bloemen, die

op lange dunne Steeltjes uit de Oxels der

Bladen voortkomen , welke by vyven of zes-

fen , Sierswyze , aan dé Knoopen der Sten-

getjes

( S ) Anagallh Fol. ovatis acuriuscuüs &c, Lyfimachia te

nella. Sp. Plant. *n. Lyiïmuchia Fol. fubrotund/s &c

GueïT. Stamp, li. p. 119. Lyfimachia Fol. oihicutatis Befc

Saov. Aümp. 135. Gouan Mmtp. 9i. Nummularia minor

purpurasceme Flore. C. B. Pm. fndr. i 3J>, AlOHI*.

tU(l. II. p. 56 7 . S. 5. T. 26. f. 2.
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getjes geplaatst zyn. Dit

dere Soort

Een Trechterachtige Bloem, een dubbeld

Zaadhuisje , dat tweehokkig is en vecle Zaaden

bevat , zyn de byzondere Kenmerken van dit

Geflagt, dat twee Amerikaanfche Soorten be-

vat j naamelyk:

(r) Spigelia met een Kruidige Steng, de bo-

venfte Blaadjes viervoudig.
. AntSUa*

Aan dit Gewas, 't welk van PETiVER fche*

Brafiliaanfche Peterfelie is getyteld, en aldaar

jlrapabaca genoemd werdt , volgens Marc-
graaf, heeft de vermaarde Browne,
die hetzelve ook op Jamaika vondt, den naam

van Spigelia gegeven. Het heeft aan 't end

vier Lancetswyze en aan de Steng twee ge-

paarde Blaadjes, uit wier Oxelen zyd -Takjes

voortkomen , ook aan 't end vierbladig. De
Bloemen groeijen Trosvvyze en het Zaadhuisje

gelykt naar een Balzakje.

Over

(*) Anasallis Caule erefto , Floribu* fiavis. Gbon. firg.

CO Spigtüa, Sy/i. Nat. XII. Gen. zot.p. iy 3 . rég.Xm.

«juadrifoüa. BROWH^w.ijö.T. 37. f. i- Atapabaca quadtifoih,

Fruciu tefticulato. Plum. Ge». 11. Babr. jE.qu.in. j t . lira-

zeel - Patslis. Petit. Gaz. T. 59- f. io. Arapabaca BtajïUejj.
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IV. Over dit Kruid , dat byna overal in Zuid-

Afdeel. Amerika groeit , is een geheel Vertoog aan 't

Hoofd- licht gegeven , en onder de Voorzitting van

stuk* den Heer Linnjeus, te Upfal, verdedigd.

vŜ 'nwy' Uit hetzelve blykt de reden van den bynaam,

Middel dat het naamelyk een voornaam Middel is om

uroTm-
e

de Wormen van 't Menfchelyk Lighaam te

ziekte, dooden en uit te dryven. Hierom hadt men

het in de Tuinen, op Jamaika, begonnen voort

te teelen , als zynde de kragten daar van , by

de Indiaanen en Negers , reeds overlang be-

kend.

Twee Handen vol van het Kruid worden

gekookt in twee Pond Water, en, na dat de

helft daar van verkookt is, doet men by het

doorgezeegen Vogt een weinig Suiker en Li-

moenfap , om de Lymerigheid wat te bree-

ken ; doch dit is niet noodzaaklyk. Een vol-

wasien Mcnfch neemt dit 's avonds , eer hy

naar Bed gaat, in, en herhaalt zulks twee of

drie Dagen. Men kan het ook in minder veel -

heid en by verpoozingen ingeeven , vermin-

derende de Gifte in Kinderen naar de Jaa-

ren. Somtyds is daar by een Purgeermiddel

noodig,

„ Dit Middel verwekt den Slaap byna zo

zeker en zo kragtig als het Heulfap ; maar

,

„ by het ontwaaken, (laan de Oogen gefpan-

„ nen, blinkend en vuurig, even als voor het

„ uitbreeken der Fokjes en Mazelen. Kort

# , na de eerfte Gifte wordt de Pols regeïmaa-
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s, tig ; dc Koorts neemt af ; de Stuipen, zd IV*;

„ zy 'cr zyn , verminderen ; alle Toevallen
ArD

J
Et<*

„ bedaaren : daar worden een groote menigte Hoofd»

„ Wormen , zo niet voor , ten minfte na »c
STÜK-

„ gebruik des Purgeermiddels , dikwils honderd£nc&1'

„ op eenen zelfden tyd ,
geloosd: maar, als

i, 'er weinige levendig uitkomen, 't welk zcl-

s) den gefchiedt, moet men 't wederom ingee-

>, ven , en dan is doorgaans het Lighaam ge*

a, zuiverd."

(2) Spigelia met een vierhoekige Steng en alle
Sf>£[U

Bladen gepaard» M^jia**

Hier is thans de Maryhndfche Lonicera ,{$5*"**'

door my reeds befchrecven* , waar van men in*zieii.D:

de Edenburgfche Verhandelingen een fraaije ™* *T* bl*

AiFbeelding vindt, t'huis gebragt door den Rid-

der, die het Gewas zeer omftandig befchryft.

Ophiorrhiza. Slangen- Wortel»

Hier is de Bloem ook Trechterachtig, maar

het Vrugtbeginzel in tweeën gedeeld , met

twee Stempels , en de Vrugt tweekwabbig.

Twee Soorten komen 'er van voor, als volgt.

(1) Slan-

(z) Spigcüa Caule tetrngono &c. Lonicera Maryïandica.^.

Pl*ntAz+9. Peridymeni Virgioiani FJ. cocciaco , FlaflH M«y-
laudica. CA-nsz. C«r. II. p, 7*. T. 78.

II. Dlllrt VII, StOTU
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IV. ("i) Slangen -Wortel met Lancetswys* Ey
Af^

el
« ronde Bladen.

stuk. Flet Ooftindifche Gewas , dat men Radix

}. Mungos , in 't Portugeefch Raiz
.
de Mongo

eUtvZ- noemt , voert dien naam naar zeker Diertje

,

ooftindi-
we^ vaQ Rumphius gezegd wordt het

fche„ Suri- Katje te zyn. Dit, zegt men, van een

vergiftigen Slang of Adder gebeten zynde

,

neemt zyn toevlugt tot dit Kruid, als een Ge«

neesmiddel tegen die Kwctzuur. Het groeit

overvloedig in de Kiate - Bosfchen , omtrent

een halve Dagreize agter. Batavia , van waar

hy het op Ambon gekreegen hadu Om dat

dit Diertje eenigszins naar een Wezeltje of

Inkhoorn gelykt, noemde men het Kruid Radix

Mujlela, in 't Nedcrduitfch Inkhoorns - Wortel ,

zeggende , dat dezelve te Batavia in gebruik

is tegen Koortfen, Galbraakcn entegens de ge-

volgen van een Slangenbeet.

Men heeft 'er een Witte en een Roode,

dus wegens de Kleur van Blad en Bloem ge-

naamd. Het was een laag Heeftertje, naauw-

lyks twee Voeten hoog , met een Steng van

omtrent een Pink dik, beneden hard en Hout-

ach-

GcJzcl ssi. Veg.XUl. Gen. zio. p.; 166. Radix «u-

ftelx. RumPH. Amb. VII. p. x». T. 16. Radix Mungos.

K*mph. Amoen. p. 573. Ophtonhiza. FU Zt^l% MaU
Md. 79 . T. i. Ammn, Acad. II. p. ut.
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achtig. De Bladen, die taamclyk groot zyn, JV.

fomtyds als ecu Handpalm
, gaven

,
gebroken

a™ebl«

zynde , zo wel als de Steng , een Melkachtig Hoofd.

tig Sap uit. Het Bloeizel groeit boven aan
STUKv

het Stammetje en maakt een Kroontje, waar

op een Trosje van ronde Vrugtjes volgt , die

als uit twee Peperkorrels , tegen elkander aan.

gevoegd , beftaan.

De Wortel kan niet groot zyn aan dit klei-

ne Gewas , en derhalve is 't zeer onwaarfchyn-

Iyk, dat die het Slangenhout zou zyn: ten wa-
re men daar door eene allcruitmuntendfte Soort

verftaan wÜde, waar Garzias van fpreekt.

Hy is niet langer dan een Span, noch dikker

dan een Vinger , krom en bogcig , Houtig doch

zeer broofch , van binnen wit en uitermaate

bitter : doch op het Slangenhout is door den

Meer N. L. B ürm ankos deeze zelfde Ink-

hooms- Wortel van Rumphius aangehaald (*).

(2) Slangen - Wortel met Eyronde Bladen.
lTt

Het Virginifche Gewas, onder den bynaam j£ Mitm.

van Mitreola tot dit Geflagt betrokken, waar Amen.

van Houston een goede APoeelding gegeven
k"nlche*

heeft , is regt van Steng , met Eyronde , we-

der -ends fpitfe , gladde, effenrandige, gepaar-

de,

(*) Zie de befchryTinr', vin het Opfyoxytum of Slangenhout

,

K k 4
'

T
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IV. de , gefteelde Bladen , aan 't end der Takken
Afdebl, Trosjes draagende van ongefteelde Bloemen.

Hoofd- Het Vrugtbeginzel , in tweeën gedeeld ,
Eyrond,

tuk. heeft twee Stylen met ftompe Stempels. Het
Eenwy- Zaadhuisje is fpits , tweehokkig , bevattende

ontelbaare, rondachtige , kleine Zaadjes, 't Ge-

was is klein.

Plumbago. Loodkruid.

Een Trechterachtige Bloem , met de Meel-

draadjes op Schubbetjes, die het onderfle van

de Bloem fluiten , ingeplant : een vyfdeelige

Stempel : eenenkeld langwerpig omkleed Zaad.

Dus zyn de byzondere Kenmerken opgege-

ven van dit Gcflagt, het welk vier Soorten

heeft.

lt
(i) Loodkruid met omvattende, Lancetvormi-

Il^paa
9

&e
'
ruuwe Bladen.

Emopifch. ^ (jeeze Soort , die in de Zuidelyke dee-

Ien van Europa groeit, heeft het Geflagt den

naam. Sommigen , naamelyk, achtten het de

Molybdasnet van Pliniüs te zyn, dat is Plum-

bago , zegt Clusius; hoewel anderen het

Ls-

(t) Plumhtg» Fa!, «nptacfctnltbai &c. Sv t. N«t.

Gen. 212. p. M4. Vtg. XIII. Gen. 213. p. 167. H. Clif.Maf

Mti. R. Lngib. 417. GOUAN Mtnsp. 92. GEK. Pr$v. jjp.

Garid. Aix. 368. Lepfdium Dentillaria diftum. C. B. Phh

97. Plumbago quoruhdam. CLUS. Pann. 433. TOURNF Infl.

J*o. Tripolium Dioscoiidis, Cot. Etfkr.X, p.l<So,T. l6i.
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Lepidium genoemd hebben, maar die van Nar- IV.

bonne gaven 'er, ten zynen tyde, den naam A^1
^
^^•

,

aan van Dentillaria, om dat men zig verbeeld- Hoofd»

de, dat hetzelve , ook maar in de Hand ge- 8Tülc»

houden, tegen Tandpyn dienftig zou zyn. Zc-„
j£
iww'

kere Loodkleurige Vlakjes op de Oogen wer-

den 'er, volgens Plinius, door weggeno-

men , als men 't 'er gekaauwd op leide. De
gemecne raam was Su Anthonis Kruid , doch

die van Granada , in Spanje , noemden het Be-

Ufa , en die van Languedok Malherbes , dat is

Kwaadaartig Kruid.

Veel Stengen geeft het uit eenen Stoel, die

een of twee Ellen hoog zyn, in taaije, zwee-

pige Takken verdeeld, en met groene Sappige

Bladen bezet , zeer fcherp en brandende van

Smaak. De Bloemen
, op de toppen , zyn in

een Vliezig ttekelig Kelkje vervat , dat Lyme-
rig is. Het Zaad is zwart , gelykende naar

kleine gepelde Haverkoorntjes. De Wortel

fpreidt zig wyd en zyd uit.

De brandende hoedanigheid van dit Kruid,

doet hetzelve in Provence, waar het overal in

Wildernisfen groeit , Herbe enrabiado of en-

rajado noemen. Het wordt aldaar fomtyds ,

in plaats van Bertram , gebruikt tegen de Kies-

pyn, en zelfs, ten dien einde, op de Slaapen

van 't Hoofd gelegd. Men fmeert ook wel

met de Olie , daar 't in gekookt is , de plaat-

fen met Schurft en dergelyke Huidkwaaien

Kk 5 be-
17. Dui, vil. Stok.
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IV* bezet, doch veiliger gefchiedt zulks in Honden
Afdeel, en paarden> dan in ^lenfchen.

Hoofd »

stuk. (a) Loodkruid met gefteelde Eyronde gladde

Piumha
Bladen en Draadachtige Stengen.

ceyionfch. Van decze vSoort , die op Ceylon groeit

,

doch in de Europifche Kruidhoven aangekweekt

wordt, geeft Commelyn de Afbeelding.

In 't begin des Zomers, zegt hy, komen uit

den Wortel één of twee Steelen voort, die

anderhalf Voet hoog , gevoord, groen en ïn

twee of drie Takken verdeeld zyn, waar aan

breede , groene en fpits uitloopende Bladen.

De Bloemen
, op de toppen Aairswyze voort-

komende , hebben een zeer ruigen Kelk. In

dc Amfteldamfche Tuin droeg het geen Vrug-

tcn , maar te Upfal , dat zonderling is , twee-

maal in 't Jaar. Dc Wortel , die zeer fcherp

en bytende is , werdt van de Cingaleezen tot

een Brand- of Schroey - middel , inzonderheid

op Vergift ;ge Wonden, gebruikt.

ni. (3) Loodkruid met gefteelde Eyronde gladde

Jsf
: B!a'
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Bladen, die eenigermaate getand 2yn ; de 1 V.'

Steng geknobbeld.
Afdeel.

Hoofd»
Wegens dergelyke eigenfchap voert dit Oost- stuk.

indifche Gewcs den naam van Vuurwortel by Mtnogv

Rum p 11 1 us. Het is een Kruid met flingeren-*'*

de Stengen of Ranken, die aan de Leden knob-

belig zyn , doch dit heeft zo zeer niet in de

bovenlte , als by den Wortel plaats , zynde

de Leden ook zeer ongelyk van langte. De
Bladen hebben veel overeenkomst met die van

de voorgaande Soort. Ook zyn de Bloemen,

gelyk in dezelve, zeer lang van Hals of Pyp*

je, ge lykende taamelyk naar die van de Jas-

myn, fchoon Roozerood en als Zyde glinfte-

rende.

(4) Loodkruid met gepelde Eyronde gladde iv.

. Bladen , en eene bogtig klimmende Steng.fJ^tï!

In Zuid- Amerika groeit deeze Soort, aldaar

Caapomonga genaamd ; doch ook in de West-

indiën ontdekt door den beroemden Sloane,
die het Gewas Klimmende Bofch-Denlellaria,

welke naar de Lychnis gelykt, met witte Bloe-

men ,
tytelde. Het haakt zig, met zyne lan-

(4.) Plumbago Fol. petiolat

II. Diel. VI r. Stuk,
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ge Klaauwieren , die altyd groen blyvcn, aan
ArD

v
EL

' het nabuurig Geboomte.

Hoofd» ^t

stuk. N i c r i n a. Zwartkniid.

Een Trccbterachtige Bloem , met een opgebla-

zen Kelk en een flompen Stempel : het Zaad-

huisje misfchien tweehokkig.

t. Dus komen de byzondere Kenmerken voor,

iiïfa van dit Geflagt, dat maarééne Soort heeft (i),

Lymctig. ^elke door 't droogen zwart wordt , waar van

de naam is ontleend. Dit heeft echter ook in

• eenige andere Kruiden plaats. De Sweedfche

Hoogleeraar Bérgiüs hadt hetzelve van de

Kaap der Goede Hope ontvangen, en deswe-

gen Melasma getyteld ; doch hier verkoos de

Ridder liever een bafterd Latynfch woord. De

Afbeelding, by den gemelden Heer, vertoont

hetzelve, dat ruuwe Stengen en Blaadjes heeft,

zeer naauw keurig. De Hoogleeraar N. L.

Burmannus, hetzelve nader onderzoeken-

de , bevondt het getal der Meeldraadjes niet

vier, gelyk Bergius hetzelve twyfelachtig

opgegeven hadt , maar vyf te zyn : weshalve

het behoort tot decze Klasfe.

(i) Nfgrina. Sjfti N*t. rig. XIII. «en. ia4«. ?. 1*7-

Mant. 42. Melasma fcabmm. Berg. Cap. ifix. T. 3. f. *
Vatculifeia viscofa Ca'.ycc m ijote. Pet. Mui,w\
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P h l o x. Vlamblocm. ^ IV.

Decze Griekfchc benaaming , die men oud-
Ho^D .

tyds aan cenige Bloemgewasfen , van een zeer ITUK .

hooge vuurigroode Kleur, gegeven hadt, heeft Mmgy*
de Ridder toegepast aan dit Gcflagt, waar in""*-

verfcheide Noord - Amerikaanfche Planten, min

of meer naar de Lychnis zweemende, begree-

pen zyn , die tien Soorten in hetzelve uit-

maaken.

De Kenmerken zyn , een Trompetachtige

Bloem, met ongelyke Meeldraadjes, een drie-

dëelige Stempel , een driekantige Kelk ; een

driehokkig Zaadhuisje , met één enkeld Zaad
in ieder holligheid. Voorts hebben de Bloemen
een byzondcr aanzien, naar een Molentje ge-

lykendc.

(i) Vlamblocm met Lancetvormige Bladen , j.

die aan de kanten ruuw zyn , en gepluim- FhU*

de Bloemtros/en.

De Allergrootfte Gekroonde Virginifche Ly-

fimachia, met grooter Bloemen dan de gewoo*

ne Geele , van Plukenet, fchynt deeze

Söort te zyn, die in Noord -Amerika groeit,

en by Dilleniüs is afgebeeld, onder den

naam

(0 PU™ Fol. Linoeolatis mirglne fcabiia. 5>yf. Nat.Xlh

Gen. 2ij. p. ijs. ytg, XIU. Gen. 214. P- 167. M11.L. DÜK
T. 2cy. f. 2. Lychnidea Folio Salniao. DiLL. Ettb, toj. T.

II. OUln VII.
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ÏV. naam van. Lychnisachtige met Wilge - Bladen*
Afdeel,

Het is cen hoog Gewas ^ de BIadcn aan deQ

Hoofd- rand met fyne Stekeltjes bezet hebbende en

stuk. een Kroontje draagende van een menigte Bloe-

vi£e?
WT" men , die ruig zyn aan het Pypje. De Kleur

trekt eenïgszins uit den blaauwen naar 't Vio-

m (2) Vlambloem met Lancetvormige effene

MMuLtta. Bladen, de Tros uit gepaarde Bloemtrosjes

sariakte. famengejïeld.

De Steng van deeze is maar een Voet hoog,

ruuw , paarfchachtig met groene Stippen , waar

van de bynaam. De Bloemen zyn Violet van

Kleur, volgens den Ridder, doch rood en wel-

riekende volgens Kalm. Op laage Weiden

groeide zy, tusfehen Philadelphia en Nieuw-

Jork, in 't Gras.

in. (3) Vlambloem met Lancetvormige Haairigt

£n
f
t

Bladen , een regte Steng , en de filoem-

Deeze Virginifche fchynt anders weinig van

de voorgaanden te verfchillen. By Pluke-
net vindt men de Afbeelding.

(4) Vlam-

(j) Thkx. Fol. Lanceolatis krvibus &c. Kalm. Tt.m.p*

ijj. Lychnoides Maryiandica. Fol.binis oppofitis. RAJ. Suföl'



(4) Vlambloem met Lancetvormige effene XV.

Bladen , de Steng ruuw , de Bloemtros/en
Afd

J**4
eenigermaate getopt. Hoofo-

Naar de volgende gelykt deeze zeer, maar iv.

de Steng is driemaal zo hoog , de Bladen zyn catotïL.

breeder en de Tros beftaat uit zeer vcele
f
KaroUR^

Bloemen, die gladde Pypjes hebben. De Groei-

plaats is in Karolina.

(5) Vlambloem metfmal Lancetvormige glad-
c[a^.

de Bladen, een regte Steng, de Bloemtros mt

aan 't end.

Deeze werdt , door K alm, ' by Philadcl-

phia in Penfylvanie, in Bosfchagie gevonden;

vcrfierende dezelve door haare fchoon roode

Bloemen , die taamelyk groot zyn en van de

gezegde figuur. De Steng groeide, by Dil-
le nuts, maar één of anderhalf Voet hoog.

(ó) Vlambloem met breed Lancetvormige Bla- vl

den, de bovenjten overhoeks, de Steng ge. ta'
v*nc*~

gaffeld met dubbelde Bloemjleeltjes. Gemikte.

Hier zyn de Stengen in twee Takken verdeeld

r. io.

.anceolatis glabris &c. H. Clif.

g. si. K '«lm. h, UI. p. 153.

HLL.-E/i^im.T. 166. f. 201.

olatis &c. AIjll. Dm. T. 20S.

II, DeeLi VIL Stuk,
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IV. en dus gemikt : de Bladen Lancetswys' Eyrond,
Afdeel. by vyf paaringen om de Steng geplaatft. De

Hoofd- Bloemen komen uit de mikken der Stengen

stuk. en de Oxels der Bladen voort. Zy zyn bleek

blaauwachtig , met ecu krom Pypje.

«lige. Deeze heeft de rondde Bloden van alle Soor-

ten ; maar dezelven zyn klein en de Bloemen

komen eenzaam, niet by Trosfen, voort.

vin. ( 8) Vlambloem met Elsvormige ruige Bladtn

ii?fi£e.
en ëePaarde kernen.

De Slippen van de Bloem zyn uitgerand en

het Pypje is tweemaal zo lang als de Kelk, in

deeze Soort, welke, gelyk de twee voorgaan-

den , haare Groeiplaats in Virginie heeft.

ix. (9) Vlambloem met Borjlelige gladde Bladen

loifteiigt
en ^nzaame Bloemen.

Deeze , ook een Virginifche Plant , is , zo

wel als de naastvoorgaande , door Plükenet
gebragt. De Bloempjes zyn

(7) PhUx F»l. orscis. Flor. foütariis. Lychnidea Fiftulofa

Marylandca. &c. Pluk. Mant. nz. T. 348. f. 4.

(s) PhUx Fol. Su*»u!.itis hirfutis &c. Lyfchnidca Biattaiiz

accedens Virginiana. Tiuk, Alm. 233. T* 98. f. *.

Cs) PhUx Fol. Setaceis glabris &c. Lychnidca Blattark

accedens &c. fLUK. Alm. 233, T. »S» f. «.
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ongemeen fraay in decze twee laatfle Soorten, IV.

die aartigc kleine Cewasjes uitmanken, verfic-
Afd*e

rende de Velden ongemeen. Voorts is hetHooFc

zonderling, dat deezc Vlambloemcn in Noord-
STUK#

Amerika de plaats innecmen van de zögcnaam* „vi.

de Kockkoeks- of Kraaije - Bloemen , kleverige

Lychnis , Koornroozen en dergelyken, terwyl

men van dit "Onkruid niets in Europa, noch

misfehien elders vindt (*) , dan decze volgen-

de Soort, in Siberië.

Oo) Vlambloem met Liniaale Haairige Bla- x.

den en drievoudige Bhemfiscltjes. sibirien

Sibciifd

Deezc vcrfchilt van de laatfïgemclden aan-

mcrkelyk , doordien de SIfpperi der Bloemen

niet uitgcrand , en die van den Kelk zo lang

2yn als het Pypje van de Bloem. Op 't end

der Stengetjcs , die zeer klein zyn en op den

Grond leggen , komen twee of drie naakte

Lymerige Bloemftceltjes .voort , een weinig

langer dan de Blaadjes. De Bloempjes zyn

blaauw van Kleur*

fpréideh over den Aardbodem dceze Vlainblaemea niet ergens

Grond gevat hadden, dan in Nootd- Amerika alleen; terwyl

in Europa génoeirzaarae Streeken zyn , van een dcrgelyk
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Afdml.
Cokvolvdlus. Winde.

Hoofd- Ecn Klokvormige geplooide Bloem , me£

stuk, twee Stempels, en een tweehokkig Zaadhuisje,

/TeKcyy. dat in ieder holligheid twee Zaadjes hccft(*).
V!g:

' Dus komen de byi or J-re Kenmerken voor

,

van dit uitgebreide Gcflagt , 't welk over de

vyftig Soorten bevat. De eerde vyfendertig

hebben ecn windende Steng.

t. (O Winde met Pylswys' voor en agter ge-

fZ™fi£ fpitp Bladen en meefi eenbloemige Steel-

^Akke,
iniC

' Decze groeit alom ïn Europa, en ook in onze

Nederlanden , overvloedig op de Akkers of

Koornvclden , alwaar zy zig dikwils om de

Halmen windt tot een Elle en meer hoogte.

Ge-

kf.iort zegt , dat het Zaadhuisje va» lit^Geflagt fomtyds

dritljckkir is ,
fomtyds maar ccne Holligheid heet. Haixeb

zegt , in onze Winden is de Vrugt drkbck.hjg, io anJau; een-

of tweehokkig. In de Kenmerken {Cbar. Gener. PlarAarum) is de

Vrugt een Doosje, met den Kelk omkleed , roodachtig , een-

twee- of drie - Klcppig , bevattende twee rondachti^e Zaadcn.

De Kelk , die vyfbladig is of vyfdeelig , wordt fomtyds omvat

van twee ruime Blaadjes, gclyk plaats heeft in dc Gemeene

(t) Cmvtlvulus Fol. Sagittatis utrinque acuminatis &c.

Syfi. Nat, XU. Gen. 214. p. t S $. Kg. XIII. Gen. zis. P-

lös. H. Cliff. R. Lugdb. 417- N. 1. Convolvulus min»

ArvenGs. C. B. Pin. 254. Convolvu'us minor purpureus.

Lob. ƒ*. 619. Soulas Izvis minor, DOD. Pimpt, 3*3. EDW-
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Gewoonlyk , echter , kruipt zy langs den Grond , iv.

gelyk op ruige Wallen, met haare dunne Sten- Afdeel»

gecjes , die bezet zyn met driepuntige Blaad- Hoofd-
jes. Somtyds komen dezelven wat fpitfer , stuk.

fomtyds van agtcren met de Punten eenigs- ^««w.
zins krom en als ge -oord voor. Somtyds

zynzc ook brceder , fomtyds fmaller. De Bloem-

pjes , van deeze Kleine Winde , zyn of paarfch-

achtig, of Roozekleurïg bont, en fomtyds wit;

gelyk men twee Vcrfcheidenhedcn daar van ,

in 't Werk van We in ma nn, afgebeeld ca

met Kleuren voorgelteld vindt.

(2) Wr
inde met Pylswyze Bladen , die van ag- Ir.

teren geknot zyn , en vierhoekige eenbloe-£ s™%*
mige Bloemfieeltjes. Hang.

Dit is de Groote Winde, met witte Bloemen
,

welke men niet dan in de Haagen , in Krcupel-

bofch cn Riet , aan de kanten van Slooten
,

Graften en Moerasfen , aantreft , zyndc een

ïeelyk Onkruid in de Tuinen, Hoven cn Boom-

gaarden, door haare fleik , onder den Grond,

voortkruipende Wortelen, wierfMken telkens

weder aangroeijen , en een nieuwe Plant maa-

kca.

fi) CmvolvuUt Foï. SagiturN psftice trüncatls &c ƒ/.

Cliff R. Lugdb. 4i7- N. 2. ft. Suec. 174. dalib. F«t %

«J. TOUBNF. Injl. HALL. lielv. 488. OED Dan. 458. GOU.VN.

t. B. Pin. 394. SmiUx Isvls major. Po* re»pt% \ 9 i> Mii.*

hx lxvis vel lcnsmijar. Lob. Ic ó. 9 .

LI 2

II. DEM..YII Stuc»



532 Vyfmamncie Kruiden-

IV. ken. Wegens haare hoedanigheid , van zïg al

Af
v
EEL

windende om alles wat haar voorkomt te flinge-

Hooro- ren, en de groote Bloemen tevens, noemt men-

stuk. zc slinger- Roos. Decze is het ook, waar van

vip*™*' <*e ^aam van Winde zyne afkomft heeft, in 't

Latynfche woord Convolvulus begreepen. In 't

Engel fch noemt menze Bindweed t in 't Franfch

Liferon of Campanette, by ons dikwils Klokjes-

Winde , om haare Klokswyge Bloem , die door-

gaans wit is, doch fomtyds Roozekleurig bont,

en paarfchkleurig voorkwam buiten Haarlem

,

in de Haag van een Boomgaard by 't Kraaijeneft,

volgens Commelyn,
't Gewas der gewoonc Groote of Klokjes-

Winde beklimt de Boomcn tot zes, tien Voe-

ten en meer hoogte. De Bladen zyn Hart-

vormig en veel grooter , doch niet zo fpits

als aan de voorgaande, van agteren ge -oord.

De Bloem heeft een grooten tweebladigen

ruimen en daar binnen een vyfbladigen Kelk,

die Klokvormig is; bet Zaadhuisje driehok-m
Hoewel men dit Kruid niet als een Ge-

neesmiddel gebruikt , bevat het doch een

Melkachtig Sap , dat fcherp is en van eene

Purgcerende kragt. Verdikt zynde, en tot een

Scrupels veelheid ingenomen , werkt het als

de Scam'moneum , die volgt. Dit zal de reden

zyn , dat fommige Authcurcn het Gewas tot

de Smilax betrokken hebben.

(3) Win,
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(3) Winde met Pylswyze , van agteren ge'^W'
knotte Bladen , en ronde meejt driebloe-

Fl

^
EL *

mige Bloemjleeltjes.
^uk^

Decze, gemeenlyk Syrifche Winti geraamd , rL

is het Gewas , dat de zo bekende Scn?;

Kewrra uitlevert , die ons van Smyrna of Alep-^^j^

po toegebragt wordt. Het groeit ,
naamelyk

in verfchcide Strceken van Klein Afie, aan 't

end der Middellandfche Zee.

't Gewas gelykt naar het voorgaande zeer ,

iLaar de Bladen zyn niet aan de kanten bruin

:

de Blocmfteelen twee- of drieblocmig ; langer,

niet korter , dan de Bladen : 't omwindzcl , of

de buitenfte, is niet grooter dan de binncnitc

Kelk , die ook een andere figuur heeft , dan in

de Grcotc Witte Winde.

De ichrandere Hasselqüist hadt de

Winde , die het Scammoneum uitlevert, tus-

fchen Nazareth en den Berg Karrnel in Pale-
'

ftina zien grocijen. „ Uit Marafeh, dat het

„ Landgoed is van zekeren Tlirkfchcn Basfa,

vier Dagreizens van Aleppo af en digt aan

3 , Armenië, wordt het befte, dat op den Aard-

3 , bodem is, (zegt hy,) verzameld. Men

„ brengt het van daar in kleine Velletjes

„ naar

(i) Ccnvolvulut FoJ. Saglitatls poftice trunciris &c. R.

Lugdb. N. 3. M^. Med. %z. Convolv. Syriacus f. Scaaimo.

nea Syriacï. AIouis. Hifi. II. j>. >i. S. i. T. 3. f. s^V-ill.

Di{I. T. icfs. Scammgnh Syiiica. C. B. Pin. 294. Scainmo-

II, DEEL. VII. STUK.
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IV. „ naar Aleppo , en het wordt , door dc En-
Afmel.

^ geifche en Franfche Kooplieden , naar Lon-

Hoofd- „ den en Marfeille verzonden. Van den Berg
stuk.

ti Karmel kon men certyds ook, dat by uit-

Vi

E
e

!nvJ,
~

i> ftek goed was, over Akrim bekomen; maar

„ hedendaags is bet naauwlyks in die Plaats

5 , meer te koop; dewyl de Arabieren, aan dien

Berg woonende , zig meer op Roof dan op

„ eenigen nuttigen arbeid toeleggende , de In-

5, zameling verzuimd hebben."

Het Aleppifehe iScammoneum wordt in 't

algemeen beter gekeurd dan dat tvan Smyrna

»

't welk men derwaards brengt uit een Stad van

Galatie , of ook uit Cogni m Kappadocie , niet

ver van den bogt des Bergs Taurus, waar een

groote Inzameling is van deeze Drogerye. De*
zelve moet niet zwart, zwaar, noch met vui-

ligheden vermengd ; maar witachtig of Afch-

graauw, broofch zyn en günfterende, wanneer

menze breekt ; geevende , als men 'er Vege

aan brengt, eenige Melkachtigheid uit.

Sommigen hebben getwyfeld, of de gedagte-

Winde wel dc Plant ware, die Dioscoki-
des Sjantmonia noemt; om dat hy derzeiver

JJladen zegt ruig te zyn : doch die met ruige

Bladen komt ook by Smyrna voor,, en mooglyk

hangt de ruigte van de Groeiplaats af. Immers

het fchynt dat de befte Grond de befte Drogery

van dien naam uitlevert. Ook geeft dc manier

van Inzameling een aanmcrkelyk verfchiï. By
Smyrna, den Wortel ontbloot hebbende, maakt

men
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men 'er een Sneedje in , cn voege een Mos- lv,

felfchulp daar aan , om het uitzypelende Vogc Afd™1'

op te vangen , 't welk , uirdroogende , een wit- Hoofd-

of geelachtige doorfebynende Harft uitlevert,
iTVK*

waar van de Ouden gewag maaken. Deezc rif"**
7*

wordt ons nooit toegebragr. Welke bereiding

het Volk aldaar voor deeze Drogery gebruike,

die tot Verzending ingezameld wordt , is on-

zeker ; maar denkelyk zal ten dien einde het

Sap uit den Wortel geperst en vervolgens

gedroogd worden
, gelyk Mesüe verhaalt.

Het Scammoneum , ook dikwüs Diagridiutn

genaamd, is een Gom, die zïg in Water Iaat

uitmelken , en dus daar in byna geheel ont-

bonden wordt. Niettemin worden , met Wyn-
gceft, uk zes Oneen wel vyf Ünccn Harft

getrokken (*> Het is een der iterkfte Turgeer-

middelen, ichroomelyk wegens zync fcherpheid

,

en dus niet dan met veel voorzigtigheid te ge-

bruiken. De verbeteringen, die men 'er aan

getragt heeft toe te brengen , verminderen de

kragten. De Ouden hebbenze tot een Drachme
of twee Scrupel ingegeven ; doch hedendaags

is de Giftc tot een half Scrupel en minder be-

paald. Beft gebruikt menze , om eenig arder

Purgeermiddel aan te zetten of in andere

raengzelen. Dus maakt het Scammoneum den

grondflag van het FuWls Cornachinus uit, dat

veiliger gebruikt kan worden , dan deeze Dro*
gery op zig zelve. Zy komt in meest alle

Sa-
() Geotfs. Mat. Mei. Tom. II. p. «<j?t

II. D*sl. VU, STOK. L I 4
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Smengeftelde Winkel - Purgeermiddelen , zq

1

Pillen als Konfcrven of Eletluariën.

C4) Winde met Hartvormige gefpitfie effent

Bladen en tweebloemige Bloemfieelen (*).

In Siberië is dceze Soort, door Laxman,
. waargenomen. Zy heeft de Steng een Vadem

lang, zig omwindende. De Blocmfteeltjes zyn

in tweeën gedeeld , twcebloemig , korter dan

de Bladen ; de Bloemen witachtig of uit den

Vleefchkleurigen , met een goelcn Bodem ,

maar half zo groot als die van de Akker-

(5) Winde met Hartvormige , gefpitfie, uit?

gegulpte Bladen, driebloemige Steeltjes ea

en Meelige Steng.

Dcezc , ook in de Upfalfche Tuin waarge-

nomen, heeft een Steng van dergclyke hoogte:

de Bladen zyn eens zo lang als breed, met

Meelige Steeltjes ,* de Bloemen driemaal zo

groot als de Kelk, iets rood, fpits, in vyven

gedeeld. De plaats der afkcmït is onzeker.
.

(6) Win-

Mant. jo } .

<*) Pcdviculi* urJJIotit ftaat 'er in Syjt. Nat. Vtg. XIII a

«fccl, U ;r,!e fw'eJiiji-iKgia tle Xunth/u blylcr , d;.t uc StcclijM

(vfeebloemig zyn.
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(6) Winde met Liniaale Piekwy;* gefpitfle
£

Bladen 3 die de Ooren getand hebben \ een-

lloemige Steeltjes , Pylwyze Kelken en een 1

windende Steng,

Deeze Ooilicdifche Soort heeft ook ccn win-/,

dcnde Steng : de Kelkblaadjes komen met die^

van een Soort van Klokjes , gemecnlyk Viola
'

Mariana genaamd , overeen.

(7) Winde met Hartvormige onverdeelde ,
f

Schildachtige Bladen , en effene Kelken. „

Van Dilleniüs, die dezelve uit Zaad ,

n '

van 't Eiland Cuba in de Westindiën beko-

men , voortgekreegen hadt , wordt zy Groot-

wönelige genoemd , als een Wortel hebbende

gelyk een Karoot. In Virginie fehynt de zelf-

de Soort ook te grocijen.

(8j Winde met Hartvormige , onverdeelde en

driehvdbbige Haairigc Bladen , effene Kel-i,

ken, ruige Zaadhuisjes en byna tweebloe-
ic

ptfce Bloemfleeltjes.

Dee-

(6) Convolv^ut Fol. Lmoaribiis Haftato - scummitii Jcc.

Tala-Neli. Hort. Mal. XI. p. n?;T. jj.Bürm .Ft.
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IV. Decze Karolinifche heeft, volgens den zelf.

Afdeel. ^cn ^ Klyfachtige Bladen , en was uit Zaaden

,

Hoofd- die men onder de Ryft van Karolina bekomen
£TÜX» hadt, voortgetceld.

ix. (9) Winde met Hartvormige onverdeelde en

hJuïlïrV-
driekwabbige Bladen ; de Bloemen effen-

ïuk hü
randig ; de Vrugten regtopflaande.

Het verfchil van deeze met de voorgaande is

niet groot. Uit Zaaden van Afrika was zy

geteeld : doch men vindt zodanige ook in de

beide Indien.

3f. (10) Winde met Hartvormige driekwabbige

Aiabiiche» Bladen , ten halve in vyven gedeelde Bloe-

men , wier Steelen korter dan de Bladjtee-

Deeze, onder den naam van Blnanwo Win-

de, met Kijfachtige hoekige Diaden, zelfs by

13 a dh 1 n us bekend , is ook door D

1

L l e-

nius in Afbeelding gebragt. Men meent, zegt

hy , dat het de Nü der Arabieren zy, waar

van de Greintjes of het Zaad, om Slyrn door

den Afgang .uit te dryven , gebruikt werden

:



2 Deel ,P AAT XI, II.
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doch het Gewas , dat hy afbeeldt ,
groeit in IV.

Noord -Amerika. Het is door zyne korte Bloem- Afdeel,

Heekjes ,
puntige Bloemen en opftaande Vrug- Hoofd«

ten, van de anderen wel te onderfcheiden. *™k.

Om welke reden , thans , alhier de Convolvulus
n}a

M$sy'

êfcum uitgemonfterd zy , is my , zo wel a!s obfcur*u

de bynaam, duitter. Misfchien , om dat de^'^
zelve geen genoegzaame overeenkomst had, met F.s, u

dc aangehaalde van Dille

n

iu s, die gebrek-

kelyk fehync afgebeeld te zyn. Of de uitlas-

ting kon by toeval ,
dewyl het getal voor de

volgende geplaatst is , zyn veroorzaakt,

In de fchoonc Verzameling van Ooftindifche

Planten , my deezen Jaare door den Wet Ed.

Geftr. Heer J. C. M. Radermacher,
Extraordinair Raad van Nederlandfch Indie ,

goedgunftig bezorgd , vind ik een Sooït van

Winde , die met de befchryving vanLiNi^iEüs

ürookt en van alle andere Soorten verfchilt

:

Zie dezelve hier nevens in Fig. i ,
op Plaat

XL1I ,
afgebeeld. Dc Steng , naamelyk , is

rond; de Bladen zyn volmaakt Hartvormig , van

onderen eenigszins ruigachtig , aan de kanten

ruuw , met ruige Bladtteeltjcs : de Blocmftcel-

ties langer dan dezelvcn , worden aan t end dikker

en, zo wel als de Kelken, glad; hebbende

maar ééne Bloem , doch in 't midden twee klei-

ne Blikjes. De Bloem is klein : maar dezelve

verfchi't in grootte volgens den Heer N. L.

Burmannüs. De Ridder hadt gezegd , dat

dee-
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Afdeel
^ccze ^°°rc niet a^een °P Java en Ceylon, maar

F
y!

* ook in China cn te Suriname voorkomt (*).

«tuk» (n) Winde met Hartvormige onverdeelde Bk-

xi. den 9 knikkende Vrugten en dikke Bloem-

£*J£JE«

ïaaxfche. Dceze Soort van winde , die ook haarc

Groeiplaat in de nieuwe Wereld heeft , is

wegens haare fraaiheid in Afbeelding gebragt

door Ehret, en als Verfcheidcnheden zyn

daar toe twee van Dillemius, met Hart-

vormige Bladen , betrokken. De Bloemfteeltjes

ftaan regtop , maar , met de Vrugt verdikt, gaan

zy knikken. De Kelk is gcftippeld , ruuw en

gchaaird.

xn. Winde met vyfhoekig Hartvormige ,
<ƒ•

HoStfJ?'
fenraniige , Haairige Bladen en veelbbe-

mige Steeltjes.

Volgens de befchryving van den Heer N.

(*) Convolvulus obfeurus. Spec. Plant. II. p.

Convolvulw Ploic minote Lnöeo &c, Dill, Etii

(u) Convolvulus lol. Cord. indivifi/ Scp.

tuberculatis Pilofis. Pïr. CÜf. H. Ups. Gvovr. I

puip. Folio fubrorundo. C. B. Fin. zss. Ehhi
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LBürmannus heeft decze Soort Houtige , IV.

winder de , ruige Stengen cn Bladen die mee a™zeu

roode Haairijes bezet zyn : de Bloemfteeltjes Hoofd.

drie- en ook lbmtyds éénbloemig. Zy groeit
STUJC#

in Ooflindie.

(13) Winde met Piekswys' Hartvormige vyf- mL
ribbigC Bladen en een kruipende Knobbel-

l
%%*lvëm

draagende Jlekelige Steng. tas.

Dit Gewas is zo wel in Oost- als in West-
indie zeer bekend , om dat de Wortels daar

van , onder anderen , aan de Slaaven cn Indiaa-

nen , ja aan de Europeaanen zelfs , in Amerika ,

tot Vocdzel (trekken. Men vindt 'er door veele

Schryvers gewag van gemaakt , en het komt

,

naar den Landaart , onder verfchillendc naamen

voor. .
Het fchynt , door de Spanjaarden, uic

Amerika in Ooftindie overgebragt te zyn, alwaar

men het kent by den zelfden naam , die 'er in

de Weitindiën gemeenlyk aan gegeven wordt

,

te weeten Batatas of Patatten. De Spaanfchen

noemen de Wortelen aldaar ook Camotes en

Ajes ; de Portugeezen Inhame ; de Amerikaanen

Ba-

"

(13) Cty.vclvJu! Fo!. Cortlatii Haftatls quinquenerviis,

4c. Conv. Fol. CorcL angul.Radice tubetofl. R. Lugdb. N,

Conv. Ind. Oriënt. Inhame f. Batatas. MOBis, Hift. II. p.

u. S. 1. T. j. f. 4. Conv. ind. vulgo Patates diftus. Raj.

iTift. 72g. Batatas. C. B. Pin. 91. RüMPH. Amb. V. p. 367.

T. 130. Kalm. Itin. II. p. 300. Kappa Kelenga. Hort. Ma!.

VII. p. 9 s. T. so. Confer. Feuiu., Peruv, III. p.lfi.T. ir«

n. Dkel. vil» .Stuk,
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IV. Batdda , de Frahfehen Batadcs en de Engclfchefi

Afdeel. potajeSt Qns Volk geeft 'er gemeenlyk dea

Hoofd- naam van Patatten aan.

«tuk. jjet js cen Gewas , dat langs den Grond kruipt,

t.
;

}
^
nW7

' op de wyze der Meloenen en Kalabasfen, fchie»

tende uit ieder Knietje, dat aan de Aarde raakt,

een Wortel , die de gedaante omtrent van een

Rammenas heeft , zynde dikwils een Span of

een Voet lang en twee Vingeren dik, doch niet

regt , maar krom gelyk een Beuling , en ook

van andere figuuren. Men heeft 'er Roode en

Witte van, gelykendc de eeriten, zo MerMH
zegt, naar bleeke Beetwortelen, wordende,

op vcelerley manieren, by Vlecfch en andere

Kost geftoofd en fmaakende als Karftengen,

De Witte , zegt zy , groeit 'er in 't wilde,

en wordt van de Menfchen niet gegeten ; maar

inOoltindie maakt men, volgens Rümphios,
zo wel gebruik van de genen die een witte a!s

die een roodc Schil hebben. Haare Afbeelding

van beiden vertoont ook den Wortel Raapachtig

en niet als een Karoot. Gemeenlyk weegen zy

een Pond of daar omtrent ; zo dat zy grooter

zyn dan onze.gewoone Aardappelen, by welken

Kalm dezelven vergelykt.

Men noemt die W'ortels, zegt hy, welke

3 , anders den naam van Batatas voeren , "in Pen-

fylvanie Berviudifche Aardappelen ; wordende

„ dezelven, zo van voornaamc Luiden, als van

„ 't gemecne Volk, aldaar overvloedig geplant-

„ De Grond moet uk Aarde met Zand ver-

Si mengd
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5, mengd beftaan, en niet te vet noch te mager IV.

„ zyn. De Wortels worden, ten dien einde ,
Afi>ekc-

„ gelyk dc Aardappels, aan ftukken gefheeden , fïoofd-

„ doch zo, dat men 'er een of twee Knoppen 5TUK«

„ aan laat. Gemecnlykzyn zy van buiten rood
, nif

Ior'ssym

„ van binnen geel. De Smaak is zeer aangc-

„ naam , overtreffende , myns oordeels, dien

„ der Aardappelen , Artisjokken, ja van byna

alle bekende Wortelen (*). Zy fmelten by-

„ kans in de Mond. De manier van toeberei-

„ ding is als der gewoone Aardappelen , by

„ welken menze fomtyds kookt. Gemeenlyk

„ legt men dezelven , op den rand des Schot-

„ tels ,
by gebraden of gekookt Vleefch. Zy

„ groeijen zeer fchielyk , maar de grootfte

„ moeite is , om ze den Winter over goed te

„ houden : want zy verdraagen geen Vorst

,

„ geen fterke Hitte en gcene Vogtigheid. Ik

„ nam , by myn vertrek uit Amerika , een taa-

„ melyken voorraad daar van mede ; doch op

Zee overviel ons een geweldige Storm , en het

„ Water drong overal in het Schip , zo dat wy

„ onze Kleederen, Bedden, Dekens enz. byna

„ konden uitwringen. Dit deedt myne Bermu-

„ difche Aardappelen verrotten. Dewyl zy,

„ echter , thans niet alleen in Portugal en Span-

5, je , maar ook in Engeland , worden aangc-

„ kweekr»

(*) Den Suikerwortel mooglyk aüeen uitgezonderd, Ej
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IV. M kweekt * zou zulks , myns oordecis , iü
Afdeel.

^ swcc(jcn 1:i icc zeer moeielyk zyn. In

Hoofd- „ Penfylvanie was men niet gewoon , door

STÜK *
i9

Gilling een zodanigcn Drank daar van te

i,;p"
wy

~ „ bereiden, als door de Spanjaarden in huri-

„ ne Amerikaanfche Volkplantingen gefchiedt."

Ook noemt menze in Engeland Spanifch Pota-

toos , dat is Spaanfche Aardappelen.

Ten opzigt van het Bladerloof fchynt hier

van aanraerkelyk de Afbeelding te verichillen,

welke Pater Feu i lló e van de Patatten geeft

:

want by vertoont het Gewas met gepalmde of

vyfvingerige Bladen. Niettemin worden de

Wortelen van dien naam daar mede bedoeld,

wier Smaak hy ook by dien der Karftengeri

vergelykt en zegt, dat zy dcor geheel Ameri-

ka in gemeen gebruik zyn. Die doet LiNNiEUS

denken , of 'er ook byzondere Soorten zya

mogtcn van dit Gewas*

e*™'*. ('4) Winde met Hartvormige ruigachtige

ui b;jk~ Bladen en dubbelde Bloemjleelijes ; de Blot*

Twee men met driefneedige Slippen,

Deeze , in China huisveftende , heeft onge-

vaar de grootte van de Akker -Winde. De Steng

is windende, rond Haairig, zo wel als de Bla-

den : de Kelk vyfbladig , ongelyk; de Bloe-

men wit, in vyven gedeeld, geplooid a met de

Slip-
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Slippen aan 't end driedcclig , de mïddelfte Punt IV*

de kleinfte.
Afdeel;

kaale Bladen, en getroonde Bloemjledtji

die tweedeelig m veelbloemig zy~. Convoiv*.

Hier komt het Gewas t'buis . dat te vooren ^SSaOe

.

Gekranfte Ipomoia is genoemd gewee ':. Plu-
mier fchynt het met zyne Quamoclit , die

paarfch is en Bïadeü van Na;.;-.i ,

bedoelen. Evenwel zyn de JBloemeu niet inge-

fnceden
,

gelyk by hem, maar Klokvormig als

die der gewoone Winde , blaauw en klein : de

Bloemfteeltjes korter dan het Blad , gekranst»

CiO Winde met Hartvormige Bladen , een win- xvï.

dende Steng en gekroonde Bloemjleeltjes.
™tlla*

Deeze wordt by Plumier de geele VeeU***

bloemige Winde getyteld. De Groeiplaats is op

de Eilanden Martenique, San Domingo en Ja~

maika , in de Westindiën.

(17) Winde met Hartvormige gladde Bladen

en een blyvende Haairige Steng. Dee- cus.

"*

(i«> Convolvulut Fol. Cord. Caule volubill

. Cord. glabns &c, (

oxeo fcandente. R, 1
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IV Deeze
,
op Malabar Kattu - Kelengu genaamd,

Afd
v
bel '

heeft een Boomachtige klimmende Steng. De

Hoofd» Bloemen zyh Haairig , als gcfternd enbonu Men
stuk. vïodt deeze Soort ook op Jav a.

xvm (18) W'ine'c met Hartvormige ruigachtige Bh-

fnsc'in*.
clen

s
een Meende Haairige Steng , envetl*

KanSfche
Romige Steeltjes.

Zo wel als de voorgaande was deeze in de

Europ ;fche Kruidtuinen bekend , zynde door

Commelyn afgebeeid. Zy heeft een Hee-

fterachtige ruige Steng. De afkomst is van de

Kananfcl e Eilanden.

"xtx. (19) Winde met Hartvormige Bladen , vtr-

ccdó"mT* dikte Bloemfieelen , effent Ktlken en u»

gedoomde Steng.

By Suratte, fn Ooflindie , is deeze waarge-

nomen, die naar de Paarfche Winde gerykt,

maar deSteng gewapend heeft met flappeDoomen.

XX. (20) Winde met Hartvormige Bhden en een

Tweefny- windende Steng, die wederzyds fcherp &

Op Ceylon en Java komt deeze voor , die de

'19) Convoivulus Fol. Cord.

f20) Cmolvulu, FoU Cexd, 1
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Steng wedeiiyds , van 't eend Blad tot het an- IV.

dere , met een fcherpte of Kiel heeft. De Bla- AfdbiC

den zyn Hartvormig Eyrond , langwerpig en Hoofde
effen.

~
stuk.

(21) Winde met Hartvormige gehoekte EL- ™;,.,
s%

den , de Steng met vier Vliezige kanten iJ*rl??
*.

Dce-e 9öPR levert den Turbich - Wortel

,

die in dc A
t
>otheeken bekend is, uit. Mcavindt-

ze Zeer grooie gewiekte Ceylonfche Winde , met

Bladen eenigjzins naar die van de Heemst gely-

kende, door Hermannus getyteld, en on-

der dien naam aan 'c licht gebragt. Een Plant

,

door hem overgevoerd, heeft in de Lcidfe Aka-

demic-Tuin drie Jaaren geleefd. Hy vondtze

t>p Ceylon en Malabar , in vogtige belommerde

plaatfen , aan de kanten van Slooten en in de

agter- Haagcn der Hoven , menigvuldig groei-

jen ; doch by Suratte ,
Cambaya en elders aan

de V atte Kust van Indie , gefchiedt dc Inzame-

ling van deeze Drogery, welke men van daar

menigvuldig naar Perfïe , Arabie , Turkyc en

Europa, plagt over te voeren. De Mahomethae-

Èen nocmenze Turbith , maar die van Guzuratte

Bar>
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, en in de Provincie Canara, wici

Afdeel
jjoofoftad Goa is , heec zy Tiguar.

Hoofd- De Wortel , die de dikte van een Duim en

stuk. ^aar boven heeft , wordt gezegd wel drie of vier

V:p!
nWy

' Ellen dieP in de Aarde te booren J zyndeHou-

tig, in Takken verdeeld, en mee een dikken

bruinen Bast bekleed. Gefneeden of gebroken

zyndc, geeft hy een Melkachtig Sap, dat aan-

ftonds ftolt tot een bleek geelachtige Harst, die

m 't eerst zoetachtig van Smaak is
,
vervolgens

fcherp en walgeh k.

By de Ouden vindt men weinig zekerheids

aangaande de kragten van deezen Wortel, die

ons gedroogd in Hukken van een Duim dik

wordt toegebragt. Hy is van eene fterk Pur-

geerende natuur , doch wordt hedendaags zel-

den gebruikt en van lommigen gcvaarlyk geoor-

deeld, dat ten opzigt van den Wortel op zig

zelf waar is; doch , met andere Purgeermiddelen

gemengd, is by in de W'aterzugt en dergelyke

Kwaaien , die uit vergaaring van koude Slym

ontftaan , niet ondienftjg. Ook komt hy in vee-

le famengeltelde Winkelmiddelen.

xxïi. (2 Winde met Schildvormige Bladen en veel-

uTpütt
bloemige Blovnfteelen.

schiidbia. Men bedoelt hier de Groote Indifche gladde
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Wind* van Rumphius, die de Bladen Schild- iv;

vormig heeft. Men vindi 'er een Witte en Roo- Afdeel:

de van, naar de Kleur der Bloemen verfchillen- Hoof'd-

de. De Bladen werden 'er tot uitwendige Mid- s,rüK«

delen gebruikt. Op Ambon was de Groeiplaats. .^
onozy

(23) Winde met ongelyke Bladen, Hartwr*'

C ™JJ;.
mig gehoekt

, Lancetvormig , een windende luTjlup'a.

Steng en eenbloemige Steeltjes. ^h^'

Dceze Soort wordt gezegd den echten Ja-
hppe- Wortel der Apotheeken uir releveren. Zy
voert den naam van zwarte Mechoacanm by

Bauhinüs, en hieft haare Groeiplaats in

Nieuw Spanje. Onder den naam van Chelupa

of Selape is de Wortel eerfl uit de Weltindifin

overgebragt , hebbende zynen naam van het

Spaanfche Steedje Xalapa bekomen.

De Wortel is te bekend, om van deszelfs

gedaante , zo als hy in bruine Schyfjes over-

komt , te fpreeken. Hy is , om zyne onkoftbaar-

heid, als een uitmuntend Purgeermiddel onder

't Gemeen befaamd . en onder de Geneeskun-

digen ook niet veragt Byna'Smaakeloos.niet

• walgelyk en zonder Reuk, kan het Poeijer aan

Kin.

Pharm. 201.

Mn
II. Duu VII, Stuk»
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IV. Kinderen en vieze Menfchen veel gemakkely-
Ifdwl.

kefj dan de Rhaberber of andere Pargeermiddc

Hoofd- ]Cn , met een weinig .Suiker worden ingege-
3tuk. yem pjec wcfjfc jn kleine Gifte. Twee,

Vigt!
nV)y

drie of vier Greinen zyu voer een irrg Kind,

twintig cr dertig voor een volwasfen Monfch

genoegzaam. Maar, de GeftcUeo moeten hier

byzonder in acht genomen worden; dewyi het

een Purgeermiddel is van een hcete, Rarftige

natuur, kon.ende dus meest te pas in koude,

SJymige, Waterige Lighaameo. In -moteveel-

heid is la E gebruik, zo van den Wortel, als van

deszelf's Harst, niet zonder gevaar. By de ge-

nen , die Geefóge Wateren uit Suiker of Me-
lasfen defclleercn , is hy van veel dienst , om
dat de Gifting 'er door bevorderd wordt en men

'er dus meer Geeft uit krygt.

(24) Winde met Lancetvcrmigovaale Bladen*

die van onderen zagt als Fluweel zyn, met

byna gekroonde Bloemfteelijes , gehaairdt

Kelken en een windende Steng.

Eenc Ooftindifche , door den Hoogleeraar N.

L. Burmannüs in Plaat gebragt onder den

naam van Weeke Winde , behoort tot deeze

Soort. De Steng is Heeitcrachtïg en de Kel-

ken munten door hunne ongemcene Haairigheid

uit. On-

(14) Cor.volvulus ¥61. Lnnceohro.ellipticis &c. Convolf.

Fol. ovalibus pubescenübus neivofis öcc. Bubm. II, l*d* T.

:

ge.
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Onder dien zelfden bynaam geeft Doktor IV.

Forskaohl de befchryving van eene Soort Afdrkl,

van Winde , door hem by 't Griekfch Dorp hoofd-

Eraclisia , aan den Oever der Zee van Mar-

mora, waargenomen; doch dewyl dezelve ge-
Ut>KW

palmde Bladen hadt, kanzy hier niet ftrooken.

{25) Winde met driekwabbige Wollige Blad n xsv.

en eene gewolde Steng.

De Bladen zyn , in dceze , wederzyds met wollige»

eene digte Wolligheid, als Fluweel, bekleed,

en in drie Kwabben verdeeld. De Groeiplaats

k op Jamaika.

(v6) Winde met Hartvormige Fluwelige uit- J^JJ^
gehoekte Bladen , de Kwabben uitgegulpt , Heemft.

de Steeltjes tweebloemig.
ac ugc'

Deeze groeit in de Zuideryke deelen van Eu-

ropa, in de Levant en in Afrika, op Heuvelen,

zegt de Ridder. Van zelf voortkomende, heeft

zy de Steeltjes eenbloemig. Haare Wolligheid

(2S) Ctnvolvulvs Fol. trilobis tomentofis , Ciule LanuRino.

fo. Convolv Fol. Lanato in tres lacini.i; d.vifo &c. Sloan.

Jam. ss- Hi/i. I. p. 154 T. 5>s. f. z. Raj, Suppl }*i.Coa-

m\i$, foU ten. inciiis. Tournp. UJl. Z$.

Mm 4
U. Dmi* VII» STOK.
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IV, is wit , en daarom wordt zy ZUr?rkleürige Win-
'Afdeel,

de met Heemstbladen getytetd. De Bladen ge-

Hoofd • lyken fomtyds meer naar die van Betome en ko-

stuk. men 00k zeer fyü nrefnipperd voor, in de zeer

Ŵ
WJ" fchoone Zilverkleurige Winde van Toürne-

fort, welke als eene Verfcheidenheid hier toe

betrokken wordt.

xxvii. (27) Vv'i ide m-"t Fimwys' gepalmde , ZaagS'

ZTcaïrt wyj' getands Maten , Draadachtige gi-

Pluinide Memjteeltjcs en efene Kelken.

Deeze heeft haare Groeiplaat.-; in de Tuinen

van Egypte, aiwaar zy tot fieraad wordt aange-

kweekt, volgens Veslingiüs. Zy laatzig

over alle Priëelen , Latwerk aan Muuren en

Wanden leiden, en wordt, wegens haarefchoon-

hcid , van de Arabieren 07» el heffen, dat is

Schoone Moeder , geheten. De Bloemen zyn

grooter dan in de gemeene Winde , en blaauw-

achtig paarfch van Kleur*

xxviu. (28) 'Winde met Roetachtige Zaagswys' ge-

lSSc-' tande ^aden
•> Degenvormige tweebloemige

fche, Blotmfteelen en gedoomde Kelten.

De Bladen van deeze, die in de Levant

groeit,

(27) Convofoulus Fol. palmito-pimintifidis &c. Convolr,

jEgyptius. \lSL,j£gypt. 73. T f74-

(zg) Convolvulu! Fol. Pcdatis ferrat», Pcdunculis Enfifor-

mibus bifloris ,
Calycibus inuiicati». Mant. §59. Convolvulu*

Fol. ladaiatti ct quinquefoiiis. C. B. Pin, i?s. Conv. aui*

gaefolius. C, li, Pndr, 134.
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groeit , gelyken naar ccnen Vogelvoet en de Stop- IW
peltjcs hebben dergelyke figuur. De Bloemftce-

Afd
v
eei*

len zyn zeer lang en platachtig, dus als twee- Hoofd-

fnydig. De Bloem is groot en wit. Voor 't ove-
STUK*

rige fchynt het Gewas weinig van 't voorgaande
*"*r

te verfchillen.

(29) Winde met gepalmde , vyfkwabbige , glad- xxix.

de getande Bladen, een gehaairde Stengen iJïvitifè-

veelbloemige Bloemjteeltjes,
wyngaaid.

De Heer N. L. Burmannus heeft de^'
AfbeeldiDg van deeze OofHndifche aan 'c lichc

gegeven , die met den bynaam overeenkomt ,

en door zyn Ed. befchrcevcn wordt. De Bloem

was Klokvorrnig,tnamelyk groot en Oranjekleu-

rig, met vyf korte Meeldraadjes, die Pylswy-

ze Knopjes hebben ; een Draadachtigen Styl en

twee Klootronde Wrattige Sterepels.

(30) Winde met gepalmde zevendeelige Tands- xxx-

wys - uitgekochte gladde Bladen , een ge-Ge£ccde.

haairde Steng en eenbloemige Steeltjes.
ne*

Dcezen bynaam geeft de Heer Jacquin
niet oneigen aan dit Gewas, 't welk uit Zaa-

den , van zvn Ed. in Amerika verzameld , in de

Kei-

JI. Deel, VII. Stük#
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IV. Keizerlyke Broei -bakken te Weenen gelukkig

AF
^
EEL

is opgekomen , en 'er dikwiis gebloeid heeft,

Hoofd- hebbende witte Bloemen.
STUK.

c
xx

]

u CsO Winde met Pootswys' gepalmde vyfdeeli-

hs maert' ge Bladen en eenbloemige Bloemlteeltjes.

vrugtigc. Deeze , door Pl om ier veelbladige Win-

de, met de Bloem en Vrugt paarfch en zeer

groot, getyteld, heeft de Steeltjes der Bloemen

gewricht , verdikt en geplooid. Zy groeit in de

Wertindiön.

^xxxir. (30) Winde met gepalmde Bladen , die zeven

tuu
* '

ffüs - Eyronde tffenrandige Kwabben heb-

^Gepiuim- ben ^ €n gepiuimde Bloemjleelen.

Op Zandige plaatfen, aan de Kust van Mala-

bar
, groeit deeze , wordende aldaar Pal - Mo»

decca genoemd. Sommigen hebbenze aangemerkt

als een Bajlerd - Pasfiebloem , en hier fchyntook

de zeer groote Indifche geklaawtkrde Knobbelige

Winde , met diep ingcfneeden Bladen, van Cey-

Ion, te behooren, die door Her aiannus is

opgetekend. De Bloemen zyn zeer groot.

(33) Win-

f31) Convolvulut Fol. pa!nvtto- Pedatis quinquepartitis &c«

Convolv. polyphyllus , Flore & Fruftu purpureis maximil.
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(33) Winde met zeven - Vingerige effenrandige IV.

Bladen , een gladde Steng en driebloemige
A™EE^

Bloernfieelsn. Huofd-

Tot dce?.e Amerikaanfche behoort de Zevcn-
S™

lL
bladige hoogroode Winde, die een zeer dikken CtmuOvmi

Wortel Jiecft , door Plümier afgebeeld. itl^ös,

(34) Winde met gevingerde ghdde getande?^?
at~

Bladen en effene Bloemfieelen. xxxiv.

Door Plukenet is deeze, die ook in A-fiT^'*
merika haare Groeiplaats heeft , in Afbeelding ge

v
#

yfb!adi*

gebragc.

(35) Winde met vyfvingerige gellaairde effen- xxzv.

randige Bladen en een Haairige Steng. fu
e

s

ntapb
H
l'

In dc Êuropifehe Openbaare Kruidhoven is^1086"

deeze bekend » en onder den naam van Ruige

vyf en zevenbladige voorgefteld en afgebeeld

door Be&>ïAnnus, zynde het Gewas, uit

Amerika » aan den Heer Facel overgezon-

den , in \viens Tuin het groeide en bloeide. De
Stengen s uit den Wortel voortkomende , bereik-

ten forntyds *es en meer Ellen langte. Zy wa-

ren ruig zo wel als de Bladen ; de Bloemen

bleek

03) Cnvth+t Fol. IMgitatis feptenis Sec. Convolv. coc-

hePtaphy 1!üs RaJice crasfisuma. Pcum. Sp. 1.

4*s.conv. quinquef. glaber Americanus. Tl.UK. Alm.

'3 5) Conveit>ului Fol. Digitatis quinis PiloCs imegerrimis

CoPV. Atnericanu$ pcntaphyllus et heptaphyllus major.

J»*M. T. ,8*.

ll D«l^ VII. STUK,
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IV. bleek geel of wit en de Kelk in twee grootc Blik-

Afdeel.
jes beflouten.

Hoofd- * Met een leggende of niet windende Steng.

xxxvi. (3*) Winde met Hartvor„dg Eyronde Bladen
,

huSk^M
eenbkemige Bloemfteelen , Lancetvormige

skiiiaan-* Blikjes t?i ongejteelae Bloemen.
fchc

* Deeze, in de Europiiche Kruidhoven bekend,

heeft kleine Blaadjes , die van agteren geoord

zyn. De Steng is dikwils geheel niet ofmaar zeer

weinig windende. Zy groeit op 't Eiland Sicilië.

xxxvii. C37) Winde met Lancetvormige Jtompe kaak
Tentapeta.

geftreepte Bladen; de Takken afgebougen;

vyfb'ader- de bloemen eenzaam en ten halve in vyven

gedeeld-

£aE22* ^s8^ Winde met Lancetvormige Fiuweelige

G'cSecpe. geftreepte gefteelde Fladen
, tweebloemige

Bloemfteelen en Fiuweelige tweebladerigc

Kelken.

In de Zuidelyke deelcn van Europa groeit

deeze, die leggende bogtige Stengetjes heeft

van een half Voet lang. Men vindtze in Spanje

,

op Sicilië en aan de Kuiten der Middelland-

fchc Zee. (39) Win-

(16) Cenvilvului Fbl. Cordaco ovatfs &c Coim Foi.

ovatis acutis. R. Lugib. 4ïg. N. 9. H. Gif. 67. Conv. Si-



P £ N T A N D R I i; j>7

(39) Winde met Lancetvormige WMige Bladen ; TV,

de Bloemen in Kroontjes; de AeLLn ru'g;

de Sten% regtopfiaande. Hoof

Deeze wordt van den Ridder gezegd in Sp3n-
8™*'

je , op Kandia en in Syrië te groeijen. Men Cnvoi

vindtzc in Languedok by Montpetëef, volgens
l^n!

Gouan, die de voorgaand-- ook hier t'huis
f(
£™d

brengt. Clushjs heeft 'er, onder den naam
van Dorycnium , van gefproken, en anderen

hebben dit Kruid Cneorum geheten. Het is de

Verzilverde regcpltunde Kroontjes-Winde van

Tournekorï, de Kretiiche of Kandiafche

door Mor is on genoemd. Zy heeft de Kelken

ftomp en uitermaate ruig. De Kelk loopt uit

in een vierbJadig vyfftraalig Kroontje, dat het

middelfte Steeltje met één Bloem , de zyde-

.lingfen vier- of vyfbloemig heeft.

(40) Winde met Liniaal- Lancetvor?nigefpitfe xi

Bladen, een Takkige regtopjlaande Steng 9fj™^
gehaairde Kelken, en byna tweebloemige

b loemfieeltjes. Deeze

H. sin, VII. Stoxï
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IV. Dceze wordt Vlafchbladige Winde by fotn-

Afdeel.
migen> gehcten , wegens de fmalheid derBla-

Hoofd* den: anderen noemden haar Cantabrica , volgecs

stuk. Clüsius. By Morison heet zy zcerkiei-

^Enwy- ne Lavendelbladige Winde. De Groeiplaats is op
V'&t

*
Sicilië cn in Italië, by Narbonne en Verona,

volgens Linn^us. Zy komt ook , in Lan-

guedok en Provence , op drooge , dorre ,
openc

Velden voor. Ja men vindtzc op 't Gebergte

van Baden in Ooftenryk, inzonderheid daar de

Bronnen zyn
,
volgens Kramer. Hier is de

Convolvtdus terreftris thans ook t'huis gebragt.

(41) Winde met byna Liniaale Fluwelige

Oaftafche.* Bladen , een Heejlerachtigegepluimde Steng

en byna kaak Jlompe Kelken.

In 't Ooften groeit deeze, volgens den Rid-

der, wier Bladen voortkomen aan ftyve Takken,

zeldzaam gegaffeld en uitloopende in byna een-

zaame Bloemen.

JTratico/ks. Hier behoort een zeer fraaije Soort van Winde

,

tis

" ceflC" wclke de Heer Pallas op Zandheuvels of Dui-

nen aan de Rivier Irtifch , in de Ztiidelyke deelen

van Siberië ,
waargenomen heeft. Zyn Ed. noemt

dezelve Heefterige Winde en geeft 'er de Afbeel-

ding van. Het is een Heeftenje, zegt hy, dat de

vStam dikwils dikker dan een Duim heeft, welte

Jaarlyks Kruidige Takken uitgeeft , die Wollig

zyn, zowel als de Lancetvormig Liniaale (lompe

Bladen. De Takken zyn op zyde bezet met uit-

gebreide Takjes, welke Doorntjes hebben in de

Oxcfs

(40 Csnvolvulus Fol. fublinwribus Serieels Sec.
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Oseis der Bladen , en aan 't end ieder een Bloem IV.

dnagen , die opwaards gekeerd is ,
vyftandig en

Af1,

^
km

geplooid , rood van Rand. De Kelk beffaat uit Hoon»
vvf Eyrond -efpirfte holle Blaadjes , die Wollig iTVK'

zyn , de drie buïtenften grootst (*).

(42 ) Winde met Hartvormige Bladen
, ge- XUT.

kroonde Bkemjïeeltjes en een kruipende ^ciïZêm
Steng. iofus -

.J
l'rosachti.

"Oir is een Amerikaanfche, die Sneeuwwitte

Veelblocmige Winde, met rondachtige Bladen ,

ty P l ( m 1 f. R getyteld wordt.

f43) Winde met Hartvormige ruigachtige XLTtr;

Bladen, een regte steng en eenbloemige mfa
"
s

&*'

Bloemjleelen. spanboog*

Decze, in Virginie huisvettende , groeit zeer

laag , doch heeft een zeer groote witachtige

Bloem , naar de Plant te rekenen , volgens

.Clayton.

(44) Winde met ovaale Wollige Bladen en een- p*^-
bloemige Bloemjleelen* Peruaan»*

Deeze groeit in Perfie, aan den Oever der

Kaspifche Zee. Zy wordt de Thee der Perfi-
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IV» aanen, met Wollige Bladen, vanDEMiDOFP
AFDEEI4getyteldï De BlQem js wit>

Hoofd- Hier behoort de Martiniekfe Winde van den

8t(/k. fleer Jacquin , welke de Bladen Ovaal en

vff.

KV,y
' g,ad lieeft 9 brengend <2 enkclde witte Bloe-

men, op lange Steelen , uit de Oxelen voort.

De Stengen kruipen langs en fchieten Wortel-

tjes in den Grond. Hy vondt dezelve op befcha-

duwde vogtigc plaatfen van dat Eiland.

xlv. (45) Winde met Lancetvormig Eyronde glad-

tut 7rh£ & Bladen, een afgeboogene Steng en een-

êriekieti-
zaams Bloemen.

tl&e
' Een aangenaam Zaay - Bloemgewasje maakt

deeze uit, tot vcrfiering der Bloemperken. De

Bloempjes zyn fomtyds driekleurig Hemelfch-

blaauw, in 't midden wit en geel. By Bar-
re lier. is het zeer wel afgebeeld ; als ook

door Edwards ;n zyn Vogelen -werk (*).

Het groeit natuurlyk in de Landen aan deMid-

dellandfche Zee , zo in Afrika als Europa. Som-

tyds zyn de Stengetjes regt, doch meeft naar

den" Grond geboogen.

xlvi. (46) Winde met Pylswyze van agteren ftom-

Kmipende. pe Bladen , een kruipende Steng en eenbloe-

mige Steeltjes. Aan

gO.

?

C. B. Pin. 195. Proirt 134.

(*) SF.LIGM. VII. D. PI. 31. P- 3«.

Catharticuï. Ptoftlf Amtr. 89. T. loj. Ballei. Hert, MfiU
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Aan de Zeekust van Virginie groeit deczc , Iv*.

die door Kruipende Rankjes zig vermenigvuldigt, Afd
v
Ke^

en overeen fchynt te komen met de Purgeerende Hoofd.

Zee -Winde van Plumie r, die Bladen als de STuk*

Zuuring heeften eene Sneeuwwitte Ulocm. Ook^***
feou de Malabaarfche, Ballel genaamd, daar me-
de fti-ooken»

(47) W' inde met Piekswys'' Larxetvurmige Bfo. XLyir,

den, die ronde Oortjes hebben , kruip4nde^'
V
repT

Stengetjes en esnbloemige Steeltjes.
voo.tioo.

Dit is een Oottindifche , welke Rumphios^
Zwervend Moes noemt, om de Voortloopendc

eigenfehap van dit Kruidje , het welk op Java in

de Rystvelden menigvuldig groeit , en van de In-

landers niet alleen , maar ook van de Europeaa*

Hen ,dagelyks als Moes gegeten wordt , fmaaken-

de byna als Spinagic. Daar men 't niet natuurlyk

vindt, wordt het , ten dien einde, gezaaid eu

Voortgctceld. De Blaadjes zyn glad.

C48) Winde mst Hartvormige en byna Piekswy- xtvm.

ze, ruige Bladen; de Stengen Bladfhelïjïs !,^['

Haairig; de Bhewfteeitjes veelbloemig.

Deezó

(47) Ctnvtlrulu! Tol haftato . Lanceohti» fccOlusvagun.

Wh. Amb. V, p. 419. T. f. »• BURM, Fl. Ud. p.

Convolvuhw Zeylanicus Folio StgittQO. Burm. Ztf. 7;.

ftSJ Cvnvoivuius Fol. Cordaiis fubhalhrisque villolls Sec*
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IV. Deeze is in Ooftindie door den Heer Osreck
Afdeel. Waargcnomen , en fcbynt de zelfde te zyn , als

Hoofd- die men reeds lang in de Europifche Kruidhoven

«tuk. gekend heeft. De ondcrltc Bladen zyn rondach-

wj
^™ WJf " tig, de bovc-Dlleq Piekvormig en de Steng is be-

zet met ecne ruigte, van gcele tlaairtjcs.

xLix. Winde met Niervormige Bladen en een-

iZ'sluü' Lloemi^e Blcemjieelen,

wiudV
Kruidje groeit a^n de Zeekuften van En-

geland , Normandie , doch inzonderheid over-

alwaar men 't zelve Söute:iclU of Zee-jrinJe/m

Vrankryk Choii de 3f«r, dat is Zee- Kool, en in

Engeland S.a-Bindwecd noemt. Men vindtze eg

de Zandige Stranden van Oostfriesland en Schoe-

nen in Swecdcn, zo L i N ij ^ ps. zegt. Het

groeit ook aan de Zeekuft van Languedok en

Provence.

De Engeïfchman Tuk n er us , onderzoe-

kende wat de waare Zee -Kool van D i os ko-

rides mogte zyn , vondt dit Kruid, dat hy

daar voor hiddt, zo wel in OostfiïesJand , by

Nordcn , daar men het Lepelkruid noemde,

wegens de figuur der Bladen; als in dcZuide-

lyke deden van Engeland by Portland enPorcs-

mouth

,

(49) GtnvttvMlut FÖfc RenlformltHH Peduoculls unifloris.

IHfi. 105. Soldanel 3. DOD. Pempt, 3$S. Sold. f. t^- ;;Cj
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mouth , alwaar hy het niet anders dan Scurby- IV.

Weed of'ScwbyWbrth, dat is Schurftkruid,hoor- Afl>***^

de noemen. Het groeide 'er op den Oever, daar Hoofd-

dezelve door 't Zeewater werdt bevogtigd , op 8TOK*

Steenige Eilandjes , die fomtyds onderloopen , „J?
0K°s*m

als ook aan de kanten van Beekjes in de Vel-

den. Eerst uitfehietende heeft het vyf of zes

Bladen, welke als die van Wintergroen ovcrend

ftaan. Vervolgens geeft het lange Ranken

de, met dikke, vette, ronde Bladen, als die

van 't Mans- Oor Kruid, maar kleiner en groe-

ner, eenigszins zout en bitter, heet en fcherp

van Smaak. De Steng is omtrent een Span hoog

,

de Bloem wit, het Zaad klein en zwart. Men
gebruikte het aldaar tegen 't Scheurbuik, maar

hy hadt het ook tegen de Waterzugt dienfiig

bevonden.

(5°) Winde met tweebvabbige Bladen en een- l.

bloemige Bloemfieelen. £7'%
**

Ca?r*.

Deeze Ooflindijclie Zee - Winde groeit op Cey-^tca'

Ion en elders aan de Stranden. Zy heeft, in
*

Pumeerende hoedanigheid , zo 't lchynt, een

aafamerkelyke overeenkomst met de Europifche

;

geevende ook een fcherp Melkachtig Sap uit.

Her.

(so) Cenvolvlus Fol. bilobis Pedunpuüs hifloiis. Fl. Zijl.

75. R. Luidh. 4ig. N. 8. Convolv. roaritiaius Zeylancus
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IV. Hermannus beefcze afgebeeld en befchree-
Afdeel.

vcj^ jggUur ^Qt Bladen geeft 'er den By
Hoofd- naam aan,

li. (ji) Winde met uitgerende Bladen , die aan

\

,:

,Z';_ het Steeltj'2 twee Kliertfes hebben , de

>'-'>• Bloemjleelijes driebloemig»

Deeze wordt Brafiliaanfche Soutenelk van

Markgraaf en anderen reheten. De Bla-

den zyn rondachiïg, even als in de JSuropifche.

Zy komt ook aan de Zcckufl van San Domin-

.

Lir
\ O 2 ) ^'in '- ''>"•' Kwabswys' gepalmde Bladen ,

7
'Tvvtt-" <b« langwerpig zyn , eenbloemige Bloem-

w,nde
- J^e/e» era kruipend Steng.

De bynaam is op de drie voorgaande^ Soorten

aan van Witte Zee- Winde met gefnecden Blar

den. Hy vondt dezelve in Amerika.

Kaspfche Onder alle deeze Soorten van Winde vind ik

Winde.
van ecne g^pjtfy, gewag gemaakt , even

als of 'er geenc Winden aan de Kaap der Goe-

de Hope groeiden. De Heer N. L. Burman-
nus,
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füs, niettemin, geef: 'er verfchcidene op, IV.

welken zyn Ed. , waarfchynlyk , van daar heeft
Afd

v
£E i..

ontvangen, i. De Scammcn'c -Winde , welke Hoofd-

onze Derde Soort is: 2. De.Klyfacht.ige, zyn-
STÜ£*

de onze Negende : 3. De Driekleurige, zynde^""*7"

onze Vyfenvecrtigfte : 4. De Vlafchbliuii^e

zynde onze Vcerngfle Soort. Hier hy voegt zyn

Ed. een Vyfdc , die hy Kaapfche noemt ; heb-

bende de Bladen rondachiig met infnydlngcn , en

zydeli?;.,ie cenbloeoiige L!o, mileeltjcs. Ik heb

een klein Plantje van daar ontvangen, 'c welk,

wat de Blaadjes aaDgaat, overeen fchynt te ko-

men met de Akker- Winde, zyndc onze Eer-

de Soort.

I p m o 1 a. Trechicr- Winde.

• Dit Woord, dat cene gelykenis naar de Win-
de, in 't Griekfch Jps genaamd , aanduidt, heeft

de Ridder in plaats van het Barbaarfch Woord
OuT.ncchi , welk de vermaarde Tournefort
hier tot een Geflagtcaam gebruikt hadt , ver-

koozen.

De byzonderc Kenmerken zyn : een Trcch-

tcrachtïge Blocm ; met een Knopswys' Klootron-

den Stempel, en een drïehokkig Zaadhuisje. Dus

ziet men , dit de Planten van dit Geflagt met

ar
,

ge*, cfteojj
^

cn^etkea ,

^ ^
«. Dliu VII. STUK*
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IV. Het bevat thans een -en -twintig Soorten, waar
Afdeel.

van rfe dde Iaat(ten dc B ]ocmen tot Hoofdjes

Hoofd- vergaard hebben. Deraeeftenzyn Ooft- of West-
ETUK* indifche Gewasfen.

i\mHa W Trechter - Winde met Vinswys' Liniaal

Quawdit, verdeelde Bladen , en byna eenzaam Bloemen.

Deeze Ooftïndifche is , onder den naam van

Quamoclit of Amerikaanfche Jasmyn , by Clu-

siüs afgebeeld en by anderen Zcldzaame Uit-

heemfebe gevederde Winde getyteld. Zy maakt

een Sieraad der vreemde Gewasfen uit, in voor-

raame Kruidhoven ; gelyk men by W ein-

mann, op Plaat N. 419, ziet afgebeeld. Want

niet alleen het Vederachtige Loof, maar ook dc

Roozeklcurige of roode Bloemen, verlleren dit

Gewas grootelyks ; doch het is zeer teder en

moet alle Jaarcn op nieuws gezaaid worden. Nu
byna twee Eeuwen gelecden , werdt het door

CiESALPiNüs in Italië bekend gemaakt, en

is naderhand, door Columna , omftandig

befchreeven.

Rumphius geeft de Afbeelding van dit

Go

fdieiding van deeze Gcfkgten,te hchben kunnen ontdekken.

Amer. Hij}, p. zj.

(1) Ipomoia Fol. pïnnatifidis Jinearibus &c. Sj/l. Nat. X».

Ups. etc. &c. Qiiamodit C Jajminüm Ameicsnum. CtuS.
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Gewas , ïn zyn Ambonfch Kruidboek, onder IV.

den naam van Kardinaals - Bloem : doch het fchynt
Afd

v
eel «

aldaar uit de Westindiënovergebragt te zyn. Het Hoofd-

maakt 'cr ook een groot fïeraad der Tuinen uit,
STUK*

zegt hy, door zyn digtc Loof, 't welk dient rot

"

bedekkinge van Priëelen en Latwerken , en op

zig zelf gelaten zig als een groene Bol vertoont.

Men heeft het 'er ook met witte Bloemen.

(a) Trechter -Winde met Vinswy? Liniaal .

verdeelde Bladen en Troswys' hangendeRub™*
Bloemen, Roode,

Deeze, te vooren tot het Specrkraid betrok,

ken, heeft haare Groeiplaats in Ksrolina. De
Steng is Heefterachtig regt. De Kelk heeft een

kort Pypjeen Elswyze Punten, die langer zyn

dan het Pypje. De Meeldraadjes zyn in 't mid-

den van het Blocmpypje ingeplant , zonder

Klepjes. Het Gewas geeft geen Melkachtig

Sap; dat plaats heeft in 't voorgaande.

( 3 ) Trechter - Winde met zc ven - Vinger;ge
.

Bladen , en teer kort gepelde Bloem- Króón?*

kroontjes. Noemfc*

Deeze

(1) Ipemtia Fol pinnitiMcT? UirsnSns , Flor. Raecmofis

peodaüs. Sy/i. Nat. Veg. XIII. role.noniam nibrum. Sp.

PUnt ut. Qtnmoclit pinnatum ereftum. Dill. Eltb. 321.

T. 84i, f. J12.

(3) Ipomoi* Fo/. digitati* fe;«eni? &c. Quunaclir hepra-

Phyllus fkKecoccioeoumbdtato. Plu*. Sp, 3. Ic. ss.f, 2.

Nn 4
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IV. Deeze is In Amerika, doör Pj^ümier, ge*

Afdeel* vonden<

Stk?" (4) Trech ter - Winde met gevingerde Bladen ,

iv. gefteelde Blaadjes en eenblosmige Bloem*

cl!ïnf* fteeltjeU

iche. In Karolina grock deeze, volgens de Waar*

ncemingcn van Catessy.

vrZinea ^ Trechter- Winde met Hartvormige gefpiU

Roogtool Jïe Bladen , die van agteren hoekig zyn *

<c
*

.
en veelbloemige Bloemjleeltjes.

Dit is de Amcrikaanfche Quamoclit , met KJyf-

bladen en noogroode Bloemen* vanCouMB-
LYN) door Plumier op San Domingo waar-

genomen. De rand van de Bloem is in vyven

gedeeld, 't Ts een jaarlyks Zaay - Gewas , gelyk

de ccrlte Soort.

vi. (6) Trechter- Winde met Hartvormige ge>

Qegioefdi. fp^fle Bladen, die Fatjes hebben en van

agteren gehoekt zyn ; met eenbloemige Bloem-

jteeltjes korter dan de Bloem.

De Cejternde Winde van Dilleniüs, met

rond-

{4) Iptmnia Fol. digit»is , Fol. petiolaiis &c. Coiwolvulus

rt'tnox hcptapliyüus , Fl. puip. minore. Cat. Car. II. p»

(6) Ij»*,** Fo!. Cotd. acum. fcro&fulatis &c. Conr. Stel-

latus, Tevfocx rotundiciijus Fohis. T>ll.u Etth. 103. T. S7-
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rondachtige Bladen, gelykt naar de voorgaande lv.

anders zeer; maar bovendien zyn de Bloemen
Afd

J«*
witachtig, met rood. Hoofd-?

STUK.

(7) Trechter-Winde met Hartvormige , fpitfe , vir,

effenrandige Bladen en eenzaame Bloemen, /JJjSS;
RundbU-

Hier behoort de Quamoclit, met Bladen van d»£«*

JSIagtfchade en Roozekleurige Bloemen , door

Pr.üMiER in Afbeelding gcbragt, Zy groeit

in Amerika,

(8) Trechter- Winde met gepalmde Bladen, vin.

in zeven Lancetvormig* fpitfe effenrandigt
T^^^

Kwabben verdeeld, de Bloemjleeltjes drie-*c >

bloemig hebbende*

In dcezc Soort , die den Wortel knobbelig

heeft , met een witten Bast, zyn de Bloemen

'Klokvormig en Zwavel -$cel , met een Vliezi-

gen Kelk en Haairige Zaaden. De Groeiplaats

is op Jamaika,

(9) Trechter -Winde met gepalmde Bladen, w.

die in zeven Lancetvormige Jlompe Kwab- G
Z)
'g
M,*ï

tende!
vin£ec"

(7) IpemoiA Fol. Corf. acutis iotegerrimis &c. R, Lugik.

(9) Ipomtia Fol. palmatis
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IV. ben verdeeld zyn ; en drkbloemige Blotm-
Afdeel,

fieeltjes.

De Amerikaanfche Quamoclit van Plu mier,

Emv#. met Gevingerde Bladenen hoogroode Bloemen

,

vise* is hier t'huis.

x. (io) Trechter-Winde met Hartvormige JpiU

XtlTèTx feefenrandige Bladen , een gedoomde Steng,

Goede en drie onverdeelde Bloemen.
Nagt.

Deeze Soort is van de Spaanfchen Buenos No-

ches geheten, om dat haar Bloemen tegen den

Nagt verflenzen. Zy zyn , zowel als de Bladen,

zeer groot, en de Stengen komen fomtyds on-

gedoorndvoor. De Groeiplaats is in Wcstindie;

doch zal waarfchynlyk het Gewas van daar in

Ooftindie overgebragt zyn.

xi. 00 Trechter - Winde met Hartvormige Bla-

Cv«panu-
fon . veeibiomig2 Bloemjieeltjes ; den bui'

Kiokbioe. tenften Kelk Klootrond ; de Bloemen ge-
mige

* 'hvabd Klokvormig.

Een Oöstirïdifch Gewas a dat zo wel op Ma-

'10) Ipomcla Fol. Cord. acutis Sec. H. CBff. 496. Ip°m '

n. 55. Hifi. I. p. ui. T. 96. f. 1. Smtl. afp. Ind. Oc-

ent. C. B. Pm, 196. Munda.VaM. Hort. Mal. XL P-

. T. jo. BüBM. Fl. Ind. p. 49.

It) Ipomoia lol. Cord. Pedunc. multifloils &C. Adam-

. Hort, MaU XI. p. 115. T, 5 *#
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labar, als op Ceylon en Java groeit , en insge- IV.

lyks zeer groote Bloemen heeft , maakt deeze
AF^Kai«

Soort uit. De Bloem is dikker dan in de ande-HooFD-

ren , en onder den vyfdecligen Kelk fchuilt een STUK*

andere, die klein is en rond, niet verdeeld. t~^
mtg^

(12) Trechter -Winde met Hartvormige ef- m.
fenrandige Bladen en getropte Bloemen, die rt°Uclt.

onverdeeld zyn. vioicue.

De Quamoclit , met zeer groote Hartvormige

Bladen , van Plumier, maakt deeze Soort

uit. Dit Amcrikaanfche Gewas wordt in de

Tuinen der Zuidelykc deelcn van Europa voort-

geteeld.

(13) Trechter - Winde met Hartvormige glad- xni.

de Bladen , veelbloemige Bloemfieelen en Vte3a£
uitgerande Bloemen, kleurige.

Onder deeze bepaaling, doch met gecne ge-

rande maar uitgerande Bloemen, Helt de Heer

j A c q u 1 N deeze voor , welke hy in 't Kreu-

pelboich aan den Zeekant, by Karthagena in de

Westindiën ,
gevonden hadt. 't Gewas is Hee-

flerachtig, op opene plaatfen zig tot eens Mans

langte

»H. GotiAN JHokso. 9ï. Qiiamoclit Fol. amplisf Cordifbrmt.

ous. Plum. Sp. s. Ie. 9*. f. i. Conv. major fol. fubrotundo Ff.

II.DKL.VII. STOT.



57a Vyfmannïce Kruiden.

IV. larigte ophoudende , doch in de Bosfchen toe

Afdeel. tw {ntjg Voeten hoogte de Boomen beklimmende.

Hoofd- De Bladen zyn fomtyds agt Duimen lang en

stuk, breed , met een Steel van drie Duimen : deBloe-

vte!*™*' merl Reukeloos , drie Duimen lang, zeerfraay,

Vlccfchkleurig. De Ingezetenen noemen het

Campanilla, dat is Klokjes»

i*M,ia
Trechtcr -W':nde met langwerpig Hart-

repïJa* vormige uitgegulpte Bladen en Takkig ge-

tntgcgaip-
troJie mmnjieeknt

De zelfde Kruidkenner vondt dceze op Hee-

ilerachtige Heuvels van 't Eiland Martenique.

Het was over 't geheel een zeer glad Gewas,

met ronde windende Stengen , en zeer fierlyk

door zync hoogroode Bloemen, van twee Duim

langte , die aan den Mond zeer diep ingdheeden

waren , hebbende een Eyronden , in vyven ge-

deelden, Kelk.

üXta.
Trecnter- Winde met Pytfwys' Pickvor-

pyib.ad'ge» mige Bladen en tweebloemige hloemfteelen.

De Heer N. L. Biirmannus , deeze af-

beeldende, merkt aan, dat de Bladen zeerglad

en glanzig zyn, De Bloem ïs geel, met een

Pypje van een Duim lang, hebbende den Mond

zeer kort en platachtig gezoomd.
Trech-

( 14) Ipsmtia Fol. Cord. a'jlangis repandis, Jacq. Ameu

a8. T. 20.

fis) Ipem,la Fol. 53g;itato-H3ftati$ , Pedunculis bifleri»,

BüRM, H, Ind, S o. T. is, f. 2. Mant, 204.
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(16) Trechter- Winde met Pyhwyze Man ag- IV.

teren geknotte Bladen en tweebloemige AFO*l-Li

Bloemfteelen. Hoofd-'

Deczc A merikaaniche , in Nieuw Spanje voort- xvi.

komende, is Gejiernde Akhr -Winde, met Zee- GJ£^£f
groene Bladen, door Dillknius gctytcld.^-

Zy groeit tot een EUe en meer hoogte. jj)c
Zcc&I0cn<!»

geheele Plant is glad. De Bladen zyn , volgens

de Waarneeming van dien Kruidkenner, zeer

veranderlyk van figuur.

In eer.ige opzigten komt met de drie voor^ P'1'/**

g lande Soorten, doch in allen met geene over-pSiif

*

een, die Soort van Trechter- Winde, uitmyne **

gedagte Ooftindifche Verzameling, welke in Fig.

iy op PI. XLII, is afgebeeld. Ik geef 'er, we-

gens de Haairigheid van het geheele Gewas,

deezen bynaam aan. De Steng is rond en Wol.
lig. De Bladen groeijen overhoeks, en zyn, in-

zonderheid aan de Steeltjes en Ribben, zo boven

als onder , met zeer fyne witte Haairtjes bezet.

Van boven is de Kleur donkercr, van onderen

bleeker. De figuur, die zy hebben, is eeniger-

maate Pylvormig en vertoont zig als op de,

kanten een weinig uitgegulpt. Uit derzelver

Oxelen komen de Bloemtrosjcs voort , die byna

even lang geftceld zyn al$ de Bladen , en uit

zes,

(i<5) Jpomola Fol. sagktatts poftke truncatls &c. Conv.

Stellams AtvcnCs fol. glauco, Dill. Ehk, ioj, T. »7. U

B. DiiJL. VU STUfi.
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IV. zes , agt of minder Bloemen beftaan. Deezc
AF

vf
Eï
"bebben Steekjes van rykelyk een Kwartier Duims

Hoofd- lang, zittende op een gemeenen Steel, die we-

STÜK# derom twee Bosjes heeft, waar uit de enkelde

vi^
nviy

" Bloemfteeltjes voortkomen. Deezc zyn byna

glad, gelyk de Kelken, die Eyrondenvicrbladig

zyn, geevende een Pypachtige Bloem uit, van

een half Duim langte , in 't midden dikker

,

aan 't end met vyf fcherpe Haairige Puntjes

om 't Mondftuk, en rosachtig of Oranje -geel

van Kleur. In 't onderftcvan de Bloempyp zyn

vyf korte Meeldraadjes en eenStyl, die zigin

de vergrooteen geopende Bloem, by a, duidclyk

vertooncn. Dezelve bereikt omtrent de helfc der

hoogte van de Bloem , doch de Meeldraadjes

zyn wat kleiner , en getopt met langwerpige

Pylvormige Meelknopjes ; gelyk men een der-

zei ven , bye, driemaal in langte vergroot ziet-

De Styl, die zeer '-ongewoon rui^haaingis,méc

een geknopten Stempel , by b afzonderlyk ver-

toond, heeft aan zyne Haairtjes verfeheide Bol-

letjes van het Stuifmeel , waar mede de binnen-

fte Oppervlakte van de Bloem ook is beftrooid.

Om laag vertoont zig aan denzelven het rond*

achtige Vru^tbeginzel.

*vii. (17) Trechter-Winde met driehmbbige !ïart-
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vormige Bladen en driehloemige Bloem- iy.

Jieelen. Afdeel}

Dcezs WcstindiTche heeft een windende ,
Ho°iu-

hoekige Sieng , diep in^cfneeden Bladen, dic
s™£ ^

glad zyn : de Bloemen Cylindrijch en paarfob- ruT***'

achti.;: twee Klootronde Stempels en gehaairde

Zaadhuisjes.

Een dergelyke, doch met tweebloemige Steel-

tjes, heeft dc Heer J a c q u 1 w op St. Euftathius.

waargenomen.

(18) Trechter -Winde met driekwabbige Hart- xvitt.
'

vermigs Bladen en veelbloemig getrojtet/,^$J,
Bloemjleelijes. iciyfbiadu

Hier wordt dc Quamoclit met driedeelige

KlyfWaden , van P l u m i e r , bedoeld. Zy heeft

dc Bloemen viermaal zo lang als dc voor-

gaande.

(19) Trechter- Winde met driekwdbbige Bladen xix.

en vergaarde Bloemen. fd?"*"

Op Ceylon en Java groeit ueeze,die wegens :̂ ''-m

haare driekwabbige Bladen en vergaarde Bloemen ,

'Ê"

zeer kenbaar is , zynde door den Heer N. L.

Bcrmanküs afgebeeld.

(20) Trech-

(iï) Ipemoia Fol. trüobis Cord. &c. Quamoclit Hedeix folio

(19J Ipemoia Fol. tciiobis, Flor. aggtfigatis. B. Zetf. 79.

Cony. Ind. tïUuIus &c Herm. Lugdb. 1S2. Convolv. ZcyK hfr-

fctus, Fol. Hepatic*. Buk.u. 73. Fl. Ind, p. zc t f. 3.

II. DHL* VII» STOK,
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IV. (20) Trechter - Winde met Hartvormige ge[pit*

Afpeel. jie geliaairde Bladen en vergaarde Bloemen,

truK^* Volgens Dillenius heeft deeze Karolini*

xx. fche de Zaadhuisjes plat, gerond vierhoekig,

*rfl»,rf. in twee Holligheden ieder twee Zaadjes bevat-

tende : 't welk zyn Ed. genoegzaam tot een

Soortelyk Kenmerk aanmerkt. Dit komt overeen

met de opgegevene Kenmerken der Winde. De

Hoofdjes zyn , wegens de aangeveegde Blaad*

jes ,
ruig ; de Bloempjes zeer klein , 1 rechter*

aehtig , in vyven gedeeld. Het is een Jaarlyfcs

Gewas, dat uit zyne Ranken Melk geeft, bloei-

gende in de Zomer.

(«) Trechter - Winde met gepalmde Bladen
" en vergaarde Bloemen.

Öe zonderlinge verdecling der Bladen doet

deeze noemen Tygerpoot. Men vindt 'er de Af-

beelding van 'by Hermannüs, doch waar

de Bloemen , zo hy klaagt , niet wel uitgedrukt

zyn. Zy komen , zegt hy , met haar vyven of

zevenen, uit ruige Hoofdjes vóórt, en zyn wit

van Kleur. Het Merg der Zaaden, inlaauw Wa-

(ao) Ipmtia Fol. Cord. acuminatk pi'o& &c. Vo'.a!

Caoiinienfs, Tatnni folio fubhirfuro. DltL. Eltb.

(zi) Ipomoia Fol. palmitM, Flor. aggregatis, FI. Zeyl.

Convolv. Zeyl. yi.Iofus . s phyli. & 7 p |iy ii. minor. HEB

Lugdk. 184. T. ixj. 10!. zeyl. Pcs figrinus dida. Dll

Kltb. F. 411. Pulli-Schowdi. Hart. Mal.XL p. 111. T.
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ter geworpen , zou , volgens hem , ontbonden IV.

worden in fyne witte Blaadjes, met die dei'
AFD

y
ELi

Plant naauwkeurig overeenkomende. Dille- Hoofd*

mus heeft de Bladen en Bloemhoofdjes beter
STU

f*
in Afbeelding gebragt. De Javaanfche heeft dc wJf****
Bladen met witte Haairtjes bezet, dochdePer-
fifche zeer glad , getuigt de Heer Bürman.
nds. In myn Exemplaar, van Javai zyn de Bla-

den niet alleen , maar hgt gehecle Gewas gehaaird.

Polèmonium. Spcerkruid.

Een vyfdeelige Bloem , die Raderachtig is , en

clch bodem geflootcn heefe door Klepjes , waar

op de Meeldraadjes Haan ; een driedeeïige Stem-

pel cn een driehokkig Zaadhuisje boven den

Kelk. Dus zyn de byzohdere Kenmerken opge-

geven van dit Geflagt, 't welk thans maar drie

Soorten bevat, naamelyk.

(1) Spcerkruid met gevinde Bladen en regtop- r.

jlaandc Bloemen, den Kelk lang.r dan hei nf£?£&
Bloempypje. &

Btou^

Öit Kruid is een inboorling der Noordelyke

dcelcn van Europa , hoewel men het ook in

[1) Poltmohiitm Foüis I

U p. is 9. Vtg. ZUL Ge

pp. 16. Fl. Suec. 17S . 1

Lt. Iltlv. 490. v\i!eri3B

na peregrina Btc. LOB. 1

Jsi. «. Pol. Cal. Lanat
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IV. Switzerland , op eenigc plaatfcn , aantreft. In

Af^el Lapland, op de Gebergten, komt het, dat zon-

Hoofd- derling is , wild voor ; doch in Swéeden wordt

stuk»
\lct 9 geIyk in de middelde doelen van Europa,

^
Emvjy

Jn de yu jncn geplant en verdraagt aldaar de

fterküe Winterkoude. Vanwaar het, derhalve,

den naam van Griekfche Valeriaan bekomen heb»

be, is duifter. 'c Gemcene Volk, in Engeland,

noemt het den Hemel -Ladder of Ladder Jabbt.

Misfchien komt dit van deszelfs regtopiiaandc

Geltalte en üat de Bloemen als naar den He-

mel zien.

Het geeft Stengen uit van een Elle en hoo-

ger, die Takkig zyn , doch Kruidig, met ge-

vinde Bladen , die uit elf en meer paaien van

Vinnetjes beftaan, met een oneffen Blaadje aan

't end. De Vinblaadjes zyn Eyrond Lancetvor-

mig en vertooncn dus de figuur van een Piek

of Speer -Yzer,- om welke reden, misfchien,

de Duitfchers den naam van Speerkruid, totdc

Valeriaan bchoorende , aan dit Géflagt toepas-

fen. De Bloemen, die een kort Pypje hebben,

zyn meer Raderachtig dan Klokvormig, zyndc

in vyf Slippen verdeeld. Men neemt waar, dat

fomtyds uit cencn zelfden Wortel Stengen groei-

jen met witte en metblaauwe Bloemen; dat iets

byzonders is, in weinig Planten voorkomende.

Ook is 'er een Sibcrifchc in de Upfalfche Tuirf

gewpeft,die in Loof en Geftalte een weinig ver-

fchildc , hebbende gcvvolde Kelken. Loc Et

heeft, onder den naam van Vreemde Valeriaan
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ier Nederlanderen en Hovenieren , of bajlerd-

Valeriaan, de Griekfclie van Do d onheus, v.
st'

een goede Afbeelding van dit Kruid gegeven. Hoofd.

De kruipende Wortel, het getal der Vinbla£(ï- KwiP

jes en de houding der Bloemen , ondcrfchciden

dit Virginifche genoegzaam. Het is door M i L-

ler afgebeeld, 't Gcwoonc groeit ook aldaar.

(2) Speerkmid met de onderjlë Bladen Piek- T fr.

vormig, de lovenflen Lcwcetvormig* Twyféu

Dit groeit ook in Virginïe, doch wordt van

den Ridder aangemerkt als twyfelachcig van Ge^
flagc. Het komt echter met het Speerkmid in

de meefte opzigten overeen ; maar heeft den

Styl , die enkeld is , ter halver langte in tweeën

gedeeld. De Gcftaltc is alsdie der Ecrcnprys met

Bladen van Teucnum , volgens Clayton,
die zegt, dat de bovenfte Bladen langwerpig

Eyrond; de overigen ge -oord zyn»

Het Rcode Speerkmid is een Soort van Trech-

ter- Winde geworden * en de Vyfde Soort on- * zfe

der den naam van Ellifia , als een nieuw Geflagt ,

*'

befchreeven f. fsiads.
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,A
IV- Campanula. Klokjes.

'Afdeel.

Hoofb- Een eigcntlyk Klokswyzc Bloem , die defl

stuk. bodem geflooten heefe met Klepjes, waar op de

Eenwy Meeldraadjes ftaan . en een driedeelige Stem-
T?

'5''*

pel. De Kelk wordt een Zaadhuisje , dat aan

de zyden met Gaten open barst.

Dit zyn de byzondere Kenmerken van het te-

genwoordige Geflagt, dat den naam van Klokjes

voert , en waar van de meciïe Soorten , welken

het 'er over de veertig bevat, Europifche zyn,

die in de Tuinen tot fieraad der Bloemperken

worden nagehouden. Ik zalze , derhalve , om

niet te zeer uit te weiden , grcotendcels maar als

niet den Vinger aanroeren.

Linnjeüs brengtzc onder drie Afdeeïm-

gen , waar van de eerffe de Bladen gladder ea

fmaller, de tweede dezelven broeder en ruuw;

de derde het Zaadhuisje met de omgeboogene

Slippen van den Kelk bedekt heeft.

* Met de Bladen gladder en fmaller.

i. (i) Klokjes met eenbïoemige Stengen en Éy-

cZji?.
uU

ronde gladde effenrandige Bladen, die op

tcefche"

1" ^ kanten eenigermaate gehaaird zyn.

Op dat gedeelte van 't Gebergte Cenis lil

PiemoDt, 't welke men Ronche noemt, groeit

(i) Ccmpmula CauÜbüs unifloris Sec. Syfl. Nat. XII. Gen.
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dit Plantje, dat enkelde Stengetjes uitgeeft^*
van een Duim lang , Draadachtig dun, met vier v .

of vyf Blaadjes en taamelyk groote Bloemen. Hoofd

De Kelk is ruig en rauw. De Heer Allion 5"^
heeft het afgebeeld. *;<*.

( 2 ) Klokjes met een eenblomige Steng , de^
n.^

Kelk zo groot als de Bloem. uni/iorL

Eesze , op de Laplandfchc Gebergten waar- m,£e»

genomen , heeft een enkeld Stengetje van een

Peerachtig Zaadhuisje.

(3) Klokjes met eenbloemige Stengen , die Ey- nr.

rond* gekartelde Blaadjes hebben ; & üT^f- ^kcic.
ken knikkende.

De Keer J a c q ü i n heeft een naauwkeurige

Afbeelding gegeven, van deeze, die op dehoog-

üe Bergen van Ooflenryk groeit , hebbende

Stengetjes van een Span hoog en donker blaau-

we Bloemen. Zy wil, zegt hy, wel voort in de

Tuinen. Men vindt 'er ook met verfchcide

Bloemen op den top der Stengetjes.

(4) Klokjes met de Wortelbladen Niervormig , RJ f̂i

de Stengbladen Liniaal.
Dee-Rondbladi-

........ .., Ec-

(1) Campanula Caule unlflaro &c. Ft. Lajyp. t S . T. 5».

aFol. Radicaüo ;

Oo 3
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IV. Decze groeit in dc Weiden en aan de ka»«
FD

v.

EL
' ten der Akkeren door geheel Europa; als ook

Hoofd- op veele plaatfen in onze Nederlanden , alwaar
5T™\ menze Wilde kleine Klokjes noemt. De Bloe-

vfa.
*^ men zyn doorgaans blaauw, doch men vindtze

ook met witte Bloemen.

v * (5) Klokjes met geflrekte Bladen , de Wortel*

*pïtui<t. bladen Lancetswys'' ovaal > en een yle Bloemr

r** *'"">•

Op de Akkers , in Engeland en Sweeden

,

groeit deezc , die den Kelk , aan 't onderfte

der Slippen , wederzyds met een blaauwach-

tig landje heeft. De Geflalte zweemt naar

dc volgende.

^
vi.^ (6) Klokjes met gegolfde Bladen , de Wortel

tu1f
UMeUm

hladm Lanceiswys' Ovaal , en een gedron*

R-poncc gcn Bloempluim.

Deezc Soort noemt men in 't Latyö Rapun-

culus , in 't Frnnfch Raiponce , in 't Engelfcb

Rampions, in 't Hoogduiifch Rabuntzein , cnby

Suee. R. LugJ*. S47. Camp. m'nor rotundifoli.i vn'garö. fa

Rotundlfolia Alpina. Alplira ttnifolia coeruica. C. B.

•mpar.ult Fol. undsilatis &c. //. CIW. 6S . R« L*S"'

>oo. ft**. 165. Hall. Htlv. 494» Gouas* Mt**?*

,
iV,ï,. &c. &c
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cns Rapofice. De gekkin^ vin den Wortel naar

^
IV.

een Raap heeft zekerlyk aanleiding gegeven
Afd

v
*e

tot die benaaming, welke wederom, wegens Hoofi

eenige gelykhcid van Geftalte, op vccle andere'™ *,

Kruiden is toegepast. liet tegenwoordige groeit^;
v'

!

wild in cc middelfte en Zuidclvke deelen van

Europa , als ook in onze Nederlanden. Het

heeft, in de Bosfchen, fdmtyds wel Stengen

van eens Menfchcn langte, doch gemccnlyk een

of anderhalf Elle hoog, ruuw, hoekig gearmd,

met zeer fmallc Bladen, die by den Grond bree-

dcr. Op den top groeit een digte Pluim van

Klokswyze Bloemen.

Deezc Hant bevat een Melkachtig Sap , ge-

Iyk dc mcefte andere Klokjes. Zy heeft den Wor-
tel

, inzonderheid in de Moeshoven geteeld zyn-

de, taamclyknaar een Raap gelykende , omtrent

een Vinger dik, en deeze is niet alleen eetbaar,

maar, zo fommigen willen, zelfs lekkerder daa

Radys of Ramcnasfen. Men gébftiiktzc rot op-

wekkinge van den Appetyt en legtze ten dien

einde in Azyn. Met lange Peper gegeten,

zouden zy de veelheid van liet Ze- en Zaad ver-

meerderen.

(7; Klokjes met de Wortelbladen ftmff ovaal , Ca
™

t

de Stengbladen Lancstvormig Liniaal , een f*«-jitih

viünig
a'

Vzx^
bladig*

(7) Campanula Fol. Radic3Ü!.u<; oboratis &c. Ft Saee. N.

C'if. K l.u^.k. R fi »,r,:„!-H Perüaroüus imgno floxt C.

II. D«EL. VII, STCK,
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IV. weinig getand , ongefieeld 5 ver van eh

^ F

vf
EL#

kander.

Suk^
D
" Deeze heeft een enkelde Steng en wordt

Mmsr Perfikbladige mee een grootc Bloera van B a ü-

rna" hinüs getyteld. De Groeiplaats is in de Noor-

delvke dcelen van Europa op ruuwe plaatfen.

In de Tuinen is zy zeer gemeen , met blaauwc

en witte Bloemen,

vin.
( (8) Klokjes met efene. , Zaagswys' getande x

Ar™n:ï* Hartvormige Bladen , die aan de Steng.

^i'Jcrami.
Lancetvormig : de Stengen enkeld en Bies-

tUic achtig
t
metzydelingfeongejieelde Kroontjes.

Onder den naam van Pieramidaale is deeze

niet minder bekend , en in Potten tot fierlyk

Bloemwerk bekwaam.

ix. (9) Klokjes met Hartvormige en Lancetvomir.
^"'2* ge Bladen , de Bladjleelen kanthaairig,

kaanfehc
rfe Bloemen eenzydig , in vyven gedeeld en

vlak.

Deeze, die in Pcnfylvanie groeit , brengt drie

öf meer Bloemen uit ieder Oxel of Blikje voort;

de Bloemen zyn klein: de Styl is langer dan de

Bloem.

(103 Klok-

(t) Campanula Foi. I.rvi'w fernn' .'orjitls Sec. U.CSff &•
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(10) Klokjes met Lancetvormige Bladen , die IV.

aan de Steng /pits getand, de Bloemen knik'^D*ZL*

kende in Pluimen. Hoofd*
stuk,

* In Tartaric cn Siberië heeft deezc haare Groei- x.

plaats. Zy is, doorAm man, Klokje niet ^^••^ ,
.'-
/
/ ;

Si
:'!'

;

7

^;'
t

Brandenetel - Bladen en kleine hangende Blpemen

gctyteld.

(1 1) Klokjes met Ruitsn'yze gekartelde Bladen, xi.

eenzydige Aairen en getande Kelken* dfa.^'"

In Switzerland cn Italië komt deezc voor^vyze.

tot welke thans dc Klokjes - Plr.nt van Alpi-
flus of kleine Pieramidaal , wordt t'huis gebragt.

** Met brcedcre ruuwe Bladen.

(12) Klokjes met Lancetswys' Eyronde Bladen , xu.

een enkelde ronde Steng , eenzaamc geJteeU
La
£fêeé*

de Bloemen , en knikkende Frugten. biad.ge»

Dccze Soort groeit natuurlyk in Engeland en

Sweedcn', op Bergachtige plaatfen en in Haa-

gen
,
zegt L 1 N N je u $. Clusiüs hadtze Groot

Hals-

( 10} Carr.par.nlA Fol. Lrtnccotat's &c. Camp. Uitlcx foli.'s

jhöra. Amm. Rutb. xi. N. 17.
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IV. Ilahkruul der Nederlanderen genoemd en Ba u-

Aft>kel. i11nus zecr groote 'Klokjes met zeer breedc

Hoofd- Bladen. Deeze zegt dat het öen byna Heefter-

8tük. achtig Gewas is , met witte , blaauwe en fomtyds

Finvjy- Afchgraauwc Blncmcn.

xni O 3) Klokjes met Hartvormig Lancetvomigt

CsytKuii Bladen, een Takkige Steng s eenzydige ver*

h?l?
C*m

firooide Bloemen en omgeboogene Kelken»

achtig?. Deeze groeit in Switzerland , Vrankryk, Oost*

enryk., op zecr droogc plaatfcn. Het zenden de

Klokjes, met langwerpige minder ruuwc Bran-

dcnetcl - Bladen , van Bauhinus zyn, vol-

gens II ALLER.

(14) Klokjes met Eyrond-LancetvcrmigefVan

enderen ruutvs , ongejlcclde Bladen } de

Steng gepluimd.

Ccdagte Kruidkenner heeft deeze, in zyne

Flora Helvetica ,
voorgeftèld onder den naam

van Klokjes met een zeer Takkige Steng, de

Maden Eyrond - Lancctvormig , van onderen

Wollig, cn vcelbloemigc regtopftaande Steeltjes.

Jjc Bioempluim is zeer lang. Op de toppei

van

fi 3 ) Campanula Fol. Cordato- Lanccoh'h &c. H. Ciif.

R. Lugdb. 245. N. 5. dmpanula Hortcniis Rapunculi Ra-

ülcc repentc. C. E- Tin. 94.

(14) Campanula Fol. ovzto- Lanceolaris &c. Camp. fi«
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(15) Klokjes met Liniaal -Elsvormige Bladen sxafcP

en Bloemhoofd] es aan 'f end. xv.

Dcczc Soort is Alpiichc Klokje?, met Blader ',
':'.' !K '

van Boksbaard , door Bauhinus getyteld.
dj

Gr*M

De Stengen zyn zeer eenvoudig , naauwlyks *

langer dan de Bladen. De Groeiplaats is op do

Bergen van Italië.

(16) Klokjes met een hoekige Steng , gejleelde xvi.

Bladen, kanihaairige Keiken en driedeelige
l;£r"e6

Bloemjieelen. Halakmi

Dceze, die vry algemeen
, op wocft'e plaat-

fen, in Europa en cok in onze Nederlanden

groeit, is door Lob el voorgeltcld onder den

rmarn van Tracheliunl s Cerricaria en Uvuhria
der Kruidkundigen. Dodonte os noeratze

Groot Hahkruid. Men vindtze dikwils in de

Hoven , alwaar zy vöorkomt met witte enblaau-

wc cn fomtyds met dubbelde of gevulde Bloe-

men

C . = i
; ; v i: . :.) ( B Pin 1 1 1 Tr;>ch. Tragopog.

II. Deel. vil. Stuk.
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IV. men van beidcrley Kleuren, zo de Heer Hal»
Afdbel. ler aantekent. De Bloemfteelen zyn driedee-

Hoofd- lig en driebloemig zege Linnjeus.
stuk.

xvn. (17) Klokjes met een enkelde hoekige Stengen

cVw*u*. gejleelde Bloemen , die M een end - Hoofdje

*JTg£

dl,0Qi " vergaard zyn,

Dcezc Soort , ook in de Europifche Tuinen

bekend ,
groeit op drooge Velden , zo wel in de

Noordelyke , als in de Zuidelyke en middelde?'

len van Europa. De Bladen zyn langwerpigEy
rond , ongeltceld en ftompachtig. Behalven dc

topbloemen komen 'er drie , ongefteeld , in de

Oxcls der Bladen voort. Van deeze Soort zyn

aanmerkelyke Verfcheidcnhedcn.

xviii. (i8^ Klokjes , fiekelig van Loof, met ongefieel

^ekdigcT' de Bloemen , een end - Hoofdje , en Bladen

die Lancetvormig Liniaal en gegolfd zyn.

Dit is een zeer ftekelige en uitermaate ruige

Soort, die twee of drie Ellen hoog wordt, groci-

jende in Switzcrland,Swecden en Duitfchland/,

op ruuwe Bofchachtige plaatfen. Dc bultende'

hoe-

>ALIB, Paris. 67. R- L%i#.
is F.ore glomerato. C. B. Pin.

, Par. p. T. 213, HALL. Hilv
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hoeken van de Bloemen zyü* op de kant,o

Afdeel*
langs gehaaird.

(19) Klokjes, Jlekelig van Loof s met een lang-^^f
*'

werpig Eyronde end - Tros ; de Steng onge- XIX .
-

takt; de Bladen Lancetvormig Liniaal

Deeze munt door haare kleinte uit, groeijen-
Uctt '-'!C*

de Weinig meer dan een Voet hoog , en niette-

min een Aair of end -Tros hebbende langer dan

een Handbreed. Die Tros beftaat uit langKIok-

vormige Bloemen, met een nitfteekenden Styl^

en is met Bladen doormengd. Het maakt , niet-

temin, een dik Gewas uit, met de Bladen ruig

en ruuw en een dikken gearmden Wortel. Het

wordt van fommlgen, deswegen, Alpifchc Kai-

tefiaart geheten, als groeijende op de hooge Ge-

bergten van Hercynie en Karniolic. Een fraaije

Afbeelding heeft de Heer Jacquin gegeven

van deeze fchoone Bergplant , die in de Tuinen

wel twee Voeten hoog wordt, ftrekkende tot een

groot fieraad der Bloemperken.

(20) Klokjes met een ongetakte Steng en een XK
rondachtig Hoofdje van ongedeelde Êloe- Pny<.

rnen , de Bladen van onderen Wollig. Op
Kotu^'

Echi; C li. l'in. 94. Alopecurus Alpinus &c.
J. B. Hifi. U.

p.3C9. Cervicaria major tenuifolia. Thal. Httc. 31. T. +.

£10) Campanuli Caule angularo fimplici t Flor. fesfilibus Sec.

Olmp. Fol, lanceolato- ovitis. SEG. K«r, p. 179. Campanula

Alpina fphatrocephalos. C. B. Pi*. 9+. Trachcüum majus pe-

II. DlEL. VII. STUK.
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IV. Op 'c Rotzig Gebergte Baldo , in 't Vert>

Afdeeu
nccfche ,

groeit deeze , die Stengen heeft van

Hoofd- een Elle hoog. De Bladen zyn langwerpig Ey-

stuk.
rord, ftompaebtig, Zaagswys getand, van bo

vi&
r'wy

' ven muw » van onderen bekleed met een Sneeuw-

witte Wolligheid.

*** De Zaadhuisjes met de omgeboogene

Kelk -flippen gedekt.

m (lï) Klokjes met vyfbokkigegedekte Zaadhuis-

Ca^Wa
jes 9 een gegaffelde Steng en knikkendt

GegaSic. Bloemen.

Decze , in Syrië en op Sicilië groeijende > heeft

langwerpig, ronde Bladen , als van Bafilicuin,

de Steng omvattende, ruuw. De Bloemen ko-

men eenzaam uit de mikken en toppen der Tak-

ken voort.

xxrr. C22 ) Klokjes met vyfbokkige gedekte Zaadhuis-

Matten ies ' ce K̂ ten" onverdeeldi regtopfiaande,

gebladerd; de Bloemen overend.

Gesnerus en anderen Hellen vast , dat dit

Kruid het Mcdion van D i o s c o n i r> e s zy.

De .Nederlanders noemen het Marietten zegt

Lo-

fii) Campanula Capfulis qulnquelocularüms &c. R.AJ. Hifi»
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Lo bel, welke naam van "t Frcnfeh Marktte! , JV.

en dit van 't Laryn FL'/a J/.rri.:,^, zyncaflcomst Afdbel,

heeft. Het bet-kent zo veel, als 0»&r Prc«i« Hoofd-

Piolieren
,
wegens de fchoonhcid der Bloemen, STUK'»

die Violet of ook bleek en witachtig zyn. Zy
(l:f^

n9sym

hebben een wyde Cylindrilche Pyp, die zig in

omgeboogen Punten uitbreidt, en daar opvolgen

ronde Bolletjes , naar die van 't Halskniid of

Raponcc gclykende, waar in een driekantig Zaad.

Sommigen willen , dat het de Wilde Raap van

DioscoRiiiF.s zou zyn. De natuurlyke Groei-

plaats is in luchtige Bosfchen van Duitfchland

en Italië, zegt Linnjeus,- volgens Mat-
tiiiolus waarfchynlyk : want andere Kruid-

kundigen is het in Duitfchland of Italië niet

voorgekomen. In Provcncc , evenwel , zou het

,

volgens Gerard en Garidell, wild

groeijen; doch het fchynt, dat zy de volgende

Soort, met de Afbeeldingen van Bauhirus
meer overeenkomftig , bedoelen. In Engeland

noemt men het Coventry - Bells , als daaromfireeks

grocijende en de Wortel wordt , als die van

Raponce , op de manier van Slaa in de Vatten

gegeten , zo Lobel verbaalt. Het Blad is

Ung, fmal en ruig, en aan de kanten een wei-

nig gefrifeerd.

(53) Klokjes met vyfhohkige gedekte Zaad- xxur.

(i') Campanula Capfulis qnimpeloculnibus &c. Camp.

^lÜsEchii, Flor, viUofis. C, B, Pin. 9+, Prodr. T. p. 34.

Jl Du&, VII, Srua«
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V . huisjes ; een ongetakte bynu eenblddigè
ieel»

Steng ; Lanvetvormige Bladen en gebaardi

)fd- Bloemen.

De voorgaande Soorten hebben de Bloemen

wel eenigermaate ruig , doeh in deeze zyn de-

zelvcn van binnen als gebaard. Het is 6e Berg-

Raponce van Bauhinus , groeijende op de

Alpen van Switzerland
,
Ooftenryk en Piemont.

De Steng is maar een Span hoog , in 't midden

één Blaadje hebbende, dat naar de Wortelbla-

den gelykt, welke Lancetvormig,ruu

w

3 ftomp-

achtig cn.effenrandig zyn. Aan den top van de

Steng komen de Bloemen, die ovcrééne zydc

hangen , voorc. De Heer Allion heeft deeze

Soort afgebeeld en Doktor Scopoli merkt

aan , dat dezelve fomtyds voorkomt met éénc

Bloem , fomtyds met twee , drie , vier , en fomtyds

met veele Bloemen , als wanneer de Steng oofé

veelbladig is (*)é Van de Vicrbloemige geeft

J a c q ü i n een fraaije Afbeelding. Zy is gemeen

op de Velden van Ooftenryk, aan den voet der

Bergen, en valt ook in de Nederlanden (i).

(24) Klokjes

Raptmculirt montacai. T- & HIJÏ. IT. p. «og. Camp. FoHi<

hispidis, Caule fubunifloro. all. Pt&m, 3 s. T. 6. f. *

Camp. Barbata. Scop. Ann. %. p. +5. jACq Ob/ctv. II. P'
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X'H) Klokjes metjlekelig Loofden loïfeAair, iV.

cverhotkfe Bloemenm efenrandige Liniaa-
A™*Kti

le Bladen. Hoofd-
stuk.

Deeze , in 't Walliler - Land huisveftende, heeft xxw.
öen Wortel een Vinger dik ± de StcngbladcnJ£S£**
korter dan die van den Stoel ; de Steng een Voet ücaaitde*

hoog , uitloopende in een zeer lange Aair van

ÖDgefleelde Bloemen, die Rolrondachtig zyn.

(25) Klokjes met een ongetakte Steng en een- xxv.

bloemige Bloemjleeltjes , die tweebladigzyn , v
:> ; *

in de Oxelen.

Op den Schnecberg by Weenen groeit deeze,

die de Bladen lang en fmal,ftomp en ruig heeft,

met lange Bloemtfeeltjes in de Oxelen. Zy was

Alpifche lange Wollige Klokjes van C.Bauhinus
getyteld. 't Is eenfraay Plantje, zelden hooger

dan een half Voet , over 't geheel ruighaairig,

«egt J AcQUiN. Het heeft twee Blikjes.

(26) Klokjes met vyfhokkige Zaadhuisjes, die m
(14) Campanula Irspida Spicl laxa &c. Camp, hlrfuto Fo.

Jioangufto &c. Pluk. Alm. 7 6. T. is?- f- »•

]*XQ*Vmi 210. Campan. Alpim pumila Lanugtnofa. C. B. Pin.

St-Ttache!iumputnilumA!pinum. CluS. Hifi. 171.

Campanula Caps. quinqueloc. obteftis &c. Camp.

«•fonflfeüa Üitfuta Saxaüli», Folio molH. Bocc Mus. App.

Cam :nu!a hirfuta OCymi folio , Caulemaml>iente , Flor. pen-

«foto. Bocc. Sic gj. Viola Alaiiana miaot caemtea. base.

Jtir. 7,0,

Pp
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IV. gedekt zyn en gejleeld , aen leggende Steng
Af
^
eel

' en rondachtige Bladen.

Hoofd-
stuk. De Bloemen gclyken hier naar die der Ma-

.

Smviy-
rjetten , en 7yn zesmaal zo groot als de Bladen,

^'
die klein en Wollig ruig zyn , ongeiteeld , de

Stengen als omvattende. Het groeit op Sicilië,

in de Levant en in Spanje.

XXVIT
-, (27) Klokjes met vyfkielige gedekte Z.iadhms-

jes , overhoekfe knikkende Bloemen en gf«

5teen;ge.
kartelde Jtomp ovaale Bladen.

Op Steenige Rotfen van 't Eiland Kandia nam

Toürnefort dceze waar , die Bladen als

der "Madelieven heeft en groote blaauwe Bloemen.

jxvm. (28) Klokjes met driehokkige gedekte Zaad-

huisjes en een gepluimde Steng.

Door den Heer G m e l 1 n is deezc in Siberië

gevonden : de Steng hoekig hebbende „ een Voet

hoog ; de Bladen zeer fmal ; de Bloemen lang-

törpig cn klein , de Kelken ftekelig , en de Bloem-

ftecltjcs dikwils dricblocmig.

(ia) Klok-

f27) Campa,:uia Cr»-.:. q^n-Tc - cn-rm'a obtedis&c. Caffl-

Inft. in. Uahr. Rar. T. Tr.che!. Saxit'-lc.
BOCCi

Mus. z. T. 64.

(i8 > Campavul: Cnps. rrilocuhrihus obtc&is , Caule
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ÖP) Klokjes met vyfImkJdge pjdektc Zaadhuis-

jes > eenbloemige Stengen en dïietandige '

Wortelbladen. I

De Orientaalfche kleine kruipende Klokjes.

Van Tour nefort , worden hier betrokken.

De Steng is eens zo lang als de Bladen, die aan
; '

den Stoel Lancetvormig zyn. é

Klokjes met gedekte gepelde Zaadhuis-

jes , en Zaagswys' getande Bladen , de

Wortelbladen Lierachtig, de Stengbladen h

Lancetvormig.

Hier wordt een Soort bedoeld , die in Grie-

kenland en op den Berg Libanon groeit, zynde

Griekfche Steen- Klokjes > met Bladen van Sc. Ja-

kobs - Kruid , door ïourne f o r t getyteld.

Zodanige Bladen zyn in dit Gcflagt .nog niet

voorgekomen. Die Kruidkenner, deeze lchoone

Soort ontdekkende , zegt, dat zy omtrent twee

Vceten hoog groeit, hebbende vry grootc witte

Bloemen. Volgens Rauwolf zou dit het Jtf*-

(3o) Campanula Caps. obtcfils peduncuiatis &c. Ca:

Cttca Saxatilis Jacobi* folio. Touunï. Tt. I. p. io«. 1

P 59. Campanula Maüana lacin. fol. peregc. C. B. Pin.

<*0N Or.'l 9

«. D«L . VII. STU*.
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IV. (31) Klokjes met gedekte Huisjes en ftekelip
Afdeel. Bladm ; die aan de Steng , welke geheel

Hoofd- ongetakt i: , Lancetvormig ,
Zaagswys' ge-

*TUK* tand; de Bloemen ongefieeld.

r
''Tr'^T Dc Sccg is anderhalf Voet lïoog: de Stoel-

Gefticktc. bladen zyn Hartvormig^' langwerpig Eyrond,

vvederzyds ftekelig engcüeeld: del-ocmenko

men eenzaam in de Oxels voort , en zien op-

waards, 't Gewas groeit in Syrië en 't Beloof-

de Land,

CalllL (3 2) Klok
J*
cs met vyfhoteW Zaadhuisjes, de

^
an

Blaten gepaard , Piekvormig , getand cn

fchc!

n3n
* gefieeld.

Dcezc, van de Kanarifche Eilanden afkern-

flip; , heeft een enkele Steng van drie Voeten

hoog, met knoopige en drievoudige Takken,

ook drie Binden by elkander aan den Steel, twee

ann de Takken. De Bloemen , uit de mikken der

bovenfte Takken voortkomende, zyn gefteeld,

Klokvormig. Doorgaans heeft hier een zesvou-

dige verdeeling in de Vrugtbcginzels , Ketfc

,

Bloem , Meeldraadjes , 't Honigbakje en den

Stempel 3 plaats. De Wortel is als een Raap.

(33; Klok"

Cji) Campanula Capfuüs obfeftis , Fol. hirth &c. Campa-

nula Oriënt. Folio «Horige rigido afpeto, FU fuxium

eante Tournf. Cor. ?.



(33) Klokjes met Kohmswys' vyfbokkige Zaad- IV.

huisjes , een Heefierige Steng , Liniaal-
Afd

v
rel«

Elsvormige Bladen en zeer lange Bloem-.Hoort..

pelen,

De Klokjes met Blad van Afrikaanfchc Hei-£™£*%(
4

de, en een gaapende blaauwe Bloem, by Her-
acl
"^*CI>

makhus , maaien deeze Soort uit, die aan de

Kaap groeit.

(34) Klokjes met een zeer Takkige yerfpreide xxxw.

Steng, de Bladen langwerpig eenigermaate^^"™'

gekarteld; de Bloemen eenzaam ; de Zaad' v*?™***

huisjes driekantig.
P'Cfi

Decze Scort van Klokjes, die In de Koorn-

fenden door geheel Europa gemeen is , wordt

Vrouwen- Spiegel in de Nederlanden genoemd,

naar den Latynfchen naam , afkomltig , zo fom-

migen willen , van haar glinfterend Zaad- Som-

migen noemenzc ook wel Vyf'hoekige Violieren ,

om dat de Bloempjes
,

zig tegen den avond

fluitende, een vyfkantigc figuur aannccmen. De
Srcngetjes zyn naauwlyks een Voet boog, met

Bladen .bezet : de Bloempjes eenzaam, paarfch
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IV. van Kleur, Sterswyze met de punten van den
Afdeel.

Kc]k omrfog^ ie parys f daar men het

Hoofd- cette noemt, wordt de Wortel, in 't Voorjaar,

iTUI£« als Salade gegeten (*).

xxxy^ (rs$) Klokjes met de Steng van onderen een

£7ruL weinig Takkig
, geflrekt : de Bladen langwer-

Baiicuic
pig gekarteld; de Kelken vergaard, langer

dan de Bloem, de Zaadhuisjes driekantig.

Deeze , die men zeer kleine Vrouwen - Spie-

gel genoemd vindt , wordt door den Heer al-

ler met de voorgaande tot ééne Soort gebragt,

onder de benaaming van Klokjes met een Ra-

dcrachtige Bloem en zeer lange Haauw of Zaad-

peukje. Het Zaadhuisje, naamelyk, heeft hier

een aanmerkelyke langte. Onze Ridder hcudc

deeze laatfte voor een Ba(terd - Soort , uit de

voorgaande als Moeder gefprooten. In Engeland

en Vrankryk komt zy in de Koorfllanden voor.

xxxvt. C36) Klokjes met de Takken wyd gemikt en on-

L
i™™ioc- verdeeld , de Wortelbladen ovaal ,

glad,

avsc effenrandïg, en drie ongejleelde Bloempjes*
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Deeze Levantfche is zeer klein , en heeft Tak- IV.

ken ais Roedjes , met Elsvormige Blaadjes. De a™eei+

Bloempjes komen meeft by drieën in de Üxcls Hoofd-

voort , met Blikjes van Iangtc als het Vrugtbe- STÜK-
.

ginzcl. nU°
K°sym

C37) Klokjes met een hyna verdeelde zeer Tak-
c
**xv^

kige Steng en /malle ge/pitjle Blaadjes. /tZpnu.
vyfhoeki-

Dit noemt men Vrouwen - Spiegel met eene gc*

zeer groote Bloem s uit Thracie. Het is in de Eu-

ropifche Kruidhoven bekend , en wegens de Vyf-

id van de Bloem vermaard , zynde maar

ten jaarlyks Zaay- Plantje van een Handpalm

(38) Klokjes met een enkelde Steng, Hartvor- xxxvrir.

mige getande omvattende Bladen en onge-
P^£^'

Jleclde vergaarde Bloemen. dü;e.

Men vindt dcezc Virginifche pok in dc open-

baare Kruidhoven , wordende aldaar jaarlyks

gezaaid. De Bloemen komen daar aan , zo

wel als aan de voorige 5 dikwils gebrekkclyk voor.

C39) ftok-

112. Spccilu.n Vcnri I . a . Thrscicum R.AJ.

^Ca,np pcnng -nii per' «2. Mnais Hi/K II, p. «7.

Pp 4*

». Dat. vil. Stuk.-
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.

lv» (39J Klokjes met Lancctvormige getande St*
A?D*BL* kelige Bladen, zeer lange t.loemfteckn en

Hoofd- fchraale Zaadhuisjes»

xxxix. Die is de tweede Soort van Kaapfc Klokjes.»

cl"™/"".
1

"Men vindt 'er by den Heer N. L. Buiiman-
Xaapiche. jjüsnog twee als zodarag opgetekend , waar van

de eene den bynaam van Exinus , zynde hier

de laatfte Soort,, de andere dien van Draba voert.

xl. (40) Klokjes met Hartvormig! getande ruig'.

E
Hut"'i- achtige gefleelde Bladen , leggende Stengen,

migc en Haairdunne veelblo&mige Bloemfieeltjes.

Op de hooge Gebergten , der Zuidelyke deelen

van Europa , groeit deeze volgens den Heer

Allion.

(4O Klokjes met Hartvormige
t vyfkwabbige,

gejleelde gladde Bladen en een losfe Steng.

In Engeland } Vrankryk , Spanje , op belom-

merde plaatfen , die vogtig zyn , groeit deeze

,

volgens den Ridder. Zy voert den naam van

Klokjes met Klyfachtige Bladen, by G. B au-

binus, die verhaalt , dat het een zeer klein

Plant-

(39) Campanula Tol. Lanctolaris clematis hispidis&c. Camp.

Africana annua hirfuta , latii lmatisque foliis Sec. COMA».

Hort, II. p 69. T. 3 j.

<4 i) Campanula Fol Coidatis quinquelobn 5fC. Camp. Fo!.

fubrotundis &c. Loefi.. Itin 117. Campanula Cymbalariac vd

HCdent folio. C. B. Pin. * j. Prtir. jf, MORIS. Hifi. &fc
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Plantje is , op de Heijen by Touloufe groei- IV#
jende en daar op leggende met zyne Rankjes , Afdeeo

geevende blaauwe Klokswyze Bloempjes, lom-
pj o^

ryds aan 'c end, fomtyds op tvvee-Duims fteel-sTuir.

tjes tot de zyden uit, Cherlerus hadt het- JVonotj-

zelve ook by Parys gevonden ; doch het was*""'

Tournefort en, Vaillai^t aldaar niet

voorgekomen.

(42) Klokjes met verfpreide Stengen ; Lancet- xui.

vormige Zaagswys' getande > ajïoopende Bla-féW£b
den, die een ruuwe Streep hebben , en ge- aAoo.*

fieelde eenzaame Bloemen.
pcnJc*

Deeze Afrikaanfche, een zeer klein Kruidje,

door den beroemden H e r m a n n ü s aan de Kaap

gevonden, heeft de gedaante, zegt hy,vanhec

Erinus of Water - Bafilicum of cigentlyk van

de Lobelia Erinoides , volgens den Ridder. De
Stengetjes zyn zeer ïakkig ; de Blaadjes met

Doorntjes kanthaairig. De Bloempjes komen een-

zaam , ongedeeld , aan 't end der Takjes voort.

Het geeft Melk uit ; gelyk meelt alle Soorten

van dit Geflagt.

("43) Klokjes met byna Eyronde efenrandige juiu

Bladen , en verfpreide Stengen. pb^ST'
Hier veifchiU

(43 ) Campanula Fol. fi^jovatïs g

Pp 5
II. DUIh VII. STUK.
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IV. Hier komt die Soort van Klokjes t'huis, weP
AFD

vf
L

' ke de beroemde Toürnefort in Grieken-?

Hoofd- land , en wel op hetwoefte Eiland Chciro vondt,
stuk. hebbende de onderfte Bladen als die der Made-

vip.
enwy

~ lieven , de overigen rondachtig , als die van 'c

Penningkruid. Hierom wordt zy dus gebynaamd.

De Wortel was wel een Duim dik, en liep

door de Klooven der Rotfen.

xliv. (44) Klokjes met een gegaffelde Steng ; enge-

x™™"
1* Jleelde Bladen ; dc bovenjlen gepaard en

Drietan. drietandig.
dige.

In Italië , Spanje ,
Langucdok en Provence

,

groeit decze laatfte Soort , die ook aan de Kaap

der Goede Hope voortkomt, als gezegd is. Zy
is Muur, met langwerpige getande Bladen en

blaauwe Bloemen , getyteld by J. B A u h i n U s.

Zyn Broeder noemde ze Kleine Raponce , met

ingefneeden Bladen. Columna beeldtzc af,

onder den naam van een allcrkleinrte Soort van

Erinus of Raponce. De Bloem is regelmaatig,

kleiner dan de Kelk , de Stcrr.pel in drieën ge-

deeld , en dus behoort hetzelve tot dit Geilagt.

Die Soort van Kaapfc Klokjes , waar aan de

:ato &c.
J.

B. Ui/1, III. p. 367,
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jonge Heer Burmannus den bynaam van IV.

Draba geeft , heeft de Steng, zegt zyn Ed.

,

Afd
v
£EL*

cnkeld , de Bladen Hartvormig Lancetswyze , Hoofd-

ingefneeden , met zydelingfe eenblocmige Steel-'™
15'

tjes. Zy verfchillen derhalve van de gemelde als n\a ,

,n°gy'

ook van de leggende kleine Afrikaanfche Klok-

jes , met Violette Bloemen , van Herman-
Rüs. Zonderling is 't, dat men onder deOost-

indifche Planten tot nog toe gecne Klokjes

waargenomen heeft.

RoëLLA.

Dit Geflagt is door den Ridder getyteld ter

gedagtenisfe van wylen den Heer Rocll, vcele

Jaarai Hoogleeraar der Ontleedkunde hier te

Amftcrdam en tevens Bewindhebber van deWcst-

indifche Kompagnie gcweelt zyndc (*), wien

de Cliffortfche Tuin, zo zyn Ed. erkent, veele

raarc Planten uit de beide Indien , doch inzon-

derheid Zaaden uit Afrika cn Japan, te dan-

ken hadt.

De byzondere Kenmerken zyn , een Trech-

terachtige Bloem, die den bodem met Klepjes,

waarop de Meeldraadjes ftaan ,
geflooten heeft,

even als in de beide voorgaande Gcflagten. De
Stempel is in tweeën gedeeld , het Zaadhuisje

tweehokkig
,
Cylindriieh , onder de Bloem ge-

baoren.
Twee

(*) Zie de Opdragt myner Vcrtaalin-e van Plitneus Zirfirf-

ki£nS tot it Chirurgie a<m dien Heer: Anno 1764.

II. DHL. VII STUK.
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1". Twee Soorten , beiden van de Kaap afkom.
Afdeel.

ftjgj kQmea hier ^ voorrchynj als

ituk!

D
"

(i) Roélla met kanthaairige Bladen , die een

^i.^ regte Spits hebben.

*Kant. Van deeze Soort vondt men reeds by Com-
«auige. M E r v n > S eb A enPLüKENET, de Afbeel-

ding, welke L i n n m v s vernieuwd ten tooneclc

gevoerd iieefc en verbeterd. Immers zo worden

hier l'huis gebragt de Afrikaanfche Heefterige

Klokjis, die gedoomd zyn , van den eerrten: de

Hxalrige laage Afrikaanse van den tweeden , en

het Doornig Moorfch Gewas met Heybladen van

den laatften. In 't Loof en de Bloemen heeft

nogthans een aanmerkelyk verfchil plaats , zo

tusfehen deeze drie onder elkander, als met dc

afgebeelde van den Ridder, welke de Bloemen

niet Klokvormig , noch de Blaadjes getropt

,

maar enkeld, en de Bloemen als in de Kelk ver-

borgen heeft. De Steng was, eer zy zig iu Tak-

ken verdeelde, een Vinger hoog.

ii. RoéNa met kanthaairigo Bladen , die een

SS* omgeboogen Punt hebben.
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De Klokjes van de Kaap der Goede Hope, J

met Netswyze gedoor'nde Bladen, van PETi- Arr

ver, worden hier t'huis gebragt. Ho<

De Heer B e r g i u s , de eerfte befchreeven STU

hebbende > geeft, onder de Kaapfche Planten,^
nog twee andere Soorten van R o ë l l a op; waar

van hy de eene Pedunculata of Gefteelde ty-

telt , om dat zy de Bloemen gefteeld heeft ,

gelykende anders veel naar de eerfte Soort» De
andere noemt zyn Ed. Squarrofat hebbende ±

volgens zyne Soortbepaahng , de Blaadjes Ey-

rond fpits , ruim getand en langs de Takken af-

loopcnde , van agteren met omgeboogen Door-

nige puntjes op de kant gehaaird.

PUtteoma. Raponsje.

Een Raderachtige Bloem in vyven gedeeld

met Liniaale Slippen of Punten : de Stempel

twee- of driedeelig : het Zaadhuisje twee ofdrie-

hokkig, onder de Bloem gebooren. Voorts zyn

de Bloemen tot Hoofdjes of Aairen vergaard.

Dus worden de byzondere Kenmerken opge-

geven van dit Geflagt , 't welk zes Soorten van

Europifche Planten bevat , die men tot de Ra-

poncen betrokken hadt , doch klein zyn , als volgt.

' (i) Raponsje met een gebladerd Hoofdje en alle

Bladen Lancetvormig. Uet pau

(i) Phyttuwa Cipitulo fuMöHofo&c. Syfi. N*t. XII. Gen»

Ü9. p. réf AT ' r' Gen - 21°* P' *7*' HALL» H'to.

i
II. D«L. VII STUK»



Ö.JÓ Vyfmannigë Kruiden.

IV. Het Stengetje is maar twee of drie Duimen
/pDEEL.

hoQg in dit pjaujjg s dat J.
Bauhinus zeer

Hoofd- wel , onder den naam van Kleine Alpifche ge*

stuk»
kroonde Raponce, afgebeeld heeft

, volgens den

Vfa*™
7' Heer £i a l l e r , die ongevaar zes blaauwe

Bloempjes in het Hoofdje , dat met Blaadjes om-

geven was, geteld heeft. De Heer J. Ges-

nerus hadt hetzelve op de Switzerfehe Alpen

verzameld en zyn Ed. toegezonden. De Styt is

meelt in tweeën gedeeld , met Hartvormige

Blikjes en gekartelde Bladen.

Pk
l

t' na
^ Raponsje met een rondachtig Hoofdje; &t

he-*iKU. Bladen Liniaal en byna efenrandig.

Halfrond. Van deeze Soort , die overvloedig op de Al-

pen , als ook in Italië en op de Pyrenccn groeit

,

is de Steng van een toe agt Duimen hoog vol-

gens H aller. Het heeft een platachtig Hoofd-

je dat omzet is met puntige Blaadjes. De Styl

is in drieën ;..«: j-cld. Men vindtzc ook in Lan-

guedok en Provence.

Tri. (3) Raponsje met ongefleelde end-Tropjes e*

cSroSi. getande Bladen , de Stoelbladen Hartvormig,

dé. .

* Dee-
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Dcczc valt wat grooter dan de voorgaande, IV.

cn maakt een ficrlyk Plantje uit , door zync
Aïd«gl.

tropjes van grooter Bloempjes. Het groeit opHoopn-

de hooge Gebergten van Tyrol en op den Bal- 5Turc«

dus -Berg, in 't Veroneefche. Doktor ScopoLi^f
6"*^

fpreckt dus van dccze drie Soorten.

„ Alle de Alpifche Raponsjes, naamelyk het

„ halfronde ,
gebladerde en gekroonde, komen

3) doergaans voor op de Alpifche Velden. Zo

„ menigmaal ik de verfchiilende monfters , daar

„ van in verfcheide Landfchappen verzameld,
;

befchöuw ; zo menigmaal twyfel ik . of niet

dezelvcn van een en de zelfde Plant, het

Halfronde naamelyk weleer haare afkomst

„ gehad hebben. Wantdeeze heeft op de Alpen

„ van Karniolie veel breeder Bladen , dan op die

5J
van Switzerland en Tyrol. Uit Styrie heb ik

„ monfters gekrecgen , met tic Bladen volftrekt

„ eveneens, als 'er voorkomen in de Afbeelding

„ van het Kleine Alpifche Gekroonde Raponsje,

„ by J. Bauhinus. In mync Vaderlandlche

„ Alpen heb ik een monfter gezien van het Half-

„ ronde Raponsje , een Voet hoog , met alle

Bladen L.-ncetvormig peLirteld, en een ander

„ wederom van twee Duimen, met de onderfce

„ Bladen byna Hartvormig cn gedeeld. Zover-

„ andett allengs , door het verbreeden van de

Steng-

II. DifcL. ,vji, stuk*
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IV. „ Stengbladen zelfs , deeze Plant in het Gtf-

Afdeel. ^ biaóerde en dat in het Gekroonde, en deeze

i

Hoofd- „ wederom, fchynt, in een vrugtbaare en waf-

„ mèr Grond, door het verlangen der Bladen,

„ die onder het Bloemhoofdje zitten, in het

„ Rondhoofdige te kunnen overgaan.'*

,v> (4) Raponsje met een rondachüg Hoofdje en

irbhuZ
a

Zaagswys' getande Bladen; de Stoelblaizn

ri

Rond-
Hartvormig.

hoofdig. ^ H Aller hadt reeds aangemerkt

,

dat de voorgaande tot deeze Soort behoorde,

die eeö Span of ook een Elle hoog voorkomt,

groeijende op een en dezelfde plaatïèn. Men
vindtze ook omftreeks Parys en in Engeland.

De Steng is , gclyk in de anderen , regt , niet

Takkig ; de Bladen als gezegd is ; het Biocm-

hoofdje Hemclfchblaauw. Column a heeftzé

zeer fraay afgebeeld.

v. (5) Raponsje met een langwerpige Aair en

(+) Ph^ma Cip. fubrotund

Tol. imis Corcfcti*, Snici ovali.

Momp. GF.R. Prov. DALIB. Pa

Spica orbicalari. C. B. Pin. 5 2.

5. T. 5. f. *7- Rapmmuai mont.

I. p. 222. T. 224. Rap. urn')-
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De langheid der Aairen onderfcheidt voor- W.
haamelyk deeze, die in dc Bergachtige dcelen

Afd
v

k
?
l *

van Europa , zelfs in Duitfchland , Engeland Hooi-
en Deenemarkcn groeit. Met een geelachtige

STUK#

Bloem komtze veel , met een blaauwe zeld- K£tMST'

zaam in Switzerland voor. Toürnefort
vondtze omftrceks Parys, en betrokze, zo wel

als de voorgaande Soorten , tot zyn Gefiagt van

Rapunculus. Het Hoofdje, dat hier een Aairs-

wyze figuur heeft , is naauwlyk door Blaadjes

onderfchraagd. „ De Natuur fpcelt in deeze

„ Soort, met zwartgevlakte Bladen, dubbelde

„ Aaircn en vierbladige Bloemen. Zy is eetbaar,

„ gelyk de meefte Klokjes ' , zegt de Heer

„ Li ALLER.

PhyteumM

Dit Kruidje ,
op 't Eiland Kandia bevinde-

Kk, maakt eene zeldzaame Soort van dit Ge-

flagt uit. Sommigen hebben het tot de Pierami-

daalcn
,
gelyk men eene Soort van Klokjes ty-

ttlt, betrokken (*).
Tra-

van een k'aap/tl Phyteum*, d.

de Bladen Liniaal vjrl'?re,
:J c.

heeft. Fl. C.<p. Predr. Dvh
t der Planten v.in d c Gefluit.



M. Halskruid.

zrachtigc Bloem , metD . Dit heefe een Trechterachtigc Bloem,

een Klootronden Stempel en het Zaadhuisje is

»r driehokkig , beneden.

De eenigfte Soort (i) wordt Blaauw geby-

;'««»naamd, wegens de Kleur der Bloemen. Tour-

V. nefort fteltze voor, onder den naam van He-

inelfchblaauw Kroontjesdraagend Huhkraid , en

C. Baühinus noemtze Halskruid dat naar

de Valeriaan gelyke. De Afbeelding, welke 'er

Barrelier, onder den naam van Blaauve

Valeriaan met Brandenetel- Bladen, van geeft,

ïs fraay. De Bloemkroontjes, inderdaad, gely-

ken veel naar die der gemecne witte Valeriane.

De Groeiplaats is in de Levant, in Italië en de

verdere Zuidelyke dcelen van Europa , op lom-

merryke plaatfcn. In de Tuinen is 't een twee-

jaarig Kruid.

S a 5f o l d s. Strandpungen.

De Bloem is Trompetachtig, hebbende de Meel-

draadjes door haare Schubbetjes befchuc , den

Stempel geknopt en een eenhokkig Zaadhuisje,

dat aan de punt vyfkleppig is, beneden.
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De eenigfte Soort (i) heet van ou'ds Samo- IV.'

lus Falerandi, welken naam, van J. B a u

h

r-
Afdeed

nu s afkomftig , de beroemde Tournefort Hoofd.

gebruikt. Loëel hadt gemeld van een en Va- stuk'

Ierandus , die dit Kruid Samolus Plinii noem- slLbi
de: doch het is by hem ét derde ^^r-Pim-^^^
pernel , wel aan de kanten van Beekjes en Mei-dige"

ren , in de meefte deelen van Europa , doch

ook zeer veel, inzonderheid in onze Provinciën,

aan den Zeekant voorkomende : weshalve ik

het Strandpungen noem (*). De Engehchen

heeten het Rondbladige Water - Pimpernel , de

Franfchen Mouron d'Eau > volgens Go üan ;

doch dan wordt het van hun met de Water-

Pimpernel verward. Het groeit ook in Virginie

,

als mede in Afie en een Kaapte Waterplant heeft

wel de Steng wat Takkiger en Heviger, doch

fchynt 'er anders weinig van te verfchillen.

Dit Kruid groeit meelt buiten 't Water. Het
heefE

(i) Samolus. Syjl. Nat.XU. Gen. 221. p. i«3- Veg.XllU

Gen. in. p. 177. H. Cliff. Ups. Fl. Site Sec. Gbon. Vtr^

C. B. Pin. z S z. Anag. ^q, Fol. rot. Eecabung*. Mo?.is.

% Anagallis Aq. tert. Loï. Icon. 4<7. fi.
Samol. Aft. fol.

»Wr welke het in Bladcrloof zeer gelykt, ÈtekpungtoofW**

d« dat ,riy de reden dier benaaming Mykt. De Water- Pim-

«ict dezelveƒ
1 ]
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IV. heeft een Krans van Stoelbladen, die langwer-

Afdeel.
pjg Eyrond ^ twee Duim lang cn 6én Duim

Hoofd- breed zyn , dik en glad , effenrandig , zo wel

STUK« als de Stengbladen , die byna volkomen ovaal

v£
e

.

mVym
zYn van fiêuur en ongedeeld. De Stcngetjcs

zyn een half Voet of een Span hoog, taamelyk

ftevig , in Takken verdeeld en. getopt met ge-

fceelde Bloempjes, die eenbladig zyn, wit van

Kleur, waar op ronde Zaadhuisjes volgen, mee

klein Zaad. De Smaak van 't Kruid is bitter.

Triostedm. Drieftcen.

De Bloem ïs, in dit Geflagt, eenbladig, by-

na gelyk ; de Kelk zo lang als de Bloem ; de

Vrugt een driehokkige Bezie , welke dus drie

Zaaden , die Beenhard of als Steentjes zyn

,

voortbrengt , onder de Bloem.

Het bevat twee Soorten , wier Groeiplaats is

*i Noord -Amerika.

(i) DneCceen met gekranjte ongedeelde Bloemen.

tum!
0lia

' Deeze, uit Noord - Amerika , is afgebceli

erêedbia- door den geleerden Dillenius. 't Gewas
' g'

is Kruidig en heeft Stengen van twee Voeten

hoog , die rond zyn en bleek groen , bezet met

Haairtjes, waar aan Bladen in 't kruis groeijen,

tik

TrMeum
perftüa

(O Trhfleum Florifnu verticilhtis fesfilibus. Sfft.

XII. Gen. nu p. iös. Peg. XIII. Gen. i }4 . P »••• Tdotr
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die van de Steng doorboord worden in hunne IV".

famenvoeging , zynde ruighaairig. In derzelver
AFD

^
eL»

holte, om de Steng, komende Kransjes voort

,

Hoofd»

befcaandc uit Trechterachtige Bloempjes, die,
STUK*

zo wel als de Kelk, boven op het Vrugtbcgin-
B
£'wflr "

zei zitten , dat een Zaadhuisje wordt , als gezegd

is, drie Becnige zwarte Zanden bevattende. Zy
groeit ook in Virginie en wordt aldaar Fever-

Root , dat is Koortswortel , genoemd ; in Pen-

fylvanie Gentiaan , als hebbende een langen bit-

teren Wortel

(2) Driefteen met dt Bloemen gepaard en ge-
Tri^um

fieeld. nrZoi}?.

Decze Soort is laag en ruig met een vierkante

^

aIWadp

Steng , bleek rood van Kleur , en Lancetvormigc

Bladen , tegenover elkander , in wier Oxelen

een enkele geele Bloem groeit, in ieder één.

K U H N I A.

Ken Samenteelige Bloem , tot de Kopbloc-

migcn behoorende , met een naakten Stoel en

cenzaame Zaadcn , die een Zaadpluis hebben

dat gepluimd is.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

faxt , benoemd ter eere van den Amcrifcaanfchen

Heer

(z) TrtoftetiM Floribus oppofirij pedancuhtis. Loniccra

Qq 3
n. dul. vu. stuk;
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IV. Heer Kuhn , die de eenigfte Soort daar

Afdeel. van ^j^ in Pcnfylvanie gevonden, en in 't jaar 1762,

Hoo/n» 't Zaad daar van aan den Heer Linn^eus te

itük. Tjpfal gehragc heeft.

KüUia
'
c Gewas zweemt veel naar 't Boelkenskruid

,

Eupatorio-maar heeft de Bladen ovcrhocks , en brengt uit

^p'enfyi- het midden van de Steng Takken voort. Het
yanifche.

groe
;

t ongevaar anderhalf Voet hoog. De Bla-

den zyn kort gefteeld , mét fcherpe Tanden op

de kant, ruuwachtig. Aan 't end van dc Steng

en Takken komen Tropjes voort , van omtrent

agt Bloemen , die regt op ftaan , hebbende een

gemeencn Kelk , die Schubbig is. Ieder Bloem

is famcngeiteld uit een getal van tien tot vyf-

tren Blommetjes , die allen twecflachtig , ceo-

bladig, Trechterachtig zyn, verfchillendc van

de Blommetjes der Samentceligen aileenlykdaar

in, dat de Meeldraadjes cn derzei ver Knop-

jes (Antherce) zig los bevinden, ennictfamen-

gegrocid zyn, en dc Stylcn geknodst (*).

M 1 r a b 1 l 1 s.' Wonderbloem.

Een Trechterachtige Bloem , boven den Kelk,

beneden het Vrugtbeginzel : dat in een Klcotrond

Honigbakjc is beflooten. Dus zyn de Kenmer-

ken opgegeven * tot onderfcheiding van dit Ge
flagt,

(0 Kuhnia. Sy/i.Nat. XII. Gen. z,6.p. ,67. XIII.

p. Ui. LlSN. Dee. II. Plant. Rat. Hort. Ups. p. ai.T.

(*> iMcn vergelykc hier mede liet II, DEELS VI. Stuk deezct

Nat. Hijlorit, aan 't begin.
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flagt , '£ welk drie Soorten 9 allen Indifchc IV.

Planten, bevat. Afdeel,*

(i) Wonderbloem met eenzaame Oxelblccmen ,1^°™"'

die regtopjlaan en ongejteeld zyn. i.

Hier komt de Verwonderlyke Jasmyn-Rcos ^tgïfel-
van Clusius cp het tapyt, welke door Mar^w.

ü

tin genoemd wordt ^afcipp* der Jpotheeken.

Zy groeit in Weftindie. „ Wonderlyk is dit

3, Gewas, (om de woorden van Linn^us
» te gebruiken) , dat op de zelfde Plant alle

vcrfchcidenhedcn van Kleur in de Bloemen

kan voortbrengen : wonderlyk door zyne

5, Vnigt, welker Honigbakje, onder de Bloem

geplaatst en blyvende verhard, het Zaad be-

9 , dekt: wonderlyk door zynen Wortel, die,

„ hoewel onder den naam van Jatappe lang in

„ de Winkelen , en wat dc Plant aangaat in

j, de Tuinen 't over bekend , nogthans zyne

„ afkomst, tot den Leeftyd van Munting
j» en Plu m i e r toe , heeft kunnen verber-

„ gen ; wonderlyk , doordien het zo fchoonc

is Bloemen in den donker voortbrengt, cn den

3 > helderen Dag onttrek! : weshalve de Fran-

„ fchen



óió Vyfmannige Kruiden.

Iv. n fchen bet, niet oneigen, Belle de Nuit, dafe

Afdeel. ^ js Nagtfchoone , genoemd hebben : wonderlyk »

Hoofd- „ doordien het de voornaamtte Kruidkundigen

STUfC - zo grappig bedroogen heeft , dac zy de paa»

vi&r™*' j> Icn der vcrmeni [-vu - d!"g )

'

no van ^ne Soort

„ naauwlyks hebben kunnen bereiken."

Nog wonderlyker is 'c , dat alle Genees- ea

Kruidkundigen zig , van voor het begin deezer

Eeuw af , tot omtrent derzelver midden toe

,

en dus by de vyftig Jaaren , hebben baten mis-

leiden , door den Wortel deezer VYonderbloe*

men te houden voor de Jalappe der Apothee*

ken. P l u m t e r en L 1 c n o n , uit Amerika terug

komende , fchryftTournefort^ hadden hem

verzekerd , dat de Jalappe - Wortels, die men

in de W inkels gebruikt, van een Soort dcrPe*

ruviaanfehe Wonderbloemen afkomfiig waren.

Pome ï hadt het zelfde van Tater Plümier
verdaan , doch icheen cenigszins te twyfclcn ,

dewyi de grootfte veelheid der Winkel- Jalap-

pe, die wy gebruiken, zegt hy , niet uit Nieuw

Spanje of Mexiko , maar van 't Eiland Madéra

kwam , a 7waar het Gewas in menigte groeide.

M ü m t i k c , evenwel , meende uit vergelyking

der Wortelen van dceze Wonderbloemen , met

de Winkel- Jalappe, zulks nader te beveiligen.

Cortusüs hadt aan Clusius van Padua

gcfchrrcvcn , dat twee Drachmen van den

Wortel der Jalap met bonte Bloemen, ingeno-

men, een treffelyk Middel waren tot ceneWa-
tcrige Euikzuivering.

' ~
.

r i-'v.
, Ik
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Ik heb van de krngten der Jalappe reeds g?- JV.

fproken, toen ik die Söort van Winde, welke

thans den bynaam van dien Wortel voert, zyn- Hoofd «

de de Zwarte Mcchoacan van Mexiko , be-'
TÜK*

fchreef *. Men heeft zulk een en wel dat zelfde rJ!""'
^'

Gewas, in 't midden der voorgaande Eeuw, *zie

toen de Wortel eerft kortüngs, onder den naam humoor."

van Chalapa , uit de Weïïindiün was overge-

bragt, v-or deszelfs oirfprong gehouden, en de-

zelve werdt, van die van Alexandrie en Marlèil-

le , zo Ba uhinïis getuigt , Jalapium geheten.

De Afbeelding van Po met fchynt ook meer

naar de Winde te gelyken, en men heeft zelfs

daar ovcrin tvvyfel geftaan (*), tot dat de Heer

Houston, uit Amerika terugkomende , de

Jalappe - Plant , die hy met zig gebragt hadt ,

vertoonde aan den HeerBern.de Jussjeu,
toen te Londen zyndc , welke van denzel-

ven aanftonds voor een Soort van Winde werde

De Wonderbloem -Plant, welke van de Mc-

xikaanen Tlaquilin , en van de Spanjaarden , te

Madrit, Mirabülas de Indias genoemd wordt ,

volgens Hernandez, die dezelve taamc-

jyk

als ook de Zwarte Mechoacan van ^C. Bauhinus, als ge-

fyknaarrrg met At Kruid opgegeven. Zie ook Geoff. Mat.

Md. &c.

K. Deel. VIL Stuk.
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IV- iyk afbeeldt ; heefc niets dat naar de Winde ge-
VV
\.

Z
* lyk r ' Deeze Soort onderfcheidc zig van de vol-

HoorD- gende door haare kleine Bloemen , niet alleen f
&T
p
K
i maar °k*> dooien de Bladen Hartvormigeren

vigtT^ meer gefpitst % de Steng en Takken gegaffeld

zyn , brengende de Bloemen uit de mikken voort

,

die niet regtopftaan en de Meeldraadjes korter

dan den Styl hebben , zynde aangenaam vaa

Reuk.

C2) Wonderbloem met getropte end - Bloemen ,

*jau?L die regtopftaan,

bioemige.
Deeze Soort ^ ^ic u j t Liefhebbery nage-

houden wordt, heeft, behalve liet gemelde,

de Bloemen grooter, en in dezelven heerfcht

,

wat de Kleur aangaat, die wonderbaare verfchei-

denheid , waar van gefproken is. Men vindt 'er

met paarfchc
,
gcele , bleekroode, witte en op

allerley manier gemengelde of bonte Bloemen,

't Gewas zweemt veel naar de Nagtfchade , wat

het Loof aangaat, en voert daarom den naam

van Mexikaanfch Solanum by Bauhiküs»
Het - groeit, regt op, wel vier Voeten hoog, ge-

lyfc de voorige Soort
,

verfpreidende des nagts

den lieffelyken Geur van zyne Bloemen, die
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gen den avond open gaan , en 's morgens , als IV.

de Zon haar bcfchynt, verflenzen.
Afdeel.

Ik moet , ten opzigt van deczc Soort , nog aan- Hoofd-

merken , dat het die is, welke men gemeen- STUK*

lyk, metqen Franfchen naam, Merveilk dePe- rJ*
or*Z) ~

ru noemt, overeenkom (tig met de Giufiaanfche

benaaming, Mirabüis Peruana. Het fchynt der-

halve, dat dit Kruid eerst in Peru waargenomen

zy: want het groeit overvloedig in de gehecle

Wcftindiën. Pisö' zegt, dat het in Uraül over-

al in 't wilde voortkomt., met Bloemen van drie.-

derley Kleuren , en dat de Wortel , die Raap-

achtig is , aldaar als een Purgeermiddel tegen

de Waterzugt gebruikt worde. Men noemde het

'er Hachal Indi , en op Ceylon Scndrikkan , vol-

gens Eïermannüs. RüMPHins beeldt het

af onder den naam van Marvelje
% en zegt, dac

de Spaanfchcnhet Maravillas del Peru getyteld

hebben. Hy hadt het fommige Duitfehe Hove-

niers ook hooren noemen Sweiiztr - Hozen , dat

is Switzerfche Broek , wegens de figuur der Bloe-

men: 't welk wat ver gezogt fchynt. De Malcitfche

naam betekent Tydbloem , en de Portugeezen

hadden het aldaar Vier - Uurs Bloem geheten
,

als op dien tyd open gaande : doch dat is , zo

hy aanmerkt, wat vroeg. Beter wordt het, van

fommigen, Avondblom genoemd.

(3) Wonderbloem met vergaarde , zeer lm- ïtt.

fj) MirahUU Flor, conp. term. longlsSmis 3ec AS. IltlmMgS^
175 5. p. 1-6. T. 6. f. 1. HUWtAIsxie. 17°. f.2.

II. Qeejl, vil. Stuic,
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IV. ge , eenigermaate knikkende , end - Bloemen ;

'Afdeel.
de Bladen ruigachtig.

rtukT Men vindt van decze Soort, die vandevoor-

EeKwy- gaanden aanmerkelyk verlchilt , een Afbeelding

v'Zfi* by H e r n a n d e z , die zegt , dat de Bladen

lang Hartvormig ruig en de Bioemen een Hand-

palm lang zyn. De Ridder zelf heeft het Ge-

was omftandig befchreevcn en een Afbeelding

daar van medegedeeld , uit welke het gezegde

blykt. In Voorttecling komt het met de gewoo-

ne Merveljcs overeen, maar het groeit veelhoo-

ger, en heeft de Bladen eenïgszins Haairig en

kleverig : de Bloemen zyn zo flap , dat zy aan

de zyden krom nederhangen , en wel een Vinger

lang. Volgens Hernandez zou dit Gewas
met eene regt tcgenltrydige, naamclyk Samen-

trekkende , M a2 verwerkende en Winddry-

vende eigenfchap bedeeld zyn , hebbende den

Reuk en Smaak van Anys, met Jeenigc Ichcrp-

heid.

C o r i 5. Zee-Thym.

Ken eenbladige onregelmaatigc Bloem ; een

gedoomde Kelk ; liet Zaadhuisje vyfkleppigj

Dus komen de byzondcre Kenmerken voor,

t. van dit Geflagt , 't welk maar eéne Soort heeft (ij,
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die den bynaam voert van de S:ad Montpellicr IV.

in Languedok , niettegenftaande zy op de Zan-
F
£
EE

dige Zee - Kuiten der Zuidelyke deelen van Eu- Hoort*

ropa algemeen groeic. 't Woord is zuiver Gricklch STÜK-

éb by Dioscorides voor een Plant gebruikt,
n%

e"0&y

die afzettende was , dienftig tegen Jicht en Kramp

en tegen Bezwymingen. De Duitfchers noe-

menzeErdtkieffer, volgensTabern^emo nta-

nüs, die 'er twee Soorten van befchryft,cn af-

beeldt, waar uit blykt, dat de Coris der Ouden

van die van Montpellier aanmerkelyk verfchi/Ie.

't Is een Heyachtig Plantje , van een Span hoog

,

de Stengctjes als met Aairtjes getopt hebbende,

van blaauwe , roode of witte Bloempjes : want

die drie Soorten van Tourneforï zyn flegts

Verfcheidenheden. Het heeft fmalle op de kan.f

gehaairde Blaadjes. Sommigen zeggen dat het

welriekende zy: anderen ontkennen ditreenigen

zeggen dat het zoet van Smaak zy ; volgens

anderen is 'l uitermaate bitter en het Afkook-
zel zou dienftig zyn tegen Venuskwaalen. Op
't Strand groeit het hooger dan op drooge dorre

Heuvelen , zo Clüsius aanmerkt. Dit is de

reden , dat fornmigen het in Geftalte by de Thym

,

anderen by 't St. Jans Kruid vergeleeken heb-

V E

. COUAN Monsp. lol. GER. Prov.

. Clus. Hisp. <s+. Ie Corii coeru'e

230. Symphytum pctiaciira. Cam. Epit,

U- D*1U VII. STOK,



622 VyfMannïge Kruiden

IV. Verbascum. Wollekruid.
Afdeel.

Hoofd-
Een Raderachti£e Bloem, die een weinig ori*

stuk» gelyk is, met een ftompen Stempel en afgeboo-

Etn-jjy' gen Meeldraadjes , benevens een tweehokkig,
v'se

' tweekleppig Zaadhuisje; maaken hier de byzon-

dere Kenmerken uit.

Dit Geflagt bevat twaalf Soorten, meelt Eu-

ropiiche Kruiden , als volgt.

(i) Wollekruid met cifioope?ide Bladen , weder-

zyds Wollig ; de Steng ongetakt.

heet deeze Soort by Bauhinüs. 't Is een

Gewas , in de Bloemhoven zeer bekend en niet

onaartig wegens zync gcftaltc, die naar een Fak-

kel of Toorts geïykt. Men vindt het ook in 't

wilde, op Zandige Steenigc pFaatfen, ja zelfs

op oude Muuren en elders door geheel Europa

grocijen. In onze Nederlanden komt hst aan de

kanten van üyken, Duinen en Akkers , dikwils

voor: doch alsdan groeit het , op vernaa, zö

hoog niet, als in de vette Grond der Tuinen^

daar het fomtyds wel tien Voeten bereikt.

Cl) Verbateum Fol. decurretuibus &c. SyJi.Nat. Xtt.Gen.

R. Lugab. 4zr. DALIB. Par. TouRNF. M. Gav.hX Moisp*

Breedbladig , geel , Mannetjes Wollekruid i

Dcc-

; latifofium lutcum. C. B Pin. 2 39.

:>. Pempt. 145. Vcrbiscnin .mt Fifoniot

r. Thapfus baibarus 0;tianarum. Lo*.
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Deeze en nog twee andere Soorten grocijen

ook in Virginic.
A,D

V
EE^

De öngemeene zagtheid der Bladen bcant- Hoofd»

tvoordt aan de Genccskragt, die Pynllülende is
STUff-

gemaakt , daar op legt , dikwils genezen. Het

Aftrekzei der Bloemen is, in Italië, tegen Borft.

kwaaien gemeen. Het Afkookzel, der Bladen ca

Bloemen, in Smids - Water , dient tegen den

Rooden Loop. Men maakt 'er een Gorgeldrank

van , vcor Keelziekten , en Klyfteeren voor Per-

flng tot afgaan en Aambcijen, welke, verholen

zittende, door een Stooving met Melk en dit

Kruid dikwils genezen worden. Om kort te

gaan , *t is een algemeen uitwendig verzagtend

Middel, dat fommigen zelfs tegen 'c Podagra

hebben aangepreezen.

Daar fchynt eenïge verdoovende kragt in dit

Kruid te zyn , zegt Haller, dewyl men 'er

in Italië Vifch mede vangt, volgens Boccone.
Men noemt het aldaar Barbasco, 't welk zeker-

lyk zyn afkomft heeft van Thapfus barbatus , een

naam aan dit Kruid gegeven om zyne Wollig-

heid. Dit brengt my in gedagten , hoe de Span-

jaarden in de Wettindiën alle Plantgew3sfen ,

door welken men de Visfchen dronken maakt

,

Barbasco tytelen*. Maar , zou het hier nietmeeft * zïc rr.

uit de Slymigheid ontftaan, welke dit Kruid aan ^"/j**'

't Water mededeelt ? Men noemt het in 't Franfch

Bouillon blanc en Bon Jwnme, of oojc Molene;

in
U. DE£U VII. STUK,

en ongemeen vi

Wonden , als

sagtende; wordende geköeusc

ten een Zalfje , van dezelvt
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IV. in 't Engelfch Muikin , in 't Sweedfch en Deenfch

'Axm^Kongs-lius , in 't Hoogduitfch Konigskertz of

Hoofd- Kertzen- Krant , dat is Konings - Kaars of Kaar-

stuk. fcnkruid, en in ons Land ook wel Toortskruid}

•cigeT^' om dat mcn de Stengen, gedroogd, cn met eeoig

Smeer bedroopen , tot Fakkels kan gebruiker.

ir» (2) Wollekruid met afloopcnds Bladen en een

Tbllfoïïiu g^kte Steng.

Dergelyk.

Hier door verfchik deeze , die misfchien een

bafcerd- Soort van de voorgaande is.

IIL (3) Wollekruid met byna Lierachtige Bladen

&oa!m " en ongedeelde Bloemen.

De groote Doerhaave hadt van een Soort

gewag gemaakt met Mottekruids Bladen , zwart,

en grooter gcele Bloemen , met paarfchachtige

Topje?. Deeze groeit in de Zuidelyke deelen

van Europa. Zy heeft de Bladen niet langs de

Steng afloopendc, maar Spatelvormig , een wei-

nig uitgehoekt, van boven byna glad, van on-

deren Wollig. De Aair gclykt naar die van 't

gewoonc Wollekruid.

fi) Ferbtscum Fol. decmtentibus Caule Ramofo. Vtg.

(4) Wol-

XIII
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{4) Wollekruid met Eyrondc, wederzyds Wol- IV".
'

lige Bladen , de onderjten gejteeld. Aro«t;

Deeze is het zogenaamde Wyfjcs - Wclle- STÛ
D,!

kruid , met een groote Bloem , an C.Bauhi- iv.

Mus. Het groeit in Italië, ei. heeft een regt-
K
p£i*M™

opttaande Aair, die zeer Wol g is, uit Lancet-

vormige Blikjes famengefteld , waar tusfehen debladig,
'

Bloemen by vieren zitten ; zo dat eerft de mid-

delfte , dan de laagfte en eindelyk de zydeling-

fen blocijen. De Zaadhuisjes zyn langwerpig.

(5} Wollekruid met Beitelvormig langwerpi y.

Van de eerfte Soort verfchilt deeze, die op
i%

de zelfde plaatfen voorkomt volgens Haller;
niet alleen door de fmalheid der Bladen , maar

ook door de kortheid van de Steng, welke wei-

nig langer is dan twee Voeten en getakt. Van
boven zyn de Bladen zwart , van onderen met

een korthaairige Wolligheid en als met Meel be-

ftrooid , op de kanten fcherp getand. De Bloe-

men zyn bleek , met fpitfe Blaadjes daar tus-

fchen; doch hebben roode Meelknopjes. Ia

(5) Vcrbmtum Fol. Cuneiformi - Oblongis. H. Ups. «5. FU
Stuc. II. p. 196. Verb. Fol. ovato- acutis &c. ƒƒ, Clif. R. Lugib.

21. DALIB. Parit. 71. Vcrb. puHemlenrum&c. J. B. Hijl. III,

P. 8ii. Veib. raas anguftioribus foliis 6cc. Veib.Lychn. Fl. albu

pair.CR. Fin. 239 , a*o. PWomosraas alter. iw. /<«, jö*.

Rr
II. »IEL. VII. STVff,
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IV. In de Upfalfche Tuin was in den jaare 1761,
Afdeel.

op ,£ ze]fde Bedj
-

e met de ande,crij cen ?lm
Hoofd- opgekomen , welke in Smalbladigheid met dee-

*TUK - ze Soort, doch in dé Geftalte van 't Gewas en

pige.

nVJy
' de Bloemen naaft overeenkwam met het gewoo.

ne Breedbladige Wollekruid. Niet onbillyk oor-

deelde de Ridder derhalve , dat deeze laatfte door

het Stuifmeel van de eerftekon bezwangerd zyn.

De Autheuren flellen cen dergclyk Smalbladig

Wollekruid voor 9 gelyk men onder anderen

zien kan by Dodonóüs, wordende hetzelve

by fommigen het Wyfjes Wollekruid genoemd.

De Afbeelding is ontleend van J. B a ü h i n s

,

die hetzelve van Ageriüs hadt bekomen (*>

vi. (6) Wollekruid met langwerpig Hartvormige
Vtrhanm '

geelde Bladen.
Zwart.

Dit noemt men Zwart Wollekruid, wegens

de Kleur der Bladen, die van boven rimpelig

cn donker groen , van onderen maar weinig

Wollig zyn. De Steng is paarfchachtig, byca

glad en hoekig. De Bloemen zyn groot en geel,

in 't midden paarfch , en dus fraay. Het groeit

in 't wilde door Europa, aan de Wegen en in de

Wildernisfen , ook 'in onze Provintiën.

(?) #*
(*) LINN. Sp. Plant. p. 1*70.

(6) ^r*4«»»Fol.Cordaro.oblongJspaioIatii. Mat. Mei.

Si. Verb. Fol. oratis crenatis Sec. H. Clif. LtP'
Dalib. Paris. 9 i, Vcrb, nigmrn &c« C, S, F*"*

ÜQO. Pimpt. 144,
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(7) Wollekruid met Eyronde, makte, gekar- IV:

telde Stoelbladen , de Steng by?ia kaal en
Afd^

getrojl. Hoofd»

Dit, in de Ooftelvke declen van Europa groei- ra.

jende, en paarfch Mottekruid genaamd van

B

au- /tJSS
BiNus , wordt zeer omftandig door den Ridder ViilCdl*

befchrecven. De Stcngbladen zyn Hartvormig,

ongeltecld, glad en rimpelig geaderd. Aan 't end

komt een Tros van een Voet lang , die uit een-

zaamc ecnbloemige Steeltjes beftaat. De Kelk

is in vyven gedeeld : de Bloem hoog paarfch ,

Raderachtig^ met paarfche Meeldraadjes, waar

van de drie bovenften een wit Baardje hebben.

De Meelknopjes zyn Niervormig , famengedrukt

,

zwart met een Oranjekleurig Meel : het Styltje

paarfch en afgeboogen*

(8) Wollekruid met langwerpige gladde Bla- rat
den , die de Steng omvatten , en eenzaams ^Mottet**

Bloemfteelen. *™id '

Als een Kruid van een byzonderGeflagt, heeft

de beroemde Tournefo rt dit , om dat het

de Vrugt wat ronder heeft , voorgefteld en be-

fchrecven. Het komt , voor 't overige , volmaakt
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Afdeel
met de Kenmerken overeen , en zelfs met de

geftake van 'c Gewas : doch het is een Jaar-

Hoofo- Iykfch Kruid en het gemeene Wollekruid twee-
ST
£mvj -

'aarig'
Hct gr0eit in 'C wilde nieC allccn iQ iC

viie?
WT

' Zuidelyke deelen van Europa , maar ook in Vrank-

ryk , Duitfchland cn in onze Nederlanden.

Het heeft een regtopltaande Steng, van vier of

vyf Voeten hoogte , aan 't end een lange Aair heb-

bende, die yl bezet is met platte geele Bloemen,

welke de Meeldraadjes gebaard hebben met paar-

fche Haairtjes, en een nederhangende Styl. De Bla-

den zyn donkergroen en glad
,
langgeftceld, rimpe-

lig en met ronde hoeken uitgefneedeD. Zy ver-

fchillen ook ongemeen , in grootte, van die ont-

zaglyke Bladen van het gewoone Wollekruid.

Wy noemen 't Mottekruid, als of het tegen

de Motten dienflig ware. Sommigen zeggen,

dat, indien men 't ergens legt, de Motten daar

op vergaderen. Hierom noemen de Engelfchen

het Moth - Mullein en de Franfchen Herbe aax

Mites, Het is onaangenaam van Reuk cn bitter

van Smaak, doch in de Geneeskunde niet ge-

bruikelyk.

IX.

tourtu™ W Wollekruid met de Stoelbladen Findeelig

uuge.' uitgegulpt en Wollig; de Stengbladen om-
hotkt

* rattende enkaal; de onderjlen aan de Takken

gepaard. A\i

Terb. Fol. pinnato . finuatis hirfutis/R. L»gdt. *zu COV&ti
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Als cene verfcheidenheid komt hier het Griek-

Tche Heefterachtige Wollekruid t'huis, dat Tour-
Af

?
ml*

UEfout in de Levant gevonden en afgebeeld Hoofd-

heeft, hebbende uitgehoekte zeer witte Bladen.
8TUK*

Het andere is in Languedok cn by Florence ge- „ifï"
1'"'

meen.

(10) Wollekruid met ingefneeden kaale Bladen , ^ x.

gebladerde Steng , gewolde Kelken en oÏLS.**
tweebloemige Bloemjteelen. Osbedo.

In Spanje vondt de Heer Osbecjk deeze

Soort, naar hem genaamd, die overeenkomftig

zou zyn met het Orientaalfclie Mottenkruid , door

To ürnefort aan de Zwarte Zee gevonden.

Dit is een klein Kruidje, naauwlyks een Sten-

getje van een Voet hoog hebbende, met de on-

derdo Bladen als die van Wintergroen : maar het

draagt zeer fchoone groote Bloemen , die groen-

achtig zyn , met geele zoomen en paarfchc Stree-

pcn. In Spanje rook dit Plantje naar Moskeljaar.

(n) Wollekruid met een Bladerige, Heefter-
g

xr^

achtige, gedoomde Steng. Gedooml
Op

(n) Vtrbauum Cauie foL fpinofo Frut. Am, Aesd.

P' 307. Verb Cret. l>in. TOURNF. Ctr. t. LOB. Uludr.

Rr 3
H. üau vil, 5tuk«
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IV. Op 't Eiland Kandia groeit dceze, die Ge*

&fdeel. ^oornde Violetten by Alpinus heet. Het is,

Hooid- volgens hem, een Heeftertje van een Elle hoog,

stuk. geheel witachtig en Kran&wyze bezet met klei-

Eenwy- ne witte Blaadjes , die aan 'tendfpits, en op de

zydeu gekarteld zyn. De kaale en ongebladerde

Takjes, die met Doornen gekruist zyn ,
geeven

aan 't end geele Bloemen uit, en daar op volgen

ronde Zaadhuisjes.

xit. O 2 ) Wollekruid met gewolde Stoelbladen en

door Scheuchzer ook geteld onder de Plan-

ten van Switzerland , is 'er echter door niemand

gevonden , zo de Heer H a l l e r zig verbeeldt.

Uit de Aftekening van den vermaarden Ehret
is het thans naauwkeurig in Plaat gebragt. Het

gelykt, wat de Bladen aangaat, naar de Primu-

la Veris meer dan naar de Auriculaas. Men

vindt het in de Europifche Kruidhoven.

D a t u r a. Dcorn- Appel.

Een Trechterswyze geplooide Bloem ; een

Pypachtige Kelk die hoekig is en afvak ; een vier-

Jdeppig Zaadhuisje, dat Appelvormig is en met

(n) Verhascum Tol. Lanatis radiczliljus Sec. Cortufa FoU

•wüs fesfilibus. H. Clif. 50. R. Luzdb. 414. Sanicula Alpin»

eene kaale Stejig.

Dit Plantje, op de Pyr groeijende, es

Door-

rol. Borraginis villofa. C. B. Pi*. 24?. Auriculal

DALBCH. Hifi. 837. J- B- Hifi. J. p- %69 . HALL.

Trïw Ehm. 2«. T. 57, MlLL» Ie T. 277.

j. AiuicuIaüifiMyco"1*
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Doornen begroeid : maaken de byzondere Ken- IV.

merken uit.
AïD

v
E

f
E-

Het Geflagt bevat zes Soorten , altemaal uit- Hoofd-

heemfche Planten.
8TUK'

(O Doorn - Appel met opftaande Eyronde Vrug- i.

ten, de bovenfte Doornen zeer groot en /a- %?TS

Stetkge.

Door verfcheide Autheuren is hier van gewag

gemaakt onder den naam van Siramonium ferox

,

wegens de ontzaglykheid der Doornen van de

Vrugten. In China komt deeze Soort voor, die

naar de Gewoone anderszins gelykt , doch min-

der glad is van Loof, zynde een Zaay- Gewas
of Jaarlykfch Kruid , zegt Linnjeus. Za-
noni verhaak, dat uit Zaad van Cochin, een

Stad in 't Ryk van Calicut in Ooftindie , door

een Pater Karmeliet , omtrent den jaare 1670
overgebragt , en van hem gezaaid , de in zyn Werk
afgebeelde Plant voortgekomen ware. Dieplaat-

fen leggen aan de Kufl: van Malabar. Gedagte

Plant hadt de Bladen zo diep niet ingefneeden

als de gewoone Doorn - Appel, zynde de Door-

nen ook veel dikker en dus ontzaglyker, fom-

migen ten minfte zo lang als de dikte van de

Vrugt, die byna de grootte van een Eybereik-

(1) Datura Pertorpüi SpinoCs &c. Syfi. Nut. XU. Gen.
l4J. p. 170. Veg. XIII. Gen. 24*. p. 184. Datura Cochi-

«nfis Spinoiïsfima. Zan. Hifi» I. p, 7«- Stcainonium f. Da-

»« ferox &c. HEEM, Lugdb. J8J. AlOBIS. RAJ* Hifi. 74».
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1V~ te. De Bloem echter, met het Steeltje en de»
9kFD££j

j^gjf.^ ZyD te famen naauwlyks twee Duimlang(*).

Hoofd- Hem werdt gezegd , dat men te Cochin van het

stuk* Zaad gebruik maakt- ? om hetzelve, onder Spys

vif™
wy

' of Drank gemengd, aan Menfchen integeeven,

ten einde dezeïven als in een fooit van Zinne-

loosheid tc brengen , en hun dus, wegens de

zonderlinge Gebaarden, die zy maakten, bloot

te ftellen voor 'c gelach van het Gezelfchap.

w. (2) Doorn - Appel met opjlaande Eyronde

StrJ*- Vnigten , die gedoomd zyn , de Bladen

*Gewoone E rond en glad.

Van J
it Gewas, dat, uit Amerika afkomftig,

thans gemeen is door geheel Europa, vindt men

melding by alle Authturen. De gewoone naam

is Stramonium of Stramonia , de Turkfche Dn-

tula, de Arabifcte Marana
t de Spaanfche Bur-

ladora. In de meefie Taa'en van Europa geeft

men het den naam van Boom- Appel Het is,

door de fcerke Voortteeling van het Zaad , op

fommige plaatfen zo gemeen, dat het onder

de Inlandfche Kruiden voorgefteld en befchree-

ven wordt ; gelyk ir? Gelderland , in Swiczcr-

land en Duitfchland.

Een

(*} GOUAN Mensp. p. 104.

(2) Datura Pericatpii» Spinofis ereöis &c H. Clif. Ups. &«.

Sec. R. Lugih. 411. Solanam fort:diim Porno fpinofo oblongo.

C. B. Fin. 168. Tatula. Cam. Epit. j 7 s. HAIX. Hêh>, 1*9*
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Een dikke Kruidige Steng , die zig in Takken IV.

uitbreidt , maakt een Gewas van drie of vier
A*™:

Voeten hoogte , met Bladen die hoekig verdeeld Boofd-

zyn en aan den raud halfmaanswyzc uitgefhec- STU,r*

den, doch dun en teder, üic de mikken komen ni£tKta*

witte , cn fomtyds blaauwe , Bloemen voort

,

die wel een Vinger lang zyn, Trechterachtig,

met een wyden Mond , als die der Winde, doch

hockigen geplooid. De Vrugt, die 'erop volgt,

heeft de grootte van een Ockernoot in de Bol-

fter, en is met korte Doornen bezet. Ryp wor-

dende, gaat zy in vieren open, en vertoont dan

haar zwarte Zaadkorrels. Sommigen houden de-

zelve voor den Methei -Noot der Arabieren.

De Reuk der Bloemen is niet onaangenaam

,

raar dien der Leliën zweemende , maar het Loof

ruikt, vunzig en bezwaart het Hoofd. Het Zaad
" heeft eene verdoovende kragt, en kan , wanneer

men het, by toeval, rykclyk inneemt, de Dood
veroirzaaken. Anderszins dient het tot een der-

gelyke klugt, als van de eerltc Soort gemeld is

;

waar van de Vermaarde Kaempfer , in de

Indien, zelf by Ondervinding wiftte fpreeken.

Azyn wil men dat een Hulpmiddel daar tegen

zou zyn , wanneer men veel daar van gebruikt

heeft. De uitwendig opgelegde Bladen zyn ver-

koelende en dienftig op Brandltcden.

(3) Doorn - Appel met opftaanie Eyronde Vrug- 111.

un rJuta*

O) Datura Pericarp. Spin. ere&is Sec. Solarium fativum

Rr 5 r°raa
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IV.
Afdeeu

i , die gedoomd zyn , de Bladen Hart'
Afdeeu vormig getand én glad,

tTu°K.

D" Deeze is de Gewoone gelyk , maar eens zo

Eenwy- groot. Zy heeft de Steng paarfchachtig met wit-

V''F' te Stippen befprengd , met een fcherpen hoek

verdeeld en glad. De Bloemen zyn bleek blaauw

:

de Bladen fcherper getand en , als men ze vlak

maakt, Hartvormig.

iv. (4) Doorn -Appel met Klootro?ide geknobbelde

F^/a" Vrugten , die knikken, de Bladen hoekig

Roode» Eyrond*

v. (5) Doorn -Appel met Klootronde gedoomde

iilvx. Vrugten , die knikken , en Hartvormige ,

byna effenrandige , ruigachtige Bladen*

Van deeze beiden , in Ooftindie groeijcnde

,

volgens den vermaarden Rum p hius, wordt

de eerfte Roode, de andere Witte Stramonie ge-

heten , naar de Kleur der Bloemen. Dcrzelver

Porno SpiaoCo oblcngo. C. 3. Pin. 16% f Stramonium inajus

(+; Datum Pcricarpüs tufcereulati» Sec. Datara mbra. Rumph.

A*ib. V. p. 2*j. T. 87. f. 2. Solarium frxtidum Sec. C. B.

Fin, 16S. Nux Netelt*. CAm. Epit. 175. fi%
Solan. itgypt.

(S ) Datura rericarpüi Spiiuouttniibmglobofis &c. H. CUf.

Ups. R. Lugtt. 422. Mat. Mei. % s . Datura alba. Rumph.

Vrugt
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Vrugt fchynt de Methei -Noot te zyn , waar van Hr
.

de Ouden fchryven; dus genaamd, om dat het
ArD*"*

Zaad deeigenfehap heeft van Zinneloos te maa-' ïooFD-

ken voor een tyd. Het Vrouwvolk , aan de Vas-
srüK*

te Kust van Indie , zegt men , mankt gebruik^'"
5*7'

daar van, gcevende een half Vierendeel Loots,

fyn gewreeven , in de Koft of Drank hunne

Mannen in , die daar door zo bedwelmd wor-

den , dat zy veilig haare lust meteen ander kun-

nen boeten. Zy weeten zelfs die Dronkcnfehap

lang of kort te doen duuren , naar welgevallen.

Even zo wordt ook liet jonge Vrouwvolk daar

door zodanig dronken gemaakt, dat zy bezwan-

gerd worden, zonder te weeten, dat het is ge-

ichied of wie het haar gedaan heeft. Van ccni-

gen wordt het Zaad , in kleine veelheid
, gebruikt

als Sterke Drank of Amfiocn , om eene vrolyke

luim te bekomen. Een te groote Gifte is, zon-

der Raad daar tegen te gebruiken , doodelyfc.

Men ziet dus, hoe het in kragten met dat van

den Gewoonen Doorn - Appel overeenkomt, maar

in grooter graad : gelyk ook het gene aan de

Vafte Kuft van Indie , op Malabar , by voor-

beeld , groeit , dat der Eylanden verre overtreft.

De Bladen zyn byna als die der Nagtfchade ; de

Bloem is niet grooter dan in de Gewoone, maar

in de Roode fteekt dezelve twee of drie dubbeld

in malkander , en maakt daar van een fierlyk

Gewas, dat echter icsgelyks een vunzen Reuk

heeft , tterker dan de andere Soorten, 't Schynt

dat deeze laatfte ook in Egypte huïsvefte.

Dc
II. Dm» VII, Stvk.
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IV. De Roode , merkt onze Ridder aan , heeft
Afd
£

ei~ de Steng ros , met witte Stippen of Strec

Hoofd- pjes : de Witte heeft de Kelken niet hoekig s

•tok. raaar rond 9 eenigermaate gezwollen en naar dc

vi§T
Wy

' SchafL gelykende. Uit Javaanfch Zaad heeft de

Heer Burmannus hier, in 'c Jaar 1763,

eene Verfcheidenheid gehad , met de Steng zwart

gevlakt , dc Bladen Wrattig en de Bloemen geel.

Doktor Forskaöhl vondt deeze Soort , met

Roeftkleurige Bloemen , by een Dorp niet ver

van Konftantinopolcn

h De Zesde Soort van dit Geflagt, die Boom-
* 11. d. achtie is , heb ik te vooren reeds beichreevcn.*

II. Stuk,
ku Hyoscyamus. Bilfenkruid.

Een Trechterachtige fcompe Bloem , met hel-

lende Meeldraadjes, een geknopten Stempel en

een tweehokkig Zaadhuisje dat gedekzeld is

,

maaken hier van de byzondere Kenmerken uit.

Zeven Soorten , meeft Europifche , komen

in dit Geflagt voor, naamelyk.

li (1) Bilfenkruid met de Steng omvattende , uit-

mJnfrt. gehoekte Bladen, en ongefieelde Bloemen*

(*) Flerg Onjlantmoptl. p. X KI.

(O Hyseytmms Fol aroplexicjulibui

XII. Gen. 24fi. p. 170. Vtg. XIII. Gei
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Zeer algemeen groeit dccze Soort, in ruigte IV»'

en wildernis, door geheel Iv.irof \ M?n vindt-

ze by ons overvloedig in de Duinen van Hol- Hoofd-

land en langs de Wegen in het Sticht, alsook™*-

by Mefthoopen. De Duitfcbers geevcn 'er, we-,^*»?
gens de fchadelyke Eigcnfchappea , nog andere

naamen aan , en de Franfchen noemen het Jus-

quiama , Hannebanne , la Mort aux Poules , om
dat de Hennen van 't Zaad fterven ; de Engel»

fchen Henbane of Henbayne , enz. De Griek-

fche naam betekend Zwyneboonsn; 't welk zyne

afkomst daar van fchynt te hebben gehad , dat

de Zwynen, dit Kruid eetende, Stuipen krygen

en in gevaar raaken van de dood.

't Gewas , dat drie of vier Voeten hoog groeit

,

heeft dikke Stengen en brcedc Bladen, die Zee-

groen zyn of blaauwachtig , met brcede witte

Kibben en Aderen. Zy zyn Vinswyzc als in Lap-

pen verdeeld en flenterig door haare flapheid.

De Bloemen komen tropswyze aan de Takken

op éénc zyde voort ; zy zien een weinig geel-

achtig met paarfche Aderen , waar op een zonder-

ling Zaadhuisje volgt, dat als een Potje is meteen

los Dekzelcje , enin de ruige Kelk aanrypt, be-

vattende veele kleine graauwe Zaadjes.

Dit Kruid vervult de plaatien , daar het veel

groeit , met een aanmerkelykcn Stank ; het is

vet op 't aantafLn cn ongemeen zagr. Uitwen-

dig is het ook als het Prinsje der Verzagtende

Middelen , cn Pyn verdoovende in den hoog-

ften graad. De Plcifter vao Bilfenkruid is be-

kend,
II. DSKL. VII. STUK
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IV- kend , en door veelen aangepreezen. Boer-

v?
2*** ha ave heeft verhaald, dat hy eens, met een

Hoofd- zyner Vrinden , byna dronken wierdt door den
stuit.

jjamp s
toen Zy cïic Pleilter maakten. Een Pap

Vi^
nwy

" \an dit Kruid, met Melk en Saffraan, neemt

de Pis - opfcoppingen weg. Om kort te gaan,

het is in deezcn een zo dienftig Middel , dat

de Ouden het deswegen Apollinaris Herba^oï

Kruid van Apollo noemden, en zo kragtig,dat

het , volgens Pliniüs, aan Hercules toegewyd

werdt. De Olie, uit het Zaad geperst, is, on-

der de uitwendige Pynftillende Middelen, een

van de kragtigften. Evenwel vindt men aange-

merkt
t dat door den Rook , en het uitwendig

gebruik van dit Kruid, het Verftand beneveld

is geworden. Inwendig hebben fommigen het

Zaad ingegeven doch men heeft waargenomen

,

dat daar uit Ylhoofdigheden , Krankzi

den, Stuipen , Slaapziekten , en dergclyke ge-

vaarlyke
r

J oevallcn meer , ontftaan zyn , die

niet gemakkcTyk te overwinnen waren. Daar

is te Leiden een Student geweest, die allcrley

zogenaamde Vergiftige Kruiden en Vrugten,in

de Akademie - Tuin , zonder nadeel opvrat ;

maar het Bilfenfcruid beroofde hem van Kerinfe

en maakte zyn Been lam : zo dat Boerhaa-
ve veel moeite hadt om hem te herfcellen.

Sommigen doet het raaskallen
, bclachelyke pos-

tuuren maaken , fchreeuwen , tieren , en dc-

wyl men zulks oudtyds , in 't Nederduitfch

,

byfhn of bicfen noemde , volgens K il i a a n ,

zou
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zou dit misfchien aanleiding tot den naam kun- W
nen gegeven hebben ; gelyk men in Duitfch-

ArD™*+

land , mooglyk wegens het zonderlinge Gelaat , Hoofd*

dat ,zulk een trekt, dit Kruid Duivels- Oogen*
TVK'

noemt. Het braaken ftrekt tot een Tegengift

Óf Geneezing (*).

(a) Bilfenkruid met gefteeldeuitgehoektejlompe ir.

Bladen en ongepelde Bloemen.

Wit.

Deeze, in de Zuidelyke deeien van Europa

voorkomende , wordt Wit Bilfenkruid genoemd

,

om dat de Bladen uitermaate wit
, wollig en

zeer zagt zyn. Men vindt 'er een grooteen een

kleine van, welke laatfte de gemeeDe witte Hy-
oscyamus is van Clusius. De Bladen zyn

niet zo diep uitgefneeden als in de voorgaan*

dc; de Bloemen kleiner en witachtig , doch men
heeft 'er ook met den Keel donker paarlch en

groen. Het is een Jaarlyks Kruid.

(3) Bilfenkruid met gejleelde , getande ,/pitfe m.

Bla.

(*> Men vindt, in 't Criekfch en Laryn, een menigte

van zonderlinge benaamjngen , welken dit Ktuid gevoerd

heeft, zodat deszelfs uitwerkingen oudryds bekender moe-

ten 2yn geweeft dan onder de hedendaagtchen.

(i) fiyoscyomus Fol. petiolatis finuatis obiufis &c. H. Clif.

5«. K. Lugdi. 42.2a GOUAN Monsp. ios. Hyoscyamus albus

«najor &c minar. C. B. Pit. 169. Hyosc alb. vulgaiis. CLUS.

%?. 11. P. 113.

(3> Hycscyamat Fol. petiolatii dent. acutis &c. R. Lugdi,

4«. Hyosc. Creticus luteiis major. C. B. Pin, 169. Pndr.

9*. Hyosc. albus Cret. CfcÜS. Hifl, II, p. *+• £. Hyosc. Aus

KM, ALP. Exst. 99.

II. Deel, vil, stvx*
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IV. Bladen : de Bloemen gefieeld ; de Vtugttn
Afdeel.

hangende.

stuk. Op 't Eiland Kandia en in dc Levant groeit

Eenvjy. deeze , die de Bloemen hoog- of Goudgeel heefc
V'7J ' en het Loof naar de Nagtfchade gelykende. Wc-

gens de fierlykheid worde zy , zo wel als de voor-

gaande, in de Bloemhoven gezaaid.

tv. (4) Bilfenkruid met gefteelde , Eyronde , /pits

amj'mu' gehoekte Bladen , Jtompe Kelken en onver

-

*S»wp.
dsdde BM]

'

eS'

Hier fchyDt het Witte Egyptifche Bilfenkruid

van Alpinüs te behooren. 't Gewas, dat na-

tuurlyk in Egypte en Arabie groeit, hadt in de

Upfalfche Tuin een Steng van een Voet hoog,

een Vinger dik , rcgtopltaande , met korte Tak-

ken en overhoekfc Bladen. De Bloem, langer

dan de Kelk, is vcrandcrlyk van Kleur, en heeft

paarfche Meeldraadjes , gelyk de voorgaande;

zyndc dit mede een tweejaarig Gewas.

v. C5) Bilfenkruid met Lancetvormige getande

JV«w; Bladen, 'de onderfte Bloembladen dubbeld

,

dc Kelken gedoomd.

Dee-

f4) H»tty*mui Fof. pet. owt. acutangtdi, &c. Hyosc. *
bus ^gyptius. Alp. Exct. ifi. T. 192.

<s) Uy>cyam*s Fol. Lanccol. dentatij 61c. H. Cliff. R.

Lugdh. 42a. Hyosc. puffllus Aurcus Americanus , AntirtbiB»

!o!. giaUis. Fus, Alm. T, 37, f. 5. Muaa, Gm. i«.
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Deeze heeft maar een Steogetje van een Hand- IV.

palm hoog, Haairig, en zeer fmalle Blaadjes s

Afö*el;

Vinswyze verdeeld : de Kelken Buikig , tien- Hoofd-

hoekig : de Bloemen s;eel en van binnen zwart. STUK"*

De Groeiplaats is in Perfiê. J{0K0&
(6) Bilfenkruid met effenrandige Eyronde Bla- H

v
}\m

den i en opgeblazen? by>:a KhXre'uk Keilen. ** P»y?

Onder den naam van Stekelig Longekruid i s
ac t̂ |

aas"

deezc befchrceven geweeft. Zy heeft de Stengen

een Voet hoog : de Bloemen komen getropt aan

'c end voort , zynde paarfchachtig, Men heeft

dit Kruid gevonden in 't Gebergte van Toskanen.

(7) Bilfenkruid met Eyronde effenrandige Bla- vu.

den en opgeblazen gladde Kelken. sSjSSh.

Den bynaam voert deeze Soort naar den ge-

leerden Heer , Doktor Scopoli, meermaalen

aangehaald , uitmuntende in de kennis der Na-

tuurlyke Hiftorie. Zy is door C amer a rius
afgebeeld , onder den naam van andere Slaap-

verwekkende Nagtfchade, en omtrent Idria in de

Bosfchen waargenomen. Gedagte Heer noemde

ze Atropa. met een Kruidige Steng, onverdeel-

de

(6) Hyvcyamus Fol. oratls intcgerrimis, Calycibusïnflatis,

rubglobofis. Pulmonaria mitis Fragarix oJojc. Bocc. Mus, II.

(?) Ihoicyamus Fol. ovitis intcgris , Cal. mflatis campanu-
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IV. de Eyronde Bladen, opflaande Kelken en eene

y.
1 ^"" Doosachtige Vrugr. Jacquin beeldt het af,

Hoofd- onder den naam van Scopola Carniolica.
STUK.

Et»*?. NicoTHNi, Tabak.

Een Trechterswyze Bloem met een geplooi-

den Rand ; hellende Meeldraadjes : een twee-

hokkig tweekleppig Zaadhuisje, maakenhierde
Kenmerken uit.

Het Gcflagt bevat z,even Soorten, altemaal

van uitheemfche afkomst zynde.

mdiana ^ 1 ^ Ta&& met Lancetswys' Eyronde oiigefteslde

j'- *<•' *'"• afkopende Bladen en fpiispuntige Bloemen,

Deeze Soort levert den Geflagtnaam uit, als

dus genoemd zyndc naar J. Nicotiüs, die

Gezant van Vrankryk was aan 't Hof van Por-

tugal, en aldaar het Zaad kreeg van dit Kruid,

't welk door zekeren Nederlander, omtrent het

midden der Zestiende Eeuw, uit Florida wa$

overgebragt (*). Hy vertoonde of zondt het-

zelve aan Katharina de Medicis , Koningione

We-

fi) Nitetiana Fol. Unceolato- ovstis , fesfilïbus deeurren-

tfbus &c. Syji. Nat. XII. Gen. 147 - P- 171. Vtg.HVL Z4«»

p. its. H. Cliff. s6. Ups.+s. K.Lugdk. 413. Nicotiana ma-

jor latlfolia. C. B. Pin. 169. Hyoscyamus Pemvianus. DOO.

Fempt.4S2- Biennochoes. Renkalm. Sp. 37. T. 3S.

(*) Tournefoht verhaalt dit zeerduidelyk en hy zal zuÜ»

denkclyk wel geweren hebben. Linn^us zegt, dat NicoTios

het Kruid zelf van dien Nederlander ontving. R UTTY, nog

verder gaande, verhaalt, dar Nicotius Afgezant was inSpan-

je, en dar hy dit Kruid eerst overgebragt heeft uit de A»«»

rüuaafdie EUanden, in 'rjaar ijöo.
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Weduwe en Voogdcsfe van Franc/vis den II. , rv -

op wier order hec in dc Korir-lyfcc Tuin in
Afd
£
el«

Vrankryk gezaaid en opkomende Hcrba Medicea Hoofde

geheten werdt. Anderen , die hetzelve ook voort-

teelden, gaven 'er wederom andere Naamenaan.»;*.
*

De Spaanfehen of Engelfchen , die het vervol-

gens overvloedig vonden groeijen op Tabago
,

noemden het, zo men wil, deswegen Tabaco en

Tobacco of met een Latynfchc i Tabct-

cum(f). Dus is het, by den naam van Tabak > fe-

dert alom bekend geworden in het voorftc der

voorgaande Eeuw : hoewel de Brafilfchc naam

Petun was ofPetum , naar welken men het dikwils

Herba Peti genoemd vindt. Van de Wilden der

Wcflindifche Eilanden werdt het Touly geheten.

Waarom dit Gewas, dat zekerlyk ook in Pe-

ru voortkomt , in
T

t byzonder Peruviaanfch Bil-

fenkruid genoemd zy, is onzeker. Het allerbes-

te, Varinas genaamd naar de Volkplanting Pe-
rina, groeit aan de Vafte Kuft van Zui<5- Ame-
rika, genaamd Tierra ferme ; voorts door de ge-

heele Westindiën en is verder in de Provincie

van Virginie , in Noord - Amerika , voortgeplant.

Deeze is de Voorraadfchuur van Tabak voor

En-

CT) Schoon alle Schryvers byna , elkanJer nafehryvende
,

daar in overeenAemmen , komt hec inv <!oc'i v. a.fchynlykcr

v°or, d.uhet pedante F. <nJ dien mam v !c ri'nkzalonr-

Wisfchien heef: Tmbaco lyneafkomft van ètfnmntimTaimxo

fthen oitrprong' fchyncn ic zyn , dm S r -r,:ch.

Deel. vil, stuk, Ss^
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TV. Engeland geworden; gelyk de Franfche Eilan-
Afdeel.

dcn VQOr vrankryk zyn , en dus voert de Ta-

Hoofd- bak , naar haare afkomst , den naam van Virgi-

stok.
nijche of Portorikfche , St. Domingo 9 Havdna of

>ip
e™y~ Baay-Tabak , enz. De overvoering van het Kruid

,

gaf ook weder aanleiding tot het overbrengen

van het Zaad , en daar door heeft men dit Ge-

was in de middelfte deelen van Europa , in on-

ze Nederlanden en de nabuurige RykeO , zo

fterk begonnen voort te teelen , dat die Teeling

onlangs door den Koning van Vrankryk , om den

Invoer der Weftindifche Tabak niet te benadee-

len, verbooden werdt.

't Is een Jaarlykfch Zaay - Gewas > dat uit

zeer klein Zaad een groote Plant wordt, en dus

zeer fchielyk groeit. Naar de vetheid van den

Grond maakt het een Steng van drie of vier

Ellen hoogte, die by den Wortel ontzaglyk lan-

ge en breedeBIaden uitgeeft, zynde bleekgroen

en als met kleine Haairtjes begroeid , doch op 't

aantalten zagt en fmeerig. Aan de Steng zyn de

.Bladen kleiner, cn deszelfs Top is gekroond met

groote Bloemen van gezegde figuur, welke bleek

paarfch en aan den Rand witachtig zyn. Hier

op volgt het Zaadhuisje.

Men hadt van de Tabak , oudtyds, een zo

uitmuntend denkbeeld, dat zy Herba Saniïa of

Heilig Kruid , en Panacéa of Algemeen Genees-

middel , getyteld werdt. De kragten,die 'erde

Indiaanen aan toefchreeven , waren verbaazende.

Het hadt onder de Wondheclende ,
Pynftillende
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en Tcgengiftige Middelen ,
zyns gelyke niet. Ook jy.

hebben verfcheide Autheuren,zo \n de Zestien- Afdeel;

de als Zeventiende Eeuw, tot Lof van dit Kruid Hooroi

gefchreeven. Men kan niet ontkennen , dat hetsTox.

uitwendig een goed Wondmiddel is, geneezen- J£
nW"<

de tevens veelerley Huidziekten en vuile Zwee-"**

ren : doch het is ook zeker, dat hetzelve, op

het Hcofd gelegd om Hoofdpyn te doen bedaa-

ren , of ook om het Ongedicrt te dooden , de

Menfchen fomtyds ftomp en als dronken maakt.

Hier uit blykt het gevaar, dat 'er in fteekt,om

zulks aan Kinderen te doen (*). Geene berei-

dingen daar van, 't zy de Syroop, het Extrakt

of de Olie, kunnen inwendig gebruikt worden

,

zonder grootevoorzigtigheid. Men heeft onder-

vonden , dat een weinigje van het Sap , onder 't

Bloed van leevende Dieren gemengd , hun oo-

genblikkclyk doet Iterven. De Tabak kan echter,

m kleine veelheid gebruikt zynde, tot een Braak-

en Purgeermiddel dienen. Tegen Tandpynis zy

een beproefd Middel. De Rook - Klyfteeren ,

daar van , zyn niet alleen in 't algemeen dien 11 ig

om Afgang te verwekken , maar ook, federt wei-

nige Jaaren , met byzondere Vrugt gebruikt ,on>

Drenkelingen in het Leven te behouden.

Daar zyn ook bereidingen van de Tabak, Saus-

ten genaamd » die maaken , dat fommig Volk

,

&
('t welk

(*) Een aanmcrkelvk vooibceld , dien aangaande, vindt

ten in het IV. Deel dcc Uitgntgf Vtrbtmielimsn . bladz.

„7. enz.

II. Dilt, VII» STUK»
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IV. in de Noorder Landen onder 't. Gemeen veel
Afdeel.

jn zwaDg gaat,) dezelve mei Smaak en zonder

Hoofd- hinder kaauwt ; gelyk het Ambagtsvolk en de
stuk. Zeelieden, van alle Kjaci, zeer veel doen met

ris*?™
1' & Taauwe Tabak : mwkende de gewoonte het

gebruik daar van ! op die manier cnfchadelyk ,

ja zelfs , zo men voorgeeft , eienftig tegen

Scheurbuik in 't Tandvleefch. Het Vrouwvolk,

te Lima in Peru , heeft gcfladig een Rolletje

Tabak in de Mond, dat zy klauwen CR Lim-

Vreemdelingen , rM r,iïc: niet bcvaflif "maakt.

Het Manvolk rookt er ihrk, zo wc! als te Kar-

ihagcna en elders in de Weftimiiem Het r-ec zo

wel als 't ar.de re doet kwylen , en f aar. in dit

qpzigt, ccnigerrnaate gclyk. Het Tabukrouken

hebben dc Porrugcezcn , met cn benevens dit

Kruid, overgebragt in de Oouerfche Landen

,

en waarfchynlyk is het , door de Verovering

van Jirafil, ook tot ons gekomen. De Pcrfiaa-

neiij zo Mannen als Vrouwen, zyn daar van

groote Liefhebbers , cn van hun is de ge-

woonte om Tabaksrook door een lange Hou-

te Pyp of Riet in te zuigen , overgegaan tut

dc Arabieren en andere' Volkeren van Afie.

Dc Chincezcn en Japoneezcn zuigen den

Rook der aangeftooken Tabak door een Pyp

in, gclyk de Europcaanen, en veelen haaien

dien door Water op , gclyk de Turken ;
maar

by de Negers cn Amcrikaanen is het dc ge-

woonte een Pypjc tc maaken van een opgerold



Blad Tabak , en dit Pypje , aan 't eene end IV;

brandende, by 't andere in de Mond te houden; a™eel;

gelyk fommig Zeevolk, in dc Weflindicn ,ockHooFD-

wel doet: doch veelen van die Volkeren bedie- STUK *

nen zig van eigen gemaakte Tabakspypcn. rflT
1*"

Offchoon nu het Tabakrooken, in Europa,

waarfchynlyk reeds in het begin der voorgaande

Eeuw bekend geweeft zy, was nogthans, we-

gens de duurte van de Tabak, die gewoonte

niet algemeen. In 't voorfte deezerEeuw rook-

te men in onze Nederlanden nog maar zeer wei-

nig en byna niet dan in Herbergen of by ande-

re SamenkomfteD. Sedert de Engelfchen de Vir-

ginifche Tabak zo gemeen gemaakt hebben en

de Franfchen ons zo veel van hunne Wcstin-

difche hebben toegevoerd , is de Pyp , by den

gemeenen Man , den geheelen Dag naauwlyks

uit den Mond : maar by Luiden van Aanzien

,

Rang en Vermogen, is het Rooken meest uit

de mode geraakt : ten minfte wordt het niet

Rooken in een Gezelfchap thans niet meer voor

vreemd gehouden; noch het Rooken als een be-

wys van Deftigheid aangezien.

Het Rooken van Tabak , dat men wel eens

,

fpottende , Tabakdrinken genoemd heeft , is by

de Franfchen niet ingedrongen, maar die-Natie

heeft zig zo veel te meer overgegeven aan het

gebruik van Snuiftabak 9
\ welk in Afie tot dien

trap is gehaat geweeft, dat de Koning vanPer-

fie en Groot Hertog van Moskovic, hetzelve,

op ftraffe van de Neus, ja zelfs van *t Hoofd

te verliezen, verbooden hebben gehad. Zo heeft

U. Deeu vu» stm S s 4 ieder
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IV. ieder Natie , mag men zeggen , zyn byzonderea

Afdeel Smaak. Want, 'tzy men de Tabak kaauwe, 't

Hoofd- zy menze rooke of opfnuive, dit Kruid behoudt

stuk. altoos zyn Venynigen aart, die, wanner mea

vi^™*'
'
c overdaadig doet, niet nalaat zig, door haare

uitwerkingen, vroeger of laater te openbaarea»

Ik wil nu de voorbeelden niet aannaaien van

de genen , wier Hoofden of Hcrlcnpannen van

binnen door den Rook zwart, en de Voorhoofds-

Holligheden met Snuif gevuld gevonden zyn :

maar alleen acht geeven op de verdoovende

Eigenfchappen van dit Kruid , dat een Vergift

is voor meeft alle Dieren en de Rook inzon-

derheid voor 't Gevogelte en Inftkten. Bo-

vendien wordt , in het eerfte geval , door het

geduurig uitwerpen van de Kwyl , dat in

veelen by 't Rooken plaats heeft, de Spys-

Verteering benadeeld , cn , door het inzweJgen

van een gedeelte des Kooks of van het Sap, de

Maag bedorven. Het Snuiven droogt de Her-

fenen op, bederft den Reuk, en kan allerley

Kwaaien der Zintuigen cn Zenuwen veroirzaa-

ken. Doch ten opzigt van dit alles maakt de Ge-

fte.'dhcid van den Menfch , de hoedanigheid van

de Tabak , de tyd des Jaars en de Gewoonte ,

een oneindig verfchil ; 't welk de reden is, dat

fommige Geleerden met zo veel kragt voor , als

anderen tegen 't gebruik van de Tabak gefchree-

vcn hebben {*). Zeker is 't, dat in alle Spyzen

en

f*) Zie Waarmeningen over 't gebruik en mhhuik. van dt T*
kak. Uitgez, Vtrb. VIU. D, M. n9 .
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en Dranken, of alles wat men ten Monde in- IV.

neemt , de overmaat van het gebruik een mis-
AFD

y
E£u

bruik maakt, en de gezondfte dingen verandert Hoofd-

in Vergiften. Dus is het zeker, dat een maatig STÜK:'

gebruik van de Tabak, op de eene of andere
Bi«?

ft**,*

manier , naar de Gewoonte, bevonden wordt

tot aangenaamheid, verfterking en verfrisfehin-

ge te itr'ekken : ja het kan , in zekere Omftan-

digheden , dienen tegen Honger en Dorst.

In Sweeden heeft men Tabaks - Land van de

overgebleevene Stengen en Bladen , door de

Schaapcn , zonder hinder , laaten zuiveren eu

fchoon eeten. Dit komt zo vreemd niet voor,

dcvvyl men weet, dat dit Vee verfcheide Krui-

den , zelfs die fcherp zyn , gelyk de Veld - Ra-

ronkel ,
nuttigt en dus een Land , van *t gene

de Runders ovcrlaaten , geheel kaal fchcert.

Bovendien heeft de Tabak, die in de Noorde-

lyke Landen , ja zelfs die in onze Provintiën

geteeld wordt , op verre naa de fcherpte niet

van de Virginifche en die derSpaanlche We;>t-

indiën (*). In de Levant, en op de Kullen van

Klein Afie, niet alleen, maar ook in Oosiindic

,

valt Tabak , die in 't rooken een zeer aangenaamen

Geur heeft , daar onze Nedcrlandfche onver-

draaglyk üinkt. Of dit verfchil van de Tabak

,

die

is medegedeeld in het Vil» DEEL da Uitgtz, Verband*
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IV. die in byzondere deelcn des Aardbodems gc-
AmEEL.

tee|d wordCj en]*Qi aan de vcrfchillende Land-

Hoofd- aart en KweekiDg, dan ook aan het gebruik van

«tl c. verfchiliendc Soorten van dit Kruid , toe te fchry-

rtp*
wy

' ven zy, is my bedenkclyk. 't Is zeker, datmen

'er in de Wcftindiën heeft, die groot- en breed-,

pf ook die fmalbladig, en die klein en rond van

Blad is , zynde deeze de befte (*) en mooglyk

komt dczeive naaft overeen met de Turkfche Ti-

bak , waar van L i N Nm u s fpreekt Cf).

.

n\
'

( 2 ) Tabak met Lancetrormige eenigermaate

Frutt'»/^ gejleelde , de Steng omvattende Bladen en

tJ ^
eefle

' Jpitspuntige Bloemen i de Steng Heejler-

achtig.

Deeze , aan de Kaap der Goede Hope en in

China groeijende , volgens den Ridder, kwam
zyn Ed. voor , als byna cene enkele Verfchei-

denheid; doorliet overblyven van den Wortel,

daar het gewoonc een Jaarlykfch Kruid of Zaay-

Cewasis, verfchillende. Monfters, echter, van

de Javaanfche inlandfche Tabaks -Plant, hebben

een aanmerkelyk onderfcheid aangetoond. By

Miller vindt men de Afbeelding van deezeSoort.

(3) Ta-

(*) Pomtt d-s Drtguts , p. ist.

(t) Stoctf. Verhand. XV. Band. p. 43.

fe) Kintiana Tot. Lanceolatis fubpetiolatis &c. Wcotm*

Fol. Hneari- Lanceolatis acuminatis , femi - amplevrn:: •>.!<;

,

Caule Fiuticofo. MlLL, Dicl. Icon. 184. f. I. EUBM* -R»



(3) Tabak met gejleeide Ey/cnde cfenrandi- ^
IV

ge Bladen en jiomp gepunte Bloemen.

Tabak genoemd wordt: , verfchiit zeer dcor haa-

re figuur cn dc rondheid van haare punten.
j

Zeer laag blyfe dit Kruid, 't welk Geel Bil/en-

hruid heet by DoDONéus, dienende flegts tot

vermaak van 't Gezigt in Bloemhoven. Uit Ame-
rika heeft het zynen oirfprong , en wordt in Eu-

ropa jaarlyks gezaaid.

(4) Tabak met gejleeide Hartvormige efen- iv.

randige Bladen engepluimdeJlompe geknod-
t£

aK 'c

jle Bloemen. GeP:

Dccze Peruviaanfche heeft de Bladen byna

rond, volgens de Afbeelding van Pater Feuil-

l£e , of Hartvormig gelyk hy dezelven noemt,

't Gewas verheft zjg tot drie cn een half Voet

hoogte. De Bloemen waren groenachtig geel

,

met een zeer lange Pyp, en het Zaad uïtermaa-

te klein. Dc Ridder, deeze uit Zaad geteeld heb-

bende , oordeelde dezelve veel zagter tc zyn van

Smaak en Reuk dan alle andere, weshalve hy ze

Juffrouwen - Tabak tytclde. (5) Ta-

ovatil II CBf. Ups.

Pin, 170. Hyoscyaintis

.Ni-

I. F»

II. Deel. VIL Stuk.
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IV. (5J Tabak met gejieelde Hartvormige effenran-
Afdeel.

d -^e jfiafan en byna Smoelachtige Bloemen ,

Hoofd» over ééne zyde getrost.

ITÜK.

Mc'tiana
DeeZe

'
°°k P(?rU V0Ortkomende

»
'™ on^T

GUtïuofa,te& naam van Nicotiana Militaris of Soldaaten-

Lymcrige. Tabak , door Linn^hs voorgeflcld en afge-

beeld geweest ; zo als dezelve nu ruim twintig

Jaar geleeden , door zyn Ed. in de Upfalfche

Tuin , uit Zaad , dat hem de Franfche Heer

J u ss 1 e u toegezonden hadt , was aangekweekt.

Hy oordeelde die veel fterker van Reuk en Smaak

te zyn , dan andere Soorten van Tabak. De
Bladen zyn ook Hartvormiger en zeer Lymerig;

de Bloemen , in lange Aairen vergaard , hebben

byna de figuur van de genen , die men Smoel-

achtig noemt; als ongclyk van Lippen en wyd
van Pyp zynde, met ruige Kelken

, wier boven-

lte Slip de langde is. De Bloem is zeer don-

ker van Kleur.

'vi. (6) Tabak met langwerpig ovaale Wortelbla-

zc&i- ^n: de Bloemen fpitspuntig en getroft,

Deeze, die inde Weflindiën huisvest, is door

den Kruidkundigen Heer Miller in Afbeel-

(s ) Nieetiana Fol. petioJati* Cordatis inregcrn'mis &c. Ni-

lo\. Ovato • Lanceolatis , obtufis rugofis , Cal. breviafimtf.
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ding gebragr. De Bladen zyn, volgens hem , IV,'

gerimpeld, de Kelken zeer kort.
Afdeel*

De zevende Soort, die Brandende gebynaamd Hoon*
wordt, is onder de Boomen reeds befchreeven.

ST^
A t r o p a. Doodkruid.

ma*

Een Klokswyze Bloem met vyf Meeldraad-

jes , die omgekromd zyn en van elkander afge-

fcheiden : de Vrugt een ronde Bezie in twee hok-

jes verdeeld.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

flagt, 't welk zes Soorten bevat, waar van de

drie laatften reeds onder de Heefters befchree-

ven zyn: dus

(O Doodkruid, dat geen Steng heeft, maar L
eenbloemige Steelen.

jLf

4t

7pa

Onder deeze bepaaling valt het Kruid, dat Appel-

Mandragora genoemd wordt, waar van de ver- draï£cod*

maarde Toürnefort zyn eerfte Geflagt ge-

maakt heeft in zyn Samenftel der Planten. Hy
leidt , met fommigen , dien naam afvan 't Griek fch

Woord Mandra, dat een Beeften-Stal bete*

kent; als waar omtrent dit Kruid weleer zou

. Dit is wat ver gezogt, doch

ropa acauüi Scapis unifloii», Syfl.

R. Lugdb. 4*3. Mot. Mt
B. Pin. 169. Mandragora

fc Fcemina. CAM. Epit,

II* DïlL. VII» STUK.



654 Vyfmannige Kruiden.

JV. wie vindt beter ? De Ouden hebben reeds van

Afdeel.
ecn j^ruid onder dien naam gefproken , en daar-

Hoonv om kan het, met geen waarfchynlykheid , van

STUK * het Neerduitfch woord Mandraagen , (als op de

Eenvjy- Wortels zicr.de j die eenigermaata n;;ar het on«
Vf&C

'
derfte van een Menfch gclyken 3 ) afgeleid wor-

den. By fommigen wordt het, deswegen , Anthro-

pomorplwn geheten. In 't Franfch noemt men het

Maudragw. h ''i Kn/rclfch Mzndrake , in 't Hoog-

duitfeh Alrauri) Hunds- Appel of ook Erd-Ap-

fel, dat is Aardappel. Wy noemen het Man-

draagers- Kfüid»

Een dikke Wortel, in twee of drie Armen of

Becnen verdeeld , geeft een Stoel van Bladen,

lang en breed, als die der Beete, witaehtig en

glad , doch veel greoter in het zogenaamde Man-

netje dan in het Wyfjë , welk de Bladen zwart-

achtig heeft. De Bloemen komen , op cnkelde

Stcclen , tusfehen de Bladen voorr. De Vrugten

zyn in het eerfte grootst , vallende rond , als

kleine Appeltjes en hooggeel van Kleur; doch

in het VVyfje kieindcr en langwerpig, naarSor-

bcn -Bcsfen gelykende. Dit heeft ook de Bloem

uit den blaauwen paarfchachtig.

Deeze beiden groeijen in de heetfle deelen

van Europa, zo in Spanje, als in Italië. Men
heeft een ongemeen verkoelende en tevens ver-

doovende hoedanigheid aan dit Kruid toegc-

fchrecven. Van de Appeltjes zegt Djoscori-
des, dat zy $laap verwekken door den Reuk,

als ook wanneer menzc eet of dcrzclver uirge-'

p*
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perfte Sap nuttigt: maar R ay verhaalt, datdc IV.

©Dfchadelykheid van het ceten dcezer Vrugtcn Af°™i;

door Proeven gebleeken zy. Van de Venynige Hooro-

Eigenfchappen , die fommigen aan dit Kruid STÜK '

toefchryven, vind ik weinig bewys. De Worteljj^
9̂

maakt door braaken en afgaan een geweldige

Ontlafting , die fomtyds gevaarlyk is , zo de

vermaarde Boerhaave aanmerkte.

{2) Doodkruid met een Kruidige Steng enEy 11.

ronde effenrandige Bladen, sauSai^
Befie-'

'

Dit Kruid komt in de Bergachtige deelen van dxaagencf.

Europa op veele plaatfen voor. Zelfs in Enge-

land groeit bet overvloedig , zoRay verhaalt

,

by zeker Vlek , niet ver van Cambridge. Ia

Switzcrland is het in de Bosfchen van Hakhout
zeer gemeen, zegt de Heer Hall er. Niet

minder in Italië, alwaar men 'er den naam van

Bella Donna of Schoone Dame aan gegeven

heeft, om dat de Besfen fchoon voor 't Oog,

doch zeer fchadelyk zyn. Hierom noemt Clü-
siüs hetzelve Doodelyke Nagtfchade, en ande-

ren Nagtfchade met Zwarte Besfen. De Duit-

fchers heeten het Dolkruid of Slaapbesfen. Daar

zyn ook , die het eenvoudiglyk Groote Nagt-

fchade tytelen.

Het

Htrt. Clif! j 7 . Ups. 45. R. Lugdb. 4U. Solanum Meljno-

cetafus. c. b. Pi*. 166. Solanum Iethale. Clüs. HiJI. II. p,

«8. Don. Pmpu 4S6. KRAM. AuJlr.Si.GOUMt Mmsp. 107.

Belladonna majonbm folüs 6c floriUtH, TOURNï. Inji, 77.

VIL STUK,
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IV. Het heeft een Hcefterachtige , regtopftaandej
Ajdeei,.

gteng ^ van twee Gf drie £Hcn hoog, met me-

HooxD nigvuldige Takken. De Bladen zyn groot, fpits

stus, Eyrond , ruig , doch zagt op 't gevoel. Uit de

viSe\

CnWy
' Oxels komen getropte Bloemfteeltjes voort

,

ieder met éónc Bloem , die Pypachtig , doch

niettemin Klokvormig is , gelyk dezelve door

Tournefort zeer fraay is afgebeeld. Zy

heeft een vuil groene en bruin paarfche donkere

Kleur. DeBesfen, die in de Kelk aangroeijèn,

zyn typ wordende zwart en van grootte als

Druiven. Onder een dun Huidje bevatten zy

een Wynachtig Sap , dat laf zoet is , en daar

in menigvuldige kleine Zaadjes.

De jtaliaanen gebruiken de Besfen van dit

Kruid om onkundigen te bedriegen : want ten

getale van vier of zes, meer of min naar de

Jaaren en gcfteldheid van denMenfch, ingeno-

men , maakcn zy hem uitzinnig en, om zo te

fpreeken, dol : in grooter veelheid doen zy hem

in een diepen Slaap vallen , en nog meer zyn

doodclyk. Behalve de oude Hiftoriën daarvan,

heeft men , nog voor weinige Jaaren , in Vrank-

ryk, de fchaddykc uitwerkingen daar van on-

dervonden (+). Niettemin worden 'er , in de Ge-

neeskunde , verfcheide goede hoedanigheden aan

toegefchreeven. Van derzclver Sap werdt een

Syroop gemaakt, die in kleine veelheid, door

Ges-

f*; Zie de Uitgtzsgte reriantUBngen. VIII« DSSl» M»
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* Cls^erus, gebruikt is tot Pynftilling, enz (*). IV.

Het wordt gepreezen als een trcffelyk Oogmid- A*D *a*^

del. Wyn , daar een weinig van den Wortel in Hoofd.

afgetrokken is , heeft dc zonderlinge uitwerking

,

STUK*

om iemand, die 'er nugteren van gebruikt, dej^^f*
Eetenslusc te beneemen (f). Toen de Dolle

Kervel, als een uitwendig Geneesmiddel van de

Kanker en andere Kwaaien , nu omtrenr zeven-

tien Jaar geleeden , door den Weener Genees-

heer Storck zodanig opgehemeld was , dat

gantfeh Europa daar op ftatoogde, floegen eeni-

gen ook 't Gezigt op dc Reliadona en meenden

daar in niet minder kragtige uitwerkingen, tegen

die fchroomelyke Kwaal , ontdekc te hebben (.].):

doch die Gerugten fchynen thans byna wederom

in Slaap geraakt te zyn. Men kan nogthans niet

ontkennen , dat 'er een verzagteride en oplosfen-

de Eigcnichap in de ttladen plaats heeft. Dus is

dit Kruid, uitwendig, van dienst tegen Knoeft-

gezwellen. Ook (lilt het de Ontfteeking en Brand

in de Huid , even als andere Kruiden van deeze

natuur. Azyn in te neemen , of een Braakmid-

del , wordt als een Tegengift der Besfen aange-

preezen.

(3) Doodkruid nut een Kruidige Stengen nr,

<*) Zie de zelfden, 't zelfde Desl , bladr. jji. Oroog'

(t) 't Zelfde, blad*. SJ*.
V™iVg'

U) Zie dc Waarneemingen dienaargjandc , ifl 'c VI. D..

(O Atrops. Caule Heitoceo , Fol. Guuato- angu'atiï &c
T c

ai«

U. Deei* vil. Stuk.
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Afdeel
uügefneeden hoekige Bladen ; de Kelken g>*

v.
"

flooten met fpitfe hoeken.

Hoofd-
stuk. Hier komt de Alkekengi met eene droogeVrugt,

Etnwy- vvelke.in de Petersburgfehe Verhandelingen vcor-
vtgt

' '

gefield is , in aanmerking. Zy heeft de Bloem

bla:uw met een witten bodem en vyf blaauwe

Vlakjes. HetHonigbakje btftaatuit vyf Klepjes,

die het Vrugtbeginzel influiten , brengende de

Meeldraadjes voort, 't Gewas groeit in Peru en

is door Pater F e u i l l é e afgebeeld , die de

Steng aldaar bevondt drie of vier Voeten -hoog

te zyn , hebbende lang gelleclJe Bladen en aan

't end der T;K\'en een zeer groote Bloem. De

Vrugt gclykt naar die der Krieken over Zee ; als

een Blaadje zyude , 't welk in 't midden een

drooge Bufie bevat , met veele kleine Zaadje'.

Van de India anen worden de Vrugten tegen 't

Graveel gebruikt. '

Pu YsALis. Blaaskruid.

Een Raderachtige Bloem met famenluifcende

Meeldraadjes, en ecne Bezie met twee hollighe-

den , die in de opgeblazen Kelk vervat is , maa-

ken de byzondcre Kenmerken uit.

Dit Gefiagt bevat twaalf Soorten, waarvan

ik de vier eerften , ais Heeltcrs zynde , reeds be-

febrec-

Adcéngi Cal. prof.mde dlviCo , Ttuüu ficco. AEI. ?tlTi? >

i7«i • p. 319. Mant, 3? 9- Alkekengi amplo florc violacco.



fchreeven heb. Be vier laatfteö zyn Jaarlykfe, IV.

dc anderen overblyvendc Planten» Ik begin der*
F

yf

halve met Hoofd

(y) Blaaskruid met de Bladen dubbeld , uitge- v.

gulpt , ftomp , eenigermaate Wollig ; de

5^ng Kruidig en boven Fluimswyze. Lyuisri*

Dillen ius heeft deezc, onder den naam

van Kruipend Alkekengi van Busnes Jlyres , met

eene Tolachtige lymerige Bezie , af.-ebeclJ. 't

Gewas, dat ook in Vïrginie groeit, is bekend

in de Europifche Kruidhoven. De Besten zyn

zoet cn maaken, volgens de Waarneeming van

den Heer ClaytoNj een uitmuntend Water.

loozend middel uit.

(O Blaaskruid met de Bladen Eyrond , een vr.

weinig uitgegulpt , ftomp en kaalachtig
,Jc

e

a
nfyl"

de Bloemen by paaren , de Sttng Kruidig ^
•••

Dit Virginifche of ook Pen fylvan ifebe Kruid,

heeft veclc Stengetjes, nu leggende dan opdam-

de, naauwlyks een Voet lang, van boven Tak-

kig; de Bladen klein, Ryrondachtig, een wei.

nig Wollig , gedeeld ; de Bloemen geel. Het

brengt

(5) Pbyfalit FoL geminJs ,repandij, obtuCi &c Phyfeli»

RaJ.ce paeoni &c. II. CUtf. R. Lugxb. 4z6. GRON. Vin*

Ü. Alkfk. Bonarienfc repens &c Dill. Eltb. 11. T. 10.

(6) PbsfalU F.)!. ovitisf.i'TCp-r.I^ ft.-. 1'VT. Rad. pcrennl
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brengt een roode Befic , van grootte als een

Erwt, voort.

(7) Blaaskruïd met du 1

belde effemandige /pit-

je Bladen , en eene Kruidige Steng, die

! van onderen Tukkig is.

Dceze Soort komt natuurlyk voor in de Zui-

delyke deelen van Europa, als ook ïn Duitfch-

land en Japan , zo de Ridder aantekent. In

Oof:enryk groeit zy overvloedig by Tabor, ter

regterhand, op donkere plaatfen , als ook door-

gaans aan de kanten der Wyngaarden, die met

Heefiers bezet zyn , zegt Kramer. Men
vindt het , in de Elfaz, aan den Landweg, op

de Wynbergen by Barr , en elders, overvloe-

dig. In Switzerland vindt men het insgelyks op

dc Wynbergen , binnen de Wallen van liazcl ,

als ook in Kn npclboch en andere Bosfchngïcn,

op belommerde vogtige plaatfen, meeftinGrep*

pels en dergelyke laagten.

't Is een Gewas , onder den naam van Alte-

kengi, die van Arabifche afkomst fehynt tezyn,

alom bekend : gelyk men het ook Halicacabum

noemt , de Franfchcn Bagenaudes en Coqueret,

de Engclfchen Winterdierrics } dat is Winter-

kcr.

(7) A.ktktrv Fo!. reminis fntegris acutis &c. Phyfalis Cau-

Je fimpllc» ann'.:o, Tol. intcgsnlmis &c. ƒ/. Cliff Ups. MaU

Mti. 9ï. Oalib F<«s. 7 j. piiys. Rad. pcrenni &c. R.

Lugik. 4i8. rliys. Fl ibLta.-iis peduncuUij. Gouan. Momf.

log. MAPP. Alt. u. Sol Vcflcnrium. C. D Pist. 166, DOO.

Fcmpt. LOB. Icon. 262. TOURNF. Inji. 150»



Pentandria. 65i

kcrfen. De Duïtfchers secven 'er den naam aan IV.

van Judenkirfchen , Boderellen, Schlutten enz.
Afd

v
£e

wy noemen het Krieken over Zee. Het wil zeer Hoofd

wel in onze Tuinen voort, zig door zyne VVor- STUff*

tels uitbreidende, doch geeft 'er zelden, zo K;aï'
W£

veel ik waargenomen heb , Stengen van een

Elle hoog, gclyk op die plaatfen, daar hetna-

tuurlyk groeit. De Bladen zyn fpits Hartvormig

en de . Vrtigt is een fierlyke Bbns , rood van

Kleur , die in 't midden een ronde Eczie, als

ten kleine Kers, bevat.

DcezeBcsfen zyn zuurachtig zoet, maar wor-

den , als menze een weinig behandelr, bitter,

zegt Doktor Map pus. Dc Blaas is uit zig

zelve van dien Smaak. Zy zyn bcrugt als een

Middel , dat de Waterloozing ongemeen bevor-

dert , en het Landvolk eetzc , ten dien einde ,

fomtyds by Handen vol. Een Once van het Sap
wordt daar toe aangeprcezen. Het heeft verder

de uitwerkingen van alle dergelyke verkoelende

Vrugten en Ee;-fen. Zy komen in verfcheide Sa-

mengetelde Winkelmiddelen , zelfs die daarvan

den naam voerjr. Het Zaad zou tegen Kiespyn

dienftig zyn.

(8) Blaaskruid dat ruigachtig is , met effenran- vnr.
dige Hartvormige Bladen. rüSSL

f%) PbffaUs nufiescens , Fol. Cox

n*»t. i6 7o.

II. DlIL. VII. STOK.
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Te Lima in Peru groeit decze Soort , die veel

v
EJ1L,

gclykt na;:r den Witten Doornappel. De Steng

fv is hoog, gemikt, zeer fyn gchaaird enzagt, zo

K * wel als de Bladen. De Bloemen komen enkeld
CKU'

y ' voort; zy hangen nederwaards en zyn geel, met

een bruin gevLk.ten Navel en een ruige Keel.

j*^ (9) Blaaskruid dat zeer Takkig is, met hoe-

hoekt. kige gladde Takken en Eyronde getande

Bladen.

In de beide Indien komt decze voor , die be-

kend is in de Europifche Kruidhoven. De Steng

fchiet fomtydswel ter hoogte van drie Ellen op,

dat meer is dan eens Mans langtc. De Bladen

gelyken veel naar die van 't Kruid , dat men

Ganzevoet noemt ; de Bloemen naar die van de

gpwoon e Krieken over Zee : maar de Blaasjes

zyn geheel gevuld met de Besfen, die in vieren

van één fpringen , hebbende een Lymerig Sap.

Dillenius heeft dit Kruid in Afbeelding

gebragt, en tot decze zeilde Soort wordt een

dcrgclyk met Bladen van Spaanfche Peper , ins-

gelyks, als eene verfcheidenheid betrokken. Dus

fchynen die Soorten van Alkekcngi, welke uit

Hernandez door Recchi, als in Nieuw

Spanje

(9) Pbyfatis nmo&fima, RSmis anjnl. glabrii &c. Phyf

amu.i Rammisfau &c. //. CAfJ. Ups. Ft. ZejL R. Lu^.
417- H-.:

;cici!)um f. Sol. Ind. Cam. Hort. 70. T. 17- SoL,

Vef inJicum. C. B. Pin 166. Alk. Ind. glabrum Chenopo-

dii folio. Diil. Elth. 13. T ii. f. iz. p. Alk, Ind. glatw.

Qi^lci folio. Uï4. T. u. f, u.
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Spanje groenende , bcP.'l.rccvcn wordm, hier IV.

ook t'huis te hooren. De Vrugt van femrnigen AFD
^

Kr-

derzéïven was van groocte als een Oranje- Appel , FJoofd-

cn hadt een ongemeen verkoelend en verfris- STUK«

IStend Sap (*> £0**

(10) Blaaskruid dat zeer Takkig is , met Ly-
p *j Vs

merlge Bladen en hangende Bloemen. pukuem.

Dceze, ook in de beide Indien, doch inzon-"2<

derheid in Virginic huisveftende , wordt VirgU

nifche Alkekengi , met een gecle Vrugt , van

Pater Feüillóe geheten. Zorgv uldig werdc

dit Kruid in Peru aangekweekt, daar men het

Cipuli noemde en het Sap der Vrugteh niet

minder heilzaam vondt, tot verfrisfehinginhec-

tc Ziekten. Zy is ook Lymerig cn ruigachtig.

(u) Blaaskruid dat zeer Takkig is, met de XI.

VrugtJUeüjes langer dan de ruige Bladen. ẑ j3Su

Dit, in Ooftindie voorkomende, is een klein

uitgebreid Kruidje , met lange Maairen aan de

mikjes der Takken. Het groeit op woede plaat-

Ten van Malabar en Ceylon.
(i2j Blaas-
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'IV. Blaaskrüid dat zeer Takkig is >met ruig-
Vf
J
eel

' achtige Bladen en gejlrekte Bloemfteelen. g

tuk™ Tot dcczc Sonrt behoort niet het voorge-

X!T. melde Indifch Alkekengi van Dillenius, metï
r '

u ;'^l
Bladen V3n Ganzevoct , maar zyn Laag Barba»

Ryp*. difch , met bladen van Lookkruid. 't Is een

Amcrikaanfch Gewas , dat naar de drie voor-

gaanden zeer gelykt, maar in eenige opzigten

verfchilt. Uit de mikkco der Takken komt als

een groene Ryp of Daauw voort.. Het groeit

raauwlyks een Voet hoog , maar heeft de Stengen

wel een Vinger dik, die, zo wel als de Bla-

den, op 't aanrasken ftinken. De Bloemen zyn

klein a maar de Yïugien taamelyk groot en hoe-

kig , anders naar die van het gewoone Alke-

kengi veel gelykende; hoewel zy niet rood wor-

den , b'yvuidc meelt groen , en eene groene

Bezie bevattende , die zuurachtig is cn tevens

wat fcherp van Sma^k.

S o l A N u M. JMagtfchade.

De Kenmerken van dit uitgebreide Geflagt

beüaan, gelyk reeds opgemerkt is, in een Ra-

derachtige Bloem , die de Mcelknopjes byna

famengegroeid en aan den tip met een dnbbeld

Gaatje heeft, zynde de Vrugt een tweehokki-

ge Bezie.

Van

(ïi) Tkjfalii Rair.ofisfima Tol. vlUoflsSfc. Alkekengi Bat^a-

dcnièaana.nAlliariï folio. Dill. Elth. 10. T. 9. U »*
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Van de menigvuldige Soorten , die het heeft, IV.

zyn de Heefterachtigen reeds befchrecven* : des
Afd

v
eel#

ik een aanvang maak met de volgende Hoofd-

C<5) Nagtfchade met een ongedoornde , byna*u.D.iv.

Kruidige, hoekige , bogtige, ruuwe Steng iZ^èm*
de Bladen Vinswyze verdeeld , en gehoon- vi.

de Bloemtrosjes.

Dit Gewas noemt Feuillóe Nagtfchade
.

E
,

kcn'

met Eikenbladen. Hy beeldt het af ,£nbefchryft
b a iec'

het, als een Boompje maakende van vyf Voe-

ten hoogte, dat een fieriyke ronde Kroon heeft

,

en dus kan ik niet zien, in welk opzigt de Ge-
ftaltc gelyken zoude naar die van de Alfsranken

of het Bitterzoet. Aan 't end van ieder Takje
komt ccn Tuiltje van tien of twaalf Bloemen ,

die Violet zyn van Kleur, en waar op ronde Bes-

fen volgen, met een zoetachtig Sap. De Wor-
tel van dit Gewas bevondt hy dik cn groot. Op
de Gebergten by Valparayzo in Chili werdt het

door hem waargenomen. De Heer Jüssieu
heeft het ook in Peru gevonden.

(7) Nagtfchade met een ongedoornde Kruidige
R

Jit.

Steng , die glad en rondachtig is , op den wonden.

Grond de '

f«) Sölanim Caule inermi fuMietbnceo &c. Solanum Fol.

Querneis. Feü.IL. Perm». II. 721. T. ij.

(7) Solanum Caule inermi Herbacco lam' , teretiircufo

proftrnto, radicanre , Fol. pinnatitidis ,
racemiscymofis.LiNN.

Tt 5
II. Dul, VII, Stuk*
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IV. Grond leggende ei

Afdeel.
$\aten Vmswyze verdeeld en gekroonde

HooiD' Bloemtrosjes.
STUK*

Eewy. Dus uitvoerig wordt de bepaaling opgegeven
vs£e

' van ccne andore Peruviaaolche , welke door

den jonp.cn Heer Linnjeus is afgebeeld en

omümdigbefchreeven. DeUloemenzyn paarich-

achtig, de üesibn geel.

(ioj Nagtfchade met een ongedoornde Krui-

4lbê™jZn. dige Steng, effenrandïge Vinbladen enby»

^Knobbe. na verdeelde Eloemfteeltjes (*).

Dceze Soort maakt het Gewas der Aardap*

pelen uk > die tegenwoordig in Ei.rcra zo genv cv.

zyn, dat menze aldaar byna g<T>aii!^n>c-Tdiï::-2

aanmerken. Uit Peru fchyr.cn zv hi:r.ne cig'Tt-

lyke afkomft te hebben ,
zyndc Papas der Pe-

ruviaanen genoemd geweest doer Clusius
,

die in 't vermoeden viel , dat zy de Arachidm

van Theophrastus zouden zyn. Caspar
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B a u et ï n u s hadt hem de Afbeelding gezonden IV.

van die Kruid en dcszclfs Wortelen , welke hy ^'^et.

in 't jaar 1590 gekreegen hadt. Dus werdt het-BooFD-

zelve in Europa bekend: ja hy meldt, hoe hem 4™*
verhaald was, dat in Bourgonje, een Provincie

ni
^°n'51"

van Vrankryk, het ecten dcczer Wortelen vcr-

t'-V \v. -;; , ori ;• . : /; , ; 'J '.<:
, i! ;C

dair door Schurftige Huidkwaaien veroirzaakt

werden.

Men moet derhalve, al in 't begin der voor-

gaande Eeuw, de Aardappelen, die in byna ge-

heel Amerika den Ingezetenen voor Brood ftrek-

ten, in ens Wereldsdcel voortgeteeld hebben ;

*l welk men mag zeggen , dat 'er ook thans voor

een groot gedeelte door gefpyzigd wordt. Eén
voordeel is het, dat zy zeer wel voort willen

in een Zandige Grond , die te fchraal is voor

Koorn : een ander voordeel , dat ay van Stormen,

Plasregens en Onvvcers- Buijeo , zo niet getei-

ilerd worden als de Graanen : een derde, dat

zy zo gemakkelyk voort te teclen zyn. Dat zy

geen nadeel aanbrengen, wanneer zy flegtsmec

de behoorlyfce Saus en Tocfpyzen genuttigd

worden , is men door de Ondervinding thans ge-

roeg/.iam verzekerd. Voor het overige dienen

zy niet alleen tot Voedzel voor Mcnfcren en

Beeften ,zo raauw als tot Brood en allerlcy Ge-

bak , maar men kan 'er ook , even als van

Koorn, tot hec ftooken van Jenever, als me-

de tot Styfzel, Haairpoeijcr, enz. gebruik van

maa*

II. Dl£L. VII. STUK,



668 V\i-mannige Kruiden.

IV. maaken. Zelfs heeft men waargenomen , dat

'Afdeel.
een gtuk Lanc] s ongelyk meer Spyze aan Aard-

Hoofd- appelen uitlevert , dan aan Koorn (*).

«tuk. ,

t Qewas j s natuurlyk afgebeeld door C. Bau-

•vi£ï*
Wy

' hinüs, die daar in zekerlyk de gedagte Teke-

ning gevolgd hcefc, en vry beter dan by Mo-
RisoN. By Weinmann is maar een Takje met

Bloemen vertoond , van dit Kruid , dat naar

de gefteldhcid van den Grond en het Klimaat

een of twee Ellen, zelden eens Mans langte hoog

groeit. De Steng is hoekig en verdeelt zig in

veele Takken , uit wier Mikken de Bloemftee*

len voortkomen , die, zo wel als de Takken ,

bezet zyn met Bladlicelen , welke zes , agt of

meer Vinblaadjcs hebben , van langwerpig Ey-

rondc figuur , en uitloopen in een veel grooter

en ronder Blad. Ook komen tusfehen de eerst-

gemclden, aan den Bladftcel,nog kleiner Blaad-

jes voort. De Bloemen zyn grooter dan die van

degewoone Nagtfchade, vyfhoekig, doorgaans

paarfchachtig , en lömtyds blaauw of wit, niet

zonder Reuk. Zy groeijen by Trosjes van tien

,

twaalf of meer. In Ooftenryk heeft menze ge-

had met dubbelde Bloemen. De Vrugten zyn

ronde Appeltjes of Besfen, van grootte als een

Hazelnoot of kleiner, door de rvpwording don-

ker
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ker rood , in een witte Pap veel kleine Zaad- IV.

jes bevattende.
Afdk*l.

De Wortels van dit G<?was beflaan uit dik- FJoofd-

ke zig wyd en zyd verfpreidende Vezelen, aan iTVK -

welken hier en daar de Knobbels groeijen , die

men Aardappelen noemt. Deeze gelyken zo

veel naar de Truffels, dat de ltaliaanen dczel-

ven Tartoffoli geheten hebben; doch de Fran?

fchen r.oemcnze Taupinamhours , de EDgeirchen

Potatoes , dc Duitfchers Grubling. Somtyds han-

gen 'er wel veertig of vyftig aan één Stoel.

De grootte is zodanig vcrfchillende , dat men
'er van een Vuist, en niet grooter dan Erwten

aantreft: dc figuur trekt doorgaans naar 't lang-

werpig ronde , doch met zo veel veranderin-

gen, dat men 'er onder de duizend naauwlyks

twee zal vinden, die volftrekt egaal zyn. Dee-

ze Wortels of Knobbels moeten 's Winters

buiten Vorst gehouden worden ; dan kan men
in 'c Voorjaar dezclven geheel of by (lukken

in den Grond fteeken en dus nieuwe Planten

maaken. Sommigen hebben ook, door aflegging

der Takken , dit Gewas vermenigvuldigd : 't

welk veel werkelyker manier is, doch die meer

Aardappelen geeft. De Schil van fommigen is

rood, van anderen geel, van anderen wit, en

zulks geeft ook byna de eigenfekap van debin-

nenfte zclffcandigheid te kennen , die ongemeen

vcrfchillende is naar den Grond, waar ia zy

zyn geteeld. Dus overtreffen de Zceuwfche

,

by

II. Duu VII* STinu
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IV. by ons , in Smaakclykheid de Gelderfchcn cn die

Afdeel.
yan ancjcrc pr0vimiën.

sTuif. 00 Nagdchade met een ongedonrnde Kruidi-

xi. ge St&ig , effenreindige Ombladen en en-

j^S kilde Trosjes.

p°imp% Dit is een Prruviaanfch Kruid , dat in GcftaT-
neibladii'C.

te zeer naar t v<>! < ndc gehkc, uitgenomen dc

Bladen en de gladheid van dc Steng , enz.

xr'. (i-) Naetfchade ef?ï ongedoomde Kr'uidi-

J?"**^' ge Ste?ig, ingejheeden Vinbladen en enkeU

Appel- de Trosjes.
draagende, '

J

Dit, onder den naom van Appeltjes der Lief-

de, zeer bekende Kruid, is ook uit Zuid Ame-

rika afkomftig, en, zo wel ak h-t vcorige , een

Zaay-Gcwa5. Tournefort maakt 'er een Ge-

fiagt van onder de n mam van Lycoperjicon
,

van den Veneri lan A n cüillara alk i^liig,

die hetzelve Lycoperjicon Galeni , dat is WoJfs-

]\;(ik van Galemis , getyteU h:.dr. A.ideren

i" .emen het , met Camerari u s
, Appelen der

Liefde of Gulden - Appelen s wegens de beval-
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Jige Kleur, naar het Italiaanfch Pomme d'Oro; JV.

de Franfchen Pommes d'/ïmour, de Encelichen EJS-

Apples of Love, de Duiifchers Goldappfel. Hoofd*

.•Dit Kruid groeit ook in Ooin-die , alwaar"'^

het, volgens Rumphius, Appeltjes draagt ,J;
BV>zy'

die lle: k geribd zyn , doch.platacbtig , twee Duim
breed, ecrit glanzig geel cn d:n hoogrood van

Kleur. Hier vallen zy dikwils kleiner /doch oolc

grooter. Ivlen heeftze by Weinmann afge-

beeld , die byna vyf Duim breed zyn, en dus

als Appelen van een Vuist groot., (f). Zeke-

re vcrichcidcnhcid , uic Bauhinus aange»

haald , beeftze maar als Kerfen , doch van de

zelfde hoedanigheid. Vergiftig zynze niet, wor-

dende , zo DodoN-Zeus" verhaalt, van fommi-

gen met Peper , Zout cn Olie, gegeten. Ook
merkt Ritmphiüs aan, dat menze in Ooflin-

die teelt, om de Vrugten tot verfnapering byde

Kost te hebben. De Bladen /linken en 'c Ge-

was groeit, mids dat het onderfteund worde,

wel twee Ellen hoog. Men kweekt het , hier te

iande, flegts tot Sieraad in de Tuinen.

(13) Nagtfchade wet een ongedoornde Kruidi- xnr.

ge Steng ; ingejneeden Vinbladen , die Wol pel™Z
lis zyn \ tweedeelige gebladerde Tros/en en *"p

cru _

Haalrige Besfen. viaaniche.

Den

(t) Kruiih. PI. N. 9*5.

(13) Selannm C3«Ie inerm; He.Fncco, pinnnus wcXs

Lycoperficon Pimpineliac folio. FEUILL» JV«v« UI. p.

H Dem., vil. stus.
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IV. Den bynaam van Peruviaan/die voert dceze,
Afdeel, hoewel 'er verfcheide anderen , uit Peru af-

Hoofd- komftig , reeds befchreeven zyn ; in 't byzonder.

stuk. pater FEUii.r.éE geeft 'erde Af bccidingvan,
Eenwy- en vondtze in Splceten der Rotièn aan den Oe-

V'ge
' ver der Zee groeijende. De Bladen geleeken

zeer naar die van de kleine Pimpernel: de Steng,

omtrent twee Voeten hoog , gaf Trosjes van

Bloemen uit , als de gewoon e Appeltjes der

Liefde , doch het droeg veel kleiner Vrugtcn.

Het was zeer vet , maakendc de fland door 't

aanraaken Smeerig , en hadt een zeer fcherpen

Smaak.

slilnum
Nagtfchade met een ongedoornde Krui*

MonJTnum. dige Steng; de Bladen byna Hartvormig,

£3?"" üitgègulpt.

Dceze Peruviaanrche, aldaar Berg- Papas ge-

noemd wordende, heeft het Stengetje maar een

Handbreed hoog, en gedeelde Bladen met g-or-

te Roozekleurige Bloemen. De Wortel is Ey
rond, ongevaar een Duim dik, van binnen wit

en Vleczig en zeer goed van Smaak , zo dat

de Indiaanen 'er veel gebruik van maaken in

Vlecfchnat en andere Slurpfpyzen. Men zou

ze kleine ronde Berg- Aardappelen kunnen hee-

f ij) Nagt-

f14) Solanum Caule inermi Hctb. FüI. fubcord. rejwndis.
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(15) Nagtfchade met een ongetoomde ,/omtyds J V.

overblyvende Steng ; dubbelde Eyronde ef-
Af^.

fenrandige Bladen eu bynagekroonde Bloem- Hoofd-

fleelen.
STUK-

(16) Nagtfchade met een ongedoornde Kruidi- pl^lZ.
ge Steng ; de Bladen Eyrond Tandswyze Roodc

gehoekt en tweezydige knikkende Trosjes. jf^Lm,

Deeze Soort is dc gewoone Nagtfchade, die

men ook wel Tuin - Nagtfchade noemt , om dac

zy meeft voorkomt op bereide Gronden , ofook

by Mest» en Vuilnishoopen aan de Wegen en

op de Bouwlanden , door geheel Europa niet

alleen , maar zelfs ook in de beide Indien. De
Hoogduitfche naam Nachtfchatten , die van de

donkere Schaduw , welke het op den Grond geeft *

afkomltig zal zyn , is zckeiiyk de oirfprong van

den Nederduitfchen en van den Engelfchen naam.

De Franfchen noemen dit Kruid Morelle , de

(ü) Solarium Cau'c

Ciif. Ups. Fl. Suec. GHON. Virg. R. Lugib. DALIiL Paris f

Toubnï. &e. Sohnum Officinatum. C. B. Pin. 166. Sol.

^lio. Lob. Icon. *6z. Sol vu'gitum. Linn. Patulum.

Guiiieenfc. lhid. f. JJ4. »• Virginicum. Md. £ 35*. C Ju-

Vv
B. DVLU VII. STUK»
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Afdbi l
sPani

aardcn Terva «ora
,
de Italiaaren Salatro,

v.
* 't welk Daar den Latynfchen naam Solatrum ,

Hooid- by Plinius, zweemt. De Grieken hebben het
s™

m
Strychnos geheten.

De Nagtfchade heeft een Kruidige gearmde

Steng , zelden meer dan een Elle hoog , met

overhoekfe , lang gedeelde, bynaflap hangende

Bladen , die ovaalachtig zyn , met een lange

punt , donker ijroen van Kleur. Daar tegen-

over greeijen Trosjes 3 van witte Bloemen , en

daar op volgen , in de gemeende , zwarte Bes-

fen , waar van het Kruid den bynaam heeft.

Deezc Trosjes komen aan twee zyden van de

Steng en Takken voort. Twee Bladen groeijen

'er doorgaans by elkander, maar men vindt het

ook met er.keJde Bladen en enkelde Bloemired-

tjes, zo de Meer Gouan aanmerkt.

Onder de Uithcemfchc Nagtfchaden komen

aanmerkelyke Verfcheidenheden voor, die door

den geleerden Oi llenicts in Afbeelding zyn

gebragt.cn door onzen Ridder opgetekend. Hy

heeft 'er eene , die hcoger groeit en uitgebreid

is, met Vrugten als de Gemcene: een andere

die ruighaairig is , met geele Besfen. In deezc

beiden zyn de Takken rond. Ook heeft hy een

Cuineefche , met de Vrugt zo groot als Kerfen

en niettemin getrost , en een Virginifche , naar de

Gemecne gelykende , met ïuuwe Stengen. 1°

deeze beiden zyn de Takken hoekig. Daar by

komt een Joodfcke, met kromme Stekels aan de

Takken , en uitgekipte kaale of ongedoornde
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S

Bladen. Deeze worden , door L in nasus, als IV\

baflaarden van de Gemecne aangemerkt. De A™
v
= fit*

terstgemeïde gröcit wel drie Ellen hoog, doch Hoofd»

is niettemin een Jaarlykfch Gewas
,
gelyk de 8TUK'

anderen. J?
ono£*

Van de Ëuropifche, welke de Heer Hallef
onder de bepaalinge van Nagtfchade met hotkige,

gegolfde Bladen en eene gladde Steng, begrypt*

heeft zyn Ed. , in Switzerland , twee Verfchei-

denheden waargenomen , naar de Kleur der Bes-

fen. Behalve die met Zwarte * naamelyk, welke

de gemeende is , en Winkel -Nagtfchadegenoemd

wordt , vondc hy 'er eene, de Bladen minder

gegolfd hebbende , met Roode en eene andere

met Geele Besfen , die de Bladen flcrk gegolfd

en ruiger heeft: zie hier, wat zyn Ed. van de

kragtcn zegt (*).

s> Het Kruid is zagt , zoutachtig , maatig Sïaap-

s, verwekkende of Pynftillende. In een Pap *

i> tot oplegging , wordt hetzelve .tegen Ontftee-

>, kingen, Roos, Aambeijcn , Kankers en Keel-

», ziekten
, gepreezen. Eertyds werdt het genur>

3 , tigd; doch van de Bcsfcn hebben Jongens

5 j Stuipen gekrecgen en Hoenders zyn 'er van

,s geftorven, verhaalt Boerhaave en Al-
s, berti over de Belladonna. Ja de Damp zelf

>j zou Slaap verwekken , en het Kruid hierom

»i aan de Kinderwicgen gehecht worden, vol*

,>gen»

(*) Ennm. Stirp. lithtt, p, <oS.

Vv 2
ir. defl. vm s*v*>
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V9* jj gcns Bocgone. Het komt in de Popeljoen-
Af
^
eel

„ Zalf. Guenocius gebruikte den Wortel

Hoofd- s , in plaats van de Sarfaparil. Van de Vergifri-

STUK*
j> ge uitwerkinge des Kruids tot Moes ; kan

v;fe?
wy

»» mcn in ^e Ncuremburgfche Verhandelingen

„ een voorbeeld vinden.".

xvit. Nagtfchade met een ongedoornde Krui-

uEtbiopi- iige Steng; Eyronde uitgegulpt hoekige

'Siopi- Bladen ; de vrugtdraagende Steeltjes een>

fche
« bloemig en knikkende.

Die Soort vaa Nagtfchade , welke Lobel
Peper van Guinée noemt, zou ook in Ethiopië,

als mede in China huisveften. De Heer N. L.

Burmannus teltze , benevens nog negen an-

dere Soorten , onder de Kaapfe Planten. De Steng

is taamelyk ftyf. Zy draagt roode Appeltjes , die

fterk geribd cn hard zyn. De Bladen gclyken

veel naar die van 't Geele Bilièokruid.

xvitt. Ci8> Nagtfchade meteen ongedoornde Kruidige
xggg***

Steng; de Bladen Eyrond, Wollig; de

dtaagenJe. Bloemfleelen hangende en verdikt; de Kel-

ken ongedoornd.

Hier wordt deGewoonc Eijerplant bedoeld,

StlaKum Caul. in. H«rb. Fol. ovatis&c. Sol. Cal.

:

». C. Ü.Fin. ïw.Malaiafana, DOO, Pempt,4S**
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welke Bauhinüs noemt Appeldraagende IV.

Nagtfchade , met een langwerpige Frugi.TouR-
NEfort hadtze Melongena geheten en 'er ver-HooFi>-

fchillendc Soorten van gemaakt , naar de Kleur STÜIU

van de Vrugt , naar dat dezelve langwerpig of„i*
"*1*

rond is, met of zonder Doornen. Want,fchoon

wel de gewoone Eijerplant de Vrugtcn van groot-

te, Kleur cn Geftaltc
, byna als Hoender- of

Eende-Eijeren heeft, zyn 'er doch ook met
blaauw of paarfchachtige , met gecle en Rooze-

kleurige , met ronde en ftekelige Vrugten. In 't

Franfch noemt menze Mayenne of Aubergine,

in 't Engelfch Mad- Appels, in 't Hoogduirfch

Melantfen ; welke laatfte benaamingen , hoewel

van Mala infana, gclyk Dodonóus het heeft,

dat is Dol. Appelen, afgeleid, hier niet het al-

fcrminitc Itrookcn. De Vrugt naamelyk heeft

geen kwaade uitwerking
, ja flrekt zelfs aan

Menfchen tot Spyze , wordende , even als de

Appels der Liefde, met Peper, Azyn en Zour,

gegeten. By de Egyptcnaars , daar zy wel twee*

of driemaal zo groot vallen , zyn d -eze Appe-

len, 't zy onder de Afch of in de Pan gebra-

den, of ook in Water gekookt, een dagelykfe

Spyze, zo Bf.llonius verhaalt.

Linn/eus hadt bevoorens Gedoomde Kelken

aan dit Kruid tocgefchreevcn ,* doch thans geeft

zyn Ed. 'er , om het van de volgende Soort te

onderfcheiden ,
ongedoornde aan. Ik bevond in

de myne , die ik deezen Zomer groeijende had

,

eenige S tekeltjes aan de Kelken.To urnefort
Vv 3 heeft

II. Deel. VII. Stok*
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IV. heeft ze 'er vry Iterk mede bezet. Drie Aft
Afd

v̂
bl

beeldingen van dit Gewas vindt men by Wein».

H'oofd- makn , PI. N. 933 » 934 : waaruit tevens de
stuk,

verfchillende kleur en figuur der Vrugten en de

v>s«!'

tWy
' gedoemdheid der Kelken blykt. De aangehaalde

van Plükenet komt , wat de Bladen aan-

belangt, zeer weinig met de Eijerplant over-

een. Dezelve heeft een kromme lange Vrugt,

en niettemin merkt die Autheur aan, dat het

ilegts ecne Verfcheidenheid zy van de gewoo*

ne en geen byzöndere Soort, wordende Potlii-

jen van de Engellche Hoveniers geheten. Men
zou ze Kramme - Eijer Plant kunnen noemen.

Nagtfchade met een gedoomde Kruidige

»v Steng , Eyronde Wollige Bladen ; de Bloem-

i2c?
iadi

* jleelen hangende verdikt ; de Kelken g%
dotrnd.

De bynaam infanum voegt, ("ten ware men

'er ongezond door verdaan mogt even zo min

can deeze Oostindifche , van welke , zo R u M-

phius verhaalt , de Appelen a die 'er zo groot

a's Komkommers vallen , een gemcene Kost zyn

door geheel Indie a komende zelfi>, wanneer zy

in de langte doorgefneeden , en dan met Wyn
en Suiker gcfloofd zyn

,
op de Tafels der Groo-

tcn. Ten minlle wordt het Tamme of Tuin-

Trong

fis»? Solanum Caulc aculeato Herhaceo , Tol. ovatis Sc*
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Trong van dien Autheur thans hier t'huis ge- IV*.

bragt , ofjchoon ik aan dcszelfs Stengen niets
A'D

J«-
Doornachtigs kan befpcurcn i maar het Wilde Hoofo-

Treng', waar van de Appeltjes niet veel grooter STÜK *

dan Musketkogels zyn , is ftcrk gedoomd. Ook r̂
9Hts^

heeft hy van dit Kruid nog meer Verfehciden-

hedcn. De aangehaalde van Plukenet, by

de Engelfchen Brounjolly genoemd wordende,

heeft de Steng geheel effen , doch de Bladen

cn Kelken gedoomd. De Vrugt is fterk geribd,

rondachtig , uit den witten paarfch van Kleur.

Volgens hem is het die Soort van Nagtfchade ,

welke Focky der Javaneezcn by Bowtiüs gety-

teld wordt.

Een Takje dat my , onder den Soortnaim

van Solanum infanum , uit Oostindie toege-

zonden is , heeft hier en daar
,
op de Steng , Tak-

jes, Blad cn Bloemfteelen , ja zelfs op de Kel-

ken, een enkeld Stekeltje of Doorntje. Mis-

fchicn heeft dit Kruid eenigen tyd noodig, om
zynen wilden aart geheel afteleggen? Misfchien

ook krygt het weder Doornen door de lchraal-

Jieid van den Grond ? Rümphiüs merkt aan

,

dat van het Ambonfche Witte Trong, in de Ho.
ven gezaaid , de meefte Planten wel naar het

Moeder - Gewas gcleeken , maar onder dezdven

waren 'er met Doornen bezet, zegt hy , gelyk

het Wilde Trong ; cn dus kan men daar uit de

veranderlykheid van dit Kruid opmaaken. Hier

uit blykt ook, dat de meer of minder Gedoorn*
hcid cïgentlykgeen bcwyszy van een Soortelvk

verfchü. VV4 (20) Nagt-

iU Dekl, VU. STUK.
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IV. (-2o) Nagtfchade met een gedoomde Kruidige

Afdeel. steng, Hartvormige hoekige Jlekelige £la-

Hoofd- den en ruige Besfen , die door den Kelk

STUK* fafcfo ~ylu
XX.

5,
fero7!

MaIabar groeit dccze , die Aria • Schunda

stctkge. heet by Rh e ede. Zy komt in Geftake met

de beide voorgaande Soorten taamelyk overeen.

Behalve de Steng, Bladen, Blad- en Bloemftec-

len , zyn ook de Kelken zeer fterk gedoomd.

Men vindtze ook op Java.

xxr. (2 1) Nagtfchade met een gedoomde ruige Steng ,

ch?enfe

?l" de Bladen Hartvormig langwerpig vyf-

kaanfehê
kwabbig , met verheven Jlompe hoeken.

De Stengen van deeze Amerikaanfche Nagt-

fchade, van de Baay van Kampêche afkomftig,

Eyn fterk gedoomd ; zo ook de Bladen , die op

de groene boven -Vlakte paarfchc Stekels heb-

ben , fomtyds aan de enden gefternd en dik-

wijs met een breed Bandje omringd. DeBIoem-

tteelen hebben fterker Doornen en de Bloemen

Syn Violetkleurig,

(35) N**

(ao) SoUnum Caule acn!. Herb. Fol. Cordatis &c. Ana-
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(35) Nagtfchade met een gedoomde Kruidigs IV.

Steng ; de Bladen Hartvormig gehoekt en
&FD*Rl~

gehvabd; wederzyds ruig en Jlekelig. Hoofd-

Decze , in de Europifche Kruidhoven bekend xxxv.

en door Juffr. Merian in Afbeelding gebragt , f/^'^

'

heeft de Vrugtcn zodanig, dac zy naar getepel*/»"-

de Prammen gefyken. De Bladen zyn byna zo
*amaug*

breed als lang en mede zeer fcerfc gedoomd.

Zy 2egt dac de Vrugt in 't wilde geel is, in de

Tuinen rood en Vergiftig , wordende Jppeh

van Sodom geheten.

(36) Nagtfchade met de Steng en Bladfleelen xxxvt.

gedoomd; de Bladen uitgehoekt , van boven
?™iiula '

glad; de Bloémen gepluimd. Gepluimd.

Een Brafiliaanfch Kruid, Jurepeba by Piso
genaamd, maakt decze Soort uit. liet is geheel

Wollig en heeft Hartvormige Bladen.

(37) Nagtfchade met de Steng hoekig en ge- XXKVlJ

doornd ; de Bladen Vtnswyie verdeeld en r> r
>

fie-'

lu

ïu^>

(iS) Sotanum Cmle acuteito Herbaceo, Fo!. Corditïs Sec.

Vir. Hort. Cliff. Ups. R. LugJb. 4JJ. Sol. Bnrlwdenfe Spi-

(37) Selanum Caulc nculcuo *>-
:

i!*n> &c. R. Lugdb

z<7« f- 3+6, Sol. annunm Virg. oigricans I-iinjfiif. PLUK.
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Iv» fatelig aan beide zyden; met Jlompe uit'

v!
EU

^gehoekte Slippen : de Kelken gedoomd.

stuk* Met dceze Virginifche Soort, die ongemeen

Eoiviy- fterk gedoomd is, befluit ik thans hier de be«

fchryvinge van dit Geflagt. Zy heeft de Stekels

Sneeuwwit , de Vrugten klein , groen en wit

bont. Het is, gelyk de meelte voorigen, een

Jaarlykfch of Zaay - Gewas , groeijcnde door-

gaans maar anderhalf of twee Voeten hoog,

Capsicum. Spaanfche Peper*

Een Raderachtige Bloem , met famenluiken-

de Mcelknopjes ; een tweehokkig droog Zaad-

huisje, fomtyds naar een Bezie gelyfcende ; kan

men als de byzondere Kenmerken van dit Ge-

flagt befchouwen.

Het bevat vier Soorten, akemaal üitheemfche

Planten, als volgt.

ï. (i) Spaanfche Peper met een Kruidige Steng

en tnkelde Bkemfleeltjes.

Jaailyklb.

Dceze Soort is de gewoonlyk zogenaamde

Spaanfche Peper , die haare afkomtt uit Zuid-

Aineiika heeft , en van daar voortgeplant is in

llcxbscco, Pedunc . folitariis. Sjft Nat.

4. Kg. XIII. Gen. 25:. p. «S9- R.

mum. tl. Clip. Uns, FI. Z«yl. Mêt.

>ng:s propendenti nis, Tournï- tn **

Igatisfimom. C. B. />. ioz. YaiUa-
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Oostindie. Wy noemcnze ook wel Brafilie-Pe- IV.

fcr, de Franfehen Poivre tflnde ou de Guinee ,

Md**u
'de Engelfchen Guinny Pepper. De gewoone Hoofd-

naam, Capficum, is Giiekfch en van de bytcn-
gTOK*

de eigenfchap der Vrugten afgeleid, om welke^0K'sy"

reden fommigen die Kruid ook Piperitis genoemd

hebben» In de Zuidelyke deelen van Vrankryk

noemt men het ook wel le Ccrail des Jardins ,

dac is Tuin - Koraal , wegens de hoogroode

Vrugten.

Het groeit fomtyds een Elle hoog, hebben-

de groene getakte Stengen met Laneetvormige

Eladen ,
dunnetjes verfpreid en Bloemen als dip

der Nagtfchade; maar het brengt langwerpige

Vrugten, als fpitfc Haauvven, voort, van vee-

lerley figuur, fomtyds regt, fomtyds krom, en

altoos nederhangende. In 't eerst zyn dezelven

groen, doch worden in de rypheid hoogrood en

glanzig , als of zy gevernist waren. Hierin zyn

een menigte van platte Hartvormige Zaadjes

begreepen.

't Geheele Gewas is fcherp, doch het Zaad

munt hier in uit , als veel heeter zynde dan Pe-

per en brandende den Mond als Vuur, Van het

Aftrekzei ,
evenwel, op Brandcwyn, maaken

fommigen gebruik als een Maagmiddel , en het

kan in Bórftkwaalen , die uit Koude ontftaan,

ook van dienst zyn. Voor den Smaak worde

wel een Vrugt of twee gedaan by de in Azyn
ingelegde Komkommers en Augurkjes. I3y de

Indiaancn zyn de groene , ja zelfs de drooge

Haan-
II. DfcEL. VII. STUK,
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fï»i ANNiGf Kruiden.

IV. Haauwen een lekkere verfnapering , die zydoen
Afd

£
el

» in allerley Geregten.

stuk, C2) Spaanfche Peper met een Heejlerachtige

it. . gladde Steng en dubbelde Bloemjleeltjes.

Capfuüm

bSi*™' ^e kleinheid der Vrugten , als Aspergie-Bcs-

gendc fen } onderfcheidt deeze , die een overbly-

vend Heefterig Gewas is , kleinder Blaadjes

hebbende, zeer dun aan de Takken verfprcid,

cn de Vrugt niet altoos rond. Dus wordt de

Weftindifche
7
met pieramidaalc Besfen , hier ook

t'huis gebragt; zo wel als de tweede Indifche

van Rümphiüf, een Boompje dat vieren vyf

Voeten hoog groeit. Do Bloem (teel cjes zyn in

de voorgaande Soort dikwils dubbefd en in dce-

zfc fomtyds enkcld , fomtyds dubbeld ; zo de

Heer Gouan aanmerkt.

nr. Cs) Spaanfche Peper met een laag Heejler-

üchtige Steng en dikke Frugten van vee-

vrugtige, lerley figuur.

Van

fa) Cipfium Caul. Frutlc. Ixvi , Pedunculis gemini».

Mant. 47. Capf. Fr. minimo Cor.ko ml.ro. Bbown. Jam.

T. h«. f. 2. Piper Siliquos. m*gn. Bacc. Asparagi. J. B. IUJIM*

p. 944. Piper BraGl. Petitd. Clus. Cur. $S- Rt'MPH. Amb.

Pïper Indicom. BESL. Eyjf. Am. z. T. z. f. i.Caps. Fme-

tu !ongo Vcnrre tmrido, per fummiim tetiagono: C3ps.

bifido, 10URNJ. Injl. l$z.
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Van deeze, die door de grootte en dikte der 1VJ

Haauwen van de beide voorgaanden verfchiJt,
Af
^el«"

vindt men aanmerkelyke Verfcheidenheden
,
ge-Hooro-

lyk by Tournefort in befchryving enby s™K'

Weihma nn in Afbeelding , op Plaat 928 iniaT°
g:i

'

929, is te zien. De Vrugten zyn fomtyds geheel

rond en vau grootte als maatige -Appeltjes; meest

itaan zy overend of knikkende ; fomtyds zyn zy

,jcod , fomtyds geel van Kleur. De figuur is

doorgaans als een (lomp Kegeltje, 't Gewas heeft

naauwlyks een Voet hoogte.

(4) Spaanfche Peper met een Heejlerige ruuw- iv.

achtige Steng en enkelde Bloemfteelen. f?£™
Weinig verfchilt deeze van de Tweede Soort ,achtig.

dan dat de Besfen , die zy draagt, zo groot als

Kerfen zyn of grootcr. De Takken gaan regt-

hoekig uit de Steng, die fomtyds tot de hoogte

van een Boom groeit , zo Monardez aan-

gemerkt heeft.

Voorts moet ik , ten opzigt van alle de hier

voor befchreevcne Kruiden , die naar de Nagt-

fchade in hoedanigheid eenigszins gelyken , nog

erinneren , dat zy allen de Bladen fcheef ge-

vormd hebben, zodanig dat deecne zyde bv het

Steel-

(4) Capfuum Caule Fiuticofo tabnasculo , Fedanculis fo-

Rttliis. Cips. Caulc Frut. Pcdunc. geminis. R. Lugdb. 4:*.

Capficum Frmescens. H. CUff. 59. Caps. Brafiiianum Ctus.

Extt% 340. f. Caps. Indicmn. RumpH. Amit V. p. 247.

ii. dsei*. vu. srm.
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IV. Steeltje korter is, dan de andere: zyzyndöof-
Afdeel. gMns Qok ruuw op >t Gevoel , en de BloemfteeU

Hoofd* tjes groeijen aan de zyden der Bladen of tegeö

STUK- dezelvcn over.

Een Raderachtige Bloem , met een Neerhel-

lende Stamper eo de Meeldraadjes op het

Pypje zittende ; de Meelknopjes Spiraal : het

Zaadhuisje tweehokkig. Dus zyn de Kenmerken"

opgegeven van dit Geflagt, 't welk agt Soorten,

altemaal Üitheemfche , bevat.

(i) Chironia, die Kruidig is, met de Kelk-
* blaadjes Vliezig gekield.

Deeze , als een Kaapfche opgegeven , is doof

den Heer J. B u r m a jt n n s , onder de Ceylon-

fche Planten, afgebeeld, en befchreevenalseen

Soort van Wederick , met uitgehoekte , onge*

fteelde , Lancetvormige dricribbige Bladen , een

groote bïaauwe Bloem, den Kelk gekield, ge-

vleugeld, 't Gewas heeft een Vczcligcn Wortel

,

die , benevens de geheele Plant , in bitterheid

uitmunt, volgens Hermannus.

(a) Chironia , die Kruidig is , met Lancetvormi-

ge Bladen en eene vierhoekige Steng.

Dec-

(i) Chironia Hérbacea
,
Calydnti follolis &c. Syjt. Nat. XII.

Gen.z$*.p. Ï75. Veg. X1H. Gen. i S <.p. 191. Fl. Zeyl. *t>. *.

Clif 54. Lylïtnachh Folio finuito Sec. BoRM. Zeyl. i+J. T. «7-

(z) ChironU Hctbacea , Fol
4 Lanceolatis &c. A». Atei>

YI. Aft. 5.
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Decza, naar de Jasmyn gclykende, heefteen
A ^*

taamelvk hoogc Steng, en Bloemen als die van
FT

^
El '

de Tabak. De Groeiplaats is aan de Kaap der Hoorn-

Goede Hope.
STUK '

(3) Chironia met een enkelde Steng , de Bladen

/ma/ Lancetvormig.

Aan den voet der Bergen, op de Kaap, groeit
J^j)™*

deezc , die een Steng heeft van omtrent twee

Voeten , aan 't end uitloopende in drie Bloem*

fteelen , waar van de zydeiingfe een paar EIs-

vormigc Blikjes hebben. De Bloem is paarfch»

van grootte en figuur naar die der Lychnis gely-

kende, waar van de bynaam.

(4) Chironia , die Kruidig is , met byna J^"
c^'am

niaale Bladen , de Kelken zo lang als de Uia.

"

Bloem.

Deeze , in Kanada door den Heer Kalm
gevonden , heeft een ronde Steng van een Voet

hoog, met lange Takken en fmal Lancetvormi-

ge Bladen : de Bloemen , aan 't end eenzaam

voorkomende , zyn paarfch en zitten op lange

Steeltjes. Zy hebben Spiraale Meclknopjes»

(5) Chironia , dit Kruidig is , met een fcherp- v-

\U Dm. vu. Snjs.
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hoekige Steng , welke

Eyrond zyn, omvat wAfdeel.

Hoofd- _ T7 . . . .
,

stuk» I" Virginie is deeze waargenomen, dienaar

Emvjj. de Kleine Santorie gelykt , groeijendc maar een
w«e.

a
" yoet hoog, met Blaadjes als van Sc.Jans Kruid

en vergaarde Bloemen gelyk het zelve heeft: den

Styl gegaffeld : de Meelknopjes fpiraal.

vt. (6) Chironia, die Kruidig is met zeer /malle

SSSÜ Maden.
Vlafchach-

Onder den naam van een de Raponce nabyh-

mend Kruid , in de gedaante van Vlafch , van

de Kaap der Goede Hope, isdeeze door Breyn

afgebeeld. Men vindtze in de Openbaare Kruid-

hoven. De Kelken zyn ten halve in vyven ge-

deeld en Homp.

vu. (7) Chironia , die Heejlerachtig is en Bes/en

BttïcdTaal draagt.

Door den vermaarden Commelyn is dee-

2e, als een Boomachtige Kleine Santorie, in Af-

beelding gebragt en befchreeven. Dezelve maakt

een Boompje uit, dat byna 'tgcheele Jaar door

bloeit , met kleine roode Bloempjes, waar op

wceke Besfcn volg^D. Deeze heeft korte Kel-

ken.

(8) Cbi-

(6) Cl-lroKli Hcibacea Fol. I

(7 ) Chironia Frmocens Ba

aoiescens falpifetiun. Comai.
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(8) Chironia die Heeft- rachtig is, met Lan- IV.

cetvormigï, iets Wollige Bladen en Kloks-
Afd
J^

wyzs Kelken. Hoofd»

Tot deeze Soort is de Breedbladige Afrikaan- ttir.

fche Kleine Santorie van Co mm cl y n betrok p^Z^'t
ken, die veel groocer hoogroode Bloemen heek

,

;

:
";;iar

'

en waar van ook een Smalbladige voorkomt

,

ac
*

'S
*

meer gelykende naar die, welke onder de Afri-

kaanfche Planten , door den Hoogleeraar J. Bur-

mannus, is afgebeeld en befchretven. Dezelve .

draagen geen Besfen maar drooge Zaadhuisjes ,

die rond zyn. Beiden bloeijen zy , in de Euro-

pifche Tuinen, den geheelen Zomer.

In dc befchryving , welke de Heer Bergiüs
van deeze Soort geeft, meldt zyn Ed. dat de

Styl Draadachtig, regtopftaande, een weinig lan-

ger dan de Meeldraadjes is , blyvende op het

Zaadhuisje ,
terwyl hetzelve aanrypt. Hier van

befpeur ik geen blyk in de Afbeeldingen , noch

van den Heer Burmannus, noch van C

o

m-

melyn, in welke laatfte hy zeer duidelykvan

de Meeldraadjes af en nederwaards geboogen

zig vertoont , dat een weezentlyk verfchil uit-

maakt.

folif<ua. Mill. Dia. T. 97. Cer

6c anguftif, COMM. Rar. |g,

Cent. Fol. bui:» op^uflris anguftis

a°3. T. 7+. f. u
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IV. G a l a x. Springzaad»
Afdeel.

Hoo'fd-
Een Trompetachtige Bloem, met een tienbla-

stu5» digen Kelk: het Zaadhuisje ecnhokkig, tvvee-

Etnwy. kleppig, Veerkragtig.
*"S'*

J
Dus zyn de byzondere Kenmerken van dit Ge-

Ga'iax flagt, waar van maar ééne Soort bekend is, in

iffiioos.Virginie huisveftende* De Bloem heeft een Cy-

lindrifch Pypje, naauwlyks zo lang als de Kelk

en is plat gerand : de Meeldraadjes zyn klein

met ronde MeelkDopjes: de Styl is Draadachtig

cn zit op het Vrugtbeginzel , dat een Eyrond

Zaadhuisje wordt, 't welk twee grcote platach-

tige Zaaden bevat 9 die het, door zyne Veer-

kragt, weg doet ipringen. Hetfchynt Rankach-

tig te zyn , om dat Mitciielius hetzelve

yïticeïla genoemd heeft.

Lacoecia. Ilaazcn - Leger.

Dit Kruid , naav de Kroontjesdraagende ge-

kkende, heeft een algemeen en een byzonder

Omwindzel ; een Roosachtige Bloem met dc

Bloemblaadje* in tweeën gedeeld, en een en-

keld Zaad, onder ieder Bloem.

u\c\a Maar ééne Soort (O
'

1S
'

cr van bekend, aan

(i) Galax. Syji. Nat. XII. Gen. 274. P- i« 3.
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welke L i n n je v s den bynaam geeft van C^- IV.

minoides , onder welken 'er een byzonder Ge- lF
^*Et-

flagt van gemaakt was doorTournefor t , fIoofd-

als een Kruid , naar de Komyn gelykende. An- 3TU,r*

deren , immers , hadden het Wilde Komyn ge-^""**"

noemd. Bellonius getuigt, dat men 't op

Lemnos Haazen - Leger noemde , en daar van

heeft onze Ridder den Geflagtnaam gevormd.

Misfchien neftelen de Haazen in Bofchjes van

dit Kruid. Het groeit in Griekenland en aan de

Vafte Kust van Klein Alle , als ook by Kar-

thagena in Spanje.

De Gcftalte is als een klein Heeftertjc , met
dunne Stengetjes van een Span hoog, bezet

met ongeüeeldc, byna ronde, Zaagswys' inge-

fneeden Vinblaadjcs , ten getale van vyftien of

zeventien aan éénen Bladfteel , die 'er aan het Sten-

getje doorgaans maar vier of vyf zyn. Op den top

heeft het vyf of zes zagte ronde Hoofdjes , vol

Kafachtige Zaadjes , fcherper van Smaak dan

de Komyn en niet minder kragtig tot Windbree-

king, enz.

Roridula. Daauwertje.

De Kelk en Bloem zyn , in dit Geflagt , bei?

den vyfbladig: met de Mcelknopjes, van onde-

ren, naar het Balzakje gelykende en een drie-

kIePPig Zaadhuisje.

Maar

Cesn. Epifi. jo. Cuminum fylvtfhe Capiculis globofij.
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IV» Maar ééne Soort (i) bevat hetzelve , die door
ArD

v
EEL

' den Heer N. L Burmannus, eerst , onder

Hoofd- de Kaapfche Planten ontdekt , cn voorgefteld

STUK* is met d°n naam van Ireon verticülatum s welken

RoliduU de Ridder in dieQ van Roridula , om dac het naar

*cétand,
het Zonne " Daauw (Ros Solis of Drofera) ge-

lykt, veranderd heeft, 't Is een Heeftertje, dat

aan de enden der Takjes gefternde Blaadjes

heeft, die Elsvormig en plat zyn, met Draad-

achtige Tandjes , welke aan 't end Kliertjes

hebb'jn ,
gehaaird. De Bloemen komen , aan de

toppen der Takjes, uit de Oxelen der Blaadjes,

van drie tot zes op een gemeen Steeltje , uiten-

kelde Bloemfteeltjes voort. De Kelk is byna zo

lang als de Bloem , die korte Meeldraadjes heeft

en Mcelknopjes als gezegd is. Het Zaadhuisje

is byna driehoekig , drickleppig en heeft drie

hokjes, bevattende veele Zaaden.

Hier is de Bloem vyfbladig met Franje; de

Kelk vyfbladig zo wel als 't Honigbakje , dat

beurt houdt met de Bloemblaadjes, cndeVrugi

een eenhokkïg Zaadhuisje.

Van dit Geflagt is ook maar ééne Soort be.

kead (O , welke door Doktor Browne voor-

gc-

(i) Roridula. Sy/I. Nat. XII. Gen. 1234. P»
V^
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gefteld was , onder den naam van Kruidige , W
kleine Irecn , met langwerpige zeer fyn gekar-

FD™1*

telde Bladen ,
gehaairde Stoppeltjes , en enkelde Hoofde

Bloemen indeOxels der Bladen. Zy is benoemd
ST^

naar den Heer Sadvages , door zyne befchry-
msp

ving der Montpellierfche Planten vermaard. In

de Westindiën , op St. Domingo , Jamaika en

te Suriname, is haare Groeiplaats. deHeerjAc-

Qüin heeftzeop Marterique waargenomen. Haa-

re Geftalte is als die van St. J.ins Kruid, heb-

bende naauwlyks een Voet hoogte. Zy heeft

regtopftaande Kruidige Stengetjes , bezet met

Lancetsvvys Evronde fpitfe Bladen , die gekar-

teld zyn en gefteeld. De gehaairde Stoppeltjes

bezetten byna de geheele Steng. De Bloemen

zyn wit en Reukeloos.

De Kelk is tweekleppig; de Bloem vyfbla-

dig ; de Stempel driedeelig in dit Gefiagt , t
welk een drieklcppig Zaadhuisje heeft, in ééne

Holligheid drie Zaaden bevattende.

Hiervan zyn drie Soorten, altemaal Uitheem-

fche, bekend, als volgt.

fO Claytonia met Liniaak Bladen,
Q

i.

(

Derf© 1

fche.

(l) CUytonlt Foilislineaiibus. Sjft. Nat. XII. Gen. 284. p.

»«;. Vtg. XIII. Gen. 187. p. 203. Claytonia. GRON. Firg.

*1, 3T. Ornlthogilis affinis Virg. &c. PLUK. Mm, 172. T,
f. j. Rudb. Elyu II. p. 139. f. f,

Xx 3
U. Dm. vu. Stok.
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ïv« Deeze Virginifche is benoemd eer eere van
AFD

v
E
.

EL
' den Heer ClaytoNj door wien de Kruidkun-

Hoofd- de verrykt werdt met de kennis van zo vecle
ST

£
K

' £e vooren 0DDekende Gewasfen uit die Land-

?;&e!

nWy
~
ftrcek en met de opheldering van anderen. Zy
gaf dus aanleiding tot den Geflagtnaam. 't Is een

onnozel Plantje , welks Stengetje , Daauwlyks

een halve Handbreed hoog , uitloopt in een

Trosje , van zes , agt of tien Bloemen , die ie-

der een Steeltje hebben. De Kleur der/elven is

wit, met roode Streepjes van binnen. Het Sten-

getje legt op den Grondden verbergt zig, als

de Bloemen afgevallen zyn , met de Zaadhuis-

jes onder de Aarde. Het heeft een knobbeligen

Wortel en draagt doorgaans maar twee Bladen

die fmal , glad en Vleezig zyn : het ccne by den

Wortel j het andere onder aan de Bloemtros

welke naar die van de Veld - Ajuin gelykt.

aJyfm* ( 2) Claytonia met Eyronde Bladen.

Sibciüchc
£je Hcer L i nn Jius kreeg dit Kruid van Pc

tersburg , alwaar men het uit Siberië bekomen

hadt. Het bloeide in de Upfalfche Tuin , en

werdt door zyn Ed. niet alleen in Afbeelding

gebragt, maar ook omftandig beichrceven. De

Wortclbladcn zyn gefteeld
,
Eyrond en zeer glad.

Het heeft twee Stengen , dienaar den Grond hel-

len,

(z) Ctaytonia Fol, omls, H. Ups. S z. Limnia. Ali.



len , en dceze hebben twee dergelyke Bladen , IV-
ongefteeld , doch ook fterk geribd als die van Afdeel}

Weegbree, by elkander, onder de Bloemtros. Hoq^
De Bloemen zyn zeer lang gedeeld en hebben stuk.

dit byzonders , dat zy over dag , en by mooy Mo»oSy.

Weer, opgeregt ftaan , maar , by Onweer en te-"'
*

gen den Avond, gaan nederhangen. Dit niet al-

leen , maar de Bloemfteel regt zig niet op , voor

dat de Bloem ontluikt : zo dra die verflenst is

,

buigt hy zig neer , en verheft zig wederom , by

de rypwording van het Zaad. De Kleur der

Bloemen is rood.

<3) Claytonia met een Boomachtige opjlaande cu^a
Steng. Pertulat**

De Ridder hadt bcvoorens dit Gewas onder
Ka*?fche*

de Crasfulaas geplaatst , met deezen zelfden by-

naam , om dat het van Dillen jus Crasfula ,

die Boomachtig is , in de gedaante van Porlc-

lein, genoemd was. Men vondt 'er, in de EI-

thamfchc Tuin , die een Stam hadden van een

Arm dik ,
grocijende één of twee Ellen hoog

;

doch niettemin hadden zy 'er nooit willen bloei-

jen, zo min als in Sweeden $ des Linn^eus
eindelyk cerft, na dat het in een Tuin te Ve-

netië gebloeid hadt, de Kenmerken van den Heer

Tua-

fï) ClaytarJa Canlc Arboreo crefto. Mant. zxu Crasfula

Porruhcaria. Sp. Plant. II. p. 406. Anacampfcros CauleAïbo*

teo, Sec. H. Clfflzoj. Upt.u7 . CrasfulaPorruhcx faaeAr-

botescen», Dill. Etth. 120, T. 101. f. **o,

Xï 4
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IV* Türra ontvangen heeft, wanr uit zyn Ed.
Afdeel,

voorkwam ^ dat het naast tot dit Gcflagt behoor-

Hoofd- de. Vrugtcn of Zaad hadt'er niet voortgebragt.

«tuk. jje afkomfl is van de Kaap der Goluc Hope.
Eenwy

Achyranthes. Kafblocm.

Een vyfbbdige Kelt zonder Bloemkrans ; de

Stempel in tweeën gedoeld, en enkekie Zwa-

den: worden als de byzordcre Ken cr^c.: op-

gegeven (*) van dit Gcfia^t, 't welk zes Soor-

ten , mecfr Ooitindifche, bevat, als

I. (ï) Kafbloem met een Heeflerachtige regtop-

ütsl^ra. Jliande Steng en omgeboogene Kelken , die

u.uuwc. tegen de Aair zyn aangedrukt*

(*) Naamelyk in Sy/l. Nat. ir^. Ed. XIIT , als ook in

Ed. XII. terwyl men in beiden, aan 't hoofd der KInsiè , in

nuiui. In Gever. PUntaf urn ; alwaar men zou denken^dat de

Ptrianth. trlpbyllum. Cor. Petala qlinque Calycifotmla perfi*

Jltntia. Wat zal men daar uit befluiien \

(i) Acbyrantbes Qmle Frutic. creóto, Calyc. reflexis , Sp-

ca: appresfis. Syji. Kat. XII. Gen zgy. p. i8d. Vt$. XIII.

Gen. 288. p. 204. Fl. Zeyl icj. Achyr. Caule erefto. Ht

Ciif. 41. R. LugM. 418. *. Amar. Sic. fpicatuj Cocc. Sic.

i<s. T. 9. Pluk. Phyt T. 260. f. 2. tournf. Infl.

GOOAN. Mcnsp. 116. fi, Amaranth. Spie. Zey!. Fol. obtulis

tici folio , Mad. Plok. Alm. 26. T. 10. V. 4. Mjlx. Dia.
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Tot decze Soort, die ruuw genoemd wordt, IV,

wegens de Aaircn , behoort in de eerfte plaats Afdeel.

de Siciliaanjche ge-aairde Amaranth van Tcur- Hoofd-

aefort, waar uit men begrypt, dat het Kruid iTüK'

eenigermaate zweemt naar de Amaranthen. Boe- »if/"
K0£ï'

cone hadt dezelve afgebeeld. Voorts is hier

t'huis gebragt de Ceylonjïhe, naar dezelve ge-

lykende, volgens de figuur van den Hoogleeraar

J. Burmannus. Deeze was door verfcheiden

Autheuren tot het Yzerkruid betrokken. Dan ook

die van Madrasf, by Plukenet voorkomen-

de , rondachtige Blaadjes hebbende , als van

den Kretifchen Di&amnus. Eindelyk brengt hier

ook de Ridder t'huis , het Mannetjes - Honds-

Oor van RüMPflius en de Cadeli van Mala-

bar : zeggende , dat de Arabifche Vcrfcheiden-

heid de Bladen wederzyds glad, groen en gelyk

aan die van het Ceylonfche Loodkruid heeft,

brecder dan in de Siciliaanfchc en van onderen

geftippeld (*).

De Heer N. L. Burmannus onderfcheidc

de Indifche Ruuwe Kaf'bloem, welke de Ridder

aanmerkte als een balterd - Kruid, hebbende de

Bladen ftomp Eyrond
,
dik, gegolfd en vyfmaal

grooter dan de Siciliaanfchc, welke evenwel

,

volgens Gou an, hoogcr dan eens Mans teng-

te wordt, met eene Aair van een Voet lang- Het

Honds-

opgegeven.

Xx 5
II DEBt, VII. STUIT,



Vyfmannice Kruiden.

IV. Honds - Oor Mannetje , by R u m p h i ü s , heeft
Afdeel. ^airen fomtyds wel twee Voeten lang, wel-

Hoofd- ke door de neergcboogen fcherpe Kelken zig als

stuk. weerhaaken aan de Kleederen hechten , en dus

de paden door wüdernisfcn byna ongebruik-

baar maaken. Dc Aairen zyn hier door zo rutiw,

dat iemand, die tedere Handen heeft, zig door

't opwaards Itryken daar aan bezeeren kan.

Men begrypt hier uit, dac die een zeer haate-

lyk Kruid zou zyn , indien het niet tot een Ge-

neesmiddel rtrekte tegen de Koode en andere

Buikloop ; zo wel op Ceylon als op Malabar

en de Molukkifche Eilanden: mislchien door ge-

heel Indie. Men gebruikt daar toe , echter, meest

het Wyfjes Honds Oor , dat de Bladen meer

naar Honds - Ooren gelykende heeft , hoewel

ook geenszins ltomp. Dit blyftlaag, heeft krui-

pende Stengetjes, die aan de Knietjes Wortel

fchietcn en zig naauwlyks een Voet of anderhalf

hoog verheffen.

Jh'ran*
Kaffc)lo<:m met een Heefierachtige ver/prei-

shel Lap' de Steng , neerleggende , en afgebroken Aai-

^Khsachti-
rm » ^ Bloempjes met een handeltje van

ge. haakige Borjleltjes aan beide zydtn.

Deeze is Klimmend Majer met cenc Klis-

achtige Vrugt genoemd en afgebecid door den

Heer

fz) Ach^nth» Caulc Fruticofo üiffufb Sec. Fl. Zejl.

Blitum lcandens Fr I iprwco. ',ijkm 4 7. T. > Z. f. ;.Cen-
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Heer J. BfRMANNüs. Anderen hadden ze *V*

ook tot het Y ze. kruid betrokken. De Stengetjes
Ari)*EU

'

fchynen gedoomd te zym de Bladen ovaal ,we- Hoofd-

derzyds fpits : de Zaad; oof- ;

jes gelyken naar
3™**

die der Klisfen. Het groeit in Ooitindie. ma,

(3) Kafbloem met een Heefierachtige uitge- ut.

breide Steng; de Bladen o~er hoeks : de Bloe-^^^lp,

men geaaird, ver van elkander , Eyrond; 5*^^*
de Keifan rappig.

Deeze is afgebeeld door Rum? mus, die

dezelve aanmerkt als eeu kruipende Heeftcr ,

hebbende de Bladen fpits Eyrond en lang ge-

field : de Aairen ongemeen dun en met zeer

kleine Bloempjes , wel een Voet long , aan de

end ti oni^eboogcn, cn in de Knopjes een zeer

Klein Zaad- bevattende.

(4) Kifbloem met viervoudige /malle Blaadjes iv.

en eene Aair , die gegaffeld is , Kroon:j\>s-
C

;'^Z%
1

Zeer gelykt deeze naar eene Soort van Paro-

nycliia , onder welken naam gedagte Hoogleer-

aar dezelve ook afbeeldt. Anderen hebbenzetoe

tt£fi - . : .- .het

Tol. ad Genicula corner: s Sec. Lus 1 Ztjl. i> 4 . T. c> i.z.

Amar. fol. tenuisfijno &c. Boéc. Mus. 4+. T. 10.

II. DIIL. VII. STUK.
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Afdeel
het Lirn0cnkruid » Amaranth

,
ja zelfs tot het

v.
" Gras betrokken. Ten opzigt van de Blaadjes

Hoofd- 70u zv n0^ meest n3ar het Walfcroo gelyken»
,T

£«w -
De Kelk is vyfbladiö cn hec heeft vyf Bloem-

•vïgc. blaadjes.

y*
f

(5) Kaf bloem met laag Heejlerachtige Sten*

thes fob- getjes en gepaarde/malle Blaadjes , die vlak

'Tégaf- en /pits zyn ; het Kroontje gegaffeld.

Deeze, in Virginie waargenomen , heeft vyf-

deeligc Kelkjes, die uit Eivormige ftyve Blaad-

jes befcaan , welke gebaard zyn. Ieder Kelkblaad-

je bevat een Meeldraadje. Bloemblaadjes zyn 'er

niet. Zy gelykt veel naar de voorgaande.

p
n '

at
(6) Kafbioem met leggende Stengen ^angwer»

teggendc, pige Aairenen twee Bloempjes by elkander ,

tusfehen haarige Hondeltjes.

Hier worde het Wyfjes - Honds - Oor van Rum«

phiüs t'huis gebragt, waar vantevooren isgc-

iproken. Men houdt het voor het Indifch Tzer-

kruid van Bontius, Het hceft-Ieggende , dik-

wils kruipende Stengen, van anderhalfVoet hoog

,

donker paarfch , Haairig. De Bladen zyn gepaard

,

ftdmp Eyrond , doch met een fpitfe Punt, aan

de kanten paarfchachtig. DeAairen, uit de mik-

ken voortkomende , zyn langwerpig , groen , doch

aan

(s) Achjrar.ihti Caul. fuffruricofis &c. Mant. 51.

(6) Achyranthes Qaul, proflratis Fruticoffs &c. Auris Gaw-

an Foemina. Rumph Amh. VI. p. 26. T. 11, Verbena ladica,

BONT, Jav, iso. T. lyo.
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aan 't end paarfchachtig : de Bloempjes klein, IV.

met hun tweeën vervat ineendriebladige Kelk, ArD«i»

die gefpitst is , en hebben ieder op zyde een Hoofd-

paar'fch Penfeeltje van Haakige Borfteltjes» S™K
*^

C e l o s 1 a. Haanekam.
ma"

De Kenmerken zyn bier , een driebladige ge-

kleurde Kelk, die naar de vyfbladige Bloemkrans

gelykt: de Meeldraadjes om laag met het ge-

plooide Honigbakje famengevoegd : het Zaad-

huisje Waterpas fplytende, en drie Zaaden be-

vattende.

In dit CTeflagt zyn thans negen Soorten , osk

altemaal Uitheemi'che Planten, begreepen, naa-

melyk.

(1) Haanekam met LaTicetvormige Bladen , iets ^
Zeisfenachtige Stoppeltjes , hoekige Bloem- Ar^te*.

fteeltjes en rappige Aairen. - uf ĝ

«"

(3) Haanekam met Eyronde Bladen, Zeis/en- n.

achtige Stoppeltjes , hoekige Bloemfteeltjes *£f
ari'

in rappige Aairen. Gep«-

(i) Cthft* Fol. lanceolajti» , SttodU ïutsraic

Nat. kil. Gen. zi6. p. i«7- ^S- XUI» Gen '

Cel. Fol. lineati-lanceol. H. Citffi + i. R. l*gdk.'

•a alb. hab WART. Cent. T. 7. Hort Mal X
|

(x) Ctlofia Fol. oraiis, Stjpulis falcatis &c

ïanicula. C. B. Pin, ui. Amar. Spica albesa

Makt. C«f. 7- T. 7- ^«/, X. P- W-

U,'D*M* VIL STCX»
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IV. Tot deczc beiden is de Amaranth , met eene
Afdeel.

wjtachtjge djkkere^ vgn Martjn ^ betrok_

Hoofd- ken. De eerfte zou in China, de tweede in Amc-
stük.

ri j.a ijuisveften. Zy komen beiden in Oostindie

vigiT
wy

' voor, volgens den Heer N. L. Burmannüs,
maakende de figuur der Bladen byna het eenig-

ilc verfchil. Volgens zyn Ed. zyn de Aairen uit

den rooden witachtig in deeze laatfïe. De Heer

G o u a n zegt , dat zy in de eerde , zo ver de

Aair bloeit, Vlecfchkleurig, doch daar zy Vrugt

draagt, bleeker zyn. Hy betrekt 'er toe de Ama-
ranth, die de Aairen Vleefchkleurïg heeft, met

glinfterend geel doorniengd, van Tournefort.

jPJuiT
Tot CCn Van bcidL'° fchynt die te behooren ,

Fig!
l

u waarvan, uit myne Veizamelimï van Japanfche

Planten hier de Afbeelding in Fig. i ,
op Plaat

XLIII . gegeven wordt. Myn Takje is een Voet
hoog: de Bladen zyn , onder, vier Duimen lang ,

met den Steel, en rykelykeen Duim breed, zeer

fpits Lancctvoimig. De Aairen van figuur als men
kan zien, fpits Eyrond, naamclyk of Kegelvor-

mig, van Kleur uit den rooden en geelen glan-

zig witachtig.

r!ilu ^ Haanekam met langwerpig Eyronde Bladen ,

Cri/tata. ronde eenlgermaate gejlreepte Bloemjieekn

,

Gekamde.
gn \angmrpige 4airen ,

Dcc*

(3) Cettjia Fol. oMongo- ovatfs &c. CC!. Fol. Lmceolno-

ü. Pin. th. Atr.u- !.:'. rv-^r, Pm. furreihs fliycsccnti'jtt.

HFHM. Lutjib. 30. Goi'AN. Mpnsp, 117,
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Deeze, die de Bladen fomtyds breeder, fom- IV.

tyds fmaller heeft , behoort tot de zogenaam- Ap»*eq

de Amaranthus Haanekam t in de Bloemtuinen Hoosd-

bekend. Zy komt 'er, mee de twee volgende, STUK'

van verfcheide Kleuren, geel, paarfch, groen ni

*UK6Z1'

en wit, ja ook driekleurig voor, en verfiertde

Bloemperken ongemeen ; maar kan naauwlyks

dan in Broeibakken geteeld worden: zyndeeen

Jaarig of Zaay- Gewas.

C4) Haanekam met Laficetswys - Eyronde , ge*
™*

ftreepte , uitermaate fpitjè Bladen, Zeis-Caftrnfa.

fmachtige Stoppeltjes en gekamde Aairen.

De halfmaanswyze Blaadjes aan de Steng on-

derfcheiden deeze, die by Rümphius Ge-

meenc Indifche Amaranth genoemd wordt. De
Bladen zyn , van onderen, met roode Aderen

gclircept of ook paarfch gevlakt; de onderlten

dikwils drievoudig en de Takjes komen ieder

uit een Oxel der Bladen voorr. Hy fehiet in

Indie wel op , tot de hoogte van zeven of agt

Voeten. De Bloem gelykt mede naar een Haa-

nekam, zynde hoog paarfch of fchoon Karmo-

zyn-rood van Kleur.

(5) Ha».

(4) Celof.a FoL Lanceolato-ovatis llneatïs &c. Annr. mi-

nor Spica fïngulari. Baba. IUr. 471. Tab. 1195. Aiiwr.

criftatitt. Cam. Epit. 791, Amar. vu'saiis. RumPH. Ami.V*

U. DlHJU VII. STUK»
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IV. (5) Haanekam met Eyronde , gejlrekte, niet

Afdeel. geoorde Bladen , een gejleufde Steng en

Hoofd veele gekamde Aairen.

tTü
y* De Kleur der Bloemen is hier volkomen

ctilfi* paarfch ,niet hoogrood mee een paarfeben Kiel

,

"Kg- zege de Ridder: des de Bynaam vreemd luidt;

xoodc.
te mcer 9 om dat de Bloemen der voorgaande

Soort ook een roode Kleur hebben. De Bladen

zyn driemaal zo dik als in de Gekamde, voor-

gemeld, en broofch. Zy maakt de fraaifte uit,

van de Haanekam- Amaranthen: allen uit Oost-

indie afkomltig.
' By Weinmann vindt men aanmerkelyke Ver-

fcheidenheden afgebeeld ; doch 't is niet moog-

lyk dezelven , in haare volle Schoonheid , zelfs

niet met Kleuren , in Plaat te brengen. De

Duitfchérs noemenzc , deswegen , Taufendfchön ,

dat is Duizcndfchoon. Zy werden bevoorensvan

den Heer L 1 n n je. u s aangezien als monltreuze

veranderingen, afhangende van de vetheid van den

Grond, en zyn Ed. merkte op , dat die Gewas,

ïn drooge magere Aarde gezaaid , zeer laag blyft

,

brengende natuurïyke Bloemen voort (*).
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Uit Zaad van Java is hier, in de Amfterdamfe 1*
Tuin, voor eenige Jaaren een zodanige Ama-

FD
£
EL*

ranth geteeld , die een Vadem hoog wierd en Hoofd*

met enkclde Aairen bloeide , welke door den
6TÜK*

Heer Bürmannus in Afbeelding is gebragt Hiat

S"°SJ'

en uitgegeven (*).

(6) Haanekam met Eyrond - langwerpige RU-
Cel^ps.

den , een opjlygende gepluimde Sceng en mcuiata.

overhoekfe end • Aairen rer van elkander. d£
eP

luim"

De Ridder hadt deeze Soort gevormd van de

Klimmende groote Haanekam der YVcstindiën ,

door Sloane Majer genaamd; doch de Heer

N. L. Bürmannus brengt ze ook tot de

Ooftindifche Planten , hoewel zyn Ed. erkent ,

dat de Javaan fche meer gclykt naar de Regtop-

ftaande Heefterige Amaranth van Sloane. De
tegenwoordige, van Jamaika, heeft een leggen-

de ronde Steng, met Takken, die ieder uicfoo-

pen in een Pluim van Aairen , welke zelf ook

dikwils Takken uitgeeven. De Bloempjes zyn

onderfchciden , hebbende korte Meeldraadjes en

een driedceligen Stempel.

(7) Haa-

(*) CeloGa Pyiamidaiis, Borm. Fl. IrJ. p. 65. Ta!). 25.



f* (7) Haanekam met Eyrond -langwerpige Bla*
'KL

* den , een losfe Tros en een driedeeligen

rr>- Stamper*

r. Aan de Kust van Senegal groeit dceze Soort,

die van de anderen zou verfchillen , door drie

ew>'*StyIen te hebben; doch inde befebryving worde

gezegd, dat zy één enkelden korten Styl heeft,

met drie Stempels, welke langer dan de Styl en

paarfch van Kleur zyn:zo dat zy, in ditopzigt,

met de voorgaande ftrookt. De Steng ftaatregc-

op en is Kruidig, hoekig, geltreept, anderhalf

Voet hoog, aan 't end gekroond met een Tros-

je van witte Bloemen, die Zilverkleurige, Ey-

rondc, Blikjes hebben. Het Z;;ac^ ; v ,-w.

is, bevat drie Klootronde Zaaden.

r« (8) Hoanekam met Lancetvormige , Wollige ,

ide.' Jlompe Bladen, getropte Aairen en gewolde

Meeldraadjes.

(9) Haanekam met Wigvormige fpitsacfitige

op"
.

Bladen en Klootronde zydelingfe Aairen.
ige.

Deeze beiden groeijen op 't Eiland Ccylon.

De laatfte is door den Heer J. Bürmannüs,

1 :i U Z, L io2.

neiformlbus acutlusculis &c. tl 2&,
ui. nodiAxnm. Burm. Znl i«. T. u

, sjlojofom &c. Pl.UK, Alm, X7*
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onder den naam van Indifche Knoopbloemige Ami- IV*.

ranthoides , welke uit den witten groenachtige
AFD

£
fiI

-'

Bloemhoofdjes heeft, afgebeeld en befchrecven. Hoofd.

't Is een zeer klein Plantje. STUK-

I l L e c e b u u m. Hardkelk,
Kta'

Een vyfbladige Kraakbeenige Kelk', zonder

Bloemkrans: een cnkelde Stempel : een vyfklep-

pig eenzaadig Zaadhuisje, onderfcheiden dit Ge-

flagt , 't welk zeventien Soorten , meest Eüro-

pilchen, bevat, naamelyk

(1) Hardkelk met een opgeregte Kruidige ge-
jit

r.

atmde Steng en gepaarde gladde Bladen, jtraebu.

Dceze Soort, en de drie volgende , zyn Oost« GeiHnd8*

ïndifche. Men vindtze Indifche Amaranth , met

doorfchynende Bladen van Majer,de Hoofdjes

tusfehen de Bladen verfpreid, by Plukenet
genoemd. Te vooren hadt LinnjEus dezelve

betrokken tot het Geflagt der Kaf bloem. De
Steng is Kruidig met Lancetvormig - Eyronde

Bladen , en draagt veele kleine ruige Aairtjes ,

die wit zyn , by elkander in de Oxels der Bladen

als ook in de Mikjes der Takken.

O) Hard"

(1) ïllccthum CauleereftoHeibaceabrachiato Sc 5;/?. Nat.

ch .ua M*Kt. so. Amar. Indor. Büti Folio &c. Plus. Alm,

Yy ,

XI. Deel. VII. Stuk.
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IV.
(2 ) Hardkelfc , dat Heefierachtig is , met ge<

Afdeel.
paarde Bladen en famengejtelde Aairen , die

Hoofd- by elkander vergaard zyn.

II. Decze, Bloedige Kaf 'doei: genoemd gctvceir,

S^tST om ^at ^e Bladen wederzyds Bloedrood zyn,

heeft de Steng dikwils leggende, zeer Takkig:
°tMg

' de Aairen digt by elkander, ongctteeld, los en

Wollig: den Kelk groen en ruig: de Mcelknop-

jes geel, den Stamper paarfch. Het RoodeTzer»

kruid van Rümphiüs is hier t'huis gebrast

geweeft.

Ui. (3) Hardkelk met een byna Kruidige regtop-

^gcwS Jiaande Steng, zydelingfe Bloemenen over-

fl. XLiu. hoekje Bladen.
Fig. z.

Volgens den Ridder heeft deeze de Steng ftyf,

eenigermante Haairig, van onderen allcenlyk ge-

takt: de Bladen geteeld
,
cfïenrandig

,
fpitsach-

tig, van boven kaal, van onderen Wollig: de

Bloemfceeltjes zydelings zeer kort, met drie of

vier ongcftccldc Aairen, die ongclyk zyn, met

een Blaadje. Vyf Meeldraadjes van onderen fa-

mongevocgd , door middel van ecne vyfnnii^o

Kroon: een cnkeld Nierachüg Zaad. Van

(2) UUeebrum Frutescens , FoL oppofitis &c. Achyranriies

San^uinolcnra. Sp. PI. 29+. Verbena ruhra. RUMPH. Amb.

{i) meekom Caulfi (ubherbacen ereSo Sec. Achyranthei

Lanm. Sp. Plwt. i 9 6. Chcnopodum incanum Racemofum

ccc. Burm. Z*yl 60 a«. f. r. Anir. Ind. vcitkiil al-
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Van dcczc komen, volgens den Heer N. L. I
T
/.

Bürmannüs, twee Verfcheidenheden voor, Afd *el *

in grootte verfchil lende , waar van de grootftc Hoofd-
ne Steng regtopftaande heeft, met zeer veele STUK»

opgcregte l afckige Aairen ; wordende van de Ja- nif
on°sy *

Taancn Cundaèg Casfi en Folie Kotte genoemd

;

de kleine een leggende Steng, met byna enkel-

de , zeer korte, eenvoudige Aairen. Dceze laat-

fte teelt uit het gevallen Zaad fterk in de Tui-

nen vooit. Met dezelve komt de Ceylonfche

Ganzcvoet , van den Heer J. Bürmannüs,
naast overeen, zo wel als de Indifche Amaranth

van Plükenetj maar van de Heefterachtï-

ge heb ik Takken van twee Voet lang uit Oost-

indie afkomftig, die een geheel ar.dere Vertoo-

ning maaken
; geïyk uit de Afbeelding van een

'l ak je daar van in Fig. a ,
op Plaat XLIII,

blykbaar is.

(4) Hardkelk met eene Kruidige regtop/laan- i^.

de , wit Wollig Stengen overhoekfe BladenJa^™
Dceze is , onder den naam van Irefine Ja- J^"«^h.

vanica, door den Heer N. L. Bürmannüs
afgebeeld. Het zou de Witte Amaranth van de

Gangcs , met fmaüe Salie - Bladen ,
zyn van Plu-

kf.net. Zy beeft Eyrond . Lancetvormige Bla-

den, die, gcly'kcrwys de Steng, wit Wollig

(4) Ukcfhrum C.ule Herhaceo ereSo Sec. Irefïne Tavanica.

cus. pluk. Alm. 26. P*)t. T. 10. f. 1.

Y y 3
II. DEttL. VII. STUK.
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IV* zyn, van boven Afchgraauw, Aan 't end komt
Afdeel.

ccn Y>]u \m van Aairen voort , die uit doorfchy-

Hoofd- nende groen gekielde Kelkjes beftaan. Het
stuk» Vrugtbeginzel is Klootrond met twee roode

v&*
Wym

Stempels , het Zaad glimmend zwart. Volgens

gezegden Hoogleeraar groeit de Steng wel een

Vadem hoog.

f

v. (5) Hardkelk met gekranjhe naakte Bloemenen

vïltcliu- leggende Stengen.

c-ckranst. Nu volgen Europifche Soorten. Deeze komt

alom voor; behalve, zo 't fchynt . in Duitfch-

land en in de Noordelyke Gewesten. In onze

Provinciën wordt zy in Vriesland, inOverysfel

en 'het Sticht , op vogtige Zandige Gronden ,

hier en daar gevonden. Vaillant nocmt/e

Moeras - Paronychia met Blaadjes van Wilde

Thym. Tournefort hadeze in de Levant

waargenomen. De Sneeuwwitte kruipende Po-

lygala van C. Baühi m u s , en die , welke L o-

bel afbeeldt , hooren hier t'huis.

vi. (6) Hardkelk met eenzaame Bloemen zyde*

Sufruna.
Ungs ^ m hag Hecjierige Stengen.

(s) V.Utthrum Flor. vertkillatis nudls &c. Ofd. na», jjy.

lllcc Caul. procumb. R. Lugdb. ai 4 . Dalib T*rU. 76,116.

lllccebrum. H. CHff. +9i . Paronychia Serpütifoiia paluftris.

VAILU. Pdr'm 157. T. is. f. 1. GOUAN Monsp. 117.GORT.

(6) IlUcthrum Flor. lateralibus foütariis &c. Iücc. Caule erec-

<o. R. Lugdh. 2i+ . Paronychia Hisp. Fruticofa Mytti *"!»•

TOURNF. /«/f. jog.
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Dcczc is Spaanfchc Heefcerige Poronyebia ,
IV.

met Myrtcnbladen , van Toorneforï ge-
AFD

Jf
ï-

tytcld. Zy heeft een opftaandc Steng. De Groei- Hoofd-

plaats is in Spanje.
STUK *

(7) Hardkclk met de Aairen in Kroontjes over

tem zyde en verfpreide Stengen. r »;„>«.

"

Kroonig.

Deeze is gevonden in Portugal, als ook in

Languedok en Provence. Het is
, gelyk de bei-

de voorgaanden , een klein Kruidje, dat naar

het Varkens -Gras gelykt, hebbende een Draad-

achtige Steng, bezet met vier imallc Blaadjes.

De Bloemen zyn vergaard tot Aairen, en dee-

ze tot Kroontjes , zo op zyde als aan 't end

der Takjes. Het heeft de Kelken vyfbladig,

gekleurd , met Baardjes. Boccone hadt hec

de Knietjes , geheten*

(8) Hardkelk , die de Bloemen met glanzige vnu

Blikjes omringd heeft; de Stengen leggen- et,"*"*'

de ; de Bladen effen.
Schubbig.

De Bloemen zyn , in de gezegde glanzige

r- zo. f. 3.

(t) Illecebrum Flor. Brart. nitidis obwlhttü &c. Herni.iria

i*]uamis nindis &c. /ƒ. Cliff, Ups. R. Lugü. &c, Parony.

:hia Hispanica. Clus. Hi/I. II. p. 183* Hap. +78.TOUBNI.
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IV' Blikjes of Schubben
, byna geheel verborgen in

Afdeel.
deeze g00rt - wc\^e <je Spaanfche Paronychm

Hoofd- is van Clusiös; waar uit de Groeiplaats
«TUK.

blykt. Zy komt ook voor in Languedok en Pror

^V^'^vence. Het Kruidje verfchilc anders van de

voorgaanden weinig.

ix. (9) Hardkelk, wier end -Hoofdjes met glanzi-

cïpfta™ ëe blikjes bedekt zyn ; de Stengen byna regt-

opjlaande, de Bladen gehaaird van onde*.

Deeze is eenigszins fraaijer door de opfcaan»

de Stengetjes en de glanzig of Zilverwitte Hoofd-

jes, die groot zyn naar de kleinte van het Kruid-

je, gelyk uit de Afbeelding by LoBELblykt,
r

fio) Hardkelk met een opgeregte Kruidige.

* Steng ; de Bladen overïioeks en gepaard x
Lancetvormig , migachtig.

De Steng van deeze, die te Bengale, op ja-

va , en elders in Oostindie groeit , is regtop-

ftaande , ruigaehtig, een of anderhalf Voethoog :

de Bladen , die byna ongcflecld zyn , en breed

Lancetvormig, gefpitst, ruigaehtig, wederzyds
groen , groeijen ten deele overhoeks , ten deefo

gepaard of tegenover elkander, aan de Stengen:

de

(») llkctbmm Bra&. nitidis occulrantihus &c. Paronvchia

; eretto , Hci'jsceo Sec. M**t< 1
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de Aairtjes , die klein, ruuw en wie zyn , zit- IV.

ten niet alleen in de Oxels der Bladen , maar
AFi
£

E

L

'

ook aan den top, alwaar zy rondachtig getropt Hoofd-

zyn , zonder Bladen. STUS»

Die Soort van dit Geflagt, waar van ik een
Jjjjjj*!

Tak bezit meer dan een Voet lang, uit Oostin-pi jclui.

die gekomen, verfchilt aanmerkelyk van deeze.
3 *

Zy is in Fig. 3. op Plaat XLIU. afgebeeld.

De Steng, die regtoplhat, is glad, geelachtig

en met Leden , waar van het onderfte byna een

half Voet langte heeft. Van binnen fchynt zy

hol te zyn, als Riet. De Bladen grocijen gepaard

aan de Steng, by ieder Knoop twee, en daar

geeft dezelve ook lb ntyds Takjes uit. Zy zyn

fmal Lancetvormig , met een kort Steeltje. In

de Oxcls der Bladen komen de Bloemhoofdjes

voor , waar van de onderden rype Zaadhuis-

jes bevatten met een enkel Zaad. De Bloem-

hoofdjes zyn glanzig wit, uitgetropte Bloempjes

famengefleld. Aan dit gchcelc Gewas is gcene

Wolligheid te befpeuren.

(11) Hardkelk met verfpreide Bloemen , die Xr.
"

vergaard zyn , even groot ah de glanzigeJ
l

r
%'%*m

Blikjes, en leggende Stengen. Arabifch,

In Arabie zou, door wylen den Heer Fors-

kaohl, deeze waargenomen zyn, naar deagt-

fte Soort gclykendc. doch fmaller van Bladen,

en

(u) UUetbrum Floribus fpatfis congeftis &c. Mant. 51»

Yy 5
11. deïl. VU. Sm*
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IV. en de Bloemen niet tot end- Hoofdjes vergaard,
Afdeel. maar ]angS ^c geheele Steng verfpreid hebben*

Hoofd- de, met de Meeldraadjes van onderen famen-
sTUff. gevoegd en twee Stylen. In de uitgegevene

f'*™
y ' Flora Arabica , van dien Kruidleczer, viod ik

echter geen éénc Soort van dit Cefiagt opge-

tekend (*>

xn. (12) Hardkelk met kruipende Haairige Sten-

jub"rm? £en ' Eyronde gtfpüfa Bladen , het tegen*

tha/ '
over(taande kleinjt: de Hoofdjes byna Kloot.

a e* rond en eenigermaate gedoomd.

Dillen ius hadt deeze, niet Achyrantlia ,

maar Achyracantha genoemd , als een Plant

met Kaffige Bloem ;n en p;<;.'oornde [h-ofdjes

Hy geeft 'er Bladen van W itte Majer aan, en

zegt , dat 'er monfters van , aan den Engel-

fchen Kruidkenner Sherard, van Buenos

Ayres , de Hoofd Had van Tucuman in Zuid*

Amerika , gezonden waren. De Ridder heeft waar-

fchynlyk, door overhaalling , van Tucumania ge-

maakt Turcontannia , en dus zou men deeze

Plant, die een Wcfiindifche is, uit zyne Spec.

Plantarum voor een Turkfche aanzien : 't welk

wat veel verfchilt.

(13) Hid-

(*) Men zou mogen denken, of bet ook zyne Aebyran.

hadt end - Hoofdjes , enz.

(12; lllectbrum C3>.:!Ü)!i-: repenri'x-s pilofls &c. Achycantlïi

repens Foliis Bliti paUid-
-

. Dill. Ettb. g. T. 7. f. 7-



(13) Hardkelk met kruipende ruige StmSen *
A^Lm

breed Lancetvormige gefieelde Bladen en Vm

rondachtige kaale Hoofdjes. Hoofd-

Deeze,diein deWestindiën op dc Zce-Oe-
WJ»^

vers groeit, \s Kurasfaufch laag Amaranthoides , p iKn.;.

met Bladen van Varkens -Gras , door Her- ;; tkens.

man nos geheten. Als eene Verfcheidenheids' «ch.ig.

behoort daar toe, de Ruige Zee- Amarant!hoi-

des van P lom ier, met Bladen als van Zee-

Porfelein. Naar de volgende gelykt ze zeer
,

doch heeft de Steelen , niet de Bloemen ,
ruig.

(14) Hardkelk met kruipende gladde Stengen

;

breed Lancetvomige gefieelde Bladen en Dikbiadii.

ronde ruigachtige Hoofdjes.

Hier behoort dc Zee ^ Amaranthoides van

Plumier, met Varkens - Gras Bladen en Zil-

verkleurige Hoofdjes. Dezelve groeit ook op de •

Zee- Oevers van Amerika en nu in Spanje, zegt

de Ridder, en voegt 'erby , dat de Bloempjes,

voor fcherpziende Oogen, ruigachtig zyn^
{1$) lllecthrum Caulibus tepentibus hirtls &c MmU lii^

Gomphrena Polygonoides. Sp. PU I. p. "«T» f

f "**
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IV. Heer Jacquin beeldteen Plantje af, dat een
FI

y
EEL

grooc Onkruid is op de Velden van 't Eiland

Hoofd- Martenique , en langs den Grond kruipt, fchie-

STUK" tende Worteltjes uit ieder Knietje. Het beeft

tiij'.

nVJy
' de Bladen, zegt hy , Wigvormig ftomp Eyrond,

fpits
,
ongefteeld , 't welk aanmerkelyk van de

bcpaaling dcezer Soort verfchilt. Hy bcfchryft

het onder den naam van Qomphrcena Ficoidea ,

onder welken deeze Soort bevoorens door Lin-
ïïjeus was geboekt, maar oordeelt, dat het na-

der komt aan de Celofia , volgens de opgege-

vene Kenmerken,

xv. Oj) Hardkelk met kruipende Stengen, die we-

derzyds Wollig gekield zyn ; Lancetvormi-

Ongcfteeld. ge byna ongefteelde Blaadjes en langwerpi-

ge gladde Iluofdjes.

Dit dient genoegzaam tot onderfcheiding van

het Kruid dat Rümphiüs Garnaaten - Moes
noemt, om dat men het, in Oostindie, by dc

Garnaalen kookt. Volgens zyne befchryving moet

het niet zeer klein zyn : want de Leedjes der

Stèngen waren drie of vier Vingerbreed van el-

kander, geevende wc derzyds, en als in 't kruis,

Takken uit. Hy merkt aan , dat hier van eene

Vcrfcheidenheid was met klcinder , ïmaUer cn

dik-



dikker Blaadjes, welke misfehien tot de volgen- IV.

de Soort zou kunnen behooren.
Avwt-

een wonderbaare Verfcheidenheid in deeze Soort STUK *

heerfcht , zo ten opzigt van de Stengen , als deJ?™11*

Grootte van 't Gewas en der Bladen , die Ey-

rond , Lancetvormig , langwerpig, Ovaal, on-

gedeeld of gedeeld zyn , en de Hoofdjes en-

keld of famengefteld
;
gelyk uit veele monde rs 9

van Java ontvangen, bleek. Ik heb 'er één , onder

myne OostiDdifche Planten, die als eenmiddcl-

fiag is tusfeheo deeze Soort en de voorgaanden.

Hardkelk met kruipende gladde Stengen xvr.

en byna Rolronde Vleezige Bladen : dererl'/J"

Hoofdjes langwerpig, glad, aan 't end. ^*
rtnbl3.

Deeze in Brafil, op Kurasfau, als ook elders
dlg*

in de Westindiën gevonden, is door de figuur

der Blaadjes genoegzaam onderfcheiden.

(

1

7) Hardkelk met verfpreide Stengen , Eyron- xvrr.

de Bladen en vergairde Bloemen met glan- XK

''

zige Blikjes.
hl
£™<

Hier wordt de Spaanfche Paronychia, met

(lS) WecebTun CauL repent. glabris &c. Gomphratna

De Heer Burmannus merkt , dat 'er Hoofd

Bla-

Jv!tl
a

s.

Hlsp
'

fup'na Alfïmol, " Ca?,tuhs

II. DIEJU, VII. STUK.

cc. Mant. ,i.pa-

noribus.TouRNI.'
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IV. Bladen als van Muur en leggende Stengetjes
Afdeel mct k ]einer Hoofdjes (*) , die doorTouR»
Hoofd- nefort voorgefteld was , betrokken.

Eenwy. G l a u x. Melk. Kruid*
vige.

De Kelk is eenbladig , zonder Bloemkrans

:

het Zaadhuisje cenhokkig , vyfkleppig, vyfzaa*

dig, in dit Geflagt, 't welk maar ééne Soort be*

t. vat (i), die men in ons Land, alwaar het veel

m?rhhna. °P brakke Gronden en Zee -Stranden groeit,

M?kkiu5d
Zee • MeMruid noemt. De oirzaak dier benaa-

ming isafkomüig van de Ouden , wier denkbeeld

was , dat door deszelfs gebruik het Zog der Vrou-

wen vermeerderd weidt, 't Is zekerlyk een ge-

zond Kruidje, byna met de Beekeboom of Por*

fekin overeenkomende , dat lomergtn als Salade

ectcn. Het valt niet alleen op onze Stranden, zo

aan de Noord- als Zuiderzee , op die van En-

geland , Sweeden , en elders in Europa, maar

ook , volgens den Heer Pallas, op zoute

Moeras - Gronden
, binnenslands, in Siberië, en

zeer overvloedig aan de Oottzee. Loeseke
heeft het in Plaat gebragt onder de Pruisfifche

Planten. Men vindt het ook by L o b e l afgebeeld.

Dee-

(*) Dus wordt 2y uit het Werk van TOT/RNEïORT , *« Mant.

prima,?. SU voorgedragen ; doch die Autheur heeft, Capit.

minui cempaffis ; dat is minder digte of losfer Hoofdjes.

Gen. 291. p. z07.-H.Oiff. 43. R. Lugdb. 417. Ft. Sute. \99'

Lapp. 72. Glaux marimna. C. B. Fin. zi S . Allinc bifoüa

,

ïrua« Coiiandri, Radico -cn-cu'ata. Lor.s. Prusf. ij. T. 3,

Glaux cx :gua maiitiraa, an Dioscoiidis. Los. Uon.*M.



Dceze Autheur ftclt twyfelachtigyof het de IV.

Glaux van Dioscorides zy. Inderdaad/™** 1-

daar z\n andere Kruiden, welke insgelyks dien Hoofd-'

naam voeren ,behoorenc!e tot de Vlinderbloemen."^

En , wat de gezegde eigeniehap aangaat , van
niam

pntgs '

het Zog lo ven neerderen , dezelve vindt men

ook in andere Planten.

Het is een l-.ag Kruidje , naar Muur gelyken-

de, niet twee ovaalc Blaadjes by elkander aan

de groene SiengetjeS , die knoopig of met Leed-

jes zyn, en in wier Oxelen de Bloempjes voort-

komen ,
paaricnachtig van Kleur , verfierende

dit Plantje ongemeen* De meefte Stengetjes en

Takjes leggen, doch fommigen verheffen zig,

dragende ronde Huisjes als Koriander -Zaad,

waar in vyf Zaadhuisjes vervat zyn. De Wor-

tel blyft over en fehiet 's Voorjaars weder uit.

T H e s i o M. Vlafchblad,

Dit Geflagt heeft eenen eenbladigen Kei* ,

daar de Meeldraadjes ingeplant zyn , en een

cnkeld Zaad , dat met den Kelk gekroond is.

Het bevat thans elf Soorten , als volgt.

(i) Vlafchblad met een Bladerige Bloempluim u

en Liniaal* Blaadjes, Dee- 2§5-
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IV. Deeze voert den bynaam van Flafchbladig *
Afdeel. Qm ^e ze]fye recjen> waarom de Dukfchers aan

Hoofd- dit Geflagt den naam van Leinkraut geeven.Ik
fiTÜK* noem het liever Flafchblad , dewyl die naam

vi±e?
wy

' aan het Kruid Linaria eigener toebehoort en

tytel deeze Gemeen; om dat zy de gemeenfte

Soort is , voorkomende op drooge Gebergten in

Duitfchland eh de Zuidelyke deelen van Euro-

pa , als ook in de Levant en volgens den Heer

Pallas in Siberië. Bauhinus hadc het

Berg - Flafchkruid , met witachtige Bloempjes >

geheten ,ciiTournefort Byvoet met Vlajch»

kruid- Bladen, hebbende den Kelk der Bloemen

Volgens Gouan is 't een Kruid van ander*

half Voet hoogte in Languedok. Volgens Cli>

sius , die 'er de Afbeelding van geeft, heeft

het by Wecncn Takjes van een Voet lang,

maar by Parys viel het kleiner. De Heer Hal*

ler zegt , dac het niet zeldzaam voorkomt op

de Switzerfche Bergvelden en befehryft het als

zeer Takkig , met ftyve fmalie Blaadjes, gee-

vende overal Bloempjes, die in 't eerst groen

achtig wit, vervolgens geel worden. Hieronder

zit het Vrugtbeginzel , waar uit de Slippen van

den Kelk fpruiten, die Klokvormig is* in vier

of vyven gedeeld , geevende even zo veel

Meeldraadjes tot de zyden uit. Hy heeft van

binnen de zelfde Kleur als de Bloem. De Styl

is eokeld; de Stempel Klootrond.

(a) Vlafch-
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(2) Vlafchblad met een gebladerde Tros en Li-

niaale Bladen. y
tL

Op de Bergen en Heuvels van Italië en Pro- stuk.

vcnce , niet alleen , maar ook omftreeks Wee-
^

nen (*), komt deezevoor, welke van de voor-j^*w.

gaande verfchilt door niec Takkig te Zyn, de
ltalilcb*

Bladen ilnaller , digt by clkandc?r; de Bloemen

niet gepluimd maar getroft te hebben
,
zynde

dezelven dikwils in vieren , niet in vyven
, ja

ook fomtyds in drieën gedeeld. Deeze Soort ver-

gaat tegen den Winter niet, maar heeft een over-

blyvende Wortel.

(3) Vlafchblad met byna geaairde , Haairswys' m.
gevolde , zydelingfe Bloemen, en Rls'yor- ^am^
mige Bladen.

De reden van den Latynfchen bynaam deezer

nieuwe Soort , die aan de Kaap der Goede Ho

»

pe , door den Heer Koenig, gevonden is , niet"

doorgrondende , noem ik ze Wollig, wegens

de

ColliLm Ugnofum nypw. JPONTH. Antb. 2«i.5eg. F^rnu

HL p. 90. Alchimilla Alplna Lin.iriac foliis &c. TlLL. Pis.

*. Alchim. Linaiii folio Sec Shaw. Spec. 14. JAC<^. Vind.

Linnsus in Spee. Plant. Waarfchyulyk zal dit ook een Diuk-

feil zyn , om dat het onder de Sweedfchc Planten niet is aan-

getekend jAcqpiN vondt het by Weenen in Ooftenryk.

Cj) T^**Flor.fubfpicatisfecund«s cüüto - Laaati*. Mtnt.

Zz
IU Deel. vil sxv*.
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IV. de Wolligheid der Kelken. De Sterretjes zyn
Afdeel, maar ecn Handbreed hoog , met een Bloemtros-

Hoofd- je aan 't end.
iTVK.

iv. (4) Vlafchb'ad met geaairde efferf? Bloemen en

s2m2^ EUvormige zeer korte Blaadjes ver

fceaa-ta. kander.

Deeze , cok aan de Kaap groeijende

,

ter , hebbende een Steng van drie Voeten hoog

ter dikte van een Ganzefchaft, regtopftaande

,

oogfchynlyk byna Bladerloos. De Aairen zyn

byna van dikte als de Pink, door drie gelpitfte

Blikjes onderfcheiden»

y. fo) Vlafchblad met ongedeelde end- Hoofdje *

C
houS* driekantige gladde Bladen en Eyronde

Blikjes.

vt. f6) Vlafchblad met Kroontjes - Bloemen enLi-

^G«itKkr
niaale afloopemle Bladen.

Deeze beiden groeijen ook aan de Kaap , en

het laatfte is door Bercius oraftandig be-

fchreeven. Het heeft een Heefterige Steng.

vu. (7) Vlafchblad met Kroontjes - Bkemen en lang'

tü£*
U*' werpige Bladen* Deeze

Gekloond,
^ ^ ^ ^ s"

*

I *b fc Mm '14

(5) Theftum Flor. Capit. fesflübus teimïnalibus , Thcf. Flor.

(6) Thefium Flor. Umbellatis . Fol. linearibus &c.
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tteeze Soort komt voor , op vogtigc Weiden IV.

van Virgioie en Penfylvanie, en blyftovcr, vol-
Av

y
KfiL'

gens den Heer Kalm. De Steng verdeelt zig, Hoofd-

boven, in Takjes , die vyf- of driebloemige STUK '

Kroontjes draagen. ni^
onozy'

(8) Vlafchblad met gepelde Hoofdjes en drie-

kantige Bladen , welke aan den rand en /cakr«mm

Kiel 1

(o) Vlafchblad , dat gelieel gepluimd is. ix.

Dit, zo wel als 't voorige, ook aan de Kaap^JV
huisveftende, heefteen byna Houtige Steng van

een Voethoog, geheel tot een Bloempluim ge-

fchikt, als in het Walftroo,cn maar zeer kleine

Blaadjes hebbende, waar van de boven ften EIs-

vormig. De Bloempjes zyn ook zeer klein en

geftecld , hebbende een onder - Kelk , die in

drieën , vieren of vyyen , gedeeld is , afftandig

van den bovenden , en de Vrugt als Koriander-

zaad, gelyk in andere Soorten. Veel Bloempjes

misdraagen hier,

(10) Vlafchblad met byna geaairde , eenzydige , A
*>
k

Haairswys' gewolde Bloemen. ta*k.

(%)H*fium Capkulis Peduncu

fiERO. Cap. 72.

(9) Thifium totutn paniculatum

fio) Tbefium Flor. fubfpicatis

Zz
H. DtEL. VII. STUK.
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IV. Op hooge Bergen aan de Kaap groeit deeze

,

Afdeel. $ïe ^ §tcng bvna Houtig, regtopflaande en vier

Hoofd» Voeten lang heeft , met fpits Hartvormige Bla-

stuk. <jen van een rjuim groot, die dezelve omvatten.

Etnwy ^an '
C cnd komen Trosfen voort van kleine

V'&e
' Bloempjes , doormengd met grootere Eyronde

Blikjes.

xi. (H) Vlafchblad met driehloemige end - Steel-

ü'JtrbT Ws en Wuzige hyna Eyronde Bladen,

x>MAzd\g. Deeze , van den zelfden Landaart , fchynt

door Pluken et, onder den naam van Afri-

kaanfche Boomachtige Plant , met Porfelein- Bla-

den, voorgetteld te zyn. De Heer Bercjius
heeftze omftandig befchreeven. Hy zegt, dat

het Gewas zo zeer naar de Euphorbia gelykt

,

dat men het 'er , in den eerden opflag , byna

voor zoude aanzien. De Steng is Hcefterachtig

en dc Bladen zyn byna een Duim groot als in 't

voorgaande : zo dat deeze twee Soorten veel van

de anderen afwyken.

P is. d e r i a. Knapbesfen.

Onder de Planten , die de Bloemen , eer zy

open gaan , gedraaid hebben , is dit het eerst voor-

komende Kruid , hebbende den Styl in tweeën ge-

deeld. Het brengt een ledige , broofchc , tweezaa-

dige Bezie voort , en daarom noemt men het Knap-

besfen. De
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De cenigfte Soort (1) is een Ooftindifcb Ge-
was, dat Rum r h i u s Stinkende Winde noemf

A

Het groeit Heelrerachtig, met een Stam van om- H
trent een Vinger dik , die Ranken uitgeeft als

ST

de Winde , doch met Bladen , welke naar die

van Zuuring gelyken of van Patich , als niet gc-£*

oord zynde , met lange Steelen. üeeze Bladen

hebben een zodanig vlezen Reuk, dat de Indi-

aanen het Gewas , jn hunne Taal, deswegen

Veeflblad noemen. In 't voorbygaan van plaat-

fen , waar dit Kruid veel groeit , houdt men de

Neus toe , wegens den Stank. Nogthans wordt

het Sap daar van, of het Blad zelf, tot Wind-

breeking ingenomen. De Bloempjes komen Tros-

wyze uit de Oxelen , doch gelyken meer naar

kleine Klokjes of Kelkjes, dan naar die der Win-
de. Zy zyn meest gefronzeld of gedraaid , en daar

op volgen Vrugten als Kruisbefiën , van binnen

hol , en maar twee kleine Zaadjes , als Geerst,

bevattende.

Allamanda.
Dit Geflagt heeft zynen naam van den Heer

Allamand, thans Geneesheer van het Kei-

zerlyke Hof te Pecersburg , door wien de Kruid-

kunde onlangs verrykt is met verfcheide nieuwe

Geilagten van Planten , door zyn Ed. in en by

onze

KI. Manr, jz. Peg. XIII. Geil

U. RüMPH.^*.V.p.««.:
, Fl. Ind, p. 71.

Zz 3
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IV. onze Volkplantingen , aan de Kust van Zuid-
Afdeel. ^mer ijja j ontdekt.

ttooFD- De een
:

^fte Soort (1) wordt Klimmende Melk*
81 UK

" geevende Echinus van B a r re re genoemd. Zy

Aiiamanda groeit door geheel Guajana aan de Rivieren. Het

tenSf
6

'

Bladen in 't kruis heeft , welke langwerpig ftomp

Eyrondzyn , met een Puntje. Aan 't end der Ran-

ken komen zeer grootegeele Bloemen voort. Het

Zaadhuisje is Linsachtig , regtopftaande , ge-

doomd
,
eenhokkig , tweekleppig, veelzaadig. Het

Aftrekzei der Bladen , 't welk purgeerend is , werdt

aldaar tegen het Kolyk van Poitou gebruikt.

V 1 h c a. Maagdepalm.

Hier ayn de Bloemen Trompetachtig, doch

mede gedraaid voor dat zy opengaan: de Zaad-

huisjes , twee in getal , ftaan opwaards en be-

vatten eenvoudige Zaaden.

Van dit bekende Gewas komen vier Soorten

voor, naamelyk

I. (1) Maagdepalm met leggende Stengen, Lan-

mZoT* cetswys' Eyronde Bladen en gejleelde Bloe-

kk^«. men. Die

(1) Allamanda. Syji. Nat. r*g, XIIÏ. Gen. 1295. ? *°9.

llant. 2 14. Echinus fcandens Laftescens. Babbeb. jE^inoEi, 4».

&c. Sy/Ï. Nat. XII. Ren. 29}. p. 1S9. XIII. Gen. 29*. P-

A09. Vinca Fol. ovatis. //. Clif. Ups. Mat. Jfed. R. Lugdh.

12. Pcrvinca. Toürnf. Infi. 119. Hail. Hdv. } zü.GovMi

Afonsp. H9.CIem:MisDaplinoidesminor. C B. Fit. joi Clema-

tis Dashnoides. Bon Ptnpt. 405. CIcm. D.iphnoid.s , Vir. :4

Pefvlnca an Ccntunculus Plinik Lob. Ie tis.
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Dit zeer bekende Kruid groeit, volgens den IV.

Heer de Go rte r ,in de Bofchagie voor Uien-
Apj

Jr

ESt.

pas in Gelderland. Misfchienis het derhalve on- FIoof'd-

der onze inlandfche Planten te tellen , aangezien STUK*

men het in Duitfchland, Engeland en Vrankryk, r.i^
msT'

wild grocijmde vindt. Niets is gemecner aan de

Wegen in Switzcrland ,zegt de Heer Haller,
<2an degewoone kleine Maagdepalm. Dien naam

heeft hetzelve, om dat het Loof, gelyk bekend

is , by Trouwgevallen van jonge Lieden, tot het

verficren der Maagden niet alleen, maar ook toe

het beftrooijen van Bruid en Bruidegom
, gebruikt

wordt. De Latynfche naam, Vinca pervinca , is

de Moeder van den Icaliaanfchen Pervencha, den

Spaanfchcn Pervinqua , den Franfchen Pervan-

che en den Engelfchen Pervinche. De Duitfchers

noemen het Sinngrun of JVintergrun , die van

Brabant en Vlaanderen Pinkoorde.

De Gcftaltc is te bekend, om befchreeven te

worden. P l i n i v s noemt het Chamcedaphne of

Laage Laurier , en anderen Clematis Daphnoi-

des , om dc klimmende Ranken, die het heeft,

en dat dc Bladen eenigszins naar Laurierbladen

gelyken zouden. Ik zal alleen aanmerken , dac

'er, wat dc Kleur der Bloemen en Bladen aan-

gaat, veele Vcrfcheidenheden van zyn. Die met

bteck blaauwe Bloemen is degemeenlte. Voorts

heeft men ze met witte, paarfch- of roodachti-

ge en bonte: men heeftze met dubbelde of ge-

vulde Bloemen , van alle die Kleuren , en mee

bonte Bladen j doch in 't wilde vindt menze by-

ZZ 4 M
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IV. na nooit dan met bleek blaauwc Bloemen f des
Afdeel.

tj je verant3cr j ngen ^oor ^Q Kweeking zullen ver-

Hoofd- oirzaakt zyn.
stuk.

Y)Q Maag^epQ],^ js jn de Apotheeken bekend ,

^och weinig in gebruik. De Bladen zyn bitter

van Smaak en hebben een Samentrekkende kragc.

Om die reden vindt menze tegen den Witten

Vloed , tegen de Neusbloeding als men dezel-

\en flegts in de Mond houdt of in de Neus

fteekt , en als een Wondzui verend Middel aan-

gepreezen. Het Afkookzel , in Melkwcy , zou

,

volgens Tournefort, tegen den Roodcn

Loop, en tegen de Teering, dicnltig bevonden

zyn : een Gorgeldrank daar van tegen Keel-Ont-

iteckingen , enz. Boerhaave heeft aan het

Sap der Bladen een groote kragt tot Bloedzuive-

ling, tot wegnecming van Slymigc Vcrftoppin-

gen, cn in 't byzonder tegen het Blaauwfchuit,

toegelchrecven.

'II. C 23 Maagdepalm met opgeregte Stengen, Ey-
Vinca ronde Bladen en gefteelde Bloemtn.

Gwotc ^ Verfchcidenheid van de voorgaan-

de , wordt thans deeze aangemerkt , die men

Groote Maagdepalm noemt , komende meest voor

in de Zuidclyke deelen van Europa Zy kruipt

wat hooger op , hebbende de Bladen en Bloe-

men groctcr, zegt Dodo

n

je us. IndeBloem-

fteelcn

(i) Vinei Cauübus crecli! , F.il. ovatis , Flor. pedunculariï.

Gletaatu Djphnoldes wnjot. C. B. Pin. 302. DOO, Pemft, je«.
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fteelen en in de Kelken , die zo lang als het IV.

Bloempypje zyn, valt ook eenig verfchil. Tour- A,
°f**-

Nefort noemt deeze Brccdbladig , de andere Hoofd-

Smalbladig. Volgens eenigen zou het de Egyp- STVK»

tifche Maagdepalm van P l i n 1 u 3 zyn. jg**

(3) Maagdepalm met een windende Steng en
^JJ-

langwerpige Bladtn.
^T'u

In Karolina is deeze, een klimmend Rankge- mi&c *

was , door den Heer Catesby waargenomen.

Zy heeft Bladen als der Wilgen en een groote

platte Bloem.

(4) Maagdepalm met een Heejlerachtige regt- ™~

opjlaande Steng, gepaarde ongefteelde Bloe- R^zé-

men , en langwerpig Eyronde Bladen , die
klcaü^

de Steeltjes van onderen tweetandig hebben.

Deeze heeft haare Groeiplaats in Japan, op

Java en elders in Oofiiodie. In de Montpellier-

fehe Tuin wordt dezelve, of een dergelyke,

Prévanche de Madagafcar genoemd ,
volgens den

Heer Gouan. „ Men houdtze 'er (zegt hy)

3 , in de open Lugt , in 't Winterhuis en in

„ Broeihuizen. Zy is Heefterig , roodachtig ,

met

n>e volubili , Fol. ob!ongi<. Am. Acci. IV. p.

fcandens Salicis folio , Flore amplo plano.

Zz 5
II DlEL* VII. STO*»
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IV.. „ met de Bladen dikwils uitgerand, de BIoc-
Ar

v
E£L

»» men Roozekleurig , zeer lang van Pyp, die

Hoofd- „ boven wat wyder wordt. De onderften komen
STÜK * „ enkcld of eenzaam , de volgende by tweeën

,

vigt?™
3 '

*» v>eren 3 agten , en zo vervolgens voort ; zo

„ dat men 'er , in 't bovenfte van 't Gewas

,

„ ontelbaaren heeft."

In de Takjes , my van deeze Soort uit Oost-

indie bezorgd ,, vind ik de Bloemen niet meer

dan twee by elkander , (gelyk de Ridder het

waargenomen heeft), tot aan den top , en de

Zaadhuisjes vier op 't hoogfte s allen indeOxels

der Bladen , die langwerpig ovaal en cffenran-

dig zyn, met een witte middel -Rib : maar de

Kleur der Takjes 3 die rond en Houtig zyn , is

paarfchachtig. Gedagte Zaadhuisjes zyn niet zo

lang en fpïts als die van de gewoone Maagde-

palm , maar kort cn breed. Het Bloempypje

heeft wel een Duim langte.

Ceropecia. Kaarskroon.

De rand van de Bloem is famenluikende in

dit Geflagt , 't welk zyn naam daar van heeft

,

dat de Bloemen , met elkander, aan het ge-

mcenc Steeltje , als een Kaarskroon gefchikt

zyn. Het draagt twee regtopftaandc Scheedjes

niet gepluimde Zaaden.

Vier Soorten , meest Oostmdifchc, zyn 'er

ïn vervat, naamelyk:

(i) Kaars-
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(O Ksarskroon met hangende Kroontjes en op- IV.

geregte Bloemen. * Afdeeu

Deeze, in de Malabaarfe Kruidhof afgebeeld 3JtukI
ö"

is een Rankgewas , zig om 'c Geboomte flinge- r.
f

rende. Het heeft dunne, ronde, groene Sten-^fS*
gen , met langwerpige gefpiefte Bladen , aan*^*

b!oe

ieder Knietje twee, dik van geweefzel, dochmige.

zagt en glad. De Bloemen zyn vyfbladig, geel-

achtig green en groeijen aan een neerhangend

Kroontje , elk op haar eigen Steeltje ; doch

haare Blaadjes, die fmal en fpits zyn, krullen

om, en voegen zig met de Punten lamen, zo

dat zy ieder een getralied Bolletje uitmaaken

,

vertoonende zig met elkander als een Kaars-

kroon. Het midden van de Bloem is Blaasach-

tig en barst met een knappend Geluid. De
Zaadhuisjes gelyken naar die der volgende Ge-

flagten.

(2) Kaarskroon met tweelloemige Steeltjes. ^ n.

Deeze, die opCcylonis waargenomen, heeftbbSge.

eene klimmende Steng en de Bladen verfchillen

weinig van die der voorgaande , maar de Bloe-

men komen meestal gepaard uit de Oxelen , en zyn

niet omgeboogen, maar regt uitgeftrekt.

(3) Kaars-

CO CtrtptgU ümhellls pcndul.s F!or. erertis. Syjl. Nat. XU.
Gen. 299. p. i9i.*;.mi.Gen.3o3.p.zu.Nfoté.Niodem.

,
Vatli. Hort. Mal. IX. p. 27. T. ifi. Burm. Fl. Ind. p, 69,

(z) Ctroptgia Pedunculis bifbris. Fl. Zejl. 4 5.

II. Deeu VU. SïU*
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lv* (3) Kaarskroon met ongejleelde Kroontjes en
A*deel. PyUwyze Bladen.

Su™" Dit is een Kaapfch Gewas ,
't welk de Hoog-

in. leeraar J. JB u r m a n n u s in Afbeelding gebragc

eXÏ genoemd heeft, Gynanchum met Eikelachtige

ïylfaladige. Wortels Jmalle uitgehoekte Bladenen Bekerachtige

hoogroode Bloemen. In die Bladen kan ik geen

Pylvormigheid befpeuren. De Heer Linn^eus
zege, dat dezelven Pylvormig offmal Hartvor-

mig zyn , met omgeboogen randen , wederzyds

Wollig, van onderen bleeker. De Draadachtig

dunne windende Steng geeft uit de Oxcls der

Bladen veelbloemige Kroontjes, wier Bloemen

onder minder buikig zyn dan boven : 't welk

zig, in gezegde Afbeelding, ook anders ver-

De zo even gemelde zou nader fchynen te

behooren tot deeze Soort , en is ook tot dc
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Smalbladige Periploca t'huis gebragt door den jon- 19:

gen Heer üurmannus: maar de Ridder hadt Afi>**iJ

daar toe insgclyks eene andere van den ouden Hoofd.
Heer betrokken , die fmaller Blaadjes heeft, 't

STUK'

Schyntdat hier eenige verwarring plaats heeft, .

Mtn0S3'

misfchien daar uit fpruitende , dat men deAfri-

kaanfche of Kaapfche en Ooüindifche tot ééne

Soort heeft willen brengen.

Van de Eenvvyvigcn , onder de Vyfmannige

Kruiden ,
gaan wy thans over tot de Twee*

wyvigen, dat is , die twee Stylen of Stem-

pels hebben , als

Periploca. Slingerplant.

Dit Geïlagt heeft een Raderachtige Bloem ,

met een Honigbakje dat de Teeldeelcn omringt

,

geevende vyf Meeldraadjes uit. De Vrugt be-

ftaat,gelyk in de drie volgende , uit twee Scheed-

jes , daar in de gepluimde Zaaden Schubswyze

op elkander leggen , gelyk in 'c voorgaande

Geflagt.

Het bevat vier Soorten , altemaal Uitheem-

fche, als volgt.

(1) Slingerplant met de Bloemen van binnen r.

ruig, en aan *t end dei' Takken* c*1Z
1ma

On- *y*2»

N*t!xu. Gen. joo. p; i<iu rtZ. XIII. Gen. 30j.'p. liz.

Péripl. Fol. LanceoUto-ovam. H. CËff. 78. R« Lugdh. 410.

Apocynum Fol.otdongo C. B. Pin. 303. Periploca altera. Doo,

Ptmpu 4o8.Peripl.fe1pensanguflioreF0H9.L0a. /wn. 436.

IU Dm, vil, Sw*



734 Vyfmann1.ge £ruiöen*

IV. Onder den naam van Kruipende Periphca >

yf
EL

'met fmalle Bladen, vindt men deeze by Lobul

Hoofd» afgebeeld. Zy klimt, zegt hy, rondom de Boe.
stuk* men ^ met naare windende Ranken, gelyk het

Jtf"
Wy

' Geitenblad , naar welks Loof de Bladen ook wat

zweemen , doch puntiger zyn. De Scheedjes

van het Zaad voegen zig met de Punten aan el-

kander , zo dat zy naar een Vogelbek gelykem

De Groeiplaats wordt gefield in Syrië.

De Slingerende hoedanigheid der Ranken van

dit Gewas fchynt aanleiding gegeven te hebben

tot den Griekfchen naam , dewyl het zig daar

door in de Struiken verwart ; klimmende ook by

Stokken of Latten op , gelyk de Turkfche Boo*

Den. Hierom noem ik ze Slingerplant.

H. (&) Slingerplant met de Bloemen van binnen

Sk£%!?* ruig en gepluimd , de Bladen Lancetvormig
rgyptifchc ovaal.

Den bynaam heeft deeze van de Secamone ,

welke Alpinos voorftelt onderdo Egypti-

fche planten, en Tournefort noemt Pe-

riploca met langwerpige fmaller Bladen. Zy ver-

fchilt van dc voorgaande weinig , dan door de

kleinheid' ên menigvuldigheid der Bloemen.

itt Cs) Slingerplant met gefihubde Aairen,

hJièa. En-
^Ooftincü-

Pctiplwca r< ,'

- .on
;

- mi'jus. TOUftNF. Imft, 9i- SC'

O) PeriplKA Splcls imbacat.1. Ft, ZtyU H3. Teüpt. loU
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Enkelde Aairen , met fpüfe Schubben, waar IV.

tusfehen de Bloemen geplaatst zyn , komen
A™*BW

hier uit de Oxelsder Bladen voort, die Eyrond FIoofd-

en glad zyn, met zeer korte Steeltjes. De Bloem bTuK'

.

is Kiobwyzc uitgebreid, in vyven gedeeld en
'*ï**

heeft aan de hoeken, van binnen, eenopftaand

randje.

(4) Slingerplant met ruige Stengen.
p^\-t

Onder de zeldzaame Planten van den Amfler- luapX*

damfen Tuin is decze door den beroemden

Commelym afgebeeld. De Bladen kwamen

met die van de Maagdepalm byna overeen,

en het Gewas kroop , als het niet onderfteund

werdt , langs den Grond. Hier zou het Indifchc

kleine Apocynum , met Penningskruid-Bladen , van

Morison t'huis behooren. De aangehaalde van

den Heer Bürmannus fchynt aanmerkelyk

te verfchillen, en heeft de Vrugtbyna Komkom-

merachtig.

Cynanchum. Worgkruid.

Dit Geflagt verfchilt van het voorgaande in-

zonderheid door een Cylindifch Honigbakje ,

dat

anpifiis &c. BUBM. ZeyL 187- T. «3. G 1. A?ocynnm Caufc

*oI. perenne. R.. Lugib, 4iz. Apoc. genus fcand, ex Ind.

Or. Pluk. Mant. 17. T. 3 59. f. 2.

Periplcea Csulc hirfato. Apoc. fcind. Afr, COMJI.

Aar. ig. t. ig. Apcc. fcand. Afric. Pluk. Alm. 37.T. 137*

f. 4. Apoc. Ind. minus. Mok. Wjl. III. p. 6 11. S. ij. T. j. f. 62.

Cynanchum Fol. planis finuaiis Ue. EüRM. Afr, j 4. T. i#. f. *•

Dhl. vu. Stuk*
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IV. dat vyftandig is. Het bevat tien Soorten, meest
Apdebl. Weftindifche Planten.

stuk.
'

(O Worgkruid met een windende, werblyven*

i. de , Bladerlooze Steng.

BUdextoós ^e Euphorbia Viminalis > welke Alpinus
'onder de Egyptifche Planten afbeeldt, is thans

hier t'huis gebragt. De beroemde Her man-
kus noemde zc, Guineefch Jpocynum , dat ge-

heel Bladerloos is , met een witte vicrbladige

zeer welriekende Bloem. Volgens nader Waar-

necmingen van den Heer B asst, heeft zy een

Raderachtige Bloem , met een vyfdeeligen , zeer

kleinen Kelk ;
vyf Honigbakjes , die naar Bloem-

blaadjes gelyken , en een geknopten Styl. De
Mcelknopjes , die klein en bruin zyn, zitten op

het Knopje.

Dit Gewns wordt lange of Egyptifche Peper

genoemd van V e s l i n g t ü s , en by fommige

Egyptenaars , zegt hy, Roomfe Peper; om dat de

Stengen, gekwetst zyndc, een -Sap uitgcevcn,

dat als Peper brandt. Het groeide aan de Zee-

kust van Afrika, zo hy verhaalt, menigvuldig,

met Biesachtige Takken, een Vinger dik, twee

of drie Ellen hoog. In de Amfterdamfe Tuin

bereikte het maar drie Voeten hoogte, volgens

Com-

(i) Cynanchum Caule rolubili perennï aphyüo. Syft. Nat.

6+9. Felfd- Tavil. Alp. AZ?>ypt. 96. Apocynuo» Guincenfe mc-

iuiRamafisrimiii Coviu, Prtl. li.Am, Ata*. III. p. u»



Commelyn. Anderen bepaalefi dé hóogte IV",

van drie tot zes Voeten , met de Steng zo dik
Ar

°f
E **4

als een Pennefchaft en zeer lange Takken , die Hoofd-

zig als een Touwetje omflingcren. iTuS"

(2) Worgkruid met een windende Kruidige
c^huiA

Steng en Hartvormig langwerpige gladde • • •

Bladen.
Geipiai.

Deeze Soort , in Sicilië 5 Spanje als ook in

Pcrfie natuurlyk -groeijende , bevindt zig in de

luirnpiche Kruidhoven, 't Is liet derde breed*

bladige dpocynum van Clusius, Men vindtzö

als naar de Scammonie van Möntpellietgelyken-

de, doch met fpitfer Bladen , voorgefteld vaü

C. Badhi'nüs , die daar toe de Ecrjle Peri-

ploca betrekt van Dodoneüs.

(3) Worgkruid met een vindende Steng èn m.
Hartvormige gladde van onderen tVoiligefj*^

*

Bladen, de Steeltjes eenigermaate getrost. PiatUoe*
mig.

(4) Worgkruid meteen windende Steng , Hart-
R
W-

vormige gladde fpitfe Bladen en eenvoudige

Trosfen.
Ge"ost'

(5) Worg^

"

(1) Cothurn Ca.i!e volu'oii: Hé.lnceo &c. //. Cüff.Upu

R» Lugdb. 409. Scamraou. Monsp. aifinis. C. li. Pin. 194.

Periploca pnma. Don. Penpt. 4og. Apsc. 3. lati'ol. CL'JS.

m. 1. p. »$.

Ji) Cynancbum Caole vol. Fol. Cörd. gWbri &c. JAC<*.

U) Cynancbum Caule vol. Fol. Cord. glihris acutis St«.

jACq. Am, 81. T.

Aaa
DEBJU VII. STUK.
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IV. (5) Worgkruid met een windende Steng , Hart»

Afdeel. vcrmige ruige van onderen Wollige Bladen

Hoofd. en vergaarde Bloemfteekjes.

Vt
De beroemde Kruidleezer Jacquin heefc

r>«/»r,^«deeze drie Soorten , in de Westindiën, waar-

mum
U

' genomen , befchreeven en in Afbeelding gebragc.

zeekanrs. '
t Zyn altemaal Melkgecvende Planten. De
laatfte rukte hy aan den Zeekant van Tierra

Bomba uit, zo als hy 't Schepe zou gaan, om
naar Europa terug te keeren, en gafze daarvan

den naam. De anderen groeiden by Karthage-

na , alwaar zyn Ed. nog eene Soort waargeno-

men heeft , die hy de alïe'rhoogfie noemt, be-

klimmende de Boomen in de Bosfchen, tot vyf-

tig Voeten hoogte.

Sublt»/mm ^ Worgkroid met een windende Steng, om

Kuikïaüig! . laag den Bast Kurkachtig gsfpleeten heb-

bende, met Hartvormige gefpitjie Bladen*

Dceze is , onder den naam van Kar&linifch*

,

Periploca met eene kleinere gelternde Bloem , by

Dillenius afgebeeld. Men vindtze in de Eu-

ropifchc Kruidhoven.

liJilm
Worgkruid met *en ^ndends Heejierach-

(s) Cytntêum Caufs vol. Fol. Cprd. gtabris hïrfutïs &c.

jAcq. Amtr. %6. T.

f6) Cynsncium C?u!e voluh. inferne Subctofo fisfo, &c. //.

riif. K. Lugdb. 409. Periploca Carol. Fl. minore ftellat»

DiLL. Eltè. 300. T. zz 9 . f. z9 6.

(7) CynOKthum Cauk velubili &c. ƒƒ. Cliff* R. Lugdh 4'°.
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iige Steng , die den Bêjb om laag Kurk- IV.

achtig gefpleeten heeft en Eyrond Hartvor-
AFD

£
Et «

mige BladeH* Hoofd-?

De Heefterachtigheid óndêrfcheidt deeze , die nigyrtu
in Zuid - Amerika groeit , inzonderheid van de

voorgaande* De Bloem is groot, zo wel als de

Vrugt en het Loof gelykt naar Citroenbladen»

Men vindze ook te Suriname.

00 Wcrgkruid met een windende Kruidige vut.

Steng en Nierachtig Hartvormige ^«^'SïJfS?
Bladen. f

*M nt

Deeze valt aan de Zeekust van Lacgüedok by P«:li*s «

Montpellicr en heefc daar van den bynaam. E-

venwel groeit ze ook in Spanje, zynde Scammo-

nie van Vaïence door Clusi üs genoemd: ten

minftc heeft zyn Vierde Breedbladig Apocynum
'er veel overeenkomst mede.

(9 ) Worgkruid met een windende Steng , Lan~

cetswys' Eyrondegladde Bladen , en Kloot-^duta^

ronde Kroontjes. Gegoed.

Gezegde Heer Jacquin heeft ook deeze

by Karthagena in de Boifchen waargenomen.

(io} Worg-

Feriploca fcandcns &C Plum. Spec. 2. Apocynum fond. Vi>

gin. ficc. MOHiS. Hifl. III. p. 611 S. u. T. 3. p. 61.

(S) Cynanshum Caule vulubili &c. H. CÜf. K.Lugdi GouAW,

Momp. ixo. Scammonea Monspèüaca, Foi; rutundioribus. C.

Pin. 294 Apocynum 4 latifolium, Scammonea ValeminjT.

CU». Hifl I. p. 126. GER. Pr*V. Hf.

<) Cynanc&üm Caale volubiü &c.
J ACq. Amu %u T«jfc

Aaa a
ft. Deel. Vil. Stü«»
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IV. (k>) Worgkruid met een regt opflaande gemik-
Af

v
E

.

EL
* te Steng, de Bladen Hartvormig en glad.

Hoofd
stuk* Deeze is het Apocynum met rondachtige Bla-

x. den van B a u h i n u s , of het Eerjie Breedbladi-

ntSut^Sfi van Clusius, grocijende niet alleen ia

ftamrm*
^y"e » maar ook by Mompellier. De Bladen zyn

Hartvormig rond , zagt*, dik en blinkend groen.

Lobel noemt het Griekfche Periploca met

breedere Klyfachtige Bladen , en verbeeldt zig

dat hetzelve het Apocynum zy van Diosco-
r i d e s , of ook de Cynocrambe van Gale-
N us , en Cynomorus a om dat het de Honden

terftond doodt, als zy 'er van eeten. Hier van

is de naam Cynanchum , dat eigentlyk Hond's-

worger betekent, op dit Gellagt toegepast.

Apocynum. Hondsdood.

De Bloem is Klokvormlg in dit Geflagt, niet

Raderachtig uitgebreid , gelyk in de anderen.

Vyf Klierachtige Honigbakjes , ieder met een

Borflelig Draadje , tusfehen de Meeldraadjes

geplaatst, omringen het Vrugtbcginzel , dateene

Vrugt wordt, wier Scheeden een Pluis als Zy-

de bevatten , dat de Zaadjes kroont.

Hier van komen vyf Soorten ,meeft Indifche,

voor , als volgt.

(io) Cynanchum CanH ereSo cHvatlc.no &c. H. Clif. 7**

Lagdi. 4C9 SAUV. M>K,p. i 33 . G'OU AN Monsp. 120. ApO-

(i) Honds-

cytmm Foiio fubwtundo. C. 1

imfaitum. c i.us. 'wji. i. P .

Peripljta Grxca &c. JLob. Icu

'isp p. 22j. Apocymuii.

Kmib. 7*7*
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(O Hondsdood met een regtaehtige Kruidige iv»

Steng, Eyronde Bladen, wederzyds glad t

ApDï*u

en Trosjes aan 't end der Takken. Hoofd-

Decze doorTourneport genaamd Indifch 1.

Apocynwn, met Bladen van het Groote Andro- J^r*/*-*

femum , en by Morison Kanadafch Apo- miW*£
eynum getyteld, worde zelfs in de Koninglykebiatfige,

Tuin te Montpellier gehouden in de Winterhui-

zen. Men noemtze daar VOuette of Ouate, mis-

fchien wegens de Wolligheid derZaaden, die

naar Watten gelykt. Boccone befchryfe dit

Gewas, dat zig als een Boompje verheft, met

een Jaarlykfe Steng van een Voet hoog, die don-

ker rood is, zig in verfcheide Takjes uitbreiden-

de , waar aan langronde Bladen , welke gedeeld

zyn , tegenover elkander. De Bloemen , die

Tuilswyzc aan 'c end der Takjes voortkomen,

worden by die der Lelietjes van den Dale ver-

geleeken , doeh zyn roodachtig wit van Kleur

en niet onaangenaam van Reuk. Hier op volgen

fmalle Scheedjes , met eene witte Wolligheid

als Zyde gevuld , die de platachtige Zaaden

kroont. 't Gewas geeft overal, waar het ge-

„ kwetst wordt, een Melkachtig Sap uit, en

„ doodt

(1) Aj>,cyn*m Canle reftinscuo Herbaceo &c. Syft. Nat,

XII. Gen. joi. p. 1.92. Vtg. XIII. Gen. joj. p. 213. Apoc,

Caule er. annua Fol. ovatis. R. L*gdh. 411. H. CJiff. go. Apnc.

Indicum Fol. Androj msjoris. &c. ToüRNF. Infi. 91. Apoq»
num Canad. &c. BOCCON. SU. T. 16. f. 3. Moais. Rilt.

"I. p. 609. S. ii. T. 3. f, 16. Doo. Mem. S 9. T. jjr.

Aaa 3
II. twiL. Vil. Stuk.
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l V. „ doodt de Vliegen, die op de Bloemen zit-
AFTh

» ten gaan (*)/
Hoofd- Dit zegt Boe cone, die het Kruid in de Ko-
STUK

* ningiyke Tuin te Parys hadt gezien, waar uit

de
V

nde
gd
E°i?"bIykt, dat de Vliegdoodende Eigenfchap van

geafchip. hetzelve ten zynen tyde reeds bekend was ;

een zonderling Vcrfchynzcl, waar van ik hier,

in 't voorlecden Jaar , in de Hortus Medicus

Ooggetuige ben geweest. Sommigen hadden

zulks aan de Vergiftigheid der Apocyna toege-

fchreeven ; doch , aangezien 'er zo menigvul-

digerJey Soorten van zyn , en deeze in 't by-

zondcr die Eigenfchap heeft, mogt men met

reden om een andere oirzaak denken. Met dit

inzigt heeft de Heer Swagerman, voor-

naam Heelmccftcr hier te Amlterdam, ziende

dat de Vliegjes met de Snuic in dc Bloempjes

'finten , dcrzelver inwendig Geitel, door Ont-

leding der Vrugtmaakcnde deelen, naauwkeu-

rig getragc voor Oogen te (tellen (f); doch

zyn Ed. fchynt zïg vergist te hebben, wan-

neer hy den Styl zegt Pijlillwn genoemd te

worden: want de Styl is maar een gedeelte van

den Stamper, welke uit het Vrugtbeginzel , den

Styl en den Stempel (Stigma), van hem het

Merk

(*) Muscuum pernicieseft, fi Ftoribm infideajit.

(|) In het Vettuog, dienaangaande door zyn Ed. aan het

Zeeuwfche Genootfchap tc Vlislingen gezonden , cn in des-

zelfs ^handelingen , V. D bladz. 2gi. eaz. geboekt, welks

Tytel d.e Eigenfchap , als aan dc Jlpt^na gaaccn , fchynt vooi



Merk genaamd , beflaat. 't Is ook niet aannce- IV.

juelyk, dat deGrooteLiNNiEus, wegens het
VD
^^
L*

Groefje in het Stigma , deezc Plant onder de Hoofd*

Tweewyvigen (Digynia) geteld zou hebben.
s™K

*.

rf

Zo 'er een Styl is , heeft de Ridder dien altoos
t&w *

gebruikt om de Vrouwclykheid der Planten te

bepaalen , en in dat geval doet de Stempel niets

ter zaake ; gelyk iedereen dit , onder veele an-

deren , duidelyk kan zien in het Geflagt der

Klokjes (Campanula), alwaar de Stempel blyk-

baarlyk in drieën is gedeeld en dat evenwel

door den Heer Liknjeus tot de Eenwyvigen

(Monogynia) Is betrokken. Tc verwonderen is

't, dat iemand, die,bladz. 28a, van de Studre

in de Philofophia Botanica , als zyne byzondere

Liefhebbery fprcekt , daar in zulks niet heeft

kunnen vinden. Geringer zaaken gaaik voorby(*).

Voor het overige vind ik de vcrklaaring van

gedagte zonderlinge Eigenfchap , en dat zulks

,

voornaamelyk , door beknelling der Snuit van

het gèdagte Vliegje tusfehen de Meelknopjes,

ontflaan zou, niet oneigen. Zyn Ed. zegt,bladz.

299, dat die Snuit , welke hy Zuiger noemt,

be-
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ÏV- bcfiaat uit twee halve Kokers en een Priemvormig
Afdeel. ^eJjaam ^ tusfchen beiden in leggende. Die

HoorD- Jaatfte zal de eigentlyke Zuiger zyn. Dan ver-

STUK * volgt hy j
zeggende „ de gedaante van deeze

^evjy
'

5 ,
Zuiger [dat is Snuit] en dcszlfs famen-

„ fleUirr; nveveenVnir.ilig bevonden te hebben

j, met de Afbeeldingen , welke ons door den

„ Heer Reaumur daar van zyn medege-

decld." Ma3r zyne aanhaalingen van dien

Heer (*) vertooncn de Snuit van een geheel

ander Vliegje , welke flegts een enkele Scheed?

heeft en een vierborjïeligen Zuiger. Is nu die

Zuiger zodanig gelteld in deeze Vliegjes, en

riiet geknakt , dan zouden- zy fehynen te bc-

hooren tot het Geflagt der Staande Vliegen

{Bombylii) , en onder dezclven een. nieuwe

vSoort uit te maaken (t) ; doch dit vereifeht,

mcoglyk, een nader onderzoek»

ti. (a) Ilontfsdood met een reglachtige Kruidige

van my , om dio redea , niet veel moeite ge-

I. Dbf.l», XII. Stuk van- deeze Nttuurlyk

n Caule rc:1iuscu!i> Herbacco Sec. KALM. U.

17. Apoc. Canid. Ramo^um &c MOR. Hijl.
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Steng, langwerpige Bladen en Bhemplui- IW
men endelings.

Mjttlfl

Deeze Plant , ook in Virginie cn Kanada stuk.

grocijendc, is onder dien naam bekend by ver- Dî ni^

fcTieide Autheurcn. Zy heeft de Bloempjes

klein; de Scheedjes zeef lang en dun; de Bla-

den naar die van Wolfsmelk gelykendc. De
Heer Kalm vondt deeze Soort of de voor-

gaande (*) overvloedig op de Grenzen van Nieuw
Engeland en Kanada, en zegt, dat dcFranfchen

hnxHerbe a Lapuce noemden. Het Melkachtige

Sap , daar van, hadt by fommïgcn , die teder

van Huid waren , eene brandende eigenfehap;

doch op hem hadt het geene aandoening, 't

Schynt dat menzc Cannabinum gebynaamd heeft

wegens den Bast, die den Indiaanen voor Hen-
nip zou verltrekken, wordende van de Engel-

fche Amerikaanen Indian Hemp geheten. £)e

Blocmtuiltjes komen ook zydelings voort. Clay-

ton vondc in Virginie nog eene Soort metfmal-

ler fpitfer Bladen en eene Heefterachtige Steng.

De Bloempjes waren in beiden wit of ook

groenachtig.

(3) Honds-

Ut. Apoc. Cantdenfe maximum. Pluk. Alm. 3;. T. 13. f,

ta Ramofa Sec. Clayt. N. Cron. Vtrg. p. 36.

ic voorgiande, doch zy veifchillen weinig.

Aaa 5
\U DUL, vil, StVK,
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IV. (3) Hondsdood met eene regtachtige Kruidige
Afdeel.

^ ^ Bladen Eyrond Lancetvormig.

Ituk!
" Op de Eilanden aan de Adriatifche Zee of

111. Golf van Venetië komt deezevoor, die als een

ySHÜ Soort van Wolfsmelk by fommigen geboekt

venctiaan- fcaat# 7y heeft cjc Bloemen paarfchachtig. Tour-

kefort geeft 'er Wilgen -Bladen aan. De Bloe-

men hangen niet.

iv. (4) Hondsdood met eene regie Heefterachtige

^Heefte-'" •
Steng , de Bladen Lancetvormig ovaal ; de

«6* Bloemen fpits t doch ruig van Keel.

De Hoogleeraar J. Burmannüs noemt

deeze Soort, onder de Ceylonfche Planten, tc

regt Apocynum met gebondelde Bloemen. Het is ,

volgens zyn Ed. , een Boompje met Houtige

Stengen. De Bloempjes zyn uitermaate klein.

v. (5) Hondsdood met een windende overhlyvende

gteng en Eyronde geaderde Bladen.

eeadede.
deeze Iodifche Soortwordt thans het Bit'

S.XKV Mcnsp. ijj. GOUAN

tof. inlutf. LOB. Hijl. ior.

F', purp. TOURNF. Injl, 9 t

U) Apoeynum Caule ertC

num Flor. fascicul^, 8p*j

Lugdh. + ii, OIus cruJum. ]
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tere of Raamt Moes van Rumphiüs t'huis IV.

gebragt, dat een Rankgewasis, welks Bladen ,
A,D=«-

hoewel bitterachtig. nogthans van de Indiaanen Hoofd»

gegeten of tot Moes gebruikt worden. De STUK*

Vrugteri zyn vier of vyf Duimen lang en een
D'&ma*

Vinger dik, van Hoornachtige figuur, met ge-

pluisde Zaaden. De Oppervlakte der Bladen ,

diè glanzig groen is, heeft een zeer fraaijeNets-

wyze Tekening van witte Aderen.

Asclepias. Zydc-Vrugt.

Gelyk het voorgaande Geflagt, volgens de

betekenis van het woord, den naam van Honds.

&q& , in 't Franfch Ttttchim , in 't Engelfch

Bogsbane , voeren mag , offchoon misfehien de

Soorten van die vergiftige hoedanigheid onder

de andere tww verfprcid zyn: zo mag het te-

genwoordige dien van Zyde-Frugt wel draagen,

aangezien 'er Soorten in voorkomen , die de Wol-
ligheid der Zaaden zeer lang hebben , wel-

ke als een Soort van Zyde gebezigd wordt.

Sommigen zyn zelfs als Tegengiften in gebruik.

De Kenmerken , die het van de anderen on-

derfcheiden, betfaan in vyf Eyvormige holron-

de Honigbakjes , met een uitfteekend Hoorntje.

Het bevat thans meer dan twintig Soorten

,

waarvan de vyfrien eerften de Bladen gepaard

en vlak; de vyf volgende met omgerolde kan-

ten en de twee laatften dezelvco overhoeks ge-

plaatst hebben.

B. Oefi., vu, stok»
CO Zf.
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ÏV. (i) Zyde-Vrugt met ongejleelde langwerpigt

'Afdeel. Lancetvormige gegolfde gladde Bladen , en

Hoofd- Bloemblaadjes die op de kant gehaairdzyn.

STUK.

i. Onder den naam van Jfrikaanfche Hondsdcod

büduifïa! met Patich - Bladen , is decze , uit den Amflcr-

Gegoifde. damfchen Tuin , door Commelïn in Af-

beelding gebragt. Zy gclykt veel naar een Soort

van Patich. De Bloemen, die tropswyzc aan

<3en top voortkomen , zyn vry groot, groen-

achtig van Kleur ; de Stengen dik en overbly-

vende.

n. C2) Zyde-Vrugt met Lancetrormige gekrulde

GekluSe*
ruige Bladen 3 de Bloemblaadjes van buiten

Dit Gewas , aan de Kaap op den Steenberg

groeijende, is docr den zelfden Authcur afge-

beeld. De Stengen zyn veel dunner; de Bladen

eenigermaate gelykende naar die van 't gewoo-

ne Fonteinkruid, dat men Vorfchen-Slaa noemt;

de Bloemen als Kroontjes op den top der Sten-

gen , geelachtig groen.

' m. (3) Zyde- Vrugt met Eyronde geaderde kaak
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Bladen ; de Steng Heeflerachtig en zo wel IV.

als de Bloemfteeltjes Haairig. . Aro«ttj

Tot dceze Kaapfc behoort het Afrikaan/che^™™'

knobbelige Hondsdood van M o r i s o n , een Plant nigy»is,

metbreede Wilgen -Bladen, 't GeheeTe Gewas

is fyn gehaaird en heeft de Bloemen paarfch-

achtig.

(4) Zyde- Vrugt met omvattende
, langwerpig iv-.

ovaale Bladen , die om laag gehaaird zyn^Jl^ül,
Reusach.

Deczc Soort, bekend in de Oolterfche L*n ' tl

%ï'xuv
den , groeit aldaar tot by de twee Ellen hoog-

te, zo Alpinüs verhaalt. Zy heeft de Bla-

den langwerpig rond, zegt hy, dik en wit,gee-

vende, gelyk het geheele Gewas, daar het ge-

kwetst wordt , overvloedig Melk uit , die zeer

fcherp is en brandende ; zo dat fommigen daar

van gebruik maakten , om de Beeften-Vagten van

Haair te blooten. Gedroogd wierdt zy een ge-

vaarlyk Purgeermiddel , doch uitwendig was zy,

tot zuivering van de Huid, in Schurft en der-

gelvke Kwaaien , in Smeeringen zeer dienib'g.

cynum Afric. tuberofum , latipre SaHcis folio &c. MOR. Hifi.

III. p. 610. S. is- T. 3. f iS. Pluk. Pbyt T. 139. f. 1.

(4) Ascleplas Fol. nmplcxicaulifous , ot)longo • ovlibus , f^fc

püoüs. F.. ZtyU 112. Apoc. er. irnjus latifol. Indicum. Flos*

Alm. 35. T. i7f. r. 3. Beid . cl - Oifaf. alp. Aï&pt 85.

p. +1. T. iS.f.I. Z l R? k. EKïJN. h. 3IJ. T. 184. )Arq.

Oiu ITI. T, 69. Madorius. R7MPH. Amt. VII. p. 25. Bu*.M.

Ft. Zeyl> a*.
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IV. De Bladen, zo raauw als gekookt, werden tot
Afdeel.

ccn gebruikt, tegen koude Gezwellen en

Hoofd- Pynlykheden. Het droeg Saffraankleurige Bloe-
stük. mcn ^ naar jjg fev Ranonkelen gelykende, op

welken twee Vrugten volgden , van eene Tes-

tikelachtige figuur , met cene witte Wolligheid

en klein breed Zaad. Die Wolligheid werdt

van de Egyptenaars als Katoen om Matrasfen

te vullen , of ook tot Tonder gebruikt , vatten-

de zeer ligt Vuur.

De Groeiplaats van dit Kruid was op vogtige

plaatfen, daar het Nylwater lang liaan bleef,

by Kaito en Alexandrïe. Veslingius , de

befchryving willende ophelderen , geeft , zo de

Ridder aanmerkt, een andere Soort, die thans

Volgt. De tegenwoordige is door verfcheidene

in Plaat gebragt , en het allerfraaiüe in 't Werk

van S eba, met welke Afbeelding, hoewel het

Gewas aldaar Jmerikaanfoh genoemd wordt , het

Takje met Klad en Bloemen veel overeenkomst

heeft, dat ik uit Ooftindie ontvangen heb, en

waar van ik hier de Afbeelding geef, wegens

de daar by zynde Vrugt , die aan de meefte
-

andere Figuuren ontbreekt ; als cok om de zon-

derlinge Geftalxe van de Bloem naauwkeurig te

vertoonen , die anders wat duifter door den Rid*

der was uitgedrukt (*).

Dit Gewas fchynt ook door Rümphius
voor-

(+) Nafkarn promunt non Cornicula Subntata, feil Lai»i«

lus Solidai conuwentes. Sp, tlant.ll. p. jia.
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voorgefceM te zyn , onder den naam van Ma* IV.

dorie - &ruik , welke zig kort boven den Wor-
Ari™-

tel in Takken van dikte als een Arm verdeelt, Hoofd-

en Bladen heeft , naar die van 'c Wollekruid STüa*
'

gelykende, van zeven tot negen Duimen lang
Z)i*>*"*i

en half zo breed , by paaren kruislings aan de

Stengen geplaatst en ongel'teeld. Tusfchen de

Bladen komt een Steel voort, zegt hy, die een

Bioemkroontje draagt, van vyf of zes Bloemen,

welker zonderling famenfeel hy aldus befchryft.

„ Zy beftaan voor eerft uit vyf uitgebreide

,. Blaadjes , welker randen neerwaards geboogen

„ zyn , of in de gedaante van Haanetongen ;

„ van Kleur paarfchverwig aan 't uiterfte met

„ een weinig licht -blaauw vermengd. Indemid-

„ den is een vreemd Geftel , verbeeldende den

„ Voet van een Zilver Zoutvat, te weeten,

gemaakt van vyf Krullen , van Kleur ligt-

purper ; hebbende boven op een vyfhoekig

„ groen Kaasje, en in deszelfs midden nog een

„ groen Dopje , in tweeën deelbaar."

Op onze Plaat XLIV, ziet men vooreersteen

Takje van dit Gewas afgebeeld , met het Bloem-

trosje,van ecnige geflooten Bloemen, op zynen

dikken Steel, tusfchen de Bladen
,
by A. Een

ge-opende Bloem is by B, in meer dan Natuur-

Iyke grootte , vertoond , waar binnen zig het

gemelde Gefce! openbaart. De vyf Honigbakjes

,

naamelyk
,
geeven Plaatjes uit , die zig ver-

eenigen met het Middelftuk en iedergekroond zyn

met een driepuntig Standertje. De Bloem heefe

een
II, T>i\u VH, stuk*
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IV. een vyfbladigen Kelk, en zelf is zy ook vyf**

Afdeel
t>]adïg. Of zy , in deeze Soort , geen Meel*

Hoofd- draadjes noch Stuifmeel heeft; gelyk Dille-
8tuk. k i ü s 'er die niet in gevonden hadt , zou men
:Tweewy. -

n verfche Bloem best kunnen onderzoeken»

De vyf gcele Puntjes met zwarte Topjes , die

zig boven aan den omtrek van den Stamper

vertoonen , zou men inmiddels voor Meel-

draadjes kunnen houden. De Vrugt, hier inde

Natuurlyke grootte voorgefteld by C, vertoont

zig ,
gcilooren zyndc , Komkommcrachtig , of als

een puntige Citroen. Ik heb dezelve aan de Rug*

zydë open gelheeden , en inwendig zodanig be-

vonden , als hier te zien is. Een menigte platte

ronde Zaadjes zyn wederzyds Schubswyze op

elkander geplaatst, en hebben ieder een lang

Pluis , als Zydc glinilerende , gelyk één dcr-

zelven by Letter D is afgebeeld.

Als deeze Vrugt ryp wordt , verfpreiden zig

de Zaadjes , en gecven een goede Hand vol

fyne witte Wol
, fynder dan Kapok, of ver-

i tuiven met den Wind, zegt Rumphios.
Deeze Wol werdt tot het vullen van Hoofd-

kusfens gebruikt. De Wortel wordt, zegt hy,

als een Tegengift aangemerkt , voor den Beet

zelfs der Venynigfte Slangen; als men hem ia

de Mond neemt, 'c Sapinzwelgt cnhetkaauW-

zelopdc Wonde legt. De Melk was nietieherp,

maar wat bittor en famen trekkende , dienende

tot Stremzel van Koemelk. Van het Hout van

dit Boompje werden Kolen gebrand , die men



P E V T A M D R I A. 755

tot het roaakcn van Buskruid gebruikte. Men IV,

noemde het, opCeylon, deswegen Polvgrboom.
A™E*i«

Op Malabar geeft men het den naam van Eri- Hoofd-

cu, en daar worden de Bladen, met Oly ge. 8TÜK-

fmcerd zynde , op de pynlyke deelcn gelegd

,

tegen het Voet -Euvel. Aan de Kust van Ko-
romandel groeit het zeer menigvuldig in 't wil-

de, gelyk op Java; maar op Amboina, Balyen

elders, wordt het van Stek voortgeteeld Men
merkt aan , dat het Hoornvee , daar aan niet

gewend zynde, door den Reuk der Bladen fterfr.

De Heer Jacquin vondc dit Gewas, by

de Stad Kingston op Jamaika, overvloedig inde

Velden wild
,
opfchietende tot twee Mans lang*

ten, met den Stam een Arm dik, wanneer het

in de Tuinen aldaar aangekweekt werdt. Na
den tyd van Sloane, merkt zyn Ed. aan ,

moet het op dat Eiland eerst gebragt of ten

minfte wild geworden zyn: dewyl dieAutheur

'er geen gewag van gemaakt heeft. Het Vee

liet hetzelve onaangeroerd. De Haairigheid der

Bladen , waar van L i n n je. ü s in de Soortely-

ke bepaaling fpreekt, beftondt , juist als in her.

myne, uit zekere rosfe Haairrjes , aan de boven-

zyde, op het begin van de middel -Rib. De
Kelken waren geelaehtig wit , de Bloemen Sneeuw-

wit, van binnen paarfch getipt. Des verwon-

dert hy zig, dat Alpinus dezelven Saffraan-

geel noemt : doch dat kan eene verandering zyn

:

gelyk fommigen de Bloemen paarfchachtig , an«

deren bleek Violet heeten,

Bfc>b (5)Zy.
JI. Plïi.. VII. 5TMK.
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Iv * (5) Zyde - Vrugt met ovade van onderenWoh
Afdeel.

Ugg BMm j em gM eenvQudigé Steng

Hoofd- en knikkende Kroontjes.

v. Dit is het Kruid , dat Veslincius zig

s^riatr fcnvnt verbeeld te hebben het eigentlyke Beid el

SyüCché. Os/ar te zyn ; doch het verfchilt aanmerkelyk

van het voorgaande , en is in de Europifche

Kruidhoven bekend. Het wordt door C l ü s i u s

en zelfs door CornüTüs, Syrifch Hondsdwd

getyteld , en fchynt zo wel in Noord - Amerika

wild te groeijen als in Arabie. Het Bergvolk in

Virginie weeft van den Bast deezer Plant , vol-

gens Clayton, Tapyten en Kleedjes. Zy

groeit aan 't Water , met een regte Steng en

breede Wilgen - Bladen
,
brengende grootc, dik-

ke, ruige Schceden voort.

Exahata. Als cene Verfcheidcnheid komt hier dat Ge-

eevendc
WJS t>huïs ' 1 we^ Asclepias raet Lancetswys'

' ovaale Bladen , een enkelde gladde Steng en

famenluikende Hoorntjes van 't Honigbakje, ge-

noemd is. Het voert misfehien den bynaam van

exaltata , om dat het aan de Franfchen-, in Ka-

nada , Suiker uitlevert. Men plukt , zegt Kalm ,

*s morgens de Bloemen , als die nog met

s> den Daauw bedekt zyn , en perst het Sap

„ daar

(j) Asclepias Fol. ovalibus fubtus tatnenrofis &c, H. CSf.

7S. Ups. si. GKOV. V~irg. 37. R. Lugdb. 410. Apocynurn

majjs Syriacum reftum. CORN. Canad. 90. Apoc. Syriacum.

ciepias Fol. Lanceolato- cUipticis Sec. Am, Acad. III. p, 4»4*

KALM, Itiri. HL p. 1S9 : j„.
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„ daar uit , waar van men Suiker kookt , die IV.

a , bruin is, doch zeer wel fmaakt. Ook vervul- AfD£EL *

„ len deeze Bloemen, als 't in de tyd is, de Hoofd-

„ Bosfchagiën met een zeer aangenaatnen Reuk. STUK*

Zy groeiden , aan de Grenzen van Kanada Di2ï nia*

„ by 't Meir Champlain , zo wel op drooge

,

„ dorre plaatfen in 't Bofch , als aan de kanten

der Rivieren. De Wol der Schceden, naar

„ Katoen gelykende, om welke de Franfchen

^, dit Gewas Cottonier noemden , werdt van de

„ Onvermogen den , om Bedden daar mede ia

„ plaats van met Veeren te vullen , verzameld. De
„ Paarden aten het Loof niet ; doch de jonge

„ Sprugtels werden als Aspergies gekookt, en

„ toebereid , en van de Menfchen zonder hinder

„ genuttigd. Evenwel werdt de Melk , die uit

„ de afgefneeden Stengen vloeide , voor ceni-

3, germaate Vergiftig gehouden."

Deeze vcrfchilt van de Syrifche, zegt men ,

door de Steng eens zo hoog , de Bladen lan-

ger , en aan' de Steng meer dan twee, dikwils

agt of negen Kroontjes te hebben : doch in-

zonderheid , door dien de toppen of uitftee-

kende Hoorntjes der Honigbakjes , boven het

middelde Lighaam van de Bloem , of boven

de Stampers , famenluikende elkander raaken.

De Bloembladen zyn bleek en de Honigbakjes

bleek rood (*).

(O zy-

Bbb 2

' P' 44,

II. Deel. VIW Stuk»
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IV. (6) Zyde- Vrugtme* Eyronde van onderen een

Afviel. weinig gehaairde Blaadjes ; een enkelde

Hoofiv Steng ; de Kroontjes en Honigbakjes op-

stuk. fiaande.

amïïïl*' De Bloemen zyn fchoon paarfch in deeze

schoone. Soort, welke haare Groeiplaats heeft in Noord-

Amerika. Zy groeide , in een Pot , wel twee

Ellen hoog.

PuVlras
^ Zyde-Vrugt met Eyronde van onderen

c:nu

UT"' Haairige Bladen , een enkelde Steng ; de

achr?g£
h" Kroontjes opftaande ; de Honigbakjes neder-

Dceze Soort is in Karolina , of ook in Nieuw

Jork ,
waargenomen.

(8) Zyde - Vrugt met Eyronde
, rimpelige , kaa>

le Bladen; de Steng enkeld; de Kroontjes

byna ongejleeld ; de Bloemteeltjes Wollig*

De Bloemen maaken een groote Tuil op den

top der Stengen van dit oude Amerikaanfche

Honds-

(t) Airfepias Fo!. ovatis, fubrus pilofiusculis Sec. Apocy-

num Flor. amoene purpureis. Dill. Eltb.ti. T. 27. f. 30.

(7) Ascltpias Fol. ovatis fubtus villofis &c. Apoc. Flor.

©bfolete purpureis. Dill. Elib. 32. T. 21. f. SI. HUM.
Par. n.

(t) AicUpias Fo'. ovatis rngofis nudis Sec. Asclepiai e Vii-

gtnia. C. B. Pin. nj. Apoc vetus Amer. Wizank. Dill.

FAib, 32. Apocynura Amer. ereftum &c. Pluk. Alm. 3+»
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lïondsdood , 't welk een knobbeligen Wortel IV.

heeft, Wifank genaamd in Virginie.
Afdeel.

(9) Zyde-Vrugt met Lancetvormige gladde^^?*'

Bladen , een enkelde Steng ; de Kroontjes lx.

opgeregt, eenzaam, zydelmgs. c»Ï2fZ

Op 't Eiland Kurasfau groeit deeze, die rooY
e*J

rasfatt"

de Bloemblaadjes heeft , met Oranjekleurige

Hoorntjes , zynde Heefterachtig , met een Ve-

zel igen Wortel. De Scheedjes zyn op zyde ge-

tand , 't welk haar van de volgende onderfcheidt.

(jo) Zyde-Vrugt met Eyrond Lancetvormige x.

gladachtige Bladen, enkelde Stengen en op- stTéeuw-

ftaande zyddingfe eenzaams Kroontjes, witcc»

Deeze heeft de Bloemen groen, met Sneeuw-

witte Honigbakjes. Zy verfchilt van de Kuras-

faufche door een weinig ruuwe of minder gladde

Bladen , die van agteren meer gerond zyn en niet

volkomen Lancctvormïg. Volgens Dillenius
zynze met die van 't zagte Perfenkruid overeen,

komftig. Plumie r heeft een dergelyke met

Amandelbladcn in de Westindiën waargeno-

men.

(11) Zy-

(9) JtctepUt Fol. Lanceol. gla'nis n'tidis &c. H. Ciiff.

7*. K. Lugdb. 4". Apoc. Rad. fibrosa. Dlix. Eltb. 34. T.

30. f. 3i . HBRM. Parad. 36. T. ?ó.

<ro) AicUpiai Fol. orato - Lanceol fcabriusculis &c. Apoc.

Perficarix mits folio &c. Dill. FAth. 33. T. tj.f.ga. Apoc.

Araericanum. Plum. Sp, 2. 30.

Bbb 3
II. DCTU VIL STOTU
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00 Zyde-Vrugt met Lancetvormige Bladen ,
Afdeel. ^ 5/c«g van boven verdeeld en opgeregte

Hoofd- dubbelde Kroontjes.

xi. Decze Soort is in de Europifchc Kruidhoven

•v bekend, zynde Kleiner opgeregt KanadaafchHonds-

kieurge
1

'" ^00^ getyte^ door Cornutüs. Daar de Steng

zïg verdeelt , brengt zy drie Bladen 'er tegenover

voort ; zegt Likn^us.

(ia) Zyde-Vrugt met Haairige Bladen en leg-

gende Stengen,

De Bloem is hoog Goudkleurig, met ron-

de , ruige, leggende Stengen , die zeer flerk

gebladerd zyn , volgens C layton. De Groei-

plaats van deeze en de twee voorgaande, is in

Virginic.

xx
}
1
' C'3) Zydc-VniRt met Eyronde Bladen, op~

J'.kg«£ ftaande Stengen en zeer korte kinderende
iüdc Kroontjes,

Deeze Ceylonfche voert den bynaam van

Melhgeevende , die op alle andere Soorten toe-

pasfelyk is, in 't byzondcr, omdat haar Melk,

by

00 AstUftat Fol. Lanceolatls Sec. Asdep. Caule ciefto

Raiuofb annuo. H. Otf. 75. R. Lugdh. 411. GROS. Virg.

}7. Apoc. minus reciuoa Canadenfc. CaRN. Canad. T. si*

BARR. Rar. s. T. 71. RAJ. Hifi' 10S9.

Cu) Asclepiai tól.
:
\m^s t Caule dccumbente &c. Apoc.

(13; ^«ZffimFol. ovaiis &c. Asclcp. Caule ereSo, fimplici,
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by gebrek der Melk van Bceften , aldaar tot Spy- IV.

ze gebruikt wordt, riet alleen, maar dat men AtD
v
*EL*

ook van de Bladen een Melkkosc bereidt. Dus I toofd.

moet 'er die fcherpe hoedanigheid niet in zyn ,

STUK*

welke veele andere Soorten , van dit en dc voor-

gaande Geflagtcn, gevaarlykof Vergiftig maakt.

Die van Ceylon nocmenze, deswegen, Kiria-

gïmna. Zy verfchilt , in Geltalte , van de vol-

gende weinig.

("14) Zyde-Vrugt met Eyronde Bladen, om xiv.

laag "gebaard, regte Stengen en Kindt

rende Kroontjes,

Op woede, ruuwe, Steerjachtige plaatfen in
Blft,8e'

Sw itzeriaöd, zo wel als elders in Europa, zelfs

in Sweedcn , groeit dit Kruid, dat men, wegens

zyne Tcgcngiftigekragt, volgens den bekenden

naam, in 't Franfch Dompte - Venin noemt, in't

Nederduicfch Zwaluw - Wortel 9 naar den Latyn-

fehen Hirundinaria , welke ook in 'c Engelfch

en Hoogduitfch wordt nagevolgd. Dc reden daar

van is te zoeken in de vertooning , welke dc

Zaadhuisjes maaken met hunne gepluisde Zaa-

den. De Bloemen komen zo wel uit de Oxels

der

Oiulc credo
'

Fl. Sutc. :oo , : :. M«U Mei. ic 3 . Dalib.

P.ris. 7 6. H. Oif. 78. R, Lugdh 41°. N. ». Acdepbstlbo

Flore. C B. Pin. 305 ToUBMF. in/t. 94- HALL. Helv.ns.

II. DEEL, VIL STUK.
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W. der Bladen voort , nis aan den top der Stengen.
'Afdeeu Zy zyn wit en beftaan uit een Bloemkrans , iri

Hoofd- vyf fpitfe Slippen gedeeld , hebbende in de
stuk. £cej cen ^crgclyk Geftel, met Hoorntjes, wieï

wS
*ü*

ewy
" Draaden zig boven het Tonnetje, dat de Stem-

pels dekt ,
vereenigen.

De Wortel, die zig wyd uitfpreidt, is,vcrfch

zynde, fcherp en bitter, 20 dat fommigen hem

dus voor Vergiftig gehouden hebben ; doch ge-

droogd levert hy eeD fterk Zweetmiddel uit*

is dienüig tegen dc Waterzugt , en wordt uit-

wendig tot zuivering van Zwcercn, als ook om

harde Gezwellen te doen verflaan, gepreezen,

xv. (15) Zyde-Vrugt met Eyronde Bladen , die

Hipst!*
1

om laag gebaard zyn ; de Steng van boven

zwanc. eenigermaate windende.

De zwarte Bloemen , iets zeldzaams in 't

Ryk van Flora , onderfcheiden deeze , die by

fylontpellicr, zowel als de voorgaande , op Heu-

velen wild groeit en fomtyds zes Ellen hoogte

bereikt , volgens Camerariüs. De Bloemen

zyn zwartachtig paarfch. Men wil dat deeze,

of de voorgaande, het As clepias der Ouden zy,

welks naam , wegens de Tegengiftige kragt

,

van iEcuLAPius was ontleend (16) Zy-

(15) Asclepias Fol. ovatis, Rail Barbatis ftc. Asckp. Ciu-

lc fubrolubili Hobacro &c. R. Lufrdb. +io. N. I. H. Uft.

('.

tigheid , welke veelal door de zwarte Kleur worde aangewce*
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(16) Zyde-Vrugt met omgewonden Eyronde IV.

Bladen; een Heefterachtige eenigermaate
A*D*EL'

Haairige Steug. Hoof*,
iTUJC.

Aan de Kaap der Goede Hope groeit deeze , Xvj.

op het Gebergte. Zy is door den Hoogleeraar ^JJjjJ?

J. BurmA'NNUs afgebeeld. De Steng valt eens»

omtrent een Vinger dik , en geeft aan 'c end achtige?"

Kroontjes van groote witte Bloemen uit. De
Vrugt is zonderling , en meer naar die der Doorn-

Appelen gelykende, dan naar die der andere

Soorten.

(17) Zyde - Vrugt met omgewondende , fmal xvir.

Lancetvormige Bladen enHeefierige Sten»
F
"S!^.

gen. ^
Deeze , die , in de Europifche Kruidhoven

bekend , van de zelfde plaats haare afkomst heeft

,

verfchilt aanmerkelyk door de fmalheid der Bla-

den , welke naar die van fommige Wilgen ge-

lyken. De Vrugt is ook ruig en vertoont zig

als gedoomd , doch met flappe puntjes. Dc
Bloem heeft famengedruktc Honigbakjes, zon-

der Nagel , in wier plaats twee omgeboogen

Oortjes komen.

O») zy-

JrutesccaslatisundulatisfoIiisScc, BtRM^/V. 31. T. 13.

(17) Asdepias Fol. tehuis Lineni - LanceohtisScc. Apoc.

Caule ererto, Fiuticofo &c. H. Cliff. Upt. R. Lugil,. 410.

Apoc. ere&um Afr. Hkbm. Parad. aj. T. 24, Miu., DiEt*

T. 45. fLUK. Alm. 36. T. iü. f. z.

Ebb s
II. DIEL. VIL STUK.
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IV. (18) Zyde-Vrugt met Gulpachtig omgewonden
Afdeel. ne Bladen, die gehaaird zyn.

stuk™ H ier komt het Afrikaans ruigachtig , regtftam-

xviii. mig Hondsdood , met gegolfde Bladen, t'huis,

Unïliata. dat door ^cn vermaarden Commelyn, onder

Gegolfde. de zcldzaame Planten van den Amfterdamfen

Tuin, is afgebeeld en bel'chreeven.

xix. (19) Zyde-Vrugt met omgewondene,fmalLan-

^itef cetvormige , gepaarde en drielingfe Bladen:

fche, dé Steng leggende,

Deeze is , voor veele Jaaren , door den Kruid-

kundigen Amman , en nu onlangs door den

Heer Pallas in Siberië waargenomen.

xx (20) Zyde-Vrugt met omgewondene > Liniaa*

lJ?
rt"ïl' le Se^ranste Bladen en een opgeregte Steng,

«tkranftc.
rjj t js ccn Noord - Amerikaanfch Gewas, dar

zeer fmalle Bladen als van Vlaschkruid heeft

en Kroontjes draagt van Bloemen , wier ges

nieene Steeltjes tegen de Bladen overftaan. In

Maryland heeft men het gevonden.

Zy-

(is; Aicitpiai Fol. revoluto - repandls pilofTs Apocynumer.

Aft. fubhirfutum &c. Comm. Rar. 17. T. 17.

(20 ) Aidepiat Fol. rcvolutis Line.iribus &c. GBON. P'itg.
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(.21 ) Zyde - Vrugt met overhoekfe Eyronde IV.

Bladen en veele Kroontjes op een gemeen *fdeeu*

Steeltje. '

Hoofd-

De Kleur 'der Bloemen geeft den bynaam x <u.

aan deeze, die in Virginie groeit.
*

^twl
?""

(22) Zyde - Vrugt.wze* overhoekfe Lancetvormi- xxa!'

ge Bladen en gemikte-gehaairde Stengen, Tu
!':[°f^

Deeze , in de Enropifche Kruidtuinen be-

kend, is uit Nieuw Engeland afkomflig. Zy
heeft de Bloemen Oranjekleur.

Stapeli a.

Van den geleerden Bod^eus van Sta-
pel, een Amflerdamfch Geneesheer, die voor

anderhalve Eeuw leefde , en de Hiftoric der

Planten van Thf.ophrastüs door zyne Aan-

tekeningen heeft opgehelderd « kreeg dit Gellagt,

om dat hy de eerfte Soort daar van aan 't "licht

gebragt heeft, den naam.

De Kenmerken , die hetzelve van de voor-

gaanden onderfcheiden ,
zyn , dat het Honig-

bakje met een dubbeld Sterretje de Teeldee-

Icn bedekt.

Drie

(zi) AttUpias Fol. alternis Ovjtis Sec. Gron Virg. 37.

(22) Aselepias Fol. alternis Lancc .l.nis &c. Asclepin Caule

eretto divarcito villofo &c. H. Olijf. 78. R. Lugdk. 4'o.

Apocynum Nova; Angii* hiifutum , Tuberuii Radice. HEEM.

Lu:d'j. 6iC T. 6+7. DUA, Eltb. 3,. T. 30. f. 34.

ii. diil. vu. stok,
;
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IV. Drie Soorten , altemaal aan de Kaap groci-

ArDEEL.
jendej zyn >er thans jn begreepen,- naamelyk

stukT" (O Stapelia met de Tandjes der Takken uit'

i. gebreid.
Stapelia

9a
Bolte?' Gedagte Stapel hadt deeze , in het Werk

van Theophrastus, voorgefteld onder den

naam van dikke Kivits* Eijer Bloem van de Kaap

der Goede Hope. Herman nus noemtze

Laag Huisbokachtig Afrikaanfch Rondsdood >

met opgeregte Haauwen. Men vindtze onder

den naam van Asclepias Aizoides , die ongebla-

derd is , by Morison geboekftaafd. 'i Gewas

,

dat op Steenige , dorre plaatfen aan de Kaap

groeit , wordt in de Europifche Kruidhoven,

op gelyke manier als de Westindifche Vygplant,

voortgeteeld en gekoefterd. Het heeft gedoom-

de of getande Takjes , welke byna driekantig

'zyn, met eenbittcrachtig,Lymig Sap , dat wal-

gelyk is , gevuld ; van een Span of langer , een

Vinger dik; groen, doch 's Winters paarfchach-

tig van Kleur. Uit de mikken dcezcr Takjes

komt een dunne Steel voort s een Kelk maakeo-

de van drie of vyf punten, die een groote Bloem

be-

(i) Stapelia Denticulis Ramorum patentibu*. Syjl. Nat.

XII. Gen 304. p. I94 . Ver. XUI. Gen 307. p. iis.H.Cbfl*

77. R. LugAb. 409. As.lepias Aizoictes Afr, EBADL Sacc. J.
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bevatten , welke zig uitbreidt met vyf Slippen , IV-
^

die aartig gemarmerd zyn , en in 't midden zo-
ArD*EL-

danig een Sterretje of Rondzeltje heeft, als ge- Hoofd-

zegd is. Men kan best oordeelen van deeze Bloem,
S™K

*,fa.
door die zelf te befchouwen , gelyk daar van een

'?J*'4"

goede Afbeelding , met Kleuren , in 't Werk
van Weinmann, op Plaat N. 155, en op

de volgende nog eene van een zeer monftrcus

gegroeide Plant, vandeezen aart, is gegeven, 'c

Zy hier genoeg gezegd , dat de Bloem van bui-

ten groenachtig, van binnen geelachtig is mee

paarfche Vlakken en een Hinkende Reuk beeft,

zynde zo taay als Leder. Deeze wordt de Klei-

ne geheten. Heister hadtze Stisferia genoemd ,

naar den Kruidkenner , die den eerften aanleg

gemaakc heeft van den Helmttadfen Tuin.

(2) Stapelia met de Tandjes der Takken op- Um

i?r%?*

Deeze noemt men de Groote Fritillaria , en

zy voert hier, tot onderfcheiding , den bynaam

wegens de ruigte van de Bloem. Ook is de Ge-

ftalte van 't Gewas aanmerkelyk verfchillende ,

gelyk uit de Afbeeldingen van Commelyn
en Bürmannüs blykt. In de laatfte, nog-

thans.

9. AscIepiajAftic Aizoides, Flore

R*r. 19. T. 19. BRADL. Succ.Ul.

T. U. f. I. WS1NM, ijTm^.Fl.N.

II. Dnt. VU. Stuk.
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IV. thans , zyn de knobbeltjes , waar uit de Takken
Ar
^
E
.

EL
'beftaan , veel ronder , 't welk van de Groeiplaats

Hoofd- kan afhangen. De Bloem , insgelyks in 't Werk
«tuk. yan vVeinmann, Plaat 1 57 , afgebeeld , ver-

?£"V3J' toont zig veel pragtiger , en is aan de kanten

zeer aartig met Franje van witte Haairtjes, als

Fluweel, gezoomd. Zy maakt een groote vyf-

puntige Ster uit, wel een Handpalm breed, wier

punten fierlyk paarfch gerand zyn, en verder in-

waards geel met paarfche Streepcn. Het midden

of de Navel onderfcheidtze, voornaamelyk , als

niet hetgedagte Rondzeltje, dat de Teeldeelen

in de andere bedekt , maar, in 't midden van

een ruige Schyf , zekere uitflcekende Puntjes

hebbende, die als een Sterretje binnen de Ster

maaken . Deeze kroonen de Vru^tbeginzels , wel-

ke 'cr -twee zyn 3 zonder Styl of Stempel.

Behalve de zonderlinge vertooning van zeke-

re Natuurlyke deelen , in deeze Bloem, heeft

dezelve ook een zeer ongewoone Reuk. Ltn-

NiEus noemt dien Bokkig , Veneriaal en geil : doch

R o e s e l merkt aan , dat dezelve veel overeen-

komst heeft met dien van rottend Vleefch en dit

zou de reden zyn , dat de Vleefch vliegen deeze

Bloemen niet alleen vlytig bezoeken , maar ook

met haare Eijeren beleggen, zo dat men dik-

wils de uitgekomen Wormpjes daar in ziet krui-

pen. Het is , volgens hem , zeer blykbaar , dat

niets auclers dan de gedagte Reuk de Vliegen

daar toe bewecg?n kan.

(3J) Sta-
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(3) Stapelia , die de Tandjes der Takkenftomp IV.

. heeft > met een Doornachtig puntje.
Afdeel.

Dit zonderlinge Gewas is thans ook tot dit Sus?*
Geflagt betrokken. Het vcrfchilt van de andc- nu
ren ongemeen , door de kleinte der Bloem

,

welke de Ridder ook nog niet onderzogc hadt.kru.

De Hooglceraar J. Bukmaknüs, hetzelve de?"*
1
*

"

in Plaat brengende, meldt , dat het uit een dik-

ken Stoel, van byna een Vuist groot, die zig

als met kondig Snywerk vertoont , lakken

uitgeeft , welke alleenlyk uit ronde Sappige

Knobbels, aan elkander gevoegd, befcaan, en

dceze zyn met langwerpige Vleefchkleurige

Schubbetjes getepeld. Uit het midden van dee-

ze Schubbetjets fchynt de Bloem voort te ko-

men , die paarfchachtig is en zeer klein ; wor-

dende gevolgd van Haauwcn, omtrent een Vin-

ger lang , die niet overend liaan , gelyk in de

eerde Soort , maar nederhangen. Naar een ge-

fchilderde Afbeelding is deeze in Plaat gebragt.

Herniaria. Duizendgrein.

Een vyfdeelige Kelk zonder Bloemblaadjes,

behalve de vyf geknopte nog vyf onvrugtbaare

Draadjes bevattende , en een eenzaadig Zaad-

huisje, dat zeer klein is; maaken de byzondere

Kenmerken uit. Vier
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IV. Vier Soorten , altemaal Eur'opifche, komea
Afdeel -

n ^ Qe()agt voor, naamelyk:

"uk!
* CO Dutzendgrein , dat glad is.

Uerïiaria IQ <te Koornlanden en Moeshoven, als ook

S
GUd

op allerley dr008e Zandige Gronden, komt dit

klein leggende Kruidje, door byna geheel Eu-

ropa, voor. Het is zo wel inlandfch in Sweeden

als in Languedok. Ook zyn 'er veele plekken,

op de drooge Vlakten aan de Rivier Irtis in

Siberië , mede bedekt (*). Men vindt het in

alle Provinciën van onze Nederlanden , daarhec

Duizendgrein genoemd wordt, wegens de me-

nigvuldige Zaadjes , volgens den Latynfchen

naam Millegrana of Centograna, gelyk de Ita-

liaanen het heeten. Wat de oirfprong zy van

den naam Herba Turca , dien het ook voert

,

is my onbekend. Sommigen hebben het Klein

Duizendknoop , om dat de geftalte 'er wat naar

gelykt , getyteld. De Duitfchers noemen het

Bruchkraut, dat is Breukkruid, 't welk met den

Franfchen naam Herniole en den Latynfchen

Hernïaria ttrookt. Men vindt het by Dopo-
nóus vry wel afgebeeld,

Het

fl) Httmaria glabia. Syft. N*t. XII. Gen. }.*. p. 194.

Veg. XIII. Gen. 308. p. 2if. Hem. Rlabra heibacea. J. B«

Bijl. III. 378- Hctn. Calyci!,us B.aftea nudis. H. Clif. 4«.

Fl. Sufc 107 , au M*t. Md. 104. Hall. Helv. 18*. DALtB.

TOUBNF. &c. Folygcmum minus f. Millcgiana major. C. *•

(*; PALLAS Riizen. II. Th. IJ, B. p. +73.
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Het is fcherpachtig en famentrekkende. Van

ouds heeft men het gepreezen tegen de Breü-
*D*Rl"

ken, uitwendig opgelegd , en, door zyne Pis-Hoo*ö-

dryvende kragt , zou het ook tegen den Steen
,

en het Graveel dienftig zyn , 'c zy in Poerjer of * ^

Afkookzel.

(a) Duizendgrein, 'dat ruig U. n.
HtrnUria,

De Heer Haller en anderen merken dee-

ze , die op de zelfde plaatfen en onder het voor-
^

gaande , doch meest in de Zuidelyke deelen van

Europa , voortkomt , als eene Verfcheidenheid

aan ; waar toe ook de Ridder fchynt over te hel-

len. In de geftalte is weinig ofgeen verfchil , en

de Bloempjes komen hier zo wel getropt voor,

als aan de gladde Soort.

(3) Duizendgrcin met Heefierige Stengetjes en m .

vierdeelige Bloempjes*
ticJ&^g'

't Getal van vyf is , zo ten opzigt van. de

Kelkverdeeling als van de Meeldraadjes , hierin

\ler veranderd. Dus, naamelyk, nam de Heer

Loef lino dit Gewasje , dat de Stengetjes

tot een Span lang , deels leggende , deels opftaan-

de heeft , in Spanje waar. Het heeft, niettemin,

een

(x) HernUrS.t hlrfuta Herbacei J. B. Hifi. III, p. 379.

{3) Herrliaria Cautibus Fruticofij, Flor. quadrifidis. Am.
Atai. IV. p. 269. LoEFL. Itin. 128. Herm. Frut. Viticolü

ügnods. Q. B. Pin. 3?2.Po!ygonum Hcrniari* F«I. & facie 'fcc«

). 8. Hifi. in. p. 37». Lob. /«». Ifc gj.

CCC
Ui DSM.. VII. STUl.
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IV. een Wortel van omtrent een Vinger dik. Met
Afdebl. de jnthyllis yan yaience> door CLusiusdu»
Hoofd- genaamd, welke de Heer Gouan tot de voo-

stuk.
rjgC betrekt, fchynt het veel overeenkomst te

Ttu«wy-
hebben. Ook groeit het, volgens LoBEL,ins-

gelyks in Provence.

iv. (4) Duizcndgrein met Eyrond langwerpige ge*

haairde Blaadjes.

Lüisbhscïï^ Onder den naam van Klein Linsbhdig Var-

kensgras befchryft C. B a ü h i n u s een leggend

Plantje , met rondachtige Elaadjes en tropjes van

kleine Bloempjes, 'c welk door hem by Mons-

peUicr was gevonden. Een ander hadt het in

Spanje, op de Bergen by het Eï>kuriaal, verza-

meld, 't Schynt ook in Engeland waargenomen
te zyn door Petivrr, en is door P LU K E-

hé-t afgebeeld, als aldaar aan Zee voorkomen-

de , met dikke glanzige Blaadjes , van Wilde

Thym. Hier vertoonen zig kleine Lins-ofNeet-

achtjge Blaadjes, by de grooteren aangegroeid,

waar van Baühinüs fpreekt. BüxbauM
vondt het in de Oofterfche Landen. De Heer

N. L. Bürmannus merkt aan, dat het ook

aan de Kust van Koromandel groeit. Des befluit

LisNiEus, dat het uk Ooltindie verhuisd zy

in

(4) Htrniéri* fubfruticofa , FoL ovato -oblongis pilofis.

Sy/l. Nat. Vtg. XIII. Polygonum minus Lcntifolium. C. B.

Prtir. 131. Polyg. maritimum &c. ll.UK. Alm, 302. T. 5J.

f. 3. ÏET. Herb. 10, f. 6. Camphorata frutesceas. BüXB»C<»«.

ï. p. i*. T» iu f. a. ML Ind. p. 7*.
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in Europa: 't welk, inderdaad, alzo de kleine IV*.

Zaadjes ligt met den Wind verituiven kunnen ,
A™*gï-

van alle waarfchynlykheïd niet is ont&Ioot. Hoopd-

Maar het heeft dus , als eerft volgens zyn Ed. STÜK'

uit het Paradys derwaards gebragt zyilde , een
D'syiuM*

dubbelen weg moeten afleggen.

Chenopodiüü. Ganzevoet.

Een vyfbladige
,
vyfhoekige , holbladige Kelk ;

geen Bloemblaadjes : een enkeld LinsachtigZaad ,

dat in de Kelk aanrypt , komen als de Kenmer-

ken voor , van dit Geflagt , waar van fommige

Soorten den Styl in drieën , doch ver de meefte

in tweeën gedeeld hebben.

Agttien Soorten , waar van de eerften de Bla-

den veelal uitgehockt, hoekig of getand; de vy£

laatftcn alleen dezelven niet ingefneeden
L
heb-

ben; en wel meed Europifchen , komen in het-

zelve voor.

Ci) Ganzevoet met driehoekig Pvlvormige ef- i.

fenrdndige Bladen, en famengejtelde , Bla*J^£'^t

derlooze, Oxel-Aairen. A^dt

o\, ttianpilatLSagittatis *c.
Syfi. Nat.

Mei. R. L*gih. 27S. HALL. Helv. 174*

bona. Doo. Ptmpt. «51. Lot. Ic

Ccc
II. Dul, VII, Stuk»
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hooperi , aan deWegen en in verwilderde Tui-
AF

v
EEL,

nen, komt dit Kruid door geheel Europavoor.

Hoofd- Van fommigen is het Smerige Patich , van an-

STUK* dere Wilde Majer of Melde, en Veld • Spinagi*
Twwy-

genoemd geweest ; doch de algemeenfte naam

is Goede Henrik, gelyk de Franfchen dien met

Ie Bon Henrij en de Duitfchers met Gut Hein-

rich navolgen. Het fchynt dien naam gekregen

te hebben, om dat het, als Moes gegeten , een

verkoelend , verzagtend Purgeermiddel is , die-

nende uitwendig tot VVondzuivering : weshalve

het ook Tota bona , in 't Neerduitfch dlgoede,

en, wegens de figuur der Bladen , Lammerkens-

Oor. geheten wordt. In Engeland voert het den

naam van English Mercury , dat is Engelfch

bingelkruid. De jonge Spruiten worden op fon>

mige plaatfen als Aspergies , en de jonge BladeD

,

in 't Voorjaar , als Salade met Olie en Azyn

genuttigd.

De Stengen van dit Kruid groeijen een Voet

of een Elle hoog: zy zyn dik en hol , van bui-

ten geflreept : de Bladen driekantig en veel naar

die van het Kalfsvoet gelykende, uit wier Oxe-

lende Aairen , die getteeld en ongebladerd zyu

,

voortkomen. Aan de kanten zyn de Bladen eenigs-

zins gegolfd , en van onderen begroeid met een

witte Wolligheid , welke , daar afgewreeven wor-

dende, Smeerig fchynt. De Wortel is dik, van

binnen geel, fcherp en bitter van Smaak. Het

Kruid komt veel te Putten in Gelderland en by

Wyk te Duurftede voor, zo de Heer de Gor-

ter waargenomen heeft. (*) Gan-
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(*) Ganzevoet met driehoekige eenigermaate IV*

getande Bladen en digt getrapte Trosjes

die zeer lang zynen dun, tegen de Steng Hoofd-

In Sweeden groeit deeze Soort zeer veel op^g^
de Straaten van Upfai en andere Steden. Van

Batavia , in Oostindie, is een dergelyke over^

gezonden,

(3) Ganzevoet met Hartvormig driehoekige , RJg^
Jiompachtige ,

getande Bladen, en opfiaan- & oae.

de Trosjes, die Jamengefield, eenigermaa-

te gebladerd zyn, en korter dan de Steng,

Deeze behoort tot die Kruiden , aan welken

men ,
wegens de figuur der Bladen , den naam

van Ganzevoet gegeven heeft, en waar van dus

de Geüagtnaam afkomftig is. In 't Franfch

noemt menze Pied fOye, in 't Engels Goofe-

foote, in 1 Hoogduitfch Ganfefusz\ 't welk al

het zelfde betekent. Zy is gemeener in Euro-

pa,

. H

>, «eaum &c. Raj. Syn. 3. p. üS- 3

M.ns* L. HALL Hi». «74, N. 3. Chenop. ere*

Tm ii. L^dh
-
* 19 - N

-
6

'
Att[plex fylveftri

1 cn Pin U9. Pe* Anfcrinus. DALÏCH. «

Don. *** ««• At"PkX fylV
*
C PCI Am

'

£liniiS 2

Ccc 3
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IV. pa , ten minfte in onze Nederlanden , dan de
Afdeel.

C pr(te Soort. Men vindeze ook op wilde woede

Hoofd- Steenachtige cn vogtige plaatfen. De Zaadbol-

stuk,
ictjes worden rood of paarfchachtig. Tragus

Twuwy merk t aan t
dat deeze Plant Vcnynig is en de

Varkens doodt , wanneer die daar van eetcn.

Het Vee laatze ook meest onaangeroerd. Men

vindtzc echter, onder den naam van WildeMeU

de 3 by de Geneesmiddelen geboekt. -

iv. (4) Ganzevoet met Eyronde getande fpitfe

JfumMu. glanzige Bladen, de Trosjes Takkig en on-

wtkch.
gebladerd.

Deeze verfchilt hier door , als ook doordien

de Trosjes voorby de Steng uitfteeken , van de

voorgaande. Voor 't overige komt de figuur der

Bladen en de geflake cvereen ; zo dat men ze

als een twec.-'c Soort van Gnrzevoet aangemerkt

vindt. Sommigen hebben de Bladen by die van

den Doornappel vergeleeken. In Swecden , niet

alleen , maar ook in Duitfchland en in onze Pro-

vinciën komt deeze Soort , mede op dergelyke

plaatfen , als ook op Muuien en aan de Wegen

>Uo. C. B. Fin.

6. T. 7 . f. *. Aj

. J. B. Hifi. II.
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£$) Ganzevoet wet driehoekige , getande,
Jg

rimpelige gladde* eenvormige Bladen: de
F

?f
BI~

Twim endelings* Hoofd- »

J ° STUJC.

Tournefort maakt van een dergelyke ^
Spaanfche gewag, waar mede het Engelfche

Majer met Vygebladen van Ray overeenkom-»"-^

fik fchynt : des de Groeiplaats gefield wordt

in Spanje ,
Vrankryk en Engeland. De Steng

is eens Mans langte hoog; doch het bloeit zeer

laat.

(6) Ganzevoet met Ruitachtig driehoekige , uit-

geknaagde BUden , van agteren gaaf ; debo* wit, .

'

venflen langwerpig en opfiaande Trosjes.

Wilde Melde , met uitgehoekte witachtige

Bladen , is deeze getyteld by B a ü ii i n ü s. De

fmalheid der bovenrte Bladen ondeiTcheidtze ge-

noegzaam , voor dat de Trosjes door derypheid

wit worden. Zy beflaan uit overhoekfe , onge-

deelde ,
digt getropte Aairtjes , Bolachtig famen-

gehoopt. 't Gewas is aan Dyken % Wegen en

Wal-

Chenop. Hisp. proceiius, Folio Deltoide. Touunf. Injl. App.

(6) Chinopoiium Fol, Rbomboideo - triangulaiibus &c.

FL Suet. tia, ai8- DAHB. Far. to. GOUAli Mtnsp%. iz++

Gort. B>tg. 67. Chenop. Fol. inf. ovatis &c. ff. Gif. is.

CKON. rirg. 145. R. Lugib. zi 9 . N. f.HAU- Htlv. I 7*,

N. j. Atriplex fytv. Fuchs. Hifi. i»9. Atrplex fylvefuis Fo-

iia finuïto caadiewte. C. B. Pin. 119.

Ccc 4
II. DttU VII. STUK.
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IV. Wallen , niet minder gemeen dan het gewoone
fcrDEEL Ganzevoet. Men noemt het, in ons Land, Wü-

Hoofd. de Melde. Het Zaad , dat zeer zwart is , munt
stuk. uit jn cje witte Trosjes , die op 't end van

rtp
"wy ' Herfst , als de Bladen afgevallen zyn , byna

geheele Gewas getrost doen voorkomen , zo de

Heer H aller aanmerkt. Het groeit ook in

Virginie. •

vu. (7) Ganzevoet met Rüitachtige Tandig uitge-

hoekte Bladen-, de Trosjes Takkig e

Groen
germaate gebladerd.

Decze, waar mede de Wilde Ganzevoet met

Gelderfchc Roos liladen , van Vaillant,
veel overeenkomst heeft, is een laftig Onkruid

in de Moeshoven. Zy fchynt wel een Verfchei*

denheid te zyn yan de voorgaande Soort en veer;

den zelfden naam.

vi ir. (8) Ganzevoet met Hartvormige hoekigge/pit-
J
Bafteer* fie Bladen en 3«*&ge Trosjes die ongebla-

derd zyn.

Hier zou de Ganzevoet met Doornappel Bla-

(7) Chtnopeiiam FoL Rhomboideij denrato - finuatis Sa

K/. Sta. Sec. GOBT. Belt. 67. KBAM. Anfir «j.GOUAN Mmip
114. Chcnop. fylv. Opuü folio. Vaill Par. 3*. T. 7. f. 1

Atiiplot fylveftris.
J.

B. Hi*. II. p. 97 i.

(%) Chtnopedium Fol. Cord. acuminato - angulatïs &c.

Sute. &c. fccChen. Fol. triangulaii - Ssgfetróft R, Lugdb. ziO

N. io.Chenop. Stramonii folio. Vaul. ^rii.jS.Tj.t^
Chcnop. fecund, Tabebï?, Ui/i. Ui. f. 2.
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den, van Vaillant, t'huis behooren. Zy IV.

fchynt ook wel maar een Bafterd- of vermeng-
Afd

^
el*

de Soorc. Hoofd-
stuk.

(9) Ganzevoet met langwerpigs uitgehoekte Bh- ix.

den en naakte veeldeelige Trosjes. jÏ^bZ

Overvloedig groeit deeze in Italië, Provence
c
?cuir"

cn andere Zuidelyke deelen van Europa ; ja zy
3C C'B*

Jcomt ook wild voor in Duitfchland en in onze

Nederlanden. Men noemtze Botrys t dat isDrui-

yenkruid , om dat zy als een Druiftros draagt

van Bloem- en Zaadhoofdjes. Wegens den aan-

genaamen Reuk fcrygt zy den bynaam van An\-

brofioides, die echter meer toekomt aan de vol-

gende. De Ifcaliaanen noemenze £ofr.i, de Fran-

fchen Pyment , de Engelfchen Eik van Jeru*

falem : om dat de Bladen nnar die der Eiken

eenigszins gelyken. 't Gewas groeit naauwlyks

een Voet hoog en vertoont zig als een Hee-

ttertje, doch overwintert niet. Het komtmeeft

op Zandige plaatfcn voort. Het heeft een ver-

warmende kragt; wordt wegens den Smaak wel

\n 't Moes gedaan en by het Vleefch gekookt.

Men legt het droog by de Kleederen , nier. al-

leen om den Reuk, maar ook tegen de Motten:

weshalve het den naam van Mottekruid
, by

fommigen, voert. (10) Gan-

W, Dut. VII. Stuk.
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IV. (10; Ganzcvoet met Lancetyormige getand*
Avdekl.

Bladen en gebiaderde entefa Trosjes.

stuk* Dceze noemt men Mexikaanfche ; hoewel zy

x- niet alleen, in Nieuw Spanje, maar ook in fom*

AMbrl/tói- mlSe declen van Europa , waarfchynlyk door

*
welde

^aad overêeI;)raS t: zynde , van zelf voorkomt.

kend!"
6
"
Bit heeft by Wecnen plaats, als ook in Portu-

gal. Zeer gemakkelyk wil zy voort in de Ho-

ven , zynde ook een Zaaygewas. De Reuk is

zeer fterk , doch niet onaangenaam ; dc Smaak

Kruiderig , naar dien van Komyn - Zaad gely-

kende. Dc Konferf der Bladen, met Honig 3

wordt voor een goed Borstmiddel gehouden. Men
noemt het , in Provence , Thee van Mexico ;

misfehien om dat de Bladen als Thee getrokken

worden , cn dus gebruikt.

3Utfi
^anzevoet met Btedz® die/mal gefnipperd

ium.
" zyn , en ongefieelde Bloempjes in de Oxeleits

.
Veeldee-

?Ifi * (12J Ganzevoet met Eyrond -langwerpige gt*

JSfct. tande Bladen en ongebladerde Tros/en.

fio) Chtr.6Podium Fol. Lanceolatis dentatis &c. H. Clif.&c.

&c.Botrys Arobiofioides Mexicana. C. B. Pin. 138 ,
Chen.

Ambrofloides maximum. TQURNï. Injl. joS. Botrys Boetica

Atr. fylveftii» facie. BARK- Rar. Ie. ngj.

(tz) Cfonopadium Tol ovato - oblongis dentatis &c. KALM.

H. p. zt} , 305. Clienop. Lycopi folio perennc. DUA.
Eltb. f. 7«.



r S V T A N D R I A. '279

Van deeze twee Soorten , beiden afkomftig Iv\

yan Buenos Ayres in de Spaanfche Westindiën ,

VD%***

is de Reuk zo flerk niet als in de voorgaande. Hoomm

De veeldeelige groeide , in vrye Grond, tot
s™*\^

twee of drie Voeten , de andere tot drie Ellen

hoog. Dilleniüs geeft 'er BlaJen van Wolfs-

poot aan. De Heer Ka lm, deeze Plant ook

in Penfylvanie waarnecmende , verhaalt , dat

het Zaad aldaar den Kinderen tegen de Wormen

ingegeven wordt; zynde tot uitdryving derzel-

vén voortreffelyk. Zy groeide , zo wei aldaar,

als in Nieuw Jerfcy , in 't wilde.

(13) Ganzevoct met Eyrond langwerpige uit-
c
*£*v

gegulpte Bladen en ?iaak£e enkelde Kluwen-Hum giaa.

achtige Trosjcn. zeegroen.

Dit is wederom ccn Europifche, die in onze

Nederlanden veel voorkomt by Boeren VVoo-

niogen en Mesthoopen. Men vindrze ook in

de Voorftad van Weenen , genaamd Erdbeer

,

en op de Straaten te Stokholm groeit zy over-

vloedig. Het is de fraalbladige uitgehoekte Mel-

de van B adhinus.

(14) GanzevoetOTSf geheel efenrandige Ruits'r™;ia

wys' stinkend.'

li. Cliff. &c. R. L*gH>. 119. 7-Cher.op. ansuitif. hclnh-

tum minus. To'WNF. Injl. jo5. Atripicx anguft.folia lacinli-

ta, ]. B. Hifi. II. p. 471. ie + 7j. Ariiplex fy!v. fecunda.

TAB. Ie 4*7.

(14) Chtnopodium Fol. integerr. Rhomboideo • ont'a &<%

ƒ7.

H. Dut., vu. stus.
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wys'Eyronde Bladen en Kluwenswyze Bloc*
AvD™u menindeOxelen.

stuk. Niet minder algemeen komt deeze voor in de

Tvnewy- Moeshoven en fomtyds ook aan de Wegen. De
Stank, naar dien van rottige Zoute Vifch gely-

kende, volgens Dodonjeus, onderfcheidtze

genoegzaam. Hy noemt het Kruid deswegen

Garosmuf , anderen hebben het Pulvaria gehe-

ten; doch de gemeenfle naam is Stinkende Mel-

de. Zo 'er Vrouwsperfoonen met de Rokken te-

gen aan geweest zyn, komen de Honden haar.

bezyken. Het wordt tegen de Opftyging nuttig

geacht.

ci2i>. ^ Ganzevoet met effenrandige Eyronde Bla-

djum pdy. den i leggende Hengen en gegaffelde Kroon-

"'^véS'. » die ongebladerd zyn , in de Oxelen,

lrcelzaadig Majer wordt deeze gemeenlyk ge-

noemd , om dac zy by de andere Soorten van

Majer daar in uitmunt. Zy groeit in Moesho-

ven , op gemefcc Akkers en gebouwde Gronden"

»

in Europa. Men vindtze in Sweeden , Duitfch-

-F7. fiuet. zie, izz. Mat, Mtd. 108. Dalib. Paris 77.Che-

nop. Foliis tiianiulari-ovitis. H. Clif. 84. R* Lugib. zx%.

N. 2 . Attipiex foctida. C. B. Pin. 11*. Vulvatia Garum

217. R. Lutib. 218. N. j. Blitum Fot. ovati*. H. Cliff. *8.

Elitura polyfpermum. C. B. Pin. ut. rolyfpoioa CaiJiaai
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fchland , Vrankryk en elders. In Switzerland is IV.

zy ook , volgens den Heer Halier, niet on-
Afd*£*»

gewoon ; die aanmerkt , dat de Meeldraadjes Hoofd»

Veerkragtig zyn , en de Bloempjes fomtyds in vie-
STUK*

ren gedeeld. Men wil dat dit Kruid tot-lok-aas

voor de Visfchen kan verftrekken.

(16) Ganzevoet met fmal Lancetvormige Bla- *vi»

den, die vlak en effenrandig zyn, itowTSS
paria.

Dit is een zeer Takkig Jaarlyks Kruid, twee^J*"'
Ellen en hooger groeijende , met dunne ronde

Takjes en langwerpige Blaadjes , veel naar die

van Vlafchkruid gelykende, doch op de kantge-

liaaird. In de Oxels der Bladen komen kleine

getropte Bloempjes, groenachtig (van Kleur. Om
dat men 'er, in de Zuidelyke deelen van Euro-

pa, Bezems van plagt te maaken of nog maakt,

voert het den bynaam van Bezemkruid. Hethecfc

de Steng zeer glad en witachtig , en moet een

fraay Kruid zyn , dewyl de Italiaanen het Bel-

vedère noemen. Wild komt het in Griekenland

voort , waar men het Osyris heette. Waarom

het, van Tabern^montanüs , Studen-

ten - Kruid genoemd zy , is duifter. Het groeic

ook

(16) Cbwpodium Fot. Lineaii-Lanceolati* &e. H- Clif.

Upi. R. Lugdb. 220. N. 11. Chenpp. Lini folio villofo.

TovRNF. hifi. soS. Linaria Scoparia. C. B, Pin, zii. Ofy-

III. p* 4«i. Herba Studiofilm. TAB, Hifi, II, p. 102.

II. SUL, VU» STUK,
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IV. ook in Japan , volgcne KjEMpfeii, die ver-

A*deel. haa] c ^ ^at bet aldaar een voortreffelyk Genees-

Hoofd- middel ui tlevere. Men vindt het, insgelyks, in

stuk. andere deelcn vaa Ooftindie.

xvii. (17) Ganzevoet met Elsvormige half Cylin*

Jhmjiïól drifclie Bladen.

Zedunts. Deeze Soort , die kleine Witte Kali , met glin-

flerend Zaad , genoemd is geweest , valt niet

alleen aan de Zeekuften van Europa, zo in de

Noordelyke als in de Zuidelyke deelen , als ook

in onze Nederlanden ; maar de Heer Pallas
heefïze ook onder de Kruiden, die aan de Zout-

Meiren , in de Zuidelyke deelen van Sibe-

rië, groeijen, gevonden. Te Montpellicr, daar

het aan de Zee voorkomt, noemt men dit Kruid

(18) Ganzevoet met Lancetyormige , eeniger-

maate Vieezige, effenrandige Bladen , en

gemikte Trosjes die gebaard zyn , in de

Oxelen.

Deeze, die weleer voor een Virginifche werdc

gehouden , is docr den vermaarden Gmelin

(17) ChtnopUium Tol. Sutrolatis femicylïndricis. II. Gif,
Ft. Suec. R. Lugdk. zia. Kali minus album Semine fplenden-

te. C. B. Pin. 21*. MORIS. Hijl. II. p. 6lo. S. 5. T. jj.f,

(igj Cbncpidium Fol.Lanceolatïs fubcarnofis 8cc. A&.Gttt.
X75*. Chcnop. Virginicum 8cc, Sp, PUnt,l. p. 222. Gm«..
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in Siberië waargenomen en afgebeeld. Zy heeft IV.

een groote zeer wyd gemikte Bloempluim j
Afdeel.

en, daar de verdeeling ophoudt, komen de Bloe- Hoofd-

men ongedeeld , met Baardjes, voort. $TÜK*
Digyni*

B e T a. Beete.

Dit Geflagt heefteen vyfbladigen Kelk, zon-

der Bloemblaadjes, en een Nierachtig Zaad,

binnen de zelfftandigheid van het onderfte des

Kelks aanrypende. Het bevat drie Soorten, al-

te maal Europifche, naamelyk

(i) Beete met getropte Bloemen. r.

Sets —L
Een zeer bekend Moeskruid , dat men over-£?r"'

al in de Tuinen heeft , maakt deeze Soort uit.

Het voeft den Neerduitfchen naam naar den

Latynfchcn J>eta 9 die van de Letter B zou af-

komltig zyn. De Grieken hebben het Seutlon

geheten: de Italiaanen noemen het Beta , of

Bietola , gclyk wy ook meest Biet zeggen :

de Spaanfchen Afelgas ; de Franfchen Poirée;

de Duitfchers Mangoldtr Men zaait het in de

Tuinen , doch de plaats der afkomst is on-

zeker.

Van

(O Btta Floribus congeftis. Syfi. Nat. Xïh Gen. 307. p.

iff. Vtg. XIII. Gen. jio. p. 217. Beta Caule etefo>. Sp.

Plant. 3zz. Beta. H. Ciif. Upu Mat. Mti. R. Lugih. 210.

*. Beta rubta vulgaris. C, B. Pi», ut. fi. Beta tubn major

ttii. y. Beta rubia Radice Rap*, lhii. J. Beta lutea major.

lbid. «. Beta pallide virem majar. üid, Beta candida,rubrt*

wkra Rornana. DOD. Ffft. 6ao,

H. DML. VU. STU*.
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IV» Van ouds heeft men , naar de Kleur der Bk-
Ar

J
EEL

* den, een Witte en Zwarte Beeteonderfcheiden;

Hoofd- De eerfte, die tot Moes gebruikt wordt, heeft

stuk. groote , frreede, gladde, glanzige Bladen, die

Tv*™?.
geeiachtig groen zyn : de andere heeft donker

groene Bladen , met roode of paarfchachtige

Stengen en Steelen. Hier van worden de Wor-

tels , onder den naam van Beete - Krooten of

Bietwortels , gekookt zynde , onder de Slaa

gegeten.' In 't Frarfch noemt menze Bette-Raves

:

in 't Latyn wordt decze Beete door den naam van

Beta Romana of Roomfche Beete t onderfcheiden.

In 't Hoogduitfch geeft men 'er den naam aan

van Rothe Ruben , dat is Roode Raapen ; hoe-

wel de Wortelsweiöïg overeenkomst, in figuur

,

met de Raapen, zelfs met de Fanfche Raapen

hebben. Die Wortels zyn , gelyk men weet >

zeer lang eri dik, van het top -end allengs

verdunnende, en van binnen zeer donker, doch

fomtyds ook bleeker rood; zoet van Smaak.

Men vindt ook een Beete met Geele Wor-
telen opgetekend , en. daar is onder dit Moes-

kruid een Roods Beete , waar van alleen Iyk het

Loof genuttigd wordt. Voorts verfchilt het

Gewas in grootte zeer, en geeft een Bloemfleng

van een of twee Ellen hoog, die geftreept is

en Takkig. De Beete - Krooten moeten uitge-

rood worden , eer het Kruid is gefchooten. Uit

dcrzelver Sap kan Suiker gemaakt worden. Dat

van de Bladen , verfch geperst, dient tot een

Niesmiddel. Voor 't overige heeft dit Moe*
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eene zagtclyk Purgeerende hoedanigheid, en IV;
wordt geteld onder de Geneesmiddelen. Ai-deel,*

(2) Beete met drievoudige Bloemen,
nuK**

In deeze is bovendien waargenomen, dat de ^n.

Kelkblaadjes van onderen niet getand zyn , ge- cku.

lyk in de voorgaande plaats heeft. Voorts wordt lt;il
' fcI,c»

zy onderfcheiden door den bynaam Cicla, welke

zo veel zegt als Sicula of Siciliaanfche. Dat zy

onder dien naam bekend zou zyn in de Winke-

len , vind ik niet. Men heeftze in Portugal 3 aan

de Taag , groeijende gevonden.

(3) Beete met gepaarde Bloemen. IIL.

Deeze is Wilde Zee - Beete genoemd geweest* wii
'

dc#

*

Zy groeit aan den Zeekant van Engeland cnon-

7e Nederlanden. Het verfchil met de Gemeene
beftaac daar in , dat zy het eerlte Jaar bloeit;

dat zy de Bladen fchuins heeft of Vertikaal

:

en dat de Kelkblaadjes aan de Kiel effen, niet

ééntandig zyn.

S a l s o l 4, Loogkruid»

Hier is ook de Kelk vyfbladig , zonder Bloem-

blad

8. Pin, Ui. RAJ. AngU IV, p. 127.

Ddd
« DÏBJL. VII. SïÜK.
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IV. blaadjes , en het Zaadhuisje bevat maar één en-
Afdeel ^ . ^ wejjce ajs ecn siekkenhuisjr-

Hoofd- is gedraaid.
stuk, ^ot d j c Ge (]agt behooren thans , volgens

vitf"^' LiKKJErBa., dertien Soorten, die meestal aan

de Zeekuften van Europa, en aan de Zout-Mei-

ren , in de middcllte deelen van Afie, voorkomen.

ï. (ij Loogkruid dat Kruidig is en leggende , met

X*!{?
U

Elsvormige doornachtige ruuwe Bladen, en

KuigbUdig. gerande Keken in de Oxeien.

Dit Kruid , dat op de Zee - Stranden van ons

Wercldsdeel , cn op die van onze Nederlanden

,

hier cn' daar, overvloedig groeit, worde Steeken-

de Kali genoemd, om dat de Blaadjes itekelig

zyn. Dezclven zyo dik cn Sappig
,
groeijende

digt by eikanjer aan de Takjes van dit Gewas,

't welk een Voet hoog opfchiet, draagende, in

de Oxcls der Bladen , zyne Bloempjes en Zaad-

huisjes. De Kelken zyn meteen bladerigen rand

gezoomd.

n. (z) Loogkruid dat Kruidig is en opftaande ,

gencilnu^ H.Ciif^FL Suec. K.^Lu^db. zzo. GBON. Virz.

LOB 1*9* 797-

(*) Saljda Hcrbacea cre&a 8cc. Am. Aead. IV. p. 3"«

Kali fpinofum cochloatum. C. B. Pin, 239- Kali fpin. Tol

long or. Sc anguftioiibus. TOUBNI. Injl. 1*7. Drypi» Theophi.

TAB Hifi. *u
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fnet Elsvormige Doornachtige gladde Bh* IV".

.

den en Eyronde Kelken, Arouti

Deeze ia maar een Verfcheidenheid van demrï?*
voorgaande , zo fbmmigen willen. Men vindtze <0'rr»«*«

hiec alleen op de Stranden , zo van den Oceaan als

van de Ooftzee , maar ook aan de Oevers van

den Donau en elders by Weenen in Ooftenryk,

ja zelfs in Virginie. De Bladen zyn langer en

fmaller dan in de voorgaande.

(3) Loogkruid dat Kruidig is, met Elsvormige nr.

gefpitfie Bladen en uitgebreide Kelken,

Wegens de Roosachtige figuur der Kelken ,

t,£*

die paarfchkleurig zyn , heeft deeze den bynaam.

Zy groeit in de middelfte deelen van Afia, aan

de Zout - Moerasfen
,
overvloedig. De Heer Pal-

las oordeelt, dat het maar een verbaftering zy

van het gewoone Kali.

(4) Loogkruid dat Kruidig is en uitgebreid , ir,

met ongedoornde Bladen, o**;"

. inermibus. Jac*. Horu

B fin. W. Ktli. DOD.
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*v- Dit Kruid is bekend onder den naam van
Afdeel. Rd .

^ ^ ,

£ Frailfch5
-

0M^ jT]aar Latynfchen

Hooitd- naam Soda, die 'er ook aan gegeven wordt. In
stuk. ,

t
rj00gCju j tcc j1 noemt men het Saltzkraat , in

j™*>r ,
c EngcIfch Glasfwort, dat is Glashuid, om
dat 'er de Spaanfehe Souda , een Soort van Pot-

asch, welke men tot het maaken van fynGlas

gebruikt , van gebrand wordt, 't Is ten minfte

het voornaamfte onder de Kruiden, die men
^zie daar toe bezigt *. En , als men begrypt , dat

hi« vóox. 'hetzelve in Spanje dikwils eens Mans langte

hoog groeit , zo is het ligt te begrypen , dat

men veeleer dit Kruid daar toe zal aantallen,

dan de Salicornia , welke veel kleiner blyft (*).

Bereiding By Alikante wordt dit Kruid, daar toe, in

der Sgiula
' menigte , pan den Zeekant ingezameld. Men
droogt het in de Zonnefchyn, bewaart het voor

den Regen , en , genoeg daar van by één heb-

bende, vult men daar Groeven mede, die in

de Aarde zyn gemaakt en doet het langzaam

verbranden. Men krygt hier door een Zoutige

ftoffe, welke zo hard wordt als een Steen; des

menze , koud zynde , met Hamers moet aan

Hukken Haan , om ze uit de Groeven te kry-

gen.

(*) De Heer FALLAS zegt wel , in zyne Reisbefchryving;,

II. D. ir. Boek
t Ai«t. p. 466, dat de Salicornia foliata by
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gen. Deeze hard- en vaftheid is een blyk van de ïT.

deugd der Alikantfche Soude: waar in dezelve
Afd**.

die , welke in Dui; fchland , of ergens aan de Kus- Hoof».

ten van Europa , van dergelykc Kruiden ge-
srvK

'

maakt worde , overtreft. Dus is zy zelfs beter
'i3m4*

dan de Karthageenfche , welke niet zo blaauw ziet

,

en in groote Ballen komt. Die van Bourde en

Cherbourg aan de Kuit van Vrankryk, als ook

de Bernburgfche in Duitfchland b< reid worden-

de, zyn zeer fiegt, Steenig en worden vogug.

De Egyptifche, die men by Alexandria brandt,

is niet minder deugdzaam dan de Spaanfcbe.

Misfchien hebben de Venetiaanen,daar van, tot

hunne fyne Glazen gebruik gemaakt.

De Souda is, zo min als de Potafch,een en-

kel Alkalifch Zout. Zy beftaat ,
volgens Schei-

kundige Proefncemingen , wel ten grootften

deele uit Loog - Zout , doch 't zelve is vermengd

met veele tot Glas fraeltbaare Aarde en een ge-

deelte gemeen of Zee -Zout. In de Genees-

kunde heeft zy weinig nuttigheid , maar het zo

voortrcffelyke Zout van Seignette wordt van de-

zelve met Wynfteen - Zuur gemaakt. Behalve

haaren dienft in de Glasblazeryën , komt 'er ook

van, die keurlyke Spaanfche, Venetiaanfche en

Jerufalemfche Zeep. Bovendien wordt de Loog

der Souda, in Spanje en Vrankryk, zo wel om
het Linnen fchoon te wasfchen,als tot hetBIec-

ken gebruikt (*;.

(5) Loog.

(*) Zie de befchtyring van deeze Stoffe en dcrzclm nitf-

Ddd 3 tigy
II* Djlel, vu. Stuk»

*
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(5) Loogkruid dat Kruidig zigvsrfpreidt ,met

* ronde gladde Bladen en famengehoopte

Bloemen,

In verfcheide declen van Spanje , inzonder-

heid by Almeria en Alikante, worde dit Kruid,

. dat de andere kleine Kali van Bauhinüs zou

zyn, tot bereiding van de Souda op de Strand-

velden gezaaid , volgens L o e f l i n c , die zulks

aldaar waargenomen heefr. Met zeer takkigc

Stengen fpreidt zig hetzelve wyd en zyd uit,

zynde grysachtig en Sappig door zyne Blaad-

jes, welke naar die van de kleine Huislook ge-

lyken. Van de Spaanfrhen wordt het Earilla

geheten.

Cö) Loogkruid, dat Kruidig is } opflaande en

g. zeer Takkig , met Draadachtige [pitje Blaad-

Deeze Soort groeit, volgens den Ridder, aan

de Zout-Meiren van Italië, Saxen en by Attra-

kan. Zy is zeer hooge Ganzcvoet, met Sappige

Bla-

tigheid, door den Heer Schmiot, in de U>rg>zigte ftrUnJet.

VUL Deel, bladz. 4oj , enz.

(S) Salfola Herbacea diffufa'&c. Lo? rL . lim, 13*. Kali

(6) Salfola Heib. ereö

Gramineo folio. C. B. Pin
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Bladen, genoemd geweest. Men betrekt 'ertoe IV.

het Kali met Grasachtige Bliden , van C. B a v- A"wu*

hinus, 't welk echter vin dien Kruidkenner Hoofd-

befchrecven wordt , als de Stengen manr een :TdK«

Voet hoog hebbende, die dunne broofcheTak-
DiW**-

jes,van vier Du'mcn lang, uitgeevcn. Het was

hem , droog, van de Zoutpoelen in Saxen , over-

gezonden.

(7) Loogkruid , dat Kruidig is en byna regt- viu^

opflaat , met fmalle ,
eenigerviaate VUe- // ^

zige , Jlompe Bladen en Sappige doorfchy- Zouli «f*

tiende Kelken.

By de Stad Aftrakan ,
leggende aan de Wol-

ga, niet ver van de Kaspifche Zee, is deeze

door B u x b A u m waargenomen. De Stengen

zyn Kruidig , een Voet hoog , paarfchaehtig :

de Bladen van boven vlak. Drie Bloemen , by

elkander , komen in de Oxelen voort. Zy zyn

ongedeeld, en hebben drie Stylen, gelyk de

vooriïe Soort. Als de Vrugt ryp wordt, zyn

de Kelken Sappig, glad, byna doorfchynende

,

doch niettemin groen. Hiero n twyfeltIvNN\sns t

of het Beziedraagende Alexandrynfchc Kali niet

het zelfde zy.

(8) Loog,

SalMa Hfib. creflimscula 5cc. Chcno». Fol Linea.i-
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(8) Loogkruïd, datzig Kruidig verfpreidt , met
'

ArD™L
' ronde ftompe Wollige Bladen.

stuk*"

-

Onder dea naam van Kleine, ruige Kali , is

vin. deeze bekend en befchreeven. Zy groeit inDee-

bfr/ula. nemarken en by Montpellier aan den Zeekant,

a^s* zegt de Ridder.

ix. (9) Loogkruid , dat zig met Huutige Takjes

Feiychnes. verfpreidt , hebbende langwerpige Bladen

takkig. en de Kelken gerand
,
getrost ,

gekleurd.

Deeze , aan de Zeekust van Sicilië en Spanje

waargenomen , is een zonderiing Kruidje , dat

Vleezige Blaadjes heeft cn ongedeelde Bloemen.

De Kelken zyn Trechtcrachtig , in vyven ge-

deeld, Vliezig, met een kleinen, vlakken, ge-

kleurden Rand.

r. (10) Loogkruid , dat Reejlerachtig is , met Li-

Leggend?'
niaale , gehaairde

, ongedoornde Bladen.

Deeze Soort, die ook in Spanje fchynt voort

te komen, groeit overvloedig in de Zuidclyke

deelen van Siberië. Pal las heeftze, in zvne

Rei-

(t) SatfoU Herbace* diffufa &c Chenopodiam hirfutum.

Kali parvmn hixfumm.
J. B. Hifi. III. p. 702.

(9) Solfola Sublignofa diffifa &c. Mant. 5+. Anthylloides

rotundifolia Skuta Bocc. Mus. II. p. T. 54- Pedicnlaris mi-

nima polyclonos humifufa. Barr Rar. 214. T. 2.7*.

(10) Salfola Fmtescens Fol. lineuhus &c. Salfola Li'gno-

fa. LOEiL. It. 131. Pall. ïtïn. I. p. 490. T. 5. GmEL Sib.

III. T. is. f. 2. T. ij>. f. i.&Tab. zo, Bl'XB. Cem. J. I'. 1 [
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Reize, afgebeeld en merkt aan, dat dit Kruid, IV.

aan de Zandige Oevers van de Irtifch , het Helm
Afd

v
ekl-

behulpzaam zy, om de verftuiving van het Zand Hoog-

te bepaalen.
STUK*

fu) Loogkruid , dat Heefterachtig \

/pits Eyronde Vkezige Bladen.
Salfola

Heer Loefling deeze , zo wel als de voor-

gaande
,
overvloedig groeijen. Dus kwam den Heer

Pallas in Siberië ook deeze, zo wel als de

anderen voor. Degroote Kelken, van eene geel-

achtige Kleur , zig als Bloemen verwonende
,

verfieren ditGewasje, dat Blaadjes als Hey of

Tamarifch heeft en niet veel meer dan een Voet

hoog groeit , ongemeen. Het ziet uit den groe-

nen witachtig , doch wordt vervolgens byna ge-

heel gryp.

(12) Loogkruid , dat Herfterig is en regtop- xu.

fiaat , met Draadswys' dunne ftompachtigej££^

Bladen.
Dee-

(11) Salfola Fiut Fol. Ovuis acuris CamoG*. LoïFL. 7*w»

T. z\i , ai6.

(ia) Salfola Fruti-ofa ere&a &c. Chenop. Fol. Iinearibm

nirina Arboresccns. J B Hifi. III. p.

Ddd 5
li, DEEL. VII. STUK.
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IV. Deeze , aan de Zeekusten van Vrankryk ,

Afdeel. Spanje en Perfie voorkomende , is , gelyk ver-

Hoofd- fcheide anderen , bcvoorens tot het Ganzcvoet

stuk. betrokken geweest. Muntinc noemtze Klein

Boomachtig Huislook, om dat de Blaadjes naar

't zelve gelykcn : doch de Slak-hoornachtige

Zaadjes brengenze hier t'huis. Zy groeit ook

op onze Zeekuflen.

X1IT
-, ( l3) Loogkruid , dat Heeflerig is en uitge-

mlruaxl. breid , met ruige Takjes , en de Kelken
^Gedoorn- getornd heeft.

Men ziet hier de reden van den bynaam. 'c

Cewas is Zee-Ganzs\oet met Roedswyzc Tak-

jes van Büxbaüm getyteld. Het groeit in de

Zuidelyke deelen van Europa en in Egypte ,

zegt Link^eüs.
De Pcterfb'irpfchc Hootfecraar Pallas

heeftop zyne Reize door de Zuidelyke deelen

van Siberië, in den jaare 1768 en vervolgens,

aan de Zout-Meiren en Mocrasfen , beooften

de Kaspifche Zee, verfcheidc Soorten van Loog-

kruid , met die der Europifche Kutten byna

overeenkomende, doch ook eenige nieuwe, daar

van vcrfchiüende , gevonden. De meeften zyn

door

pit. fitut. C. B. Pin. is 2. Ssduin minimum Arbotescensi

ilLNT. Hifi. 469.

(13) MTafaFratkofiipatala, Ramu'ishirflms&c. Mant. j 4 »



Pentandr ia. 795

door zyn Ed. afgebeeld en omfcandig befebree- IV.

ven. Dus is door hem een Salfola Arbtucula **D*ELm

waargenomen , doende zig als een Boompje Hoofd-

voor, geheel Houtig , doch weinig meer dan STUK»

een Voet hoog groeijende. Deeze fchynt aan
Di&niA*

het Heefterigc Loogkruid van den Ridder na-

by te komen. Voorts heeft hy een Hyfopbla-

dig, dat dikwils een EHe hoog groeit, 't welk

de Vlafchbladige Wollige Kali vanBüxbaum
fcheen te zyn : een Huisiookachtig , welke zyn

Ed. acht misfehien het Ruige Loogkruid te kun-

nen zyn , van Linn^eüs. Een Salfola oppo-

Jitiflora was zyn Ed. , op dorre drooge Vel-

den, aan de Jaik, met de Rofacea, doch niet

zo overvloedig , voorgekomen Eindelyk maakt

hy ook gewag van een Gewold Loogkruid, zyn-

de een zeer fraaija Soort, in de jongheid ge-

heel bezet met lange witte Wolligheid , die

zy naderhand voor een gedeelte , doch nooit

aan 't end der Takken, aflegt. Zy groeide zel-

den twee Voeten hoog, hebbende ronde Vlee-

zige ftompe Bladen. De Bloemen waren fchoon

geel, met Roozckleurigc Meelknopjcs; 't welk

dezelve van alle anderen ondcriehehit.

Wylen de Heer Forskaoiil, van de

Deenfche bezending naar Arabic, vondt aan de

Oevers van de Middellandfchc Zee , by A!c-

xandrie en elders, behalve de gewoone Kali,

ook verfcheide nieuwe Soorten van dit Geflagt.

Hy oordeelt , dat de Glad- en RuigWadige

weezentlyk in Soort verfchillcn en dat de zoom-
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IV. pjes der Kelken eigentlyk behooren tot de Vrou-
Afdeel. wejyJce f Gelubde Bloemen , hoedanigen 'er,

Hoofd- zegt hy, in de meefte Soorten van Loogkruid
stuk. veej voorkomen. By de Pieramieden van Egyp-
Twnoy*

te
.

jn he( . Stuifzand t vondt hy ,er eenc

gewrichte Blocmtakjes, zonder eenige Bladen:

een andere, met gedoomde Takjes, by de Graf-

holen van Alexandrie : een derde , die de Tak-

jes als gefchubd heeft , by Lohaja , op dorre

plaacfen. Voorts een Langbladig en een Enkel»

blikkig Loogkruid , by Buckier 3 tuslchen Ale-

xandria en Rofette, enz. (*).

Anabasis. Zoutdruif.

De Kenmerken van dit Gefiagt, waar op de

andere naam van het Zee -Druif (Ephedra) is

toegepaft , zyn : een dricbladige Kelk , een vyf-

bladigc Bloem; de Vrugt een eenzaadige Bezie,

met den Kelk omgeven.

Het bevat drie Soorten , allen tot Europa en

Afia behoorende; als

AnaWt ^ Zoutdruif
' die Bladerloos is , met uitge-

(*) Hora jEgyptlat: Arabic: Hafnï*. i 77S .

(i) Anahafis aphylla Articuiis emarginatis, Sy/l. Nat. XII.

rande Leedjes.

Dcc-

«ünttt. C. B> Pin. 13 9 .
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Deeze Soort , tot welke de Bëziedraagende Kali IV.

van BuxbaüM, welke de gedaante van Sali-
Afdeel;

cornia heeft , betrokken wordt , groeit aan de Hoofd-

Oevers der Kaspifche Zee en verder Ooftwaards ,TUK«

aan de Zout - Moerasfen in 't midden van Afic.
Dl^nia'

Radwolf vondtze ook by Tripoli in Syrië , cn

noemtze Kali der Arabieren Men wil dat van

dit Kruid , 't welk de Ingezetenen Schinan hee-

ten , aldaar een foort van Souda bereid wordt

,

tot het Zeep maaken zeer bekwaam.

(2) Zoutdruif met byna geknodjle Bladen, ^ ir.

^
Van deeze , ook aan de Oevers der Kaspi-

F
Gebiad«-

fche Zee en elders onder de Zoutkruiden in
de*

Afie voorkomende , heeft de Heer Gmelin
insgelyks de Afbeelding mede gedeeld,

(3) Zoutdruif met Elsvormige Bladen en droo- nu

fche Kali, van To urnefort, met Tama-

rifchbladen , t'huis gebragt. De Heer Loef-
ling, niettemin , betrekt dezelve tot het Worm-
bladige Loogkruié , voorgemeld. Het is een Hee-

itertje met zeer gladde witte Takjes; Elsvor-

(z) Anabafis Fol. fubclamis. BiflCB. Cènt. I. p. i9 . T. 19. f. U

ge Vrugten.

Saliola Fol, incraiSm 9 i*. ïll.p. 99-

(i) Anabafis Fol. Snbulatis, Pericarpiis exfuccis. Kaji Fiutï.

cofwn HLsp. Tamarisci folio. TQUKNS. /%/?. M7*

II. DIM.. VIL
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IV. mige driekantige Bladen ; geaairde enkelde Bloe-

AFD
y.
rL
*men, van de gezegde Kenmerken. Het Vrugt-

Hoofd- beginzcl loopt uit in een Elsvormigen Styl.met
stuk. drie ftompe Stempels

Ctttacta. Op de Kryt- en Kley - Heuvelen van 't Ge-
Kry£ '£C

' bergte Itfchka , in de VVoeftyn der Kalmukken

,

vondt de Heer Pallas een zeer aartig Plant-

je , dat zyn Ed. Anabajis Cretacea noemde , om
dat de Vrugt veel overeenkomst met dit Geflagt

hadt, hebbende hy de Bloemen daar van niet

gezien. Het heeft een dikken Penwortel, die

van boven Takjes uitgeeft, niet boven de twee

Duimen lang, 't eencmaal uit rondachtige Leed-

jes beftaande , als die der Vygplant in elkander

gewricht , en formnigen op zyde Vrugtdraa-

gende (*>

C r e s s a. Zoutblocm,

Een vyfbladige Kelk ; een Trompetachtige

Bloem , die de Meeldraadjes op het Pypje heeft

zitten en een tweekleppige, eenzaadige Vrugt;

zyn de byzondere Kenmerken van dit Geflagt.

Cm}*
^ et ka£k * V(%cns dcn Ridder ,

maar ééne

Critica^ Soort (i), die den bynaam van Cretifche, naar

(*) FALLAS Keizen. I. Theil , bladz. 493. Tab. K.

(i, Crc;fa. Syjl Nat. XII. Geu. jio. p. 197. VtfrXlU.
Gen, 313. p- ui. Am. Acai I. p. S9J. GoiJAN Monsp. izj.

Glr. Prov. >i9. Anthyilis. Alp. Exot. i J7 . T. l S 6. Quamodit
minima Sc-.Tournf. Injl Cor. 4 . Cham*pttys iocana &c. C
B. Pin. 249. Lylimachix fpicati puip. aflinu. PtUK, AM.
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de Groeiplaats , voort. Men vindt het, even- IV.

wel , ook in Larguedok en in Provence , aan Afd *bi..'

de Zeeküft , des Zomers , in uitgedroogde Moe- Hoofd-
rasfen , en by Rome aan de Monden van den STtJK *

Tybcr , als ook in Griekenland. Toprne- £>isri,a»

fokt heeft het zeer kleine, leggende Moeras-

Quamoclü, met Bladen van Duizendgrcin , ge-

heten. C. Bauhinus ftelt hst voor , onder

den naam van Gryze feld-Cypres met zeer klei-

ne Blaadjes. Men wil, dat het de Amhyllis zy,

van Alpinus , dis dezelve befchryft als een

Plantje van een Handpalm hoog, maakende een

digt Heeftertje uit , dat aan de enden der Takjes

langwerpig ronde Zaadhuisjes draagt, van groot-

te ais Tarwegraan. Hetzelve hadt een Zoutigen

Smaak , zynde tevens wat famentrekkende en

opdroogende: des een Wondmiddel, en in Af-

kookzel dienftig tot de Watcrloozing en voor 'c

Graveel.

De Heer Forskaohl heeft in Arabie een

Plantje gevonden , 't welk hy Cresfa Arabica

noemde, groeijende , met Draadachtige Sten-

getjes , een Span hoog. Dit hadt ovaale Blaad-

jes en enkelde steeltjes in de Oxelen , met een»

bladigc Klokswyze Bloemen van een half Duim

breed. De Meeldraadjes waren in de bodem van

de Bloem ingeplant , en , alzo hy de Vrugt niec

hadt gezien , kan het met weinig zekerheid hier

t'huis gebragt worden Q*J.

S T E-

(») Fier. j£vpt. Arak. p.
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Af£kl. S t e r i s. Pyltjes- Bloem.

Hoofd- De Kelk is in vyven gedeeld , de Bloem Ra-
stuk. derachtig, de Vrugt een Bezie , die veele Zaad-

jes bevat in eene holligheid.

Steris
Hier van is ook maar ééne Soort bekend (i),

javana. welke den bynaam van Javaanfche , wegens

fc£
a3n

' haare afkomlt , voert. Het Plantje is Kruidig

,

in de gedaante van de Spaanfche Peper, doch

kkiner en zeer Takkig , met overhoekfe , ge-

fteelde , langwerpig ovaale , gladde Bladen

,

overhoeks. De Bloemfteeltjes komen of tegen-

over dezelven , of in de Oxelen , of aan 't end

der Takjes, eenigszins verdeeld of eenbloemig

voort. De Bloemen zyn blaauw en van grootte

als die der Spaanfche Peper.

De HeerN. L. Burmannüs heeft, onder

deezen naam , een Plantje afgebeeld , 't welk

aan de Kust van Koromandel , op Waterige

plaatfen , groeit , cn in eenige opzigten hier

mede ftrookt. Hetzelve , zegt zyn Ed. , heeft vyf

Elsvormige Meeldraadjes , van langte als de Kelk,

met Pyhwyze Knopjes, en hier van heeft men
dit Geflagt , in 't Hoogduïtfch, Pfeilblume ge-

heten (*;. Dat 'er echter ook zodanige Meel-

knopjes in andere Planten voorkomen , heb ik

*ri. $73. hier voor getoond *.

fJif. *• G O M*

(i) Steris. Sy/I. Nat. XIII. Gen. nj* p. »t«. Mant. 54.

Steris Aquatic3. Buhm. Fl. lr.i. p, 7J .T. 39. f. 3,

(*) Linn. Gatu der Planten , uberzetft von J. J.
tLi

ner. Gotha 1775. p, iir,
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Gomphrena. Rondbloem. IV.
Afdeel.

De Kelk is gekleurd , de bultende dricbla-
fiöJ¥

'

Dm
dig, met twee famenluikende gekielde Blaadjes : CTUK#

de Bloemblaadjes zyn ruuw en Haairig. De Bloem Di&nia,

heeft een Cylindrifch Honigbakje , dat vyftan*

dig is. De Styl is ten halve in tweeën gedeeld :

het Zaadhuisje eenzaadig.

In dit Geflagt zyn zeven Soorten, altemaal

haare Groeiplaats hebbende in Ooft- of West-

indie. , , . ,

(1) Rondbloem met een opjlaande Steng, Ey-
Com

l

p

'

hrtHt

rond Lancetvormige Bladen , enkelde Hoo fd

jes en tweebladige Bloemjleeltjès.
]a«iykfe.

Rumphius heeft deeze , die in Ooflindie

groeit, de Ronde Bloem getyteld , welke naam
op alle die van dit Geflagt cenigermaate pasr.

Deeze is onder 't Geflagt van Amaranthoides by

Tournefort begreepen. Zy komt met Zil-

verkleurige of witte en met paarfche Bloe.u-

hoofdjes voor. De Bladen worden by die van

Bernagie vergeleeken. Het groeit aldaar twee of

drie Voeten hoog en is hier bekend in de Ho.

ven , 4aar men het alle Jaaren zaait. In Ooftin-

(i) Gmpbrmad\x\<tt\

197. reg.Xlll. Gen. j 14,

4-8. AmaranrhoiJes Lyrh.

fo. Ruaipjf. Jmb. V. p. »'

17. Ceel. VIL srv5 .
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IV. die gebruikt men de Bloemen , tot fieraad , op
Afdeel. gru jj flen en Gastmaalen ; om dat dezelven

Hoofd- lang duuren , zoDder te verwelken-» De Fran-

fchen noemen het , deswegen , de Roode lm-
U7* merteüe der Tuinlieden.

tï. (*) Rondbloem met Lanceivormige Bladen en

tweebladige Hoofdjes; de Bloempjes met ei-

veadT
Wy* &en Kettj" onderfoheiden.

Deeze Soort is tót Zaaden , van Bnenos Ay-

res afkomftig , in de Elthamfe Tnin geteeld.

Zy heeft bleek geele Bloemen , die in losfe

Hoofdjes vergaard zynen eenigermaate gekranst

of geftraald*

itt. (3) Rondbloem meteen opfiaande Steng, twee-

sSïi'ge! bladige Hoofdjes en gekartelde Bladen.

Hier komen de Hoofdjes uit de Oxcls der

Bladen voort : de Bloemen zyn blaauvrachtig.

üp Maïabar is de Groeiplaats.

ïv. (4) Rondbloem met Eyrond langwerpige Bte-
Brafilien.

^ em Qpjlaande Stm^ ^ m g^lfa
%

' Bnfiiiaan. Kh&tronde , naakte Bloemhoofd]es.

i i-, ri rphyllis&c.Min-

\a Fol. ovato - oWongis , Caulc ere&o Sec.

.



r £ N T A I* D R i a; fiogs

gclykende Plant , met kleine ronde Bloemen , van

Breyn afgebeeld. Zy heeft de Hoofdjes Hoofd-

Fyner gefchubd, kleiner en op Steeltjes voortko- STÜK
-

#

t

mende uit de mikjes;der Bladen.

(5) Rondbloem met een opjlaande gearmds v.

Steng, enkelde ongefteelde end- Hoofdjes

Zaagtandige Kelken»
d^e

8"*'

(é) Rondbloem met een opjlaande Stengen af- vr.

gebrokene Bloem- Aairen. AfgS!
4"

(7) Rondbloem met gepaarde ,tweedeelige drie- vu.

koppige Steeltjes, het middel(te Hoof'dj'e on- G££
v4m

fteeid*

Deeze drie , door het gezegde wel onderfchei-

den , hebben haare Groeiplaats in Amerika en

Ge Westindiën.

Dit Geflagt heeft een vyfbladïgen Kelk en

cene vyfdeelige Bloem ; het Zaadhuisje eenhok-

kig ,
tweekleppig. Twee Soorten , beiden uit-

hcemfche , zyn ?
er in vervat, als volgt.

(s)-CemfirtM Ca

CO Na-

ule ttt&o Brachiato &c.

(6) Gcmphraa.Cuile ecoio, Spici mterruptS. R, Lugi.

ïdunculi* oppofiiis bifidij tricapirui»,

Oomjihr. pedyncaHia

fiec 2

li. put. VII. srm.
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IV. (i) Nama met een opjlaande gladde Steng, Li'
A,D*EL

- niaale Bladen en getrojle Bloemen.

stotT*" Deeze groeit op Ceylon , als ook by Madrasf

i. aan de Kust van Koromandel , zynde Muur,

Zn™*ca. naar Eercnprys gelykende, met Bladen van Ge-

fch2
IOn" nade^ru^ » ^°°r Plukenet getyteld. Het

Stengetje is een half Voet hoog, Takkig met

fmal Lancetvormige Bladen överhoeks , die effen

zyn en uitgebreid, geevende uit de Oxelenop-

ftaande Trosjes , met overhoekfe Bloempjes.

ti. (2) Nama met leggende Stengen, Eyronde Bla
amtucvf m eenzaame sioemnt
jamai-

kaïche. Hier behoort een Gewas , door Browne
op Jamaika gevonden en afgeheeld, datde Bloem

eenbladig en Cylindnfch heeft , met vyf Tand-

jes , van ïangte a's de Kelk'.

Hydrolea. Water -Olyf.

Een vyfbladige Kelk ; een Raderachtige Bloem

,

die de Meeldraadjes van onderen Hartvormig

heeft; het Zaadhuisje tweehokkig tweekleppig,

met veel kleine paadjes.

-

Dus

(I) Nama Caul
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Dus zyn de Kenmerken opgegeven van dit IV,

Geflagt, 't welk maar éénc Soort (1) heeft ,

Af
v
eel;

groeijende in Zuid- Amerika, en aldaar door den Hoofd-

Heer Loefling waargenomen. De Stengen STÜK*

zyn opltaande, een Voethoog, met overboek- hX'U»
fe Takken : de Bladen Lancet vormig

, ongc-^jg^
ileeld, Haairigen Lymerigkleevende, met Doorn- de.

e °°m*

tjes in de Oxelen. Weinige , digt getropte Bloe-

men, die hoog blaauw van Kleur zyn, komen
aan 't end der Takjes voor.

Schrebera.

Een vyfdeelige Kelk , een Trechterachtige

Bloem met de vyf Meeldraadjes in de Keel en
even zo veel Schubbetjes , tot het Honigbakje

behoorende , aan 't onderfte der Meeldraadjes

aangegroeid: de Vrugt tweehokkig, met enkele

Zaaden.
"

Zo komen de Kenmerken voor, van ditGe-

Geflagt , 't welk ééne Soort bevat (1), die L

door den Heer Schreber aan de Kaap ksStÈT
waargenomen. Zy maakt een klein He eliertje

Kaarfc '

uit, met ronde Wollige Takjes en overboekfe

Lancetvormige Blaadjes, die aan de Punt drie

of vyf Tandjes hebben , glad, met zeer korte

Wot-

(l) Hydrolea. Syft. Nat. XII. Gen. 315. p. 19I.

XIII. Gen. 31*. p. Kants lacuftiis f. paluftris fpinofa.

(1) S-hrebera. Sy/i. Nat. XII. G<?n. 31*. p. ï9«* Vig, XIII.

Gen. 3 ij. p. 220. Schinus Myricoides. Sp, Plant, p.iccz.

Eee 3
II. deil» VU* *rvm*
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IV. Wollige Steeltjes. De Bloemftceltjes , veelcn
Afdeel, ^ ei^ndcr aan het onderfce der Takjes voort-

Hookd- komende ,
zyn Draadachtig dun , zeer lang cq

i>t u ie» Xakkigj met .dergelyke, overhoekfe , eenbloe-
^Twfewy- m-gC Voetjes jgj- Bloemen , die wit zyn. Hec

draagt eene Steenachtige Vrugt.

Heuchera.
Dit Geflagt, naar den Kruidkundigen Uei>

chzrus, die omtrent het begin deezer Eeuw

Hoogleeraar te Wittenberg was , benoemd , heeft

vyf Bloemblaadjes, welke in den Kelk zyn in-

geplant , en het Zaadhuisje is tweehokkig Ef€

;

twee Snuiten.

t. De eenigfte Soort daar van (i), in Noord

-

:
' J

t
Amerika waargenomen, is een Kruid, welks B!a-

•ttcgiai.^ vcel «aa, diew 4e Sanikel gedyken. Het

heeft een lange Pluim van Mosachtige Bloemen,

vuil paarfchkleurig. Dezelve befcaan uit vyf zeer

fmalle Blaadjes en vyf Meeldraadjes met geel-

achtig roode Topjes , volgens Boerhaave,
die dit Kruidje tot de Mitella heeft t'huis ge»

bragt ; doch aanmerkt , dat men het , wegens

de geftalte, tot deGeum betrekken zou kunnen.

Hermannus hadt het Amerikaanfche Cor-

(i) H=uchera. Sjjl. Nst, XII. Gen. U*g t
i 9 3i Kg. XIII.

Gen. 310. p. zzo. H. Clijf. tz. gfom. Virg. 3*.R. Lugik»

4J7. Cortufa Americana Fjore fquallide purpurco. Hihm. Pf
.-ad. nu T. iji. Sanicula f. Cortufa Americana Spicata Sec.

Pluk. Alm. nu T. rs.f. 3. Mitella Americana &c.lioiBH.
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eufa of Berg Trimula Feris gctyteld. Het groeit
Arj^

natuurlyk in Virginie. {[^

Hoofd-
Velezia, stuk.

Een kleine vyfbladige Bloem , met een Draad-

achtig duimen vyftandigen Kelk, en een ccn-

hokkig Zaadhuisje , dat vecle Zaadjes inhoudt,

die op een enkele ry geplaatst 2yn.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge- ^

^

flagt, welks eenige Soort (1) in de ZuKtelykérfeife.

deelen van Europa groeit. Van C. Bauhinus 5tyvC"

vindt menze Wilde zeer kleine Lychnis, met

een klein Blommetje , genaamd. By Mompel-
lier wordt het

, zegt hy , Jllerkldnfle Santorie

geheten. Hy vondt het aldaar met een Sten-

getje van drie of vier Duimen hoog , mei Leed-

jes en gearmd , hebbende zeer kleine fpitfe Blaad-

jes en lmalle ftyve Bioemfceeltjes , een paarfch-

achtig Bloempje , van vyf Hartvormige Blaad-

jes ,
draagendc. Een Handpalm hoog

, by Flo-

rence aan de kanten der Akkeren groeijende 3

hadt hy het naderhand van Bdrserus beko-

men. De Heer Gouan Zegt, dat het, zelfs

by Montpellier , anderhalve Handpalm hoog

voor-

(1) Veleziï. Syfi. N*u XII. Gen. 447- p. io«. Vtj>. XIII.

f>.
110. HauAN Memp. as. Gk». Prev. 412. Silene Fol. S11-

!;ubtis Sauv. Mor.sp» i+j. Lychnis fyiv. minimi exiguo/b-

rc. C. B. Pin. z<*. Protlr. ioj. Lychnis cornicu'ata minor.

BARR. Rnr. 66s. T. ici% , 1017. BOCC Mut. II. p, jo. T.

4 ?. Knawel minus Fol. Cario?hyü«is. Bun Cent. II. p. 4,.T.

47. Ecc 4
11. deiL' vu. s-rvm.



8o3 Vyfmannice Krüidïn,

IV. voorkomt. Het groeit ook op drooge dorre Lan-
Afdeel.

deQ in de Zuide]yke dec ien van provence.

S W E R T I A.

Dc Ridder heeft dit Geflagt benoemd naar

den bekenden Swertius, die de Kruidkun-

de met 7,0 veele fraaije Afbeeldingen heeft

verrykr. Het heeft een Raderachtige Bloem ,

met Hcnigvoerende Gaatjes aan 'C Grondftuk

der Slippen
; zyndc het Zaadhuisje eenhokkig

en tweekleppig» Vyf Soorten komen 'er in voor,

als volgt.

t. (i) Swertia met vyfdeelige Bloemen en ovaak

pen™!,* Stoelbladen.

Dccze, haar Groeiplaats hebbende op Bergen

in Switzerïand , Beijercn en Yïankryk , wordt

Brredbhdige Moeras- Gextiaan geheten van Baïj-

hinüs. Clusius verhaalt, dat, toen hy zig,nu

byna tweehonderd Jaar gcleedcn, te Londen

bevond t , hem de afbeelding en befchryving

daar van werdt medegedeeld door Doktor Pen-

NiEus, die dit Kruid gejlippelde Gentiaan noem-
de. De Steng was Knoopjg, een Elle hoog, met
Bladen als de gemeenc Gentiaan , om laag ge-

fleeld,

•{») Swe'ti* CoK.r;f.n i:iK
t

HC\u,> 5v/7. Aar. XII. Gen.
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fteeld, de bovenden ongefteeld, uit wier Oxc- IV.

ien , omtrent in 't midden van de Steng, en
ApD
£
EL*

verder opwaards, drie- of twceblocmige Bloem- Hoofd-

ftcekjes fprooten. De Bloemen, blaauwachtig ?TÜK»
_

van Kleur , waren zeer fraay getekend met zwarte
Dl^Rt*'

Stippen en hadden vyf Draadjes aan 't end geel.

Zy zynzeer diep ingefneeden, en in ieder hoek

komen twee ronde Kliertjes voor, die van eenc

donkere paarfch blaauwe Kleur zyn , maakende

een zeer zonderling Honigbakje uit , in geene

andere Plant bekend , zegt LiNNiEus.

(2) Swertia met vyfdeelige Bloemen, de end- u.

%
bloem in zes/en gedeeld , de Bloemjleekn d^%*
zeer lang en de Bladen Liniaal. Mismaak-

In Virginie groeit deeze , die zeer lange ,

naakte ,
eenbloemige Bloemfteelen , tegenover

eikander , heeft , en zeer fchcone witte Bloemen ,

met Lapcetvormige Slippen. Het Kruid dient in

Koortien, Geelzugt, Blaauwfchuït en de Jicht,

doch inzonderheid , zegt men , tegen een Dolle

Honds Beet. Sommigen hebben het tot de Klei-

ne Santorie betrokken.

(3) Swertia met vyfdeelige Bloemen en Lan- tii.

cetswy? Liniaale Bladen, rinWoe*
(4) Swer- iDige.

*

,l. SU. ïv. P. 114.

1

, DESt. VIJ. STUKi
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ÏV» (4.) Swertia met vicrdeelige viwhwrnige Blos*

Afdeel.
meflt

«TUK?** Cj) Swertia met vierdeelige ongehaornde Bloe*

ïv. wen»

Cornicuia- Deeze drie zyn in Siberië waargenomen , door

Gehoorn wylen den Heer Gmelin, en door denzelven
dt* niet alleen afgebeeld , maar ook befchreeven.

Dichttoma. De eerfte , die ook op Ysland voorkomt , groeit

üegaffelde.
een Span hoQg>

Gentian/» Gentiaan.

Dit Geflagt heeft een onbepaalde Bloem : want

dezelve is wel by de meeften in vyvea, doch

by fommigen ook in vieren , by anderen in zes-

fen of agten gedeeld , en het getal der Meel-

draadjes volgt deeze verdeeling. De Mond of

Keel gaapt in fommigen wyd , in anderen is

dezelve geplooid, in eenigen met Haairtjes gc-

flootcn ; anderen hebben de Slippen met Fran-

je : anderen gefternd , met kleine Blaadjes daar

tusfehen. Ook is de Bloem in fommige Soorten

Trcchtcrachtig , in fommigen Klokvormig zon»

der Pyp. De Vrugt is bellendig ; een langrond

Zaadhuisje van boven fpits, cenhokkig, twee-

kleppig , bevattende veele Zaadjes. Het is met

den twcedeeligen Stempel , die zonder Styl op

't Vrugtbeginzel zit , gekroond.

fn

(a) Svxrüa Cot. quadiifidls quadricornibus. GmïL. Sik.

nrfupra f. j.

(S) Swertia Coi. qusi;!f. ecoinibus. G-MEL. Si*, uts.f.i.
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In 't zelve komen thans een - en - dertig Soor

ten voor, waar van de negen ceriten de Bloe-
z

men in vyven gedeeld en byna Klokvormig; defïooi

zestien volgende dezclven Trechtcrachtig en de STUK

zes laatften niet in vyven gedeeld hebben. Ver
D 'syr,s*

de mectten zyn Europifche Planten.

* De Bloemen vyfdeclig en byna Klokvormig.
GöJ^4

(i) Gentiaan met byna vyj'faelige » Raderach- ceeie.

tig , gekranfie Bloemen en Scheedachtige

Kelken,

Dit is de groote geele Gentiaan, die byna op

alle hooge Gebergten van ons Wereldsdecl groeit

en-gebruikt wordt in de Apotheeken. In *c Noor-

den , evenwel , is zy zo gemeen niet als in Swit-

zerland , alwaar men niets gcmeener aantreft op

Jura en de Alpen , zelfs op laage plaatfen , zo

de Heer Hall er aanmerkt. Men vindtze.,

volgens zyn Ed. , byDoDONéus zeer wel af-

gebeeld. L o b e l heeft even de zelfde figuur.

Haar Steng fchiet , ongetakt , tot twee Ellen

hoogte op , hebbende om laag breede , Fyron-

de, vyfribbige gefteelde Bladen, zeer naar die

Cr) Gentlana Corollis fubquinquefïiKs romis

tis &c. Gent. FI. confettis Sec. H. Cliff. Fl. Sue

Jtled. K. Lu$i. 41U GOOAM Momp. \zi. G

U. Dm. VU. Stvs*
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IV. van Weegbree gelykende ; doch de bovenftcn
AFD

Jf
u

zyn fmaller en ongefteeld. De Steng is hol ,

Hoof'd- een Vinger dik en met Leden , aan welken

stuk
• <jigte Kransjes voortkomen van Bloemen met

Jg«*r Takkigc Steeltjes , door Bladkroontjes onder-

fchraagd. De Bloem is diep ingefneeden , met

lange Slippen, van vyf totagt, geel met veele

Stippen , en Raderachtig uitgebreid van een kort

Pvpje. Onder aan het Vrugtbeginzel zyn zo veel

groene Kliertjes als de Bloem Slippen heeft. De
Zaaden zyn breed en plat, Hartvormig Eyrond,

Bladerig gerand en byna geel. De Wortel is

lang , dik en rond , insgelyks geelachtig van

Kleur.

De Italiaanen
,
Spanjaarden en Franfchen

,

behouden met ons den Latynfchen naam , Gen-

tiana , by de Ouden zeer bekend. De Engel-

fchen noemen het Kruid ook Felworth cn de

Duitfchers Entziari of Bitterwurzd, wegens den

Smaak van bitterheid, waar in het uitmunt. Men
gebruikt den Wortel , inzonderheid , in de Ge-
neeskunde

, wegens deszelfs Maagverfterkendc

hoedanigheid. Tegen Koortfen
, tegen de Wor-

men cn andere Ongcfteldheden , kan men den-

zelvcn met voordeel ingeeven. Men heeft hem
cok tegen 't Podagra , de Jicht en den Steen,

geroemd. Hy komt in verfcheide Winkelmidde-

leb. Uitwendig , als een Steekwick, maakt men
*er in Kittelen fomtyds gebruik van. De Genti-

aan dient om vericheide dingen voor 't bederf

te bewaaren en is als een Tegengift zelfs van

de
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de Pest en van een Dolle Honds Beet

,

ouds beroemd.

(2) Gentiaan 3

gekranjte Bloemen en geknotte Kelken, ir.

De groote paarfche Gentiaan, groeijende opW*:^
dezelfde Gebergten , is van de voorgaande niet

aanmerkelyk verfchillende , dan dat de Bladen

een weinig fpitfer zyn , de Kelken ftomper en

de Bloem Klokvormig, paarfch van buiten, van

binnen bleek met roodachtige Vlakken. De Steng

groeit ook zo hoog niet ; maar de Wortel is

veel grooter; fomtyds wel een Arm dik entwee

Voeten lang , van buiten geflreept en van bin-

nen wit zynde. Men acht hem bicterer en kragtiger

te zyn dan de voorgaande. Zy komt ook met
witte Bloemen voor, en men vindt, by Clü-
s 1 ü s van eene Berg - Gentiaan met blaauwe

Bloemen gewag gemaakt: doch dit zal die van

Pen n jeu s zyn, behoorende, gelyk wy ge-

zien hebben, tot het voorgaande Geflagt.

(3) Gentiaan met byna vyfdeeligc Bloemen , rrr.

(z) Gtntiarta Coï. fubquinquefidis Sec. Gent. Fol. imis pe.
*

tiolatii &c. Hall. Hdy. 478. Gent major purpurea. C. S.

4l«. CLUS. Pann. 277 . Coilantha. RENKALM. Sf>. 6$.

()) Gentiana Cor. fubqu.nquefidis Ace. Gcotiana tmjor Fiore

punöato. C B Pin. 1*7. Gent. Fol. ovatis, Fl. Caropmior.

mibus verticillatis. Hall- HHv. 47». Gent.wajoipaJl, pmitfis
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r
iv. die Klokvormig en geftippeld zyn ; de KeU

Afdeel. ken vyftandig.

nvIT De Heer Jacqüin beeldt een Gentiaan

t Twtewy. af , daar zyn Ed. den bynaara van Gejlippcldc

***** aan geeft, op 't gezag van LiNNiEus. De-

zelve heeft de Steng maar één of twee Voe-

ten hoog en verfchilt, zegt hy, weezentlyk van

de Paarfche , hoewel de Bloemen ook die Kleur

hebben. Onder duizenden 3 door hem met voor-

dagt daar toe befchouwd , heeft gezegde Heer

geen ééne in vyveh , maar de meeften in zes-

fen
,
ccnigen in zevenen , verdeeld gevonden*

De Meeldraadjes , tót een Cylinderfamengelymd 4

zegt hy j omringen den Styl , gelyk in de geele

cn paarfche. Zy komt onder de/elven Op de

Ooflenrykfche en nabuurige Bergvelden over-

vloedig voor
, wnrc'cncJe deraïtfver Wortel aldaar

Van de Boeren, tot het maaken van bitteren
1

Drank , als ook tot Geneesmiddelen voor het

Vee, gebezigd.

Volgens den Heer Haller heeft deezé

de Bladen wat grooter. De Kelken vyftandig cri

kort (*),de Bloemen bleek met donker paarfche

Stippen , komende dus byna overeen met die

van C l ü s 1 u s , welke bleekgeele Bloemen hadt

met zwarte Stippen. In Siberië heeft de Heer

Gmelin eene Verfcheidenhcid van deeze

Soort

(*> S*k coltn éifim&A « purpura. HALLBB. Vind

dit firyilc trgen dc befchryving van dien Heer alhier opgege-

ten.
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Soort gevonden , met Liniaal Lancetvormige IV.

Bladen , en drievoudige end- Bloemen, opeigen

Steeltjes, zynde geel met paarfchachtige Stip-Hooro-

peo. srüK-

(4) Gentiaan met vyfdeelige Bloemen, die Klok- iv.

yormig zyn , gepaard en mgejleeld ; de JfSjTSl
4

Bladen de Steng omvattende.
^smaibia

Üit is de Gentiaan met Zwaluwwortel - Bla-
'2C'

den van Clüsius, welke door den Heer Hal -

lek. genoemd wordt , Gentiaan met Eyrond

Lancetvormige Bladen , en ongedeelde Klok-

vormigc Btocmen in de Oxelen. Zy heeft , vol-

gens zyn Ed. , de Stengen omtrent een Eïle hoog

en de Bloemen zyn blaauw. De Groeiplaats is

,

zegt LiNNiEüs, op de Bergen van Switzer-

land ,
Ooftenryk en Mauritanië. Zyn Ed. voegt

er by , dat de Kelken zo lang zyn als de Bloem
;

nis ook , dat de Bladen en Steng kruislings te-

gen elkander over (taan (*V Dit laatfte begryp

ik niet; misfehien zal het de Bloem willen be*

tekenen. De Kroontjes zyn digt by elkander

menigvuldig aan de Steng , waar van de Griek-

fehe naam door Renealmeïs ontleend.

(5) Gen-

(+) Qtntiana Cqt. qninquefidis &c. Gent. Fol. ovato-tan-

ctolatis. Hall. Htl*. Geot. Flo?. latexalibus &c. //.

Clif. %o. K. Lugdb, <

H7-CLU*. Pann. i8<

«7. T. 68.

(*) Fctia & Caulis ctocianm oppofiu. Sp. riant. 2}°.

n. DBÏi.. VII. STU1.
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ïV. (5; Gentiaan met vyfdeelige Klokvormige Bloe*

Afdeel. mm ^ föe tegen elkander overjtaan en ge-

Hoofd- Jleeld zyn ; de Bladen Liniaal.

v. Dit Kruid , groeijende op vogtige Hey-Vel-

frïeum™ ^cn ^00r ëehce ^ Europa , als ook in onze Ne-

derlanden , heeft een grooce Klokvormige blaau-

bbauwe, we Bloem, die naar de Kleur van Koornbloemen

trekt ; weshalve Renealme deeze Soort Cya-

na heeft getyteld. Men vindt het, by Dodo-
k m u s , onder den naam van Herfjl Klokjes ,

en Lob el heeft de zelfde Afbedding genoemd

Pneumonanthe , dat Longblocm zou kunnen be-

tekenen.

vi. (6) Gentiaan met vyfdeelige Klokvormige Bloc-

DriedE' mm » die Buikig zyn en gekranst; de B la-

4 den met drie Ribben,

Deeze wordt Virginifclicmet Zeepkruids-Bladen

en ecne lange blaauwe Bloem , van Catesby
geheten. Zy groeit 'er in Slooten, ruim ander-

half Voet hoog , en heeft regtopftaande Sten-

gen, met lange fpitfe gepaarde Bladen.

(7) Gen.

(s) Centiana CoioII. quinquefidis Sec. Gent. Cor. Mtmina-
ülms mis &c. H. Clif. go. Fl, Sutc. zcz , 238. R. LugdK
+3S. Gent. anguftif Atitumn. major & Cent, paluftris an-

gulrifolia. C. B. Pin. n*. Camp. Antumnalïs. DOD. Pempi.

I.p.T. 70.SttlGW.i
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(7) Gentiaan met vyfdeelige , Kkkvormige

,

Buikige Bloemen en ruige Bladen,
fseel-,

Deeze groeit ook in Virginie. Zy heeft de stuk.

Bladen langwerpig en gefpitst; de Bloemen van vri.

buiten geelachtig, van binnen geftreept. ViS}T'
&

(8) Gentiaan met een vyfdeelige Klokvormige diee -

Bloem , langer dan de Steng. jJJSll

De Heer El aller betrekt tot deeze Soort d8
"gelieD6

de Gentianella Helvetia van L o b e l en de Groo-

te Foorj aars -Gentiaan vanCiusius. Het is

een Kruidje, op Steenige plaatfen der Alpen

in Switzerland , als ook op de Bergen van Oost-

enryk en de Pyreneen 3 overvloedig voorkomen- •

de. De Bladen, die Lancetvormig zyn, maa-

fcen een Roosje op den Grond , 't welk Bloe-

men uirgceft ,
op en!:. L!c Steeltjes

, grooter

zynde dan de geheele Plant, zegt Haller. Zy
zyn Klokvormig en hebben den Mond in vyvea

gefneeden , blaauw van Kleur , den Keel geflip-

peld. De Stempels kroojoen het Zaadhuisje, dat

groote ovaale gefpiefte Zaaden bevat.

(9) Gen-

(7) Centlanst Coroll. quinquefidis &c. Gencinna Flor. Ven-

tricofis, Carapanuhtis ere^is .qjinqaefidis, Fol. oblongisacu-

(8) Gentiar.a Coroll. qainqnef. &c. Gent. Cor. Carapanu-

lata&e. H. Cliff. si. R. Lugdb, 431 Hall. Helv 477- Sauv.

Momp. 136. Gent. Alpina hti
r
, 8c angufiif. magno Flore. C.
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.

IV. (9) Gentiaan met vyfdeelige gekroonde gekar-
A™EEU

telde Bloemen ; de Blotmfieel zetr lang ,

Hoofd- gegaffeld aan '£ end,

6TUK.

ix. Deezc Amerikaanfche verfchilc van de andere

?x!a!tlta> Soorten van dit Geflagc , en inzonderheid van

kwafchc ^e naastvoorgaanc^en » ^00r een hoogC regtop-

ftaande Sterg en door het Kroontje binnen de

Klokvormige Bloem, die ook een Stykje heeft

en de Zaadjes zyn zeer klein.

** De Bloemen vyfdeelig en Trechterachtig.

x. (10) Gentinnn met een vyfdeelige Trechterach-

vo£i}iars- ti&e Bloem , langer dan de Steng en ge*

Gentiaan. tropte Stoelhladen die groot zyn.

Op de hoogc Gebergten van Europa komt
decre order ó*e and-ren voor. ClusiüS heeft-

ze Kleine Vnorjaawi- Gentiaan getyteld. De fi-

guur der Bloem , die uit een lange Pyp , welke

zig aan 't end als in vyf Blaadjes uitbreidt , be-

ftaat, onderfcheidtze genoegzaam van de Agtüc

Soort, en de kortheid van den Steel of Steng,

die maar twee Duimen lang is, van de Vyfde,

taureum minus Mm*

ifundibuliformi Sec,
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welke zo wel riola Calaihiana fchynt genoemd IV.

te zyn, als deeze. Volgens Boerhaa ve bc-
AFD

vf
£I-

hoort zy mede tot dc inlandfchc Planten van Hoofd-

onzc Nederlanden. Volgens Mygindüs ge- ^pK*
Iykt zy meer naar cene Primula en is naauwlyks

bitter, hebbende een grooten ronden, uitgehol-

den Stempel.

. (ii) Gentiaan met een tiendeelige Trechter- c *];anM

achtige gelyke Bloem, welke de buitenjle /'.rc^uj.

Slippen ruuwer heeft, nSu!

Op de Pyrenccfehe Bergen groeit deeze, die

naar de voorgaande wel wat gclykt , maar de

Jiloem heeft vyf buitenflippen , bcurtlings met

de anderen geplaatst en van onderen groen. De
liloem is anders blaauw , van binnen en van

tuiten. De Steng is leggende met opgcregte

Takjes, ieder mee ééne J3!ocm , zo lang alsheC

Takje. Dc Bladen zyn fmal Lancetvorraig.

(ia) Gentiaan met een vyfdeelig» , Trechter- xtr.

achtige, eenigermaate Zaagtandige Bloem, nKS".
de Bladen Lancetvormig Liniaal. Gccnaan.

Deeze, op de tippen van den Schneeberg
, by

Weenen voorkomende en door den Heer Jac-
quin afgebeeld , verfchilt van de volgende

weinig. (13) Gen-

fll) Gtnuana CoroliJ decemSU ftc. Mant. S5 .

rati &C JACQ. Vhd, zi S . Obfirv. II. p. 19. T. 49. CAM,
Hvt. T. iy. f. 1.

Fff 2
II. DEEL. VU, STt«.
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Jv« (i?) Gentiaan met een vyfdeelige, Trechter-
Afdeel.

acjttiges Zaagswys' getande Bloem, cn Eyron-

Hoofd- de ftompe Bladen.
STUK.,

xui. De Heer Jaco.it in heeft ook dceze afge-

luvl'XZ beeld , die reec s door Camerariüs, bydc
Eeierfchc. VGOrgaande , in Plaat gebragt was. De Bladen

zyn (lomp , niet fpits gelyk in de Voorjaars-

Gcntiaan cn de karteling der Bloemen is doo

den éerftèn-wcl tiitgHrtiVt. Niet alleen in Bei-

jeren, maar ook op de Switzerfche Alpen groeit

decze , hebbende een Steng van drie Duimen

hoog ,
volgens H aller en geen Roosje van

Bladen maakende op den Grond. De Bloemen,

elk op een Stcngetje, waren blaauw, in'tmid'

(14) Gentiaan met vyfdeelige Trcchterachtigt

> ' Bloemen , die zeer fpitfs Punten hebben;

den Keel ongebaard en ongepunt, de Takken

tegenover elkander.

Decze is afgebeeld door B a r relie r, die

dezelve gehad heeft van Bourgdoyfan , een

S: • y in 't Bcrgachtfgfte van Dau-

phiné, alwaar men een Bourdeaux vindt; doch

geenszins van de vermaarde Stad deeze naams

aan

O.-,) Gtnvava Cor. quinquef. Sec. Gent. Fo!. ovatis 4

Hali. Helv. 476. Gcnr[;inella elcgmtisfima Bavarica. CA
Hort. 6$. T. if.f. Obi III. p. 19.T. 51.

(l 4) Ctmiorta Corol!. quinquefidis &c. Gentiana Alpina {
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öan de Zeekust vanVrankryk; alwaar ook geen IV,

Bergen zyn , die den naam van Alpen voeren
AF

y
EEL '•

mogen, gelyk de Ridder zig fchynt verbeeld te rïooFD-

hebbcn (f). Het groeit, volgens de befchry- STÜK»

ving , maar een Vinger hoog , cn hoeft om laag
Disy tt!^

^cen Roosje van Bladen als der Myrten , maar

die aan de Stengetjes zyn fmaller , allen bitter

van Smmk. Vc -Bloemen, als Klokjes, waren

geel' of Goudkleurig. Die door Solanden
op de 'Bergen van Naorfch Lapland is gevon-

den , hadt de Steng een Span lang.

(15) Gentiaan met. vyfdeslige Trechterachtige xv.

Bloemen en eénbloemige ovrrhoekfe Takken. nTvIS!"

Dit is , wederem , een zeer klein Berg - Gen- Gentiaan.

'Haantje, voorkomende in Lapland , Switzerland

7 :r laage Gentiaan, met een Takkïge Stengen

c zeer lange B\ empyp , van den Heer Hal-
l e r genoemd , die het Kruidje in Afbeelding

gebragt heeft , onder den naam van Aller-

kleinjle Gentiaan. Zyn Ed. betrekt 'er toe, die

II. Dhl, vil. Stuk.
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IV. van Lobel dus getyteld , als ook de Elfde
Afpeel.

Gcntiaan van Clüsius of de Vyfde der ge-

Hoofd' nen 3 welke die Kruidkenner verdwynende genoemd
STVK* heeft , dewyl de Wortel jaarlyks fterft. Ook

ïHg'
iwy

~ brengt zyn Ed. hier t'huis , de voorgemelde van

Barrelier, gisfende , dat men by dien

Autheur voor Aureo fiore zou mogen leezen

j4zureo >dat is meteen Hemclfchblaauwe Bloem:

terwyl de Uitgeever zig verbeeldt , dat de Goud-

geele of gecle Kleur, uit Wit, door 't droogen

kon ontdaan zyn.

De gcftalte is omtrent als die der Kleine San-

torie en verfchilt aanmerkelyk van de gedagte

Afbeelding , door de fmalle Blaadjes. Het hadt

de Stengetjes van één tot zes Duim lang, ieder

getopt met ccne fchoon Hemelfchblaau we Bloem.

Hier op volgde een lang Rolrond Zaadhuisje.
' üeézë' of cle Kléine Voorjaar^ttTerirfain , dagt

C l u s i ü s , zou het kunnen zyn , welke S i m-

lerus, inzyne Verhandeling over dc Alpen,

Himmeljlengel genoemd heeft; misfehien we-

gens de Hemclfchblaauwe Kleur: gelyk dezel-

ve zyne Agtfle Gentiaan Kalberfchis geheten

hadt.

xvr. (16) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige

3$ZkZ Bloemen , de endelingfen ongepeld ; de

G?£tm
Blaadjes met nietige randen.
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Deezc komt , onder den raam van Laage IV".

foorjaars Water - Gentiaan, by A m m a n voor ,
Afd &ei*

in deszelfs befchryving der Ru^fifche Planten. Hoofd-

De oude Heer Gmelin hadt dezelve in Si-
STUK

\
berie waargenomen , zynde de Steng van het

D 'Sima*

Plantje naauwJyks twee Duimen lang. Een aan-

merkelyke gelykenis heeft het naar de voor-

gaande Soort ; doch het is maar zeer weinig

bitter.

(17) Gentiaan met vyfdeelige Trompetachtige G^J"'a
Bloemen , de Kelken plooiachtig gekield. unicuiof*.

De uitzetting der Kelken , die zig als een
klÊC*

geplooide Broek of Beurs verwonen , geeft den

bynaam aan deezc Soort, groeijende op de Ge-

bergten van Switzerland, Oofteuryk en Italië.

Het is een klein Plantje met blaauwe Bloemen;

(18) Gentiaan met vyfdeelige Trompetachtige Xvm.
Bloemen; de Kelken Vliezig gekield; de j^jjjj;
Steng gegaffeld; de Bladen Hartvormig, ge.

Deeze Kaapfche, die de Kelken zeer Blaas-

achtig, en ais met Vliezige Wieken heeft, is

door

(17) Gentiana Cor. quinquefidis Sec. SCOP. Carn. 299.

Gent. Utriculii Ventricofis C. B. Pin. m. Gentianella coc-

«ulea Cordata. COL. Ecph. 110. T. 221. Gent. annua azmea

Flore. BAR*. R*r. ït. T. 48, & m. f. 2.

(18) Qmtiana Cor. quinquef . &c. Cent. peifoliatum. BUBM.

jifr. ao8« T. 74. f. 5- Cent. Iut«um Fl. amplo. Pluk, dim*

\U Dm* vu, Stw.
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IV. door den Heer J. Burmannus afgebeeld
ArD

vf
L

- onder de Afrifcaaufche Planten , en genoemd

Hoofd. Doorbkdige Santorie. Zy maakt een Plantje uit,

stuk.
van naauwiyks een Vinger hoogte , met groote

?™ewy-
BioemeD) die geelachtig zyn van Kleur.

xix. Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtigt

Cenau™ Bloemen , gegaffelde Stengen en een enkel-

Samóue
^U ^tamPer*

Onder den naam van Kleine Santorie is dit

Kruidje algemeen bekend, hoewel men het ook

,

in onze Taal , Duizendgulden - Kruid noemt ,

wegens zyne voortreffelyke hoedanigheden. Die

betekenis is eenigszins in de Latynfche naam

Centaurium , welke in de meeile 'laaien van

Europa gevolgd wordt , begreepen. In 't Franfch

noemt n I ic is Aard-

fehen, op opene Velden, in Valeijen en op Ber-

gen, door geheel Europa. Het komt ook,

in onze Provinciën, op veelerley plaatfen voor.

De gewoone kleine Santorie heeft Blaadjes

als die van St. Jans Kruid, aan Stengetjes van

minder dan een Voet hoog en is getopt met rood-

achtig geele Bloempjes. Men vindt ze ook met

Lanceol. &c. H. Cliff.
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witte Bloemen en de Heer Vaillant geeft IV.

de Afbeelding van een Zeer kleine fterk getakte
Afd

£
el*

Moeras - Santorie , door zyn Ed. by Parys ge- Hoofd.

vonden , met paarfche Bloemen, en daar toe STUK*

fchynt ook zyne Allerkleinfte Moeras - Santorii ,
öii,8i4'

met niet opengaande Bloemen , te behcoren.

Dit Kruid wordt aangemerkt van eene uic-

fteekende , fommigen zeggen van eene onver-

draaglyke bitterheid te zyn zo dat men bet

naauwlyks, dan het verdikte Extrakt in Pillen,

zou kunnen gebruiken. Doch de Ondervinding

heeft my geleerd , dat de Eloemen minder bit-

ter zyn dan Knoppen van Alst en Gentiaan-

Wortel , en hierom in Aftrekzei minder te-

genftaande. 't Is een byzonder goed Maagmid-

del , neemende de Slymige Verpoppingen niet

alleen in de Ingewanden , maar ook in de ver-

dere Lighaamsdeelen , weg. Dus heeft men
het tegen Afgaande Koortfen , tegen de Ged-

zugt , de Jicht , het Biaauwfchuit en andere

Kwaaien, inzonderheid tegen Opftyging enBe-

naauwdheden, welke uit Winden in Ihppe Lig-

haamen ontftaan , dienfug bevonden.

(20) Gentiaan met Vjfdeelige Trechterachtige xx.

Bloemen , dubbelde Stylen en een gegaffelde Maritm*.

Ste?ïg met weinige Bloemen, Aan
Ĝ k"

rs*

as, 469. Cent. hueufli novum Col Eepir.U.\

II. peel, vu. Stvk.
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IV. Aan den Zeekant, der Zuidclyke doelen van
Afdeel.

jtalic cn yrankryk ,
grocic dceze, welke als

Hoofd- een Nieuwe Gcele Santoric door Column A
stuk*

js geboekt. Zy gelykt naar de voorgaande zeer,

ZT™*' ma 'r nCL^ t}c ^'0emen gefae'd en geel
,
de

Bladen cén- niet drieribbig. Het Plantje is

zeer klein.

xxi. (21) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige

rfiZtT* Bloemen , overhoeks en ongejteeld.

C. B AU Hl Uns geeft een Afbeelding van

dceze Snort , onder den raam van Witte ge-

aairde Santorie. Ily zegt dat dezelve op de

Bergen by Padua , in Languedok en elders in

Italië , op vogtige Velden, groeije. De Steng

verdeelt zig, kort boven den Grond, in Takken

van een Handbreed lang en dceze wederom in

n. De Blaadjes zyn klein , de onderftcn

ovaal , de bovcnl'tcn linal en fpits. Tusfchcn de-

nim komen de Bloemen voort.

xxii. Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige
rirtkilt*. Bloemen , die gekranst zyn, en zeereen-

Gekranste. voudige Stengen.

Met

(•1) G«;i.«4 Coroll. *julnqaef. &c. Cent. mini» Spica-

lum klbom. C 8. Pin z 7 ». Proir. 130. Cent. mint» al-

M.
*

<zz) GentLn* Coroll. q iinquefidis&e. Cent. minus ad AfM

fiot.dum Plum. Sptc. 3. lc. ji.f ï.Ccnt. anguftifolium &c.

BUBM. Afr. ao«. T. 74. f. 3. BUBM. Fl. InJ.p. JU
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Met de Amerikaanfehe , onder den naam van IV.

Kleine Santoric, die uit de Oxelen bloeit, door Afi^""
Plümier afgebeeld , komt de Ooftindifche Hoofd-

zecr overeen , welke de Heer N. L Burma n- ,tu *«

n us befchr>ft ; als ook de Kaapfe van den ou-
Diw"M'

den Heer afgebeeld onder de Afrikaar fchc Phn-

ten. Des fchynt dit Gewas tot de drie andere

Wercldsdeelen te behooren. Van de Malabaa-

ren wordt het Valtrhu genoemd.

(23) Gentiaan me: vyfJ-.clig: Trechterachtige

Bloemen, een fpitshoekig Stengetje en Ey- qZ!%Z*

ronds omvattende Blaadjes.
*^v"*i biadi.

In Pcnf\lvanic is deeze waargenomen door
85"

den Heer' Ka lm, die ze als een zeer klein

Draadachtig Plantje befchryft, d it het Stenget-

je onverdeeld heeft , met drieribbige fpitfe

Blaadjes; de Blocmftceltjcs tegenover elkander,

met vyf bloempjes , die blaauwachtig zyn, en

voorts als in de bcpaaling is gezegd (*).

(24) Gentiaan met vyfdeelige Trompetachtige
XITV^

Bloempjes, het Stengetje ongebladcrd. Apbyiu.

Deeze, in Amerika groeijendc, is afgebeeld
100"*

door den Heer J acquin, en befchreevcn als

03) Gtntiana Cor. qulrqucC ,

icf. &c. JAC^. Amtt
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IV. een geheel Bladerloos Plantje, dat Stengetjcs
Afdè-el.

keeft van vjcr XDuïm hoog, ieder getopt met

Hoofd een geelachtig Bloempje , van een Duim lang
stuk* en vervolgens met het Zaadhuisje. DeStengetjes

zyn 3 door gepaarde vSLoppcltjcs , als in Leedjes

onderfcheiden. Hy vondt het nergens, dan bin-

nen donkere hoile Boomftammcn , in groote

vogtige Berg- Bosfchen, op 't Eiland Marteni-

que , op een weinig Aarde , daar in vergaard.

Men vindt ze ook in Oostindie.

xxv. (25^) Gentiaan met vyfdeclige Trompetachtige

Amaldïa. Bloemen , die den Keel gebaard hebben.

Gentiaan. Dceze is op drooge Velden , zo in Ooften-

ryk als in Switzerland , zeer gemeen. Mooglyk

heeft zy den bynaam van eene uitftcekende

Bitterheid , boven de anderen van dit Geflagt.

Ik vindzc , door den Ridder , onder de Ge-

rccr-middclui opgetekend De Steng h , vol-

gens den Heer H aller, niet wel een Span

hoog , met Takjes bezet , die aan den top een

trapswys' Kroontje rnnaken. Opfanthe hadt Ren-

ealme deeze Soort genoemd, dat is Laatblocm;

dewyl zy in de Herfst bloeit.

*** Met

(zs) Gtntiar.a Coroït. qufnquefldis Sec. Gent. Cor. Hypo»

cratenform F.iucc barbati. H. Cliff. Fi. Suee. R. Lugdb. 4J2.

ïlor. con'c t ; s. Guett. Stamp. 30 j. Gent. Prat. fl Lanugi-

i»ofo & Gent. Autumnalii Ramofa. C. U. Fin. iss. Amarel-

la. Francs. Spte.
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*** Met de Bloemen niet vyfdeelig. ^ IV.

(26) Gentiaan met vierdeelige Bloemen, die den

Keel gebaard hebben. stuk.

Op drooge Velden in Europa, zelfs in de Cef/Ü

Noordelyke declen, komt deezc voor, die van
Ca
^S"

s'

de voorgaande naauwlyks dan door de vierdee- Gentiaa,u

ligheid van de Bloem verfchüt. De Heer H al-

ler heeft ze tot eene zelfde Soort betrokken

:

gelyk L ijs NiE us ook erkent , dac zy 'er al te

naby aan kome. In onze Nederlanden is zy op

cene Heide in Gelderland gevonden , zo de

Heer de Gorter fchryfr. Hier wordt thans

cene Verfcheidenheid t'huis gebragt met onge-

baarde Bloemen , die de Bloemfteeltjes vier-

hoekig heeft , zynde in Deenemarken waarge-

nomen door den Heer O ederus.

(27) Gentiaan met vierdeelige Bloemen, die xxvrx.

aan den Rand gehaaird zyn.
GchÏÏdc

Dee-

(z6) GcntiaKa Cor. quadrifidis , Tnuce harbatii. FL Sute

BARR. Ie. 97. f- 2- Gent. Alp. verna minor. C. B. Pi».

is8. HALL. HHv. 47ï. GORT. Fl. Belg. p. 72. Gentiana

Alp. unicaulis Belltdis folio. BOCC. Mus. 144 T. lot. Oed.

Ggg 3
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IV. Deeze Soort groeit op de Gebergten van Swit-
ArD

v
E

.

EL
'zerIand , Italië en Kanada , zegt de Ridder.

Hoofd De Amerikaanfche , voegt zyn Ed. 'er by

,

itük. j^ft ^e Bloemen zeer gchaaird; de Italiaan-

fche middelmaatig ; die op Ysland en in Noor-

wegen valt, heeft ze alleenlyk Zaagswyze ge-

tand. Zy zyn Trompetachtig en blaauw van

Kleur.

xxvitt. (28) Gentiaan met vierdeelïge Bloemen die orc-

cr^u ta
géaard zyn , Kranswyze geplaatst en on-

Madd. gefteeld.
«eer.

De naam van deeze is Cruciata , om dat.

de Bladen, by paarcn, als in 't kruis ftaan; in

't Franfch Croifée. De Duitfchers noemen het

ook Creuszwurtz , om dat de Wortel zig in

drie of vieren verdeelt, en Modelgeer of Ma-
delgeer, grtyfc vrj het heeten. De Groeiplaats

is niet alleen op de Bergen , op opene Velden

en aan de Wegen , in Oofcenryk , Icalie en

Switzerland ; maar ook in Bonrgonje , groei-

jende op platte laage Heuvelen, zo Lob el
fchryft. Hier te lande komt het in verfcheide

Duin - Valeijen , agter Overveen , buiten Haar-

lem voor.

(»8) Gentiana Cor. quadrifidis ïmberWbus &c G
confertis termlnali'>us Sec. H. Cliff gr. R. l.ugih. 43*. N.

4. Dalib Paris. go. Hall. Helv. Gort Btig. ii. Gen-
tiana Crucian. C. B. fin. igg. Gentiana minor. CAM. Epiu

4ï7.Tctrotthifa. Ren,



Pentandriaï 831

De Steng van dit Kruid is ongevaar een IV.

Span hoog , met Bladen die Eyrond Lancet- AFD
J
8t«

vormig zyn , met vyf evepwydige Ribben. De Hoofd»

Bloemen groeijen kranswyze en tropswyze aan lTUK»

den top. Zyn zyn Buikig van Pypje, en heb-
DW"-

ben vier of vyf Slippen , in den haak omge-

boogen , blaauw van Kleur. Het is zeer bitter

en van dergelyke kragt als de Groote Wiukei-

Gentiaan.

(29) Gentiaan met vierdeelige Bloemen , die on>
G
**^

gejleeld zyn 9 en Eyronde Bladen,

Pater Feuillóe vondc die, naar de Gen-
ftcelde "

tiaan gelykend Kruid, op de Velden van Bue-

nos Ayres , aan den Oever van Rio de la

Plata, in de Zuidclyke deelen van Zuid -Ame-
rika , en dus geenszins in Chili of in Peru.

De Bladen zyn langer dan de Steng , die

maar twee Duimen hoog is en gelyken naar die

van de Breedbladige Weegbree.

(30) Gentiaan met vierdeelige ongepaarde Bloe-

men , de Steng gegaffeld en Draadach'

82. Cent. paluftre luteurn

LU Parit. 32. T. 6. f.

, Pi», 578. MAGN. Mtntp.

U. OlIL, VII. STUK,
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In Vrankryk is deeze waargenomen en, on-

der den naam van Zeer kleine geele Moeras*

Santorie, door Vaillakt afgebeeld.

(31) Gentiaan met onregelmaatig vierdselige

Bloemen en een gearmde Steng,

Door den Heer Konig is deeze op de Vel-

den van Malabar gevonden. Zy gelykc veel

naar de gewoone Kleine Santorie.

Hier afbreekende , zal ik , in 't volgende

Stuk , een aanvang maaken met de befchry-

ving der Kroontjes - Planten , die gemecnlyk

Umbellifera genoemd worden , en dan tot de

anderen overgaan.

De Plaat en zyn dus iogev

AAT XXXVIII.
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