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VI, HooFDST. Befchnvins der Kroontjes-

Kruiden , en der overigen , no- m de

Vyfmannigen behoorende. Bladz, i

Vil. Hoo^DST. ÈefcJiryving der Zesmannigé

Kruiden (Hexandria), dat is, die t^^

Meeldraadjes , tot welkende Ana-

rasfen, Aspergies , Aloë -Planten, Pa-

licli o/ Zuüring en 'andersn bshöoren, *• 312

VIII. H00FDST. Befchryving der Zkye^maV'

NiGE Kruiden (Hepcandria ,} waar vait

maar weinige C^agte?i voorkomen. —— 433

IX. HooPDST. Befchryving van de Agtmam-

MCE Kruidrn (Ottandria), totwelken

dé Spaanfchc Kers en veelerley Soorten

van Varkens - Gras of Duizendknoop

,

waar ondsr de Boekweit ,enz, , betrok-

ken zyn. - - 430
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X, BonFnsT« Bq/ch-yvlng^ def Negenman-
isicK Kruiden (Enneandria,) dat is^

die nczcr^ Meeldrnadics //efe&en,, van wel-

ken maar weinige G'iflagten . en daar o»-

der de RhzbsLTbQY , voorkomen. BIadz.49j

XI. HooFDST. Eefchryving der Tienman-
NTGK Khiü, en- , dat is die ti:-n y.sel-

draadjes hehhen tot welken, btlmive het

van ouds bthinde Esfchenkniid , V Gctan-

ge]. Wintergroen, Steenbreel', Zcep-

kruid , de Anjelieren , Duizendfchoo-

cen ; verfcheide Soorten van. Lyconis,

Klavex -Zuuring, Huisloök, het Scern-

muur , ZandiTUiur , vSpurne , ook het

nieuwlings ontdekte Kruid, dat menyilc*

^cr.knip mernt, en vMe anderen, betrok-

XII. HooFDST, Befchryving der Twaalfnian-
KicE Kküidi M , dat is wier Blcemen

twaalf of meer , doch njindcr dan twin-

tig Meeldraadjes hebben ;gelyk het Mam-
OoT, de Porlelein, AgDmonic, de m-.

nigvuldige Soorten van Euphorbia qf

Wolfsmelk, enz*
—

AAN-



AANWYZING der PLAATEN,
cn der EbJzydün,

ah'aar de Figuuren aangehaald of befchreeven Dtorde?i»

Plaat XLV. Afbeelding van Kroontjes-

Kruiden, tegenover BlaJz. 41

Fig. I. Het Taprinfche Doornza^d (QziCrt-

lis jf.ponica) cn daai van eea

ZaaJjt:
,
by Letter A ,

vergroot- bi. 42.— 2 Het Ksapfche Oruivebloem , (Ot'*

nanthe Ca^cnf^s) cn deszsifs Vnigt-

begin^:el of Vrugtjs vei^root, by

Letter B. . . II. 140.

Plaat XLVI. Afbeelding van Vyfman-

NiGE Kruiden. —— Bhdz* 285

F!g. I. Een Pkincje dat ik, wegens de

Vrugtmaakende" deelen , Linum

Capenfe noem. bl. 225.— 2. Het Grootbioemige Zonnedaauw

zyndQ een der aartige MsclJraaJ-

jes , zeer fterk vergroot, by a

voorgeddd. . . hl. 2g2»— 3, Fijenia zimbellata, een O osiindikh

Gewas ,* waar van de Bloemkelk

,

met de Vrugtmaakende deelen
,

vergroot is voorgcfleld by B en

ds Vrügt by C. il. 309,
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Plaat XLVIL Afbeelding fvan Zesmaï^*

NieE Kkuiden. tegenover Bladz. 35f

%. I, Renealmia Capenfis er de Vrugt-

maakende deelen in de Kelk ver-

groot , hy a voorkomende. hl. 336.— 2 Het Zaadhuisje van een Rimex

Japonicus, of Japanfche Patich ,

by de Letters Z>, c, befchrec-

ven , . hl. 39^
—— 3. Een ander Japanfch Kruid , dst

ik Kroontjes - Zuuring genoemd

heb , zie . . U. 414.

Plaat XLVIII. Afbeelding van Zeven-

en Agtmaknige Kruiden» Bladz. 427

Fig. I. Een Takje vnn het Truè'llum

Japonicum of Japanfche Troffel-

kruid. . . hl. 427.— 2. De Oenothera oSovahis of Agt-

kleppige Onagra , uit Oostin-

Plaat XLIX. Afbeelding van AgtmAn-
NiGE Kruiden. Bladz. 467

Flg, I Het Gelaarsde Duizendknoop,

(Polygonum Ocreatum) uit Oos tin-

die, en een Schubbetje der Bloe-

men verdroot by Letter A. bl. 4Ö7.— 2. ITct Gebaarde (Polygonum bc.rla^

hoorendc, uit Jipm. '

'

i/. 472.

.



fi^. 3. Een Soort van Duizendknoop,

die nader aan de Boekweit komt

,

insgclyks in Japan groiijende. hl. 479.

Plaat. L. Afbeelding van Negenman-
NioE Kruiden, tegenover Bi^dz. Sol

Fig, I» Dc Rhabarbcr met gegolfde Bla-

den {Rheum undulatum), welke

Natuurlyk gezegd woardt te groei-

jin in Moskovie, zynde voor de

Echte gehouden geweest, II. 500.

2, DcRhabarber met gepalmde , diep

ingcfneeden Bladen (Rheum pal-

mttum), in Tartarie groeijcndc,

naderhand voor de Echts ver*

klaard. bl. 503.

NB. Deeze beide Planten hebben

zeer verkleind moeten worden,

om ze in dit bellek af te beel-

den : zo ook het Blad A, dat

twaalfmaal zo lang is , als het

hier voorkomt i maar het Bloem-

takja B he«ft de Natuurlyk?

Plaat LI. Afbeelding van Tienman-
NiGE Kruiden, Bladz, 639

Fig. i« Reynoutria Japonica , een Ja*

panfch Kruid met Piekswys' Hart-

vormige Bladen en zonderlinge

Bloemtrosjes.
^ hl. (J40,

Kg. 2.



K!g.2''Ds Gehoornde K'aver-Zuuring

{Oxalis Cornüiilata) , uit Oustii)-

Tlaat LTI. Afbeelding van TwAAr.l'-

manHige Kn.uiD!:>r. tegenover Blidz. 747

Fig. I. Een Soort van Wolfsmelk,

Euphorlia Thymifolia genaamd. bL 743.

— 2. Een andere , welke ik Nodnfn,

getyteld heb, —

—

— S. De Glinus Lotoides en

— 4. De Glinus DiBamnoidcs , om ÓzY^

zeiver verfchil en waarc geftal-

te nan te toonen. hl. 775.

Het ZnadhuTsje ,
ven,'r0ot zyn-

de, is by a , hec Vrugtbcginzcl

met zyne Stempels en Meel-

draadjes by h vertoond , en c2a

Za.Jje,cn,

Al/c dceze vier riancen 2yn

uit Oüstindie.

KB, Zo icmnnd .!c J
r' - . v-i /Y^-. 3, PI.

XLVIl. / : . ^
'

^ het Duizend-

^^5- v.'
; . en 'tgccn b!ad/. 4S2

c:i)4'l^ . • . . men, ondcunsiclien, d«

c:htc AloLi..u..;^cn var, t'.iw r;.::itcn.

B E-



BESCHRYVING
D E R

PLANTEN.
VIKRBE AFDKELING»

DE KRUIDEN.

VI. HOOFDSTUK.
Befchryving der K roontj ks-Krui den,

en der overigen , nog tot de V y f xM A n n i g e N

heJmrende,

^AA^c Kroont j ES -Kr UI DEN , in

-p^ 5» 't L3tyn Umhellifercz genaamd , vec-

}) Tchillen in geftalte van alle anderen

en hebben, in die geftalte, allen cenc

zelfde Soorc van Bloemen ; weshalve ook da

beroemde Tournefort daar van een by-

zondcre KÏasle , onder den naam van Kruiden

en Heejiertjes met eene veelbladige koosachtigs

Kroontjes - Bloem , gemaakc heeft. Een Koos-

achcige Bloem , die uit veele Blaadjes , in 'C

ronde geplaatst , bcftaat , worde ("zegt die Kruid-

kenner) Umhellatus genoemd , indien haar Kelk

verandert in een Vrugt , welke uit twee Zaa-

A den
:7. DiKU VIII» Stuk.



Beschiyving der

Afdeel
den famcngefteld is , die aan elkander kleeven

VI.
* als zy gracn zyn , maar ryp wordende van één

Hoofd- fcheiden. Deeze Btoemen i;» het eigen, datzy

ieder op een Steekje zitten , cn in zekere

Hcofdjes verzameld worden , die. op langer

Steeltjes (taan, wclkc , iiic den zelfden top gc-

fprootcn , de gedaante van een Zonnefcherm of

Kroontje verbeelden. Dit, hoe algemeen ook,

wordt, gelyk liy met Ray erkent, niet vol-

ftrekt daar toe vereifcht. Een Roosachtige

Bloem, met vyf Meeldraadjes en dubbelde Zaa-

den, is het Kenmerk der Kroontjes-Kruiden. On-

ze Ridder , evenwel , heeft 'er ook met cnkelde

Zaaden , mids twee Stylen hebbende , bygevoegd.

Hier maak ik deeze algem.eene aani^erking , dat zy

meestal farncngeftelde of gevinde Bladen hebben

,

en dat men 'er, hoe menigvuldig zy ook in Euro-

pa zyn , maar zeer weinigen in de Indien, en

zelfs in Afrika niet vecU n aantreft.

Zeer bh kbnar maakcn deeze Kruiden , die

men cok ZonjiefcJiiniibkcmfge zou kunnen noe-

men , een eigen Ring in de Natuurlyke Or ie

^zieiiD.der Planten uit *. Dc mecfte Kruidkundigen

bladrr8*3. erkennen zulks. De Heer Linn^us onder-

fcheidtze naar het Omwindzel of Befchutzcl van

de Kroontjes , Bladcrach'ig van onderen zitten*

de, en wel i. zo wel aan het algemeene ais dè

byzondere Steeltjes , hoedanig wel dertig Ge-
flagtcn zyn: i. aan de byzondere alleen endaar

van komen agt Geflagten voor ; dan zyn 'er 3.

nog agty die in 't geheel zulk een Omwindzel



Krooktjes-Kruiden. 3

niet hebben. 'cGeta! der Ct Aagten van deezen IV.

aart is derhalve mee de Phyllis , een Kroontjes*

draagcnde Heefter, welke ik reeds hefchreeven FIoofd

heb *
,

zesenveertig. De drie ceriten zyn de s'^'^^-

genen , wrelke eigentlyk geen Kroontje , maar een Jt^k^ b

Bloemhoofdje hebben j hoewel zy anders toc-^^'-

deezen Rang behooren : weshalve Toürn e-

FORT die in zyne laatfte Afdeeling geplaatst

hadc: naamelyk.

E R Y N G 1 u M. Kruisuifcel.

Bloemen als Hoofdjes of ronde Bollen, waar

van de Stoel , even als in fommigc Samcnteel

ge Planten , bezet is met Kafjes , die de Blocn

pjesooderfcheiden: de Stoel Kegelvormig, m<

een veelbladig omwindzel , bclluifendc de Kelk-

jes der Bloèmen en vervolgens Eyrondc Vrug'

ten , in tweeën deelbaar.

Dit zyn de byzondere Kenmerken van het te.

genwoordige Geftagt , bevattende negen, meesi

Europifche Soorten, als

(i) Kriiisdiiccl met de W-Mtlhladen Lancet-

mig ,
Zaagtandig; de Takbladen veeldee-

lig, de Steng gegaffeld.

Dce-

l««idümif<c.BhOWN ya^. .85. Eryng. ^Mn.foeCK

I.ugdk. 236. T. ZJ7. Ervns. Fol. ang, ferr. fatic]

Jam, 117. hiji, I. p. Z64. T. 256. f. 3 , 4.

A i
il. DEEl.. VIII. STCK



4 Beschryvinc der

IV. Deeze Soort worde Amerikaanfche Jl'nkenda

Afdeel, Kruisdijlel getyteld van H £ r m A n n üs , die

Hoofd, verhaak , dat dezelve in de voornaame Kruid-

STUK. tuin , van den Ht er F a c e l , was voortgekomen
j^wviajr- uit Zaad van Suriname, alwaar men het Gewas

ïtuhti noemde , om dat dc Slangen hetzelve

fchJiiwen. Het groeit ook in Virgime, wordende

Veld Kruisdijlel met Yucca - Bladen geiyteld

door den Heer Cla yton, die ze^t, dat hec

voor een keurlyk Middel , tegen de Beeten van

Ratclflangen en andere Venynige Dieren , wordt

gehouden, en in Koortfen hetzelfde uitvoert als

de Contrajerva , waar van bet , zo by acht ,

misfchicn een Soort zou kunnen zyn.

De Wortelbladen zyn langwerpig en fcomp-

achtig; de Stengen een Voet hoog, groen en

hoekig ; de Bladen aan de Takjes Wigvormig ,

omvattende , meest in drieën gedeeld , metpaar-

fche I3oorens op de hoeken. Een regte Bloem-

fteel komt uit dc Mikjes voort, met een alge-

meen Omwindzel van zes gedoomde Blaadjes

,

langer dan de Bloetnknop , die Rolrond is en

befcant u't vyfcandige witre Bloempjes en fpitfe

Kafjcs diar tu^fciien : de Meeldraadjes eens zo

lang: de Zaaden overal bedekt met halfronde

Stippen.

Die Kruid heeft een zeer onaangeoaamen

ftcrkcn Reuk , veel gelykende naar dien van

vcrfche Koriander- Bladen , zegt Herman-
NDs. Wegens het vlugge Zout, daar in ver-

vat, houden de Amerikaanen het voor eender
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grootftc Tegengiften. Ook is het in de Op- IV".

fcyging van veel dienst. Afdeel.

(2) Kruisdiftcl met Degenvormige Zaagswys'^rvK.^"

gedoomde Bladen , de Takbladen onver- ir.

deeid,

Van dceze hebben de bovenfte Ij-laden Els- water-

vormige Tandjes , de laagcre zyn maar Zaags-

wyze getand en ongedoornd. Men vindt het

Kruid in Virginie, op Waterige plaatfen. De
Omwindzels en Kafjes zyn hier onverdeeld.

(3) Kruisdiftel met de Wortelbladen ovaal , iir.

plat gekarteld; de Hoofdjes gejteeld. SSi.
ge.

Deeze groeit natuurlyk in Rusland , Polen ,

Oofcenryk en Switzerland ,
volgens den Rid-

der. Hy wordt breed- en platbladig genoemd

by Bauhinus. De Steng is meer dan een

Ellc hoog en heeft blaauwe Bloemhoofdjes.

(4) Kruisdiftel met de Wortelbhdin langwer- iv.

r2)Er-y«j,WFol.Gl3diitis&C, H.aif «2 K. Lugdh. S19»

Alm. 15. T. 171. f- +• Scorpii Spina. HEaw. Mtxk. zzz.
fi^

Enn^tum Fol. Radicali[)us Stc. H. Clif. Ups. K LuiS.

DALll Parit. 83- Eryng. latif. planuni G. B Pi» jg/.

Rsid. G i SI. Eryng. Pann. IviMmm Clhs. lUfl. II. p.

'^(\)^^ynsiL /oLKziüLl oblo^is incifis &c. 1 clffi

A 3 ^«

n. DCEL. VIU. Stok»



6 Beschryving der

IV. pi^ ,
ingefneeden ; de Steng gegaffeld 5 de

•DEEL. Hoofdjes ongefieeld.

Dit fchync de platte Kruisdijiel van M a t-

T H I O L ü s niet tC' zvn , welk-e men ook by

Lor EL vindt afgebeeld, groeijende, zo Clo-

su's vcrftaan hadc, in de Gebergten van Sile-

zie. Hcc is de Naantjes - Kruisdijiel van Clu-

s us, grocijeiide in Spanje, op Heuveltjes , een

Handbreed en fomtyds een Voet hoog, met

zeer dunne veel gearmde Stengetjes en blaau-

we Bloemen.

V. (5) Kruisdiftelj die de Wortelhladen Hartvor-
rynjif^ ^jrr hccft; dc SiongHaden gcpalmd , vict

agtcromgehogen Ooren ; de Kafjes drie-

In dc Oofccrfchc Landen, als ook op Sici-

lië en in Spanje , is deezc waargenomen, die

Syrische T:ikkige Kruisdiftel , met de Hoofd-

jes ais v:.n V!od:ri:::, p.'x:cn ^vr^rdr. Zy zyu

derhalve klein en blatniw van Kleur.

N. 4. Eryng. planura minus. C. B. Fin.

ifïü. planiira Mouten?. CuJs ƒ/(/?. II. p.

milim. H-sp. 45J. T. 4J6. Doo. Pempt. 7^, z.

« Fol. Raïi. Co.ihtis Am, Acad. III. p.

6. S. 7' T J7. ï3. Eryrg. Caplt. TfylUi,

i FoJ. Bjd. fubrctundis plicniis £zc, H, CHf,
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tigy geplooid ,
gedoomd; de Hoofdjes ge- IV.

. Jteeld ; de Kafjes driepuntig.
AfdpeLp

Dcezc voert den naam van Zee - Kruisdijiel , stuk.

om dat menze veel op Zandige Oevers , aan den Dig^mé,

Zeekant , aantreft. Dit heeft zo wel plaats in

de Noordelyke als in de Zuidelyke declen van

Europa. In onze Provincie komt hy veel voor

op 't Strand en aan d'j Zccdiiinen; in Fries*"

land aan de Zeedyken , als ook by H.ivderwylr.

Ik heb hem ook by Schagen , en elders bin-

rcnslands , gevonden.

De Plant heeft een dikke Steng , omtrent

een Voet hoog , witichtig van Kleur en zeer

Takkig , bezet met Bladen , die eer bleek-

blaauw dan groen zyn, dik, breed en hoekig

ingefneeden , met gee!achti2;e Doornen gewa-

pend en geplooid. De Hoofdje?, van ecnc rond-

achtige figuur, zyn als ingek">ft met zes Blaad-

jes , die Imaller cn ook gedoomd zyn, cn zo

wel als de Hoofdjes of Bloemen blaauw. De
Wortel is een Vinp-er of Duim dik cn zeer la'^e»

fomtyds tot tien of twintig Voeten ; zo dat

men hem byna nooit geheel, zelfs niet uit het

gulle Zand , kan trekken ; ten ware het jonge

Planten zyn : want hy blyft over.

Dit Kruid, dat men in Icalic Iringio,'m V^rank-

ryk

87. Fl. SuK. zzo , 23}. R. Lu^S. 9t. GOUAN. Mer.sp 130.



Beschryving der

ÏV. ryic panicaut de Mer, in Engeland Sea-HoUy%
Afpeel.

Ooftzec, Mannes -Treu, en byons ook

Hoofd. Eindeloos of Meer-WorUl noemt, is, jong

^I^*^* zyndc, gekookt , tot Spyze zeer bekwaam. Do
VVoTtcl is aangenaam van Reuk en zoet van

Smaak en daar toe niet minder dienflig; ja in

dQ Geneeskunde zelfs , zo fommigen willen
,

kragtiger dan die van den Gemeencn Kruisdis-

tel, iiier volgende.

VIL (7^ Kruisdiftel nut de IVortelbladen mvatteii'^

'clmptjTe. Lancetvormig gevind.

Kxuisdüiei. Deeze vindt men op woefte plaatfen , in de

middelfte en de Zuidelyke deelen van Europa*

Zelfs in onze Nederlanden groeit iiet Gewas aan

de Ysfcl- en Lek-Dyken, als ook te Muider-

berg en elders , overvloadig. Men noemt hec

Veld 'Kruisdiftel , JVallen- of Tmmel-I>iftel\

in Vrankryk Chardon - Roland ^ in Engeland

ri?2go, in Duitfchland Branchen- Dfftel of Ra-

d^n-Diftel.

Die Kruid, dat fomtyds tot een Elle en hoo^

gcr groeit, heeft een regter Steng, doch dik en

van binnen voos; met Bladen om laag, die zeer

groot en breed, hard en ftyf , icherp gedoomd

zyn , van een driehoekige figuur, leder Blad

heeft

(7) Eryr.gkti» Fol. Rad. stnpIcx^cauUbu» Sec. 0ed. Dan,

J54. H. C{if. ^7' Mat. Mti. 114. R. Lagdh. sj. GOUAM
McKxp. 130. KRAM, Au(lr. «S. jAcq. Vini. 44. RrVG. GU.
gi. Erym'iura Ramofisfimum , finnis Tol, Alatu inHn:«rsqii«,-

HALL. liilv.



Kroontjes-Kruiden. §

heefc een middelrib , waar aan Lancecvormige IV.

Vinbladen, die gevleugeld ftaan aan de Rib, en

zelf wederom gevind zyn. De Stcngbladen zyn FIoofd-

fmaller en die , welke de Hoofdjes omvatten,"'''"^-

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

jes , welke Kroonswyze den top van de Steng

bekleeden.

De Wortel van dcezen Veld- , ook wej Berg-

Kruisdidel genaamd , is zo lang niet als in de

voorgaande , doch redelyk dik , en deeze werdt

gedroogd in Winkels gehouden, alwaar men-

ze telt onder de vyf kleine Openende Wor-

telen.

(8) Kruisdiftel met de Wortelhladen driedee-

lig, van agteren eenigermaate gevind. Amnh^iiii'

Deeze munt uit wegens de blaauwheid van hetjjiajuïj."

geheelc Gewas , welke uit den paarfchcn moet

zien, indien het aan den b^-naam zal beantwoor-

den. Doktor ScopoLi fchryft aan den Kruis-

diftel, dien hy in Karniolfe vondt , ook ccne

Amethystklcur toe. Dit, en de Driedeelij^heid

der Bladen, doet my denzelven hiert'huis bren-

gen. De byfoort groeit in Spanje, De Omwind-

zels

t. T, 71. Eryng, Fol. Rad.pinnatis tiipst

A 5
. Dïii.. VIII. SruK.



JO Beschryving der

iV. zds beüaan uit LaDcetvormige Blaadjes , die
Afdeel,

jj^jg^jyijs langer dan de Hoofdjes zyn , volgens

Hoo/d- den Heer Gou an , door wien deezc Soort by
STUK. ^j;ontpellier waargenomen werdt.

IX. (9) Kruisdiflel met genngerde , gefnipperde ,

JSS^T roodachtige Bladen , een langwerpig veel-

Aipilchè. liad^g Hoofdje en driedeeligc Borjielige

Stofpeltjes,

Decze heeft de Bladen byna rond, in vyven

gedeeld , met byna gegaffelde Slippen , die ver-

fpreid zyn en plat. De Bloemfteekjcs , uit den

Top voortkomende ,
draagen langwerpig ronde

Hoofdjes , met vecle lange Vinswys gedoom-

de Blaadjes pmringd. De Kafjes zyn Borftelig,

in drieën gedeeld.

Tot deeze Soort zal buiten tvvyfel de tweede

vap den Heer H a l le r behooren], welke zyn

Ed. noemt Kruisdiftel , met de Bladen by den

Grond Hartvormig , onder de Kroon gevind,

op de kant gchaaird cn zeer mcDigvuIOi^

Dezelve ,
op verfcheide plaatfen der Switzerfche

Alpen waargenomen , hadt de Steng naauwlyks

een Span hoog , met één Rolrond Hoofdje ,

ftaan-

JO?. XIII. Mar.t. 349. Eryngium Alpinum Spinis iiorridum ,

rJipfaci Cipltulo longiore. TOURNF. h/i. 317. Spina alba.

Dalech Hi/l. i4«?. Etyngium Alpinum cociuIeumCapituIis

Dipfad. C. B PiK n6.
<*') Eryngium Fol ad Ternm Coidatis, fub Umbella pin-

natls , ciliatis
, copiofisCmis. H&LU Helv. 4J5.
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flaande in een zeer digtc Kroon van Bladen. IV.

De onderftcn waren byna Hartvormig en (leges ^^Jeeu

getand,- die aan de Steng hoe hooger hoe meer Hoofd-

ingefoceden. Het hadt, in zyn geheel, op de-™\
i\!pen eene zeer fchoone blaauwe Kleur, wel-

kc echter , zegt zyn Ed. , niet bellcndig is en

ook in andere Soorten plaats heeft, van die

Geflapt

H Y D R o c O T Y L E. Water -Navcf.

Een enkeld Kroontje met een vierbladig Om-
windzel : de Bloemblaadjes niet ingefneeden:

de Zaaden platachtig halfrond.

Zodanig zyn de byzondere Kenmerken van

dit Gellagt, 't welk vyf Soorten ,meelluitheema

fchen, bevat, naamelyk:

(i) Water -Navel r,iet Rondasvormige Bladen
,

671 V'fbloemlse Kroontjes, kvuigaris.
Geraecne,

Om dat de Bladen als gcnavcld zyn , ofnaar

die van 't Navelkfnid jretyker» , voert dit K^uid

den naam van Hydrocotyle , dat is Water -Na»
vel. LoBEL no--mt het Scherp Water - Navel-

Kruid der Noordelyke Landen : want hy hadt

het.

foVo. C. B. Pin, lio. Cotj'lcdon

II. DHL. VIII. StUX.
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IV. het, zyns weetens ,
nergens in Italië of Lar-

Afdeel.
g^g^ok gezien : maar in Engeland , Nederland

Hoofd en Normandie ,
zegt hy , invoelt het overvloe-»

STUK.
jjjg op laage Waterige plaatfen. Het groeit,

.^Twfwy-
gycnwel , by Montptllier , volgens den Heer

GouAN, als ook in Provence. Het is in Moe-

rasfen van Switzerland , als ook in dc Llzas aan

den Ryn. Men vindt het , by deeze Stad , ia

vogtige Landen ; buiten Haarlem in Duin - Va-

leijen , en in de Wouden van Fri. sland , aan

de kanten van Slooten , en elders , overvloedig.

Het heeft dunne Steeltjes , langs den Grond

of in 't Water kruipende, met Vezelige Wor-

teltjes hier en daar , en uit dezelvcn komen

Bladfteelen voort , die byna het middelpunt

fchraagen van een Blad , dat rond is , doch aan

de kanten een weinig ingcfneeden. Van boven

zyn deeze Bladen holachtig en daarom noemen

de Franfchcn het Ecuelle d'Eau. De Bloemp-

jes , op wat korter Steeltjes onder de BIa^!en

•voortkomende , zyn v;it : zy beftaan uit vyf

Blaadjes, en hebben twee Stylen van elkander

af, op het Vrugtbcginzel zittende , dat twee
halfronde Zaadjes uitlevert , kranswyze om of
op de Steeltjes geplaatst. Het is hccc en fcherp

van Smaak.

(a) Water - Navel met Rondasyormige Bladen

en veelbloemige Kroontjes,

Decze

(t) H^drtmyU Fol. peltatis, UmbcIIis muhifloris. Sboww.



Kroontjes. Kruidew. 13.

Dceze in beide declcn van Amerika; gelyk IV.

in Brafil, alwaar 7.y Jcaricoba genoemd wordt; ^'^^^^

in de Weftind ën, op Jamaika; als ook in Vir- Hoof'd-

ginie voorkomende, heefc de Bloemftcelen vecP'^"'^
^

langer dan de Bladfleelen , zo dat de Kroontjes
^'ï^"'**'

boven de Bladen uitfteekcn en het Gewas is

grooter. Ook heeft zy wel twintig en meer

Bloempjes in een enkel Kroontje. Anderszins

verfchilt /y weinig van de voorgaande, die ook

in Virginie groeit.

(5) Water - Navel met NierachUge , eeniger- "i-

maate gekwabde , gekartelde Bladen. u'aZ^^

Drczc, ook 70 wel in Zuid- als in Noord- ka1™chê.

Amerika groeijende, gelykt naar de eerfte veel,

doch de Bladen zyn , aan de ééne zyde , tot

het midden ingefnceden en aan den rand flaauwtjes.

verdee'd in negen Kwabben, die ieder drie klei-

ne Tandjes hebben. Het Kroontje beftaat uit

vyf Bloempjes. Loefling zegt , uit drie,

vier of vyf. Het Kruidje valt ook in Ooft-

indie, en ik heb 'er van deeze of de volgen-

de Soort.

C4) Wa-

Jam, I8J, Hydr. lepens &C. Chon. Plrg. 30 , 4.1. Hydr.

maxima. Pl'im, Sp. 7. Cotyledon Aquatica Sloan. Jan.

SU. Hijl i. p. ÏI2. Erva dc Capitaoa. MARcca. Brat. 17,

( 3 ) Hydrecotyle Fol. Rtuiifotiuibos fublobatls crenatis, LOfJU



14 JBeschryvinc der

V. (4) Water -Navel met Niervormige Tands-

wys gekartelde Bladen,

Dit is een Ooftindifch Plantje , by R ü

. p H I ü s Paardevoet genaamd , wegens de figuur

ÜS'der Bladen , welken , zegt hy , meer naar die

kindi-yajj j^et Aardveil dan van het Mans -Oor Kruid

lyken. Het heeft kruipende Stengetjes , met

Worteltjes aan de knooper, welke Bladfteelen

uitgeeven een half Voet lang en zeer laagcBloem-

fteeltjes. Het groeit in "t wilde langs de Haagen

,

doch wordt ook in de Tuinen gehouden, om
dat de Bladen eetbaar zyn en men gebruiktze

om kleine Kwetzuuren te geneezen. Het valt

ook ,
zegt de Ridder, op Jamaila: verfchillcn-

dc v?n de voorgaande , doordien de Bladen dik-

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

tropt voortkomende,

'jis» C5) Wnt:r- Navel met Liniaale Bladen en

yccijiwmige Kroontjes.

Deeze Chineefche^, van grootte als de voor-

gaandtn , hc^^. ook ctn kruipende Steng, de

Bla-

(4) HsdrocotyU Fol. Renif. dentato - crenatis. IL Clif. gg»

Tlor,-Zeyl. i:s. R. Lu^db. 94. Vnic-rianella Zcyl. paluftris

repens. Herm. Par, T. p. 23?. Rinunciilo affinrs Sec. PLUK.

Mm. J14. T. 106. f. y. ?fs Equinus Rümph. Jlmh. V. p.

4JJ. T. f. I. Coda^am. H. Mal. X. p. 91. T. ^6.

BüRM. Fl. hd. p. 74. Hydroc. Zeyl. Afati folio. ToüRnf»
J

IkJI. iZS. IIURM. 2feyl. 122. 4
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Bladen Liniaal , phd , ftomp , vlalc , dikwils IV.

twee aan de Leedjes cn de Bloemfteclen zo

lang als de Bladen. Hoofd-
stuk.

Sanicula. SanikeJ. D'^sjnia»

Dit Geflagt heeft digte Kroontjes, veel naar

Hoofdjes gelykende , waar van de middelite

Bloemen mis.'raap^en. Dc Vrugt is ruuw. Het
bc\ac drie Süurtcn , waar onder ecne Europi-

fchc, als

(1) Sanikel met enkelde Wortelbladen en alle i.

Blomnetjes ongejleeld, i^'^^j;^

Dit is de Smikel der Apotheekcn , een Kruid ^èhe"''^'

dat in Bergachtige Bosfchen door byna geheel

Europa en ook in onze Nederlanden groeit.

Dezelve is onder de Kaapfche Planten geteld

door den Heer N. L. B u r m a n n u s. Men
roemt het Kruid in 't Engelfch en Franfch

ook Sanicle , vólgens den Latynfchen naam

,

die van de Wondheelende kragc zou afkomftig

zyn; maar hy worde insgclyks aan verfchcidc

andere Kruiden , vooral die tot de Steenbreeke

behooren, gegeven.

Om

O) S^nicuU Fol. RacIicaüFmï fimplicibus Sic. Syfl.Nat.Xll^

iapcnila. CA.M. Epit, 76S* Oed. Dan,

U« DIEL. VIII. STUK,
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IV. Om laag heeft het veele Bladen, naar die

Afdeel, Byvoet of Vyfvingerkruid eenigszins gely-

Hoofd- kende , en cp lange Sccelcn uit den Wortel
»TüK« opfchietcnde , tcrwyl in 't midden zig een of

^^«^y jneer Kruidige Stengen verheffen van een El-

le hoog , in veele Takjes zig uitbreidende , die

de Bloemkroon tjes drangcn ,
op welken ruuwe

Zaadhuisjes volgen . die als de Klislen aan de

Kleeders hangen blyven.

Niet alleen uit- maar ook inwendig is dit

Kruid , van ouds vermaard , wegeas zyneWond-

heeiende eigenfcbappen , wordende ook Breuk-

kruid genoemd en van ^ommigcv. Diapenfia,l\(.t

is eenigszins famentrekkcnde cn verfterkcnde.

Men gebruikt het Afkookzel tot oplosfing van

het ergens geftolde Bloed.

II. i^) Sanikel met famengefielde Wortelbladen i.

gaande overeen, doch valt dikwils, in alle dee-

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

f (t) Sanzcula Fol. Radicalibus compofitis &c. Gron. Virg»

I4fi, 4i. Sanic. Canad, amplisfimo laciniato folio. ToüRN»»
Jnji. 316.

() Aangezien de Eutopifche Sanikel een Elle hoog gtocïr ^

de Blaadjes Eyrond,

Deeze komt byna volmaakt met de voor-

C3) Sa.

TOM deeze een hoogte van tien Ellen moer
men 't eenvoudig vcrftaat ; doch neemt i

dat
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(3) Sanikel met de- Manmlyke Blommetjes ge* IV;

Jteeld, de tweejlagtigen ongefleeld.
Afdeel.

Deezc 5 ook in Virginie en Maryland groei- sxüè*
'

jende , heeft de Bladen , die in de andere byna

drickwabbig waren , in zeven Kwabben ^er-
^J^J^^^:*

deeld , die ongelyk zyn. De Stengen Takken ca.

zyn gegaffeld , cn als bezet met kleine Klisjes. S'"'*'^'

Hier is, niettemin jdc Bofch- Sanikel, met drie-

puntige Bladen en witte Bloemen, t'iiuis gebragc

door den Heer Gronoviüs ; waar aan de

Ingezetenen van Nieuw -Jork, volgens Col-
den, den naam van Zmrte Slangenwortel

geeven.
A s T R A N T I A. Stetrekfuid»

De Blommetjes zyn , in dit Geflagt
, omringd

met een Bladerig omwindzel, dat gekleurd is,

beftaande uit Lancetvormige
, gelyke Blaadjes,

die digt tegen elkander fluiten , doch met de

Punten zig uitbreiden als een Ster, waar van

het den naam heeft. De meefte Blorametjca

iniidraagen , alzo *cr maar weinige Tweeflagti-

gen onder zyn.

Twee Soorten , beiden Europifche , zyn 'er

llegts van bekend , naamelyk

(l) Sterrekruid met vyfkwabbige Bladen, de 1.

Kwabben in drieën gedeeld. Dit „^jj;."""^

. quüiq'jcloSIs Öe«, Syjl, Nét, XIU <
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IV. Dit Kruid heeft zyne Groeiplaats aan dön

voet der hooge Gebergten in de Zuidelyke dee-

HooFD- len van Europa. Sommigen hebben het Wyfjes-
STUK, Sanikel genoemd , anderen betrekken het tot

trjfi''''"^*
het Nieskruid. In de Tuinen is het bekend ,

hebbende een Steng van een Elle hoog , die zig

boven Takswyze verdeelt , in de gezegde Blocm-

kroontjes , welke het omwindzel witachtig of

paarfchachtig hebben. Men vindt ook een klei-

nere van deeze Soort , van welke mijfcbicn

GoüAN fpreekt , wanneer hy dc hocgtc van

een halven Voet aan dit Kruid tocfchryft. In

Provencc groeit het wild , aan den voet der Ber-

gen, gelyk in Switzerland. De Eladen, die uit

den Wortel voortkomen
, zyn helder groen.

V^an dc vrugtbaare Elommctjes komen dubbelde

rondachtige ZaadCn , die in een geplooid Huik-

je vervat zyn.

De Wortel komt in Reuk byna met de Con-

trajerva overeen. Hy purgeert, doch zagter dan

dc Nieswortel. Het Extrakt dryft Water en

Slym af.

Helicboius nig«r Sanicutx folio. C. B. Pin

3 nij^rum. DOD. Fempt. 3S7. Afttafa^ia nigra

I. GOUAN JiloKsp. 132. Geh. Frev. 231.

tia Fol. digitatis ferratts. Aftr. Fol. digitatL

, FtK, 186. Frtdr. 97, HcUeb. minimus Stc
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Gezegde Heor II a l l k r zegt duidcIyJc , dat

dcczf? Soort niet om laag maar op de Alpen, v"^^
in SwïL 'ci iaiid , f^rocit. Zo vindt men "c ook f^^oo^D'

op dc Bergen in Prrvence. Het voert den naam
.

van '''^'?v klein Nieskruid der Alpen met dc Bloem
'

\'?A) S:crrekruid , by Boccone. De Bladen

onderichciden bet van 'c voorgaande. Zeven of

negen komen in hetzelve ótr tkn top der Scee-

len VOO-, en fomtyds vyf. Het Kroonrjcis geen

Duim breed en altoos wit, met korter vStraalcn.

B A (' H I IS u s zegt , dat dc hooj»tc omtrent eca

Hanc palm zy , en dat het ook groeit op de Py^

B u p L E u R u M. Haazca - Oor.

De Omwindzels zyn, in dit Geflagt, groot

en vyfbladig : de Bloemblaadjes om^^eboogen

of ingckruld; de Vru-t rondachtig/liimcngG-

drukt goltrecpt: dc Bladen (lyf cn flcrk geribtl,

in cenigc Soorten als Haazeb - Ooren , waarvan

het den naam heeft.

liet bevat 'er vyfficn , waar van allo d;

Kruidigcn tot ons Werddsdccl : de Heelicrach-

tigen tot Afrika behooren.

(i) Haazen-Oor dat doorbladcrig is , en geen ^
algemeene OinvdndzcU heeft. rumrlt^n.

Men^iJ^;-^^:_^

ft) Eupfeurum Involuorls univetfaUbmnBlIfs ücc.S^r}. .v^j/^'^'*

L 2

11, Dzat. VIII. Stv»,
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IV. *Mcn noemt dit Kruid, dat niet alleen in «Ie

Afdeeu 2uidelyke deelen van Europa , maar ook ift

Hoofd- Duitfchland, en in de Nederlanden, voortkomt
sTUiu onder 't Koorn , gemeenlyk Doorwas , of Deur-

was, in 't Franfch Percefeuille j om dat de Bla-

den voiarektelyk van de Steng en Takken door-

boord zyn. H ALLER geeft 'er twee Voeten

hoogte aan. De Bladen zyn aan de ééne zyde

korter , aan de andere langer , ovaalachtig
,

Zeegroen en zeer glad. Zes , zeven of meer

,

byzondere Kroontjes, maaken liet algemeenc

uit,

't Is een Wondkruid , komen in PIciders

tegen de Breuken en in Samentrekkende Pap-

pen, zo die Heer aanmerkt. De kleine met ge-

boogen Takken , van C. B a u h i n u s , heeft de

Bladen wat langer, doch de Bloemen zyn,

even als in de voorgaande en raeeft alle Soor-

ten van dit Geflagt , geel. De zelfde fpreekt

van een Doorwas met menigvoudige Bloemen

,

*t welk onder den naam van Gekruld of Mosacli-

tig Doorwas in Afbeelding gebragt is door C a-

MERARius; zynde een zeldzaam Kruid. Het
Kleine , zegt die Autheur, is een kragtig Mid-
del , in Pappen , die men op Beengezwelleu

legt.

(sJHaa-

gatisCma ArvenCs. C. B. Pin. 277. PeifoHata. Don. Fempt.

Jo*.
fi.

PciH minor Ramis inflexis & Flore multiplici. C. B.

Z77. fcrf, crispa f, Mwcofa, Cam. Hm, T. 37. P.
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(2) Haazen-Oor met vereenigde OmwindzsU IV.

tjes, het algemeene driebladig. .

AFOEBLi

Dit Kruid, de Steng een Elle hoog hebben-

de , is op de Switzerfche Alpen , onder ande- ir.

ren , door den Heer H a l l e r gevonden , die fJSt^i^^

het in Afbeelding gebragt heeft. Men ziet daar eeftemd,

uit, hoe zeer het van het voorgaande verfchille.

De Wortelbladen zyn ongevaar een Voet lang

,

fmal en egaal van breedte : de Scenghladen

Lancetvormig » en geenszins omvattende. De
Omwindzeltjes zyn in agten gedeeld , gekleurd

en langer dac de Blommetjes*

(3) Haazen-Oor met vereenigde Omwindzel- nr.

tja, het algemeene vyfbladig,
^Ztz!^!

Deeze, op de Alpen door Gesneros gc«

vonden , hadt zeer fmalle Bladen a!s die van

Gras. Vyf Blaadjes maakten het algemeene

Omwrindzel van de Kroon uit, en de byzondc-

re der Kroontjes waren Geftemd , ten ha!-

-vcn in zcsfen gedeeld. Zy hebben zeer lacge

Steeltjes.

a) Haa.

fi) Suplearum InvoIucein$ coadjnatls , 8fc. Bupl. A'.pi-

num. HALL. Hdv, 43 8. T. 10. Pejfol. Alpina angiiftitolia

media. C. B. Pin. 177. Proir. 129. BUR8 VI. 5.

(l) Bupleurum InvoIuccUIs coadunatis &c. BupL Fol. an-

guft. Sc nervofis. HALL. Htlv. 438. Pcrfoliata Alpina Graint-

ÏO.v. BaU. 2+7.

C DEEL. VlU,



IV. (d) Haf.zen-Oor met vyfbladige ronde O^z-

Afdeel. windzeltjes ; het algenieem driebladig Ey-

Hoofd- rond : de Bladen mvattmde , Lanc&tswys'

STUK. Hartvormig.

S;^pit^rur»
j-jji- Yict Smalbladige Doorwas van G»

'Seivgr Bauhinüs^ waar van hcc Groote op de Ty*

rcnecn djor LJcjr^ekus , het Kleine op ds

Ecr;-'jn vau W^aliifer Land gevonden is. Die

laitfce heefc de Bladen aan dea Wortel Gras-

achtig, twee of drie Duim lang ;de Scengccjcs

een Voet hoog. Het andere heeft de Woitelr

bladen Larxetvoixiiig, lang geitedd; de Steng-

bladen brecder en gehoekt.

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

,;,[p'^" windzeltjes ; het algemeene hjm vy/bla-

j.jir^bli' dig : dc Bladen de Steng omvattende,

Decze , die de onderfte Bladen gefteeld heeft

en de bovenlten doorbladig , groeit op dc Swit-

zcrlclie Alpen cti by Gottingen volgens den

tleer H a ll^u. Men vindt het ook in de El-

zas, op hoogc Gebergten. Hrt w^ordt Breed-

bladig Berg - Doorn'as genoemd. De Steng is

een Elle hoog.

(6) Haa-

(4) BupUurun Involucdlis pcntaphy'lis 8cc* Perfol. A^p,
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(ó) Haazen-Oor met vyfbladige fpitfe Om- 3V".

windzcltjesy het algemeens byna vyfbladig: ^^^^^^

de Blackn Lancetvormig , de Steng bogtig. Hoofd.

Deeze Soort , die in 't byzonder den naam vr.

van Haazen- Oortjes in Düitfchland voert, zouSriïT-
die met rondachtige Bladen of de allergemeen-

üc zyn , van C. Badhinus. Ondertusfchen ^
^*

heeft het Ilaazen - Oor met geelc Kroontjes

,

van J. Bauhinus, niets dat naar ronde Bla-

<lcn zweemt. Toürnefort merkt aan , dat

by fommigen de onderfte rondachtige Bladen

zyn weg gelaten. De bette Afbeelding zou by

T R A c ü s voorkomen , waar van C o r d u s zig

bediend heeft tot dc befchryving van zyn Ifü-

fkyllon , gelyk hy dit Gewas noemt. Zulks fch.ynt

gelykbladig te betekenen ; doch dat is volttrckt

tegenttrydig : want de ondertten Bladen zyn

gerond Lancetvormig , de Stengbladen worden

raar boven langs hoe fmaller en zyn fpits ge-

punt. In de gedagte Afbeelding byTRAco*
vind ik die geenszins Zeisfênvormig , gclyk zy

by J. Bauhinus zo blykbaar zyn. Het heefc

Icleine KroontjL's , maar een taamelyk hooge bog-

tige Steng. Dezelve is paarfchachtig, meest

met

(6) BupkurwH InroIaceüJs &c. Bupl. Fol. Rad. pcduncula-

4i9. Bupl. Fol (uf>roiHndo f- vulgaüsiimum. C B.Pin.iju

Auricula Lepods Uinbelli lute.i. J. B. Hi/i. UI. p. 200. f»

I. .Tophyllum. CoaD. Hi/f. 69. Hciba Valneiatia. TBAC»

B 4
11. DEEU VIII. STUK,
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IV. met zeven KrooEtjes, die hoog geel zynjvo]*

^^^^f^'
gcns LiNN^üs.

Hoofd- Wat de gemeenheid van dit Kruid aangaat j

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

^^«^y fchynt verbeeld te hebben. Zyn £d. Ichryft 'ej

de Haagen van Misnie en 't Wallifer - Land tot

eenc Groeiplaats aan toe. Men vindt het in ver-

fcheide deden van Duitfchland ; in Vrackryk

omftreeks Parys , in de Elfaz en in Provence.

T R A G IJ s bevondt , dat men het IVoiidkruid

noemde , en H a l l e r merkt aan , dat men hec

Afkookzel voor een Koortsmiddel houdt C*_),

vit. (?) flaazen - Oor met 'vyfbladige fpitfe 0/»1

etniluu
windzeltjes , het algemeens driebladig ; het

Tandig. middel- Bloempje hooger y de Takken wyd

gemikt»

Dit is een zeer klein Kruidje, groeijende op

de Alpen van Walhfer-Land , op de Rotfen

van Italië en op de Gebergten in Provence , als

ook by Montpellier. Het heeft de Stengetjes

maar een Handbreed hoog, fterk getakt, met

zeer kleine Kroontjes. De byzondere Omwindt
zeltjes, van ieder Kroontje , zyn v^-f bladig,ge'

Ijaard en flyf.

(8) Haa-

(•) Dcor den Heer BïRSlus Is een KoMp/cb Haazen. Oor

(7) BufiUurw^ Inyol, &c. Bupl, Fol. Gwmlnei
Helv. 438. Perf. minor anguftif. Bupleuri folio

177, Pcrfül, minima Bupifuri folio, CfL, Ecpir, 1. p, j^,"

I
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(3) Haazen - Oor met famengejielde en tevens IV.

efikelde Kroontjes. Afdeeu

In Spanje groeit deeze , die naar dc voor-^u*^^°*

gaande Soort veel gelykt, doch naauwlyks voor vnr.

eene Verfcheidenheid kan worden aangezien,

(9) Haazen-Oor met vyfbladige Lancetyormi-^^^^^j^'^'^'

ge, langere Ommndzeltjes ; het algemeene^^^^^^
'

driebladig ; de Stengbladen Lancetvormig, Ranuncu.

Dccze , groeijende in Switzerland en op deitg"""^®'

Pyreneefche Bergen, heeft degelykenis vaneen

Ranonkel , zo L b e L aanmerkt. De onderfte

Bladen zyn fmal, de bovenden langwerpig Hart-

vormig, de Sceng omvattende, gelyk uit de Af-

beelding van J. Bauhinus blykt. Hy noemt

het Bupleurum met Grasachtige Bladen. De
Steng is omtrent een half Voet hoog en de Blom-

metjes zyn , gclyk in de anderen , geel.

Cio) Haazcn-Oor met een b^na naakte gegaf- x.

(i) Ef*r>leurtm Umbell. cofnpos. 5:c. .^rai. III. p.+oy.

(9) Bupleurum Involucellis &c. Bupl» Fol. araj.'exicaul. Jcc.

H. aiff-. 104. HALL. Hdv.AM. R. Lugdb. i.o. rarfol. Ai-

pina angaftif. minima. C. E. Pin. 277. Prcir, ijo. Pe.f«

Gramincum &c. Lob. lUuJir, 137. PARK. Tbtatr, Za.J,
3 3 8.J. B. Hijl, III. p. 199.

(10) Bupliurttm C:iulc dichotomo fubnudo &c. Bapl. Fol.

Lanceolatis rigidis R» Lugih. iro. S.\uv. Montp. 76.

GOUAN Momp, 133. GER. Prav. 1?3. KRAM. Aufir. 69.

JAC<^. VirtL 47. Uuptcurum Fol. lii^ido. C. B. Pin, 27»,



y\ * zeltjes.

STUK. In Duitfcbland is dccze , die naar de Zesde

T-^-eewy- Soost vccl gclykt , ZO wcl t'iluis als in Languer

dok by Moiupellier en in Provence. Men vindt-

ze, onder den naam van Breedbladig Buplcurum ^

by LoEEL en Dodon^us afgebeeld. De

Steng 13 ovr.ivcuz twee Voeten hoog, bezet met

zeer kleine fmalle, fpitfe Blaadjes ; terwyl de

Wortelbladen breed Lancetvorraig, geribd ea

üyf zyn, en veel naar Haazen- Ooren gelyken,

I>e end - Kroontjes zyn in tweeën of drieën

gedeeld , mee even zo veel Kafachtige Blaad-

jes; de b^zondere klein en ztsbloci-nig.

Volgens nader Waarncemingen zyn alle de

Bladen, in dceze Soort, Lancetvormig, geribd,

Ityf en gcfteeld: het algemecne Omwindzel be-

fbat uit drie Elsvormige zeer korte Blaadjes;

de byzoEdcre zyn kort - Borftelig.

xx^ ( ii) Haazen - Oer met enkeldc cvsrJwekfe ,

Moü_ .'f^um vyfbladige
,
meejl driebloemige Kroontjes,

Dilniiad.g. Decze in Du itfchland
, Engeland , Vrankryk

,

Italië , ais ock in Switzerland voorkomende ,

heeft.
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lieeft, volgens den Heer Haller, een Voet

hoogte. Het Stengetje is van oiidcren tot bo-

ven met Kroondraagcnde Takjes bezet, en met fIoofc-

üyvc, lange, fpitfc , zeer fniallc, Grasachcige^^"^.

Blaadjes. De Kroontjes, die uit de Oxels voort-

komen, zyn zeer klein, als Aairtjes, en hebben

een drieblad ig kort Ümwindzcl; tcrwyl die van

de byzonJcic Kroontjes Borfcelig en ook kort

(12) Haazcn-Oor 7Wfï een opgeregtc gepkdm' xu,

de Steng, Liniaale Bladen , driebladis:e ?^^!'^^^'^

Omvinizels en yyfbladige Omwindzeltjes.^-^^i'^^^^''t

Deezc Soort , in Provence en in Piemont

waargenomen, heeft de Bladen Els vormig. Het

Stengetje is maar een half Voet hoog. In Swit-

zerland Ichynt zy ook te grocijen. Een dcrgc-

lyke vondc Forskaoiil by de Dardancllen.

Tot dc Hccfterigcn, in dit Geflagt, behoo-

rcn de drie volgende.

(13) Hanzen - Onr , dat Ihellcrlg is , m,t xrrr.

jtomp Eyronde effenrandige Bladcru fj^'''"'

JIciv. ^^y.ti. 10.

(13) BupUuru,K Frufescc

o'ncrlc 0«t;s &c. //. C.iff.

lU DEEL. VIII. StUS,



IV. Deeze Soort , in de Europifche Tuinen groei-
AïDEEL.

j^j^jg^ ggj^ Heefter van twee Ellen hoog-

Hoofd- te, met Houtige bruine Stengen, en heeft lang-
»TüK.^ werpige Bladen , van gezegde figuur , bleek
Oiz-)KU.

gj.^^^ . Kroontjes hebben geele Bloempjes :

de Wortel is lang en blyft over , gelyk het Ge-

was, dat in de Koninglyke Tuin te Montpellier

alcyd groen is. Men heeft 'er den naam van

Ethiopifch Sefeii aan gegeven , volgens de Ou'

den. Misfchien zal het uit de opperfte deelen

van Eg^'pte afkomftig z^ti. Het groeit van zelf

by Marfeille en elders in de Zuidelyke deelcn

van Provence , als ook in de Levant, op vog.

tige Steenachtige Gronden.

XIV. (14) Haazen-Oor, dat Heejlerig is^ met Li'

^i-ltZt^ niaale Bladen , hebbende algemeens en

'^"»cc{ici
rondere Omwindzels,

Op Bergen en hooge Heuvels by Aranjues

in Spsnjc groeit deeze Sonrt, volgens Loefling,

overvloedig. Zy heeft Houtige Stengen van

een , twee of drie Voeten hoog , met korte

Biesachtige Takjes en Bladen als van 't Vlafch ,

7ccr glad. De Oir^windzels , in de voorgaande

Soi rc , door hem in Portugal wild gevonden
,

ontbrcekende, dccdcn hemvaftftellen, dat het

een andere moeft zyn.

C15) Haa-

f T4) BupUüTum Ftut. Fol. Linearibus &c. Am. Acad. IV,

p. 159. LOFFL. Itin. 134 , isg. Cupl. Hfap. Arboresccns

bi. Hisp. BARR. Rar. T. iiïJ.
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' Cl 5) Haazen-Oor, dat Hceprigis, met de IV:

yoorjaars - Bladen meervoudig verdeeld ,
^^^^^eu'

ylak , ingefneeden ; de Zomer - Biadenllooiv-

Draadachtig ,
hoekig , in drieën gedeeld, .«tuk.

De Winterbladen zyn als die van Peterfelie, ^J^^'ZT
de Zomerbladen als die van 'c Priemkruid. Om- wanftai.

windzel beftant uit verfcheide EIsvormigeBlaad-"^*

jcs , onder famengcvocgd , die afvallen : de klei-

ne Omwindzckjes zyn vyfbladig. Ook zyn Tom'

mige Kroontjes enkeld , anderen famengefteld »

volgens den Heer Linn^üs. Het Loof der

aangehaalde Kaapfchc van den Heer J. Bür-
M A N N u s verfchilt aanmcrkelyk. Ook worde

door deezen van gedagte Winterbladen geen ge-

wag gemaakt : dat zonderling zou «yn , indien

het dezelven , zo verfchillende , gehad had in

de Hortus Medicus alhier; alwaar het, zo zyn

Ed. aanmerkte, met gemak werdt voortgeteeld.

EcHi NOPHORA. Stekelkroon.

Dc zydelingfc Bloemen zyn Mannelyk ofön-

vrugtbaar , de middelfccn vrugtbaar in die Gc-

flagt , 't welk een enkeld Zaad draagt , in de

vergroote Kelk beflooten.

Het heeft twee Soorten, beiden Europifche,

naamelyk.

(1^ Ste-

pl. Fol. Ra'dicilibus pirmact- incifij &c. K. Lmjh, iio Bupf.

It-RM. Jlfr. 155. T.jul.ll ^ ^ ^
'

U, DiSL, Vni, STCX,



Beschryvinc der

JV. CO Stekelkroon met effenrandïge Blaadjes dia

Afdeel. E'svormig gedoomd zyn»

STUK-!"'
Gedoomde Zee- Venkd heet decze by D odo-

I.* N ^ u s , die aanmerkt , dat menze aan den Zec-

^'^^^"."^«^Mcant der Zuvdclykc deeltn vao Europa vindt.

GcdoQin-LoBEL roeint dit Kruid Zee - PiJiJf-crnakel , om
dat de W'ortclr. 'cr den Smaak van hebben , wor-

dende van het Landvolk, aan de Kust van Lan-

puedok , zegt hy , tot Spyze gebruikt. Het

groeit 'er , onder de Kruisdiltel , ann de Dui-

i.ien. De Steng is hol en uitgegroefd, anderhal-

ve Elle hoog , als met Knoopcn , uit welken

op zyde de Bladen voortkomen , die aan oen

dikken Scccl met gepaarde , fraai verdeelde ,

Vinblaadjcs bezet zyn , v/clke aan 't end feher-

pc Doorntjes hebben. Ook is het Zaadhuisje met

punten , 't welk de Kroon Itckelig maakt.

,T (2) Stekclkroon met ingcfneeden ongedoornde

^nbladi- TOÜR-

f3) Eef,lvopf>ora Foüo'Is Su'iulato - fpinofïs intcgertimif.

lir. fpin. C. C. Pin. 23?. Criihmum fpin. DoD. P(mpt. 70,-,

Pafllnaca marina. Lob. Icon. 710. Toubnf. Injt. as. x;

pradecompotltit. Wach. UI:r, zoo. Caucal. Caule Lïsn Fol.

inriGs, R. LueS. 96. Pastin. fylv. angiiftif. Fr. cdvmto C.

B. PSk. IJl. T?X Echinophora Apula. Col. Ecpir, i. p.

$s. T. 101. Echio, Paftin. foli'>, ToUENf, Jnfr, 500,
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ToüRNEFORT gecfc de Bladen van Pink- IV".

ftcmakcls aan decze, die ook in de Europifche
'^^''^Y^

Tuinen voorkomt , zynde insgelyks ccn over- Hoofd-

blyvcnd Kruid. B a u h i n u s hadt hetzelve van '"T"^*
^

CoLüMNA gckrccgcn, door v/ien het aandc '^'^r"'*:

Zeekust van Apulie , io 'c Ryk van Napels

,

op zoute Gronden, gevonden is en afgebeeld,

Hasselquistia.

Naar wylcn den Heer Hasselquist,
door zyne Ontdekkingen in 't Beloofde Land

cn in Egypte vermaard, is door LinnjEüs
dit Geflagt gedoopt.

Het heeft gefcraalde Bloemen , met de mid-

dclftc Schyfblommetjes Mannelyk, die van den

Rand tweeflagtig
,
brengende deeze dubbelde

p]itte, ovaaie, in de omtrek gekartelde Zaad-

jes voort: terwyl de vrugtbaare Blommetjes van

de Schyf eakelde halfronde, liolle Zaadjes uit-

leveren , die zo wcl als de anderen mee twee

Styltjes gekroond zyo.

De eenigfce Soort , E^ptifche gebyraamd , t.

hcefc haare Groeiplaats , zegt de Ridder,
'^^If^'^ol^ll'

Arabie, Zyn Ed. heeft evenwel dien bynaam in taüu

Oojlerfche veranderd. De 0:>Prfcke Finfierna.cS.T''-

kei van B u x b a u M zou moog'yk hier toe bc-

hooren kunnen. Doktor Hasselquist voadc

dit Kruid in Arabie, zynde twee Voeten hoog,

fi) Hasfclquiftia. Syy?. Nat. Veg. X![r. Cen. $41, p. iiC,

ilant. 217. Am, 4cad. IV. p. 17^. jiC*^ Hert, T,

II. DMu Viu» Stuk,



Beschrtving der

'IV. Het hadt een ftyve Steng, witachtig ruuw;
Afdeel, j^^t gefteelde Vinbladen overhocks , en een

Hoofd- Kroon van tien kleine Kroontjes , met witte

STUK. Bloemen. De Omwindzels waren Elsbladig.

vilt. T O R D Y L I ü M. Krielzaad.

In dit Geflagt zyn de Bloemen geftraald en

allen tweeflagtig ; dc Omwindzels lang en on-

verdeeld : de Vrugt befcaat uit twee platte ovaa-

Ie Zaaden,die een brecden gekarteldcn Zoom

hebben; weshalve ik het Krielzaad noem.

Het bevat zeven Soorten , meestal Europi-

fche Planten , als volgt.

T, (1) Krielzaad met de Omwindzels langer dan

JyttZ ^'^^ Kroontje.

Dc vermaarde R a uw o l F heeft deeze Soort

in Syrië gevonden en de Zaadendaar van aan de

Kruidkundigen in Europa bezorgd, 't Gewas is

klein , doch heeft de Zaadcn groot en met een

gekartelden Zoom , als gezegd is. De Bladen

Icomen met die der Breedbladige Pinkfternakel

C2) Kriel-

( i) TtriyRum lB?olucrfs üm^ella longiotiUis, Syjt. Nat,

fll. Ccn. 3X7. P. 204. Ve^. XIII. Gen. jjo. p. 217, U,
Cr.f. Ups. R. Lugd, 9S. GOUAM //sn^. 1 34. GRON. Or«««,

78. Tordylium Syr. humüms &c. MoBis. Hil. lH. p, 317,

>. 9. T. 16. f. 7, Gingidium Fol. Paftinacx latifoliar. C. B.

FiK, 151. Gingidium primiim. ÜQO. Pempt, 620, Tordylium

ninus limbo gtaniilato Syrfacmn. Touunï, Injï, 310. i»

I
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fa) Krielzaad met de byzondere Omwindzeltjes IV.

van langte ah de Bloemen , de Blaadjes
Afdï^i-.

Eyrond en gefnipperd* Hoofd-

Deezc , bekend by den naam van Ssfili Cre- ii.

ticum, groeit in de Ziiidelyke declcn van Eu-^-^^^*,?

ropa, aan de Wegen. De Grieken hebben de-<^cmccn,

zelve Tordylion genoemd. Het Kruid wordt naauw-

lyks een Voet hoog , en heeft enkcid gevinde

Bladen , die Eyrond en Tandswys' ingefneeden

zyn, brengende dergelyke Schildachtigc Zaaden

voort. Men heeft 'er een Pisdryvcade kragt aan

toegefcIireeveD.

(3) Krielzaad met gejleufde rimpelige geplooide
p^]^;^

Zaaden, het algemene Omwindzel tenUa-nun,,

dig en op 't meest in drieën gedeeld,
^

Deeze , reeds onder dco naam van l^reemdi

Caucalis by C. B A u h i n u s bekend en door

Camerarius afgebeeld , verfchilt van de

anderen grootelyks door de geftaltc der Zaaden

,

die echter ook zeer fraay zyn. De gcheele Plant

bevat een zoete Melk en fmaakt naar Sellery»

De

Pfel. VIII. SruK.



34 Beschryving der

IV- De Bladen zyn als die van Kervel. Het alge-
Afdeel.

j^gg^g Omwindzel heefc drie of minder; het

Hoofd- byzondere op 't hoogfl: zeven Straalen. De
STUK. Groeiplaats is

,
volgens Arduinus, in het

Ooflen.

IV. C4) Krielzaad Tiiet de Kroontjes ver van elkaw

'^AftilmT 5 f^inblaadjes rondachtig en gefnip.

ApuUfch. perd.

Deeze , in Apulie en elders in Italië groei-

jende, is door Columna afgebeeld, als ook

door den Heer Jacqüin. Men vindtze al-

lerkleinjl Cretifch Sefeli genoemd van C. Bau-
hin us. Ieder Kroontje heeft drierand-BIoemp-

jes grooter of gellraald.

^' (5) "Krleh^^d mst getropte gejlraalde Kroontjes

^^AUet"'"' en Lancetvormige Tandswys^ ingefneeden
grouiit. Blaadjes,

Deeze komt niet alleen in Italië, op Steen-

achtige pbatfen , voort , maar zy groeit ook in

Languadok cn Provence aan de kanten der Ak-

ke-

C+) Tordylium üm'idluüs reraotls Sec II, Clïff. 50. R.

Luiih, 9+. Tordylium Apiilum minimum. Column. Ecphr,

I. p. 122. T. 124. Sefeli Cret. mlnimiüii. C. B. Pin. itfu

JACQ. Hort. T. 53.

(j) Tordylium Um')ellis confcrtis radiatis &c. H, Cliff. 90.

K. Lugdb. 94. SAUV. Monsp. zjo , 259. GoutM Monsf, U4.

xlma &c. C. B. Pin. 152. Cauc. major, CluS. Hijl. lU

p. 101. Sefeli Crctlcum m-uus. C. ü. Pin. 161,
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keren cn Wegen. Men vindtzc Groot Sefeli van IV.

Kandia getyteld by Bauhinüs, en Croote

Caucalis met gedoomd Zaad. 't Gewas heeft Boofd-

een gcftrcepte llekelige Steng : de Bladen be- ^^"^

.

ftaan uit zeven ruige Vinblaadjcs , het endc-

lingfc eens zo groot ; de Kroon bcllaat uit Stee-

Icn veel langer dan de Bladen , en de groote

meeft uit negen kleine Kroontjes: de Omwind-
zels zyn vyfbladig

,
Elsvormigj de Bloemen ge-

llraald , wit van onderen rood ; de Zaaden rond'

achtig , famengedrukt , Itckclig , met een ver-

dikten, gedüornden, rooden rand of zoom.

((5) Kriclzaad met getropte Kroontjes en Ey- vr.

f072d Lancetvormige F^inswys* i«gcA«^'^"

den VinUaadjes,
]„^J"''"**^'

Dit is een gemeen Onkruid op de Akkers en

aan de Wegen in de Noordelyke deelcn van

Europa , zelfs in Sweeden ; hoewel men het

cok in dc middelde cn Zuidclyke deelen aan-

treft. Men noemt het in onze Nederlanden,

daar het niet minder gemeen is. Akker • Klisfm»

De bynaam Anthriscus behoort tot de Naaldc-

Kervcl , waar van hetzelve grootelyks verfchilr.

In

(6) Toriylium ümbelüs confertls 5cc. II. Cliff. K'. Sue,,

R, Lugdb. 94. Caucali» Umbella confertè &c. Guett.

C. pj. Ijz. ICON. Prodr. go. Cauc. minor Hore lu-

?icnte. Maius. Hijl. IIU p 308. S. 9. T, h. f. g. Daa-

eusaanuis m-.nor, Flor. mbcutl'-.us. Tüuunf. Ir.Jl, i^i,

C 3
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ÏV. In Switzerland groeit dit Kruid, met zyne ruu-

^^vif^'we Stengen, zode Heer Hall er aantekent.

Hoofd- tot vyf Voeten hoog. Hier is het , aan de We-
«TUK.

g^j^ immers , veel laager. De Bladen zyn ook
^Tx<j«Tuy.

^ donker groen , in 'c geheel driehoekig ,

met de buitenfte Vinnetjes brecder. De alge-

meene Kroontjes zyn klein ,
plat en gedrongen -.

zy hebben maar óóno of gcenc Straal , dc by-

zonderc vyf fmallc Straaltjes. Dc Bloemen , dik-

wils roodachtig gekleurd , zyn Mannclyk en

Vrouwelyk; daar op volgen Eyronde Zaadjes,

met drie Streepen gewiekt en vol van korte

roede Stekeltjes (*>

VII.
Krielzaad mee enkelde ongefieelde Kroon-

'^da/u^
rjef , de buitenjh Zanden Stekelig heb-

Kiioopig, bende*

By het voorgaande , aan dc Wegen en op

de Akkers , komt fomtyds een Onkruid voor ,

dat de Stengen knoopiger en aan die Knoopen

on-

<*) Deeze l)e(cljiyv:ag van dit Kmid , door den Heer HAL-
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ongcfceeldc Kroontjes heeft van dcrgelykeBIoe- IV,

men en Zaaden. Miüesr heeft hcc in Vries- ^^^^^^

land; ik heb het hier in Holland gevonden. HetHooFo-

is door J.
iJAiniiNus, als naby aan het voo-^^"'^»^

rige komende , zo niet eene Verfcheidenhcid

daar van zynde , aangemerkt. Zyne Afbeelding

no^thans deugt niet. C. Bx\ühinus heeft het

byzonderlyk befchreeven. Hy hadc het vaa

.l^irys bekomen , zegt Tournefort, alwaar

het zeer gemeen is aan de kanten der Wegen.

Het Zaad van de een en andere komt dikwils

onder 't Koorn»

C A ü c A L I s. Doornzaad.

De Blommetjes zyn geftraald,dc middelftcn

Mannelyk of onvrugtbaar : zy hebben de Bloem-

blaadjes omgeboogenuitgerand, en geheeleOm-

windzels. De Vrugt is met Borfteltjes ge-

doomd.

Zes Soorten, altcmaal Europifchc, vallen ia

dit Geflagt, naamelyk

(O Dooruzn^d met alle Omwindzels vyföladig; i.

het ééne Blaadje eens zo groot.
"

grarJifJ.

DeC ra.

fcita ace. Ger. Prov 237. Ca

&c. Fl. Sufc. 22 5. DAllB. Pa

Caucalis mroluais latifoliis. ]

C3



Dceze voert eigcntlyk den naam van Cauca'

lis , een Woord by H i p p o c r a t e s bekend

en van D i o s c o r i d e s gebruikt voor een

Moeskruid met welriekend Zaad. De Franfchea

r.oemcn hcc Bafierd en de Engelfchen Wilde

Peterjclie* Het heef !: ruige Stekelige Zaadkroon-

tjes 5 vvnar va»n bet Zaad als Klisfen aan de

KIceders bani^cn blyft, en hierom hebben fom-

migen het Echinophora getyteld. Het groeit niet

alleen in de Zuidelyke, maar ook in de middel-

fle deelen van Europa , wild aan de Wegen en

op de Koornlanden , wordende in Duitfchland

,

Engeland en Sweeden , ja zelfs aan de Maas

en elders in de Ooftenrykfc Nederlanden gevon-

den.

Het is, volgens den Heer PIalleh, in

Switzerland een laag, gearmd, verfpreid Kruid

,

dat de Bladen ruigachcig en zodanig verdeeld

heeft, dat menzc drievoudig gevind mugnocmcü,

Aan den gcmeenen Bladfteel ,
naamelyk, ftaan

ViriMWwX- andere Bladft'jclfjcs ,cn deczc zynmec

nog kleinere gevind , welke wederzyds drie Vin-

blaadjes hebben , die ten halve in tweeën of in

drieën [^cfnccdcn zyn. Met heeft grcotc witte

Kroontjes, wier algem.eene Omwindzcl drie of

vierbladig is : het byzondere heeft drie groote

twee of drie zeer kleine Blaadjes. Van de

Bloem-
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Bloempjes zyn de buitcnfce blaadjes wonder- I^'-

baarlyiCgroot ("O , cn gecvcn dus veel Sieraad
^^dkeu

aan 't Krnontje. Het Zaad is groot, met lange Hoofd-

flappe Stekeltjes.

(2) Doornzaad 7net de Kroon driedeelig onge-

bladerd; de Kroontjes driezaadig en drie • cJucaUs

bladig,
^'^'o'^l'

Tot dccze Soort wordt door G e r a r d ,
'*''*"*'^*

dat zonderling is , de Caucalis , die het alge-

meene Ümwindzel van langte als de Kroon en

Lancetvormig heeft , van L i w n je u s , t'huis

gebragt. Het zelfde doet de Heer Gouan,
die dezelve by Montpcllier, alwaar de voor-

naamfte Groeiplaats fchynt te zyn , heeft waar-

genomen , en verhaalt , dat de Straalen der

Omwindfelen Vliezig gezoomd zyn. 't Is zeker,

dat hier de Caucalis met Wilde Wortel Bladen

en een groote gedoomde Vrugt , van M a c n o-

Lius, te betrekken zy. De Bhdcn zyn wel

14. r. 3 ,
fchynt te blyken ; ten ware d

verdeeld mogt zyn.

(2) Cuc^ilis UmbelIIs trifidis aphylli

r,';f. suil. Upt. St. GER. Prov. 236

purca. Col. Ecphr, I. p.

II. DEEL VIII. STCIC.
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IV. maar duhbeld gevind , doch hebben de Vincet'

^'"v^^" '^i^P verdeeld in Liniaale Slippen ,
wyd van

HoDFD' e]kar»der. Derhalve noemt CoLUMNAze,de
»ruK, Derde Smalbladige paarfche Stekelvrugt. Vol-
^Tt!;<;*w7-

^^^^ G E R A R D bchoorc hier de Breedvrugtigs

Caiicalis van den Ridder.

111. C3) Doornzaad met de algemecjie Kroon drie'

t'lifüt*.
deelig, de byzondere Kroontjes vyfzaadig;

Brc<^J- Vinllaadjee Zaagtandig,

Hier worden de Breedbladige Akker - Klisfen

van C. B A ü H I N us , Lappula Canaria by zyn

Broeder geheten , t'huis gebragt. Zy waren te

vooren tot het Tordylium betrokken geweest. De
Groeiplaats is op de Akkers , in Vrankryk , Ita.

lie en in 'c Ooften , onder 'c Koorn, De Bladen

zyn hier maar enkeld gevind , mee Zaagswys'

getande Blaadjes aan een gemeenen Bladflcel

,

die ruuwis ,zo wel als de Stengen en het Loof,

(4) Doornzaad met het algemcene Omwindzel
Maurita. eenbladig , ds byzun des driebladig.

Baiüaiifch.

Dec.

(3) Cauaalh UmbeHa Hnlvcrfali triffdi Sec. H, Clig; 91,

B. Pin. 151. LappiUa C^naiia lattfol

Toidyliura latiloliara. 5;». Plant. 34:

cL! 1742. Vol. VI. p. 4ot. Cauc, J

lis fed Semiue majore« Walth. Hfn
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Dceze gclykt naar de Gemeene Caucalis, IV.

volgens VV A L T H E R ü s , maar .heeft het Zaad ^^^J^l.

grooter, Zy groeit in Afrika en is door den Heer FIoofd.

MoEHRiNG, die haar in zyn Tuin geteeld

hadt , omltandig befclireeven . maakcnde een

jaarlyks Gewas van omtrent twee Voeten hoog.

De Bladen zyn ia drieën gedeeld en gevind, de

Vinnetjes linal en diep verdeeld hebbende.

Cs) Doornzaad met uitgefpreide Kroontjes: de v.

Vinhlaadjes van den tweeden rang fyn en oZtiUL,

fmal gefnippcrd.
o*»;tc:kii.

Hier wordt de Zeer hoogc Oricntaalfche Cau*

calis , met Bladen van Ferula, welke To ur-

nefort in Klein Afie ontdekte, t'huis ge-

bragt. Zy was reeds Caucalis genoemd door

B E L o N , en in zyne Reisbefchryving afgebeeld.

MoRisoN geeft daar van het Blad cndeVrugt

onder den naam van Hooge Jlleppifche met Bla-

den als van de Ferula en witte Bloemen. De
Blommetjes zyn niet gedraald. De Zaaden heb-

ben uitfteekcndc Borreltjes , welke aan 'c end

Lymerig geklierd zyn.

(6) Doornzaad byna zonder algemeen Om- vi

Dunblad'e.

»r Chale()enfis Sec. MORis.

. Caucalis. Bell. /r. Li!)r.

Ger. Prtv, X36. Cajicalis procumbcns. Riv. Ptnt.

II. Dïfi.. VIII. STUK»
^
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IV. windzel , de byzondere vyfbladig y de Kt'oon

^^""vf" i« i'^^^^'^ gedeeld.

Hoorn.
STUK. f)e Akker - Klisfen , met een kleine Bloem
Tvrtv}^.^^ Vrugt, van C. B aühi nu s, worden hier

bedoeld. Zy groeijen in Vrankryk, Italië, En-

geland en in Switzcrland , alwaar de Heer

Hall ER 'er zeer fyn verdeelde Bladen aan

toefchryfc , 'c welk niet blykbaar is in de Af-

beeldingen van J. Baühinus cnMoiiisoN.

LiNNJEUs zegt: de Steng is laag, rond, ag-

tcrwaards ruuw : de Bladen zyn dubbeld gevind

en ruuwhaairig : de Kroon is twccdeelig zonder

Orawindzel: de Kroontjes zyn vyfbloemig, niet

gedraald , uit den witten paarfciiachtig , eenige

Blommetjes onvrugtbaar; met vyfbladige kleine

Omwindzeltjes : de Vrugt is Eyrond, gekranst

met ftckelige Doornen, die dricpuntig zyn. De

Plant geeft Melk zegt Vaillant. Men
vindtze in de Velden omflreeks Parys enmoog-

lyk ook wel in onze Nederlanden.

VII. De zeldzaamheid der KroontjesJraagende

7^T«S Kruiden in Ooftindic, doet my hier het Gewas
japanli'h. jn Plaat vertoonen , dat ik uit Japan ontvangen

^%^^u he^b , en 't welke zckerlyk, fchoon met geen

der

Cansri-! Fl. min. teniuroÜa. J. B, i//,?. ITI. p, «o. CmoUs

liiji lir. p. 305. S. 9. T, 14. r. 8. Halc. Helv. +41.

€UETT. Starnp. 80. DALIB. Paris. 80. VAILL. Far. 3,.

TOUKNF. Por. 3» 5.
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ccr gedagte Soorten ftrookcnde, totditGeflagt IV.

bchoorr. Ik geef het derhalve den bynaam van^^^^^^*

Japanfclu De Stengen van hetzelve zyn rond

,

Hoofd-
doch niet hol, een weinig in de hngtc gegroefd «tuk.

en ccnigszins ruuw , door kleine witte Borftel-

Haairtjes; 'c welk al meer en meer naar boven,

tot in de kléinfte Takjes, Blad- en Bloem-
ftceltjes , wier Haairtjes zo 'lang als de dikte

zyn, allen opwaards geftrckt zynde , plaats heeft.

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

kroontjes. De Bladen zyn , gelyk men in de

Afbeelding Plaat XLV. Fig. i , 'zeer duidelyk

ziet , dubbeld gevind , als nan den gemccnen

Bladfteel toe vier of vyf paar Vinfteeltjes heb-

bende, die wederom met diep ingcfnecden Vin-

blaadjes bezet of zelf gevind zyn, alsook van

onder en van boven dcrgclykc witte Haairtjes

hebben, te klein om in de Afbeelding gobragt

te worden. Van boven zyn zy donkercr, van

onderen bleeker groen. Voorts hebben cïe Blad-

freclen dit byzondcrs , dat zy de lakken van

onderen byna geheel en verder half omvatten

kunnen , zynde Geutswyze daar toe tot aan

de ecrfte Vinverdeeling gefatfceneerd. De groot-

fte Kroontjes bcftaan uit agt Scraalen of Steel-

tjes , waar van de buitenftcn wel eens zo lang

zyn als de binnenften ; en hebben een zoge-

naamd Omwindzel van vyf of zes korte Bor-

ftcltjes. Dc kleine Kroontjes, daar de groole

ilic

II. DMI» Vm. STUKt



jV. uit bettaan, hebben dergelykc Omwindzels , zo

Afdeel, laog byna als hunne Straalen. Het Zaad, dat

Hoofd-
^^"^ ovaale figuur heeft, verfchilt byna van al-

8TUK, Ie Zaaden der Kroontjes - Kruiden daar in , dat

Tvjeewy- dcszclfs Doomtjes Haakig omgeboogen zyn ,

*'<5'* gelyk raeu dit by A , in zulk een Zaadje , dat vier-

maal in langte en dus vierenzestig maal vergroot

is , kan befchouvi^cn. Al het overige van deeze

flant is in de Natuurlyke grootte afgetekend.

A R T E D I A.

De Heer L i n n ü s heeft dit Geflagt be-

noemd naar wylen den kundigen Swced Ak-
TEDi, inzonderheid door zyn Samenftd der

Visfchen vermaard, en wien de Kruidkunde 't

gebruik van het Om\vindzel der Kroontjes-

Kruiden , in de bcpaaling der GeÜagtcn , zo de

Ridder erkent, is verfchuldigd.

De Kenmerken zyn , Viodcchge Omwindzels j

de middeifte Blommetjes Mannelyk of onvrugt-

baar: de Vrugt door Schubben ftekclig.

ji ud'a
eeuigltc Soort ( i ) , waar van de

Sq^ulmata. Kruidkenner R a uw o l f het Zaad , op den Berg
^vicfchub- Libanon ingezameld, door Europa verfprcid heeft

,

is door ToüRNEFORT gevonden in Klein Afie^

fi; -Artcdia. Sy/l. Nat. XII. Gen. 329. p, ïcs. rVj. XIII»-

Gen. J32. p. 228. H. Clif. 89. Ups, $%. Lugih, jifi.

Gron. Or. 81. Thaplia Ouentalis Aneth. folio iVc. Tüubn»,
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Men houdt het voor 't Gingidhm van D 1 s c o- IV.

R I D E s , dat do^r C A M E R A R I u s is afgebeeld ,
Afdeeu

groeijende ook in Syrië. B a u h i n u s. noemt Hoofd-

het Gingidium met Venkelbladen. stuk.

Het heeft een dunnen Wortel : de Stengen ^'fJ""'*»

zyn zelden hooger dan een Span, krom en dun,

met Bladen bezet, welke naar die van Dille ge-

lyken , twee of drie Duimen lang. De Kroont-

jes zyn anderhalf Duim breed , met een Om-
windzel van vyf fmal- Vinnige Blaadjes, langer

dan de Kroon. Het Zaad is Eyrond en heefteen

brccden Zoom , die als uit platte Schubben

fchynt te bcftaan.

D A u c u s. Wortelkruid.

De Bloemen zyn iets of wat gefcraald , aller»

tweeflagtig , in dit Geflagt , 't welk de Zaaden

bezet heeft met ftekclige Haairtjes. Het bevat

vyf Soorten, als volgt.

C I } Wortelkruid met Stekelige Zaaden ; de Blad- ^j^;,^.

fteelen van onderen geribd hebbende* Carota.

Door

(i) DaucMt Sem. hispidii , Petiolis fubtus nerrofis. Syjl.

Nat. XIV. Gsn. jjo. p. 206. reg. XIII. Gen. jjj. p. 228.

H. Clif. Ups. FU Suec. Mat. Mei. R. Lugdh. 97. &c. 8:c.

Dtucus Ófficinaram. C. B. Pl^. Ui. Mor. Hifl. S. j. T.

U. f. I. Paftinaci tenuïfolia fylveftris. DOD. Ptmpu 679*

LOB. /«n. 712. ^, Paftin. icnuifoüa fativa Rad. lutei. C.

B. Pin. lyi. y.DaucasfativusRadiceatro-tubente.TOURNJ.

hft. ,07.

H. DSKL. VIII, snx.



IV. Door geheel Europa, zo aan de Wegen al«

Afdeel.
^^^^^ leggende Akkers en op drooge

Hoofd- Velden , groeit dit Kruid, dat men ook over-
STÜK. vloedig in Virginie vindt. Het voert in de
^Tjvwiüj^.

^ejjeriandcn den naam van Fogelnefi-, in 't Ita-

liaanfch en Spaanfch Dauco , in 't Engelfch

Dauke genoemd wordende, naar den Latynfchen

naam Daucm , by welken het in de Apothee-

ken bekend is. Dc Franlchen noemen het Panet

fauvage of Wilde Pinftcrnakel , gelyk het in 't

Latyn ook dien naam by eenigc Autheuren

De Wilde, waar van de Tamme Daucus,

die men Peen of Karooten noemt, waarfchyn-

lyk afkomfcig is (*) , heeft een harder en dun-

ner Wortel , doch van den zelfden Reuk. In

Moerasfen grocijerde is de Steng, zegt dc Heer

Haller, Ibnityds zes Voeten hoog, maar

gemeenlyk flcgis twee of drie Voeten. De
Jjlnden zyn ravj^ en vuuw, langwerpig en ver»

dcc'd in een menigte Vinnetjes, die wederom

Vinswyze zeer diep zyn ingefiiceJicn ; zo dac

menze byna drievoudig gevind mag noemen.

Aan 't end der Stengen komen zeer groote

Kioonen , beftaande aan den rand uit mismaak-
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tc Bloempjes , die het buitcnrte Blaadje zeer IV.

groot en Hartvormig hebben: maar de binnen ^^^^ï-

ften zyn regelmaatig. liet algemeene Omwind- Hoofd.

zei is zo groot als de Kroon, beftaande uit^"^"^»

gevinde : de byzondere uit ingefneedcn Blaad- ^'s^^*

Jls. De Bloempjes zyn mecsc wit, dooh fom-

migen roodachtig en in 't midden komen 'er

dikwils eenigen, die geheel rood zyn , voor.

Men heeft 'er ook gezien , die de geheele

Kroon roodachtig hadden. Breyn beeftze,

by Mentz , met donker paarlche Bloemen ge»

Bloeijende is deeze Kroon als een Zonne-

fcherm uitgefpreid, maar in 'cZaad fchietende

trekt zy zig toe en krygt dus de figuur van

een Vogclneftje , waar van de naam ontleend

is. Alsdan beftaat zy uit een menigte van Zaa-

den , die de grootte byna van een Pisfebed heb-

ben , en door de ftekelige ruigte veel naar een

Diertje gelyken. Dit Zaad wordt onder de ver-

warmende geteld. Het is WindbreekendCjen,

wanneer men het in Bier Iaat geften , dan wordt

dit Bier geprcezcn , als een uitmuntend Mid-

del , om de Stonden en de Verlosfiug voort te

zetten ; als ook tot Waterloozing.

De Tamme Daucus , die men gemeenlyk

Wortelkruid noemt , is het Loof der zogenaam-

de Wortelen, Peen ofKarooten. Hetzelve ver-

fchilt van dat der Wilden weinig , doch de

Kroontjes zyn veel yler en draagen ook minder

Zaad. Van de Wortels heeft men , gclyk bekend

H. DIM., YHI, STOK,
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IV. |s, die langer cn dunner zyn, geel van Kleur ^

^^^^^^•gdyk dc Leidfe Wortelen, welke voor defmaa-

HooFD kelykften gehouden worden; hoewel de Roodc
sTüK, Qf Oranjekleurige Hoornfe Wortelen zoeter zyn.

^T^"'^^' Daax is veel overleg noodig, om dcezc Wor-

telen goed te teelen, zo dat zy niet Waterig

zyn en een geurigen Smaak hebben. Het is

dan geen ongezond Voedzel. Van donker roe-

den , daar To ur N t f o r t van fpreekt , by

W E I N M A N N afgebeeld vind ik geen mel-

ding by de Hovenieren (*_). Ondcrtusfchcn

fchynt het woord Karoot wel van het Hoog-

duitfch Gar Roth , dat is geheel rood , gelyk

dc Duitfchers die , volgens DoDONéus, noe-

men , afkomitig te zyn. Misfchien werden zy

in Duitfchland en Vrankryk geteeld. Daar zyn

ook Witte Wortels, Poepen genaamd, van dc

Pinkfternakels vcrfchillcnde. Dczelvcn groeijen

fchielyk , mnar zyn , wegens de onfmaakelyk-

heid , het teelen naauwlyks waardig.

n. (2^ Wortclk-riiid met Stekelige Zaaden ; het mid-

JilTttL ^^U^^ Blommetje Vleejchkleurig , onvrugt-

i Stoel halfklootrond.

Noch hy MuNTiNG , noch in het alom beroemde

Verk , over *t aanleggen van Landhulzeti , Lullhoven en

51, uitvoerig van de leclin» der
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Hier behoort de Spaanfche Daucus met een IV.

grootc Kroon van T o u r n e f o r t : als ook de ^^^^^'^

fynbladige van Morison met de Kroon en Hoofd»

Wortel geel; als mede de SicüiaanfcJie ruige ge-*^"*^-

krulde Wilde Pinfternakel vanBoccoNE. Dr.

Shaw vondt dceze Soort ook in Barbaric. Zy
gelykt, buiten 't gemelde, naar de voorgaande

(3} Wortelkruid met effene Zaaden ; de alge-

meene Kroon van onderen famengegrosid fn„ui£M,

hebbende.
^^^J-^;''

Deeze , onder het Gingidium door fommigen

betrokken , heeft haare Groeiplaats ook in de

Zuidclyke deelen van Europa, in Barbaric en de

Levant. Zy heeft insgelyks, totgrondftcunvan

de Kroon , een vallen Stoel , waar mede het

Omwindzel , dat uit dricdeelige Blaadjes beftaat

,

is vereen igd. De Bloemen zyn paarfchachtig en

de Zaaden wel gcftreept , doch niet ruig , zo min

als de Steng. Van de Bloerafteelen der Kroon-

tjes , als zy droog cn verhard zyn , wordt, in

de Oollerfchc Landen , toe Tandeftookers ge-

bruik gemaakt. Het Loof is byna als dat van

Venkel gefnipperd. (4) Wor-



$ó Beschryving der

C4) Wortelkruid, dat de Straaien van 7 Ow
windzel plat heeft : de Slippen der Bladen

omgekruld,

Matthiolus hadt dit Kruid uit Syrio

ontvangen , en bevondt het een Steng te heb-

ben van anderhalf Voet hoog , die rond, ge-

ftreept
,
zwartachtig en knoopig vvas : het Loof

geleek veel naar dat der Wilde Pinfternakelen

,

doch was glanzig helder groen ; de Kroon wit,

en rondom bezet met Blaadjes : in 't Zaad fchie-

tende , trokken zy zig famen , en waren Lyme-

rig op 't aantaften. Waar uit bleek , hoe veel

dit Kruid van de Kervel verfchilde, daar het

nogthans byna de Binden van heeft. De Wor-

tel en het Kruid was bitterachtig, doch zeer

gezond tot NTocs. Het groeit nok aan den

^feekant van Provcnce, doch by Montpcllicr in

LangucJok ,
volgens den Heer Goüan, zeer

zeldzaam.

(5) W'ortelkru! I , dat de Zaaden driepimtig

i* gedoornd beeft. Hier
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Hier zyn thans verfchcide Soorten van Cau- IV.

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

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

mee liet Wortelkruid in veele opzigten over-

een, doch verfchilt allermeest door zyne llerk

gedoomde Vrugten , die naar Minky^ers gcly-

ken , in het Barbarifche , alwaar zy paarfche

punten hebben ; doch in dat van Provence zyn

de Stekels der Zaaden geelachtig. Dit heeft maar

leggende Stengetjes van een halve Handbreed

hoog.

A M M r.

De Omwindzels zyn Vinswyze verdeeld , de

Blommetjes geftraald en allen Tweeflagtig; de

Zaaden effen in die Geflagt , bevattende drie

Soorten j naamelyk

(1} Ammi met de F'innetjes der onderjle Bla- u
dén^^^f

9S. Tr 94. Cauc. Monfpe!. eclilnato magno Friiclu. C. B. Pin.

1J3. ^. Caucalis puinila Maritima. C. B. Pin. 15?. Lappula

Canaria 8cc.
J.

B. Hiff. III. p. 81. Caucalis ümbdla bifidi

&c. GouAM Monsp. lis. Cauc. Invol. uni^. diphyUo. Ger-

Ftov. 237. T. 10.

(I) Ammi Fol. infer. pinnatls &c. 5>/?. Nat, XII. Gen.

33.. p. xo6. f^ég, Xllt. Gen. 334 p. ;zp. 11. Upu 59. Am-

mi Liciniis Fol. Cau!. Lanceolatis. ƒƒ. C;#. 89. R. Lugii,

Amrui majus. C. B. Pin. 159. Amiai vulgare. DOD. P.Mpt.

D 2



At^'el
Lancetvormigy Zaagswyze getand de

VI.
' hovenjten veeldeelig Liniaal,

Hoofd-
stuk. Dit Kruid , dat by den Griekfchen naam Jm-
lyeevry mi , mc't eenigszins verfchillcnden uitgang , be-

kend is in de mecfte Taaien van Europa, groeit

in Koornlanden en Wyngaarden der Zuidelyke

deelencn in de Levant. By Wcenen,in Oosten-

ryk, groeit het ook wild op dergelyke plaatfen.

Men vindt ;hec by DoDONéus cnLoBEL
afgebeeld : doch die verdech'ng der bovenfte

Bladen niet zeer blykbsar. Volgens den Heer

VAN RoYEN zyn de Slippen der Scengbïaden

Lancctvormig. Toürnefort heeftze naau

w

keurig in Plaat vertoond. Dc Steng groeit tot

een Elle en meer hoogte , draagende op den

top een uitgebreide Kroon , die met zeer korte

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

Ammios aangeeft, komt van de kleine Amrai,

tot het Gcfiagc van Sifon betrokken : wordende

deeze , in onderfcheiding , Groote Ammi ge-

heten,

II.
_ (i) Ammi met drievoudig gevinde Bladen , de

Ctoü^m, f^inblaadjes Liniaal ; het Zaad '^edoornd,
EgyptifcU.

^

In Egypte is deeze waargenomen door Fohs-

KAOHL. De Gefcaltc is als die der Dille, groen;
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de Steng efFen gefcreept. De Kroontjes befton- IV.

den uit tien Straalen en hadden Orawindzels van ^^^ekl.'

Imalle BI;ndjes. De Ijloeraen waren wit : de Hoofd*

Zaaden Kruidcrig. «tuk.

(3) Ammi met de Slippen van alle de Bladen iii.

Lancetvormig,
gU^ifL

De aangehaalde van J, B a u h i n d s komt ,zeegroen,

volgens hem, voor op drooge Sceenige plaatfen

in 'c Graaffchap Montbclgard, aan de Grenzen

van den Eizas en 't Hertogdom Bourgondie.

De Heer H A l l er betrektze onder de Planten

van Switzerland. De Wortel heeft den Reuk

der Krcoten , met eenige fcherphcid , cn het Zaad

is Kruiderig, volgens den cerstgcmclden,

B ü N I ü M. Aardnoot.

Diit Geflagt heeft eene eenvormige Bloem;

een digt getroptc Kroon , en de Vrugt , die ge-

lyk in de anderen uit twee Zaadjes beftaat, is

]:;yrond.

De eenigfte Soort (i) voert, wegens haaren t.

(ï) Amitu Fol. omnium Laclniis Lanceolatis, GUETT.Euiopifchc*

Stam^. H. p. 45 ï. Ammi pet«um glaucifol. pereniie. Mor.

Uiji, III. p. 29J, Dauctts petrïus glaucifolias. J. B. Htft^

III. p. j«. HALL. Udv. +30.

U) Bunimn. Syfl. Nat, XII. Gen. jj-.. p. zotf. J'^^. XHI.

C-en S3J. p. 229. H. CUJ^. 91. R. Lugdb, I07. Bunium Bul-

ba globofo. SAUV. Menif,. 2JÖ, COUAN IJ7. CifH.

Frov. 2^5. Hall. Helv. jiz. Eulbocaftanura majus folio

Apii. C R. Pin. i«2. BuIhocaHanum, DOD. PtmpU jjj. Nu-



IV. Wortel , die naar een Karfteng of Noot ge-

lykt , den naam van Bulhocajlanum, Zy groeit

Hoofd- niet alleen in Duitfchland , Engeland en Vrank-
STUK.

j,y},^ Q^l^ ^„y^ Nederlanden, alwaar

ïj!"^^' het Gewas, buiten Haarlem, aantreft in

de Zandige Zaaylanden. Het wordt van deFran-

fchen Terrenoixy van ;!e Engclfchen Earthnuts

of KepperniUs , en van de onzen Aardnooten

geheten. Sommigen willen , dat hetzelve het

Bounion van D i o s c o r i d e s zou zyn waar

van de Geflagtnaam is ontleend. Lob el noemt

het AardriQQt der Noordelyke Landen y doch men

vindt het ook in Languedok en Provence , en

elders aan de Middellandfche Zee; als ook ia

Switzerland.

Aan dunne Stengcijes komen Bladen voort

,

die dubbcid gevind en fmal verdeeld zyn, naar

die van Zee - Venkel gclykcnde. Het heeft groo-

te witte Kroontjes 3 wier Omwindzel veclbladig

en breedachtig is. De Bloempjes hebben de tip-

pen omgeboogcn. liet Zaa.iisblykbaargeftreept

en welriekende. De W^ortel , Bokichtig rond,

is eetbaar en zoet , van Smaak tusfchen Pin-

fternakels en Karltengen , wordende voor een

zeer goed Voedzel gehouden.

Baühinüs heeft een kleiner Soort ondcr-

fcheidcn gehad, welke hy uit Engeland en van
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de Pyreneefche Bergen liadt hekomen ; doch
^^^5^^^

volgens den Heer H a l l e r fchync dezelve '
^vif

alleen door de fynte der Bladen te verfchillen. ^^oofd.

Misfchien is 't deeze , welke D o d o n é u s Klei- *

j^^^^^^^^

7ie AardnoQten noemt , cn daar liy Stengetjes

van maar een Span hoog aan toefchryft ; zynde

de Wortelen derzelve , van grootte als Karften-

gen, by Mcntz gevonden door LonIcerus.
Zy waren van buiicn bruin, van binnen wit,

C O N I u M. Scheerling.

Halve Omwindzeltjes , die byna driebladig

zyn : Hartvormige Bloemblaadjes ; vrugtbaare

Bloempjes en een Vrugtje, dat byna Kiootrond

is, met vyf Strccpen,wederzyds gekarteld. Dus

zyn de byzondere Kenmerken van dit Geflagc

opgegeven, 't welk vier Soorten bevat.

( \ ) Scheerling met gejlreepte Zaaden, r.

•O maakt het zeer bekende en door ge-
^Qeviaki".'

r; ropa p:roeijcnde Kruid uit, dat men,

L.ciita y in 'c Spannfch Scguda , in 'c i^-anich

C/gttff of wel la grande Cigue en in Langiiedok

Jau.

Ct) Ca-r/tow Seminibus «hiatis. S-,'}. Nat. XII. Gen. ;3;.

p :oS. reg. XIII. Gen. 3 3fi. p. 229. H. Clif. ^i.K. L-^zdl>.

107. Fl. Su-^c. IZ6 , 258. HALL. He^v. 43?. KBAM. yluf.r.

7z. GOUAN Mansp, I37,Ger. Prov. 243. CkuU mijO!:. C.

T. 6. f. 1. Cicutaiu mijor valg. Clus. H>Ji. LI, p. zoo.

D 4
ir. DMfc. VIII. Stuk.



B E S C H U Y V I N G DER

IV. Jauvertasfe noemt. De Engelfchen noemen het

Afdeel. Hg^i^ck^ de Dukrchers Schirling en wy Scheer-

HoofD- ling of Do/le Kervel ; om dat het fommigc Bces-

8TUK. ten als dol maakt en naar de Kervel min of meer
^Twrtxüj-gglyljf^ Het groeit in Velden , Moeshoven,

Wyngaarden , aan de kanten van Wegen en

Slooten en op alltrley wocltc plaatfen.

Het heeft een dikke, holle, ronde
,
gearmde

Sceng, fomtyds wel van agt Voeten hoog. In 't

bleek groen is deeze Steng met paarfche Stippen

en vlakjes bezaaid, *t welk 'er den bynaam aan

geeft en dit Kruid zeer kenbaar maakt. De Bla-

den zyn groot, ruuwachiig , byna driedubbeld

gevind ; onaangenaam van Reuk. De Steng is

zeer yl gekroond en de Kroonen hebben naauw-

lyks een Omwindzel; dat der Kroontjes en de.

Zaaden als in de Kenmerken is gezegd.

Dit Kruid, welk het Koneion van D i os-

co r i d e s fchynt te zyn , is van ouds bcrugt

wegens zyne nadcelige Eigcnfchappcn. De At-

hcncrs hebben 'cr , zo men wil, gebruik vaa

gemaakt , om den vermaarden SocRATEsvan
kant te helpen. Sommigen hebben zelfs het uit-

wendig gebruik daar van afgeraaden
; wegens de

fterk verkoelende en verdoovcnde hoedanigheid.

De Ondervinding , echter , toonde in laatcr

tyd, dat het, van buiten opgelegd, dienflig ware

om harde zelfs Kankerachtige Kliergezwellen te

doen verflaan ; om Pynlykheden van allerlcy

foorc te verzagten , enz. En, niettegcnflaande

de menigvuldige voorbeelden, dat het Menfchen
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en Beeften duizelig, dronken en dol of zinne- ïv;

loos gemaakt hadc , ja doen fterven; zo heeft '^'"^eel;

men evenwel zig verftout, om het tot een Gc-Hoofd-
neesmiddel in Menfchcn te gebruiken : misfchien^TUK,

daar op (leunende , dat het in foir.n:;Le omftan- ^'iy»^

digheden geen nadeel hadc gedaan (*).

Sedert het jaar 1760 heeft de Cicuta, wier

Wortel reeds overlang door den Geneesheer

R E N E A L M E , tot een half Drachme , tegen

Klierverhardingcn der Ingewanden was inge-

geven geweefc , eenige Jaaren veel gerugr in ons

Wereldsdeel gemaakt. De Heer Storck , Dok-

tor van het Burger - Hospitaal der Stad VVee-

nen, gaf in dat Jaar een Werkje uit, waar in

zyn Ed. meende te betoogen,dat men dit Kruid

inwendig niet alleen zeer veilig , maar ook met
veel vrugt tegen Klierverhardingcn en Kaïiker-

achtige Gezwellen of Zwecrcn , ja ook tegen

andere hardnekkige Kwaaien j anders ongenees-

lyk.

het gedroogde Kruid , oadcf snJer Hooy, krygen, doet het

zo my door *t Landvolk is gezegd. En dit laatfte betrof" het

cigentlykc Kruid, dat ik hier hefchryf: want, \v.>i dc ovi ri-

de WMct- Scheerling of andere Vergiftige Kruiden van d.en

II, Dttt, VIII. STUK,



IV. lyk, kon laaten gebruiken. Men moest, volgens

yf^^ zyn Voorfchrift, niet den Wortel maar het Loof
"FD- neemen, en het Sap daar van, tot een Extrakc

verdikt, als Pillen, by weinig Greinen telFcnsj

^"^J''doch allengs vermeerderende, ingceven. In het

gedagte Hospitaal hadt zyn Ed. 'er verfcheide

Geneezingen door uitgewerkt en nooit eenig na-

deel daar van bevonden

Deeze voordeeligc Berigten deeden wel haast

alle voornaame Geneesheeren en Heelmeefcers

van Europa naar bevefiiging hier van, door eigen

Waarneemingen , reikhalzen. Inzonderheid werdt

hunne iever opgewekt , toen de Heer S t o it c k ,

in 't volgende Jaar , Keizerlyke Lyf-Arts en

Hofraad geworden , een veel dikker Werkje over

dit onderwerp uitgaf, brengende daar in de voor-

beelden by van omtrent veertig Gc[;ec7.ingen,

in 't gedagte Hospitaal door zyn Ed. uitgewerkt

cn een menigte Berigten van Genees- en Heel-

kundigen uit verfcheide dcelen van Kuropa, die

dc voordeclige mtwcrkin^'^cn vnn de Dolle Ker-

vel beveffigden. Zyn Ed. Kolicga , in de bedie-

ning van 't gedagte Hospitaal , fchreef dus dien-

aangaande.

„ Groote , vereuderdc , pynlyke KnocsLj^c-

„ zwellen , inzonderheid by dc Oorkliercn , in

j, de Oxelen , aan den Hals j in de Borftcn

,

ANT. STÖBCK Lièillui &c. in liet Vyfdc Deel der V/.v;:^ jJ-'
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enz heb ik, door het enkele in- en- uitwen- J^-,

„ dige gebruik der Cicuta, opgelost en verdree- ^^vl^^'

„ ven. Vuil - Etterige voortkruipende , Kan- FIoofd-

5, kerachtige Zvveeren
,

hardnekkig tegen alle^^^^*.

„ Middelen , heb ik daar door volkomen gene-

zen en diep indringende Pypzweercn dikwils

„ toegeheeld gezien. Grcote Gezwellen aan de

j, Knicjen , welken andere Geneesheeren en

„ Heelmeeftcrs voor ongcneeslyk verklaard had-

„ den, heb ik en de Heer Haffner, ver-

„ maard Hcelmecfler van ons Hospitaal, door

5, de Cicuta alleen vcelmaalen geheel verdree-

„ ven. Zodanig, dat het Gewricht niet alleen

5, zyne beweeglykheid wederkrecg , maar dac

„ ook de Beencn , 'er door uitgeteerd , wedcr-

om wel gefpierd wierden. Dus hebben wy

„ ten uiterfte wanhopige Patiënten ten volko-

„ menfte genezen" (*).

De Proeven die in Vrankryk , Engeland en

onze Provintien , inzonderheid in deezeStad,

met het Extrakt, dat men toen in menigte van

dit Kruid maakte, gedaan werden, bcantwcor-.

den ondertusfchen geenszins aan het breed op-

gceven van den Heer Storck en zyne aan-

hangers. Inzonderheid bleek dit, wanneer men
*c ingaf tegen de Kanker in 't Borst, voor welke

het

(*) ANT.STÖnCK Libellus fccundus, fut conjlrmatur Cl-

tutam , r.or. folum ufu interr.c tuthfmt ^dbihrï , fei &• e.fi

firtiul Rcaudtum vald: u'.ile irf muliis Morbis
^
qui hucusqut

(uraiu imposfibiks dicebantur^ Vindob, ijóu

II, DEEU VlII* STOK.



Beschryving der

IV. het wel allermeest ,
volgens de Opgaave van

'Afdeel. Heer, tot een Geneesmiddel ftrekken moest.

Hoofd- Want dit was eigentlyk een Kwaal , welke men
STUK. tot nog toe voor ongeneeslyk heeft aangezien,

vjr'"'^*
raakte in twyfeling,of men het regte Kruid

wel had , als ook of de Bereiding eenig Geheim

mogt influiten. Hier op werdt het Extrakt van

Wcenen ontbooden en dit Haagde niet beter.

Toen befloot de Heer S t o it c k zelf de Afbeel-

ding uit te geeven , van het door hem gebruikte

Kruid, in een Werkje (*), waar in hy zig be-

klaagde , dat de W^eener Apotheekers uit hoof-

de der menigte van Extrakt , die begeerd en van

buiten ontbooden werdt, hetzelve
, tegen zyne

Onderrigting , van 't Afkookzelvau droog Kruid

gemaakt hadden, waar door het minder kragtig

moeft zyn. Zelf hadt zyn Ed, 'cr in de crgfle

Kankers van Vrouwen Borften , ifomtyds een

fpoedige Geneezing , fomtyds een aanmerkely-

ke verligting ;
fomtyds geen uitwerking van

gezien. Verfcheide honderd Ponden van het

Extrakt waren door hem , zonder eenig nadeel

,

ingegeven ; niettegenftaande fommigen 'er , by
vermeerdering, van twee Greinen tot twee Drach-

men 's daags , van gebruikt hadden. En , zo

men op zyne Gevolgtrekkingen acht geeft , is

'er naauwlyks een in- of uitwendige Slccpendc

Kwaal, waar in het niet van goede uitwerkin-

gen was geweest. Ja het verfccrkte de Nauiur

() Akt. StoRCK SuppUmentum ntctsfurlum it Cicuta,
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in haare Werkingen zodanig , dat zelfs de Vtugt- IV.

baarheid en Voorttecling , daar door , in fommige ^^^^^^

gevallen , bevorderd werdt. Kundige Genees- Hoofd-

heeren , dndertusfchen , zo in Engeland als in
,

Vrankryk , hebben wel dra aangetoond , dat de '^'-O""**

Voorbeelden van Geneezingen , welken de Heer

Stouck bybragt , veelal twyfelachtig waren.

Te Londen hadt men zelfs een aanmerkelyk na-

deel van het Extrakt bevonden. Te Parys en

hier te Amflerdam voerde het, zoveel men be-

fpeuren kon , niets uit. Dus is de nuttigheid van

de Dolle Kervel meeft aan de zyde van dca

Heer Storck , tot zyne bevordering , ge-

weest P). Volgens den Heer Rdttt even-

wel, zou men te Dublin in Ierland, van het

Extrakt der Bladen tot twee Drachmen, van

het uitgeperfte Sap tot twee Lepels vol in 'c

Etmaal , en van het opleggen der Bladen in

Pap , nlles met malkander eenige Jaaren lang

gebruikt , in Klier -Gezwellen, Kankers en Vui-

le Zwceren , goede uitwerkingen gezien heb-

ben. Nu kortlings, verhaalt hy, heeft een En-

gelfchman ontdekt , dat het Extrakt , uit de

Zaaden der Dolle Kervel bereid , veel kragtiger

is en beter tot Geneeskundig gebruik dan dat

der Bladen (f). (a) Schcer-

van dtn Londenfchen Geneesheer Andbce. Ultgezogte

Dml , bUdz. 4<ïi: en veider het Regifter aan 't end van 't

X. DsEL, op Cicuta, Sehciriing, D«lli Ktrvtl.

(t) Mat, Mti. Lond. 177*.



IV. C^) Scheerling met de Zaaden eenigermaate

Afdeel gedoomd ; de Bloemjieelen gegroefd ; de

HooJi). Blaadjes gejleufd en fiomp.

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

rizenT'" Strand grocijende , gelykt naar de volgende ,

sjyvc. doch is grootcr , regtopftaande en ftyftakkig.

Zy heeft de Steng paarfchachtig en gefcreepc,

zo wel als dc Bloemfteelen , en de Bladfteelen

overlangs geflcufd : de Bladen diibbeld gevind

,

famengevouwen , ftomp, gekarteld, hard, van

Kleur als die der Wynriiit. De Kroon, die ftyf,

korc en digt getropt is, heeft een vyfbladig,

kort Omwindzel: de Omwindzeltjes zynzeven-

bladig : de Bloemblaadjes wit. Lancetvormig
,

omgewonden
,
egaal : alle Bloempjes vrugtbaar:

de Zaaden roodachtig gedoomd en tevens ge-

fcreept, gelyk in de voorgaande.

ï'T' (3^ Scheerling met gedoomde Zaaden , de Elad-
^

en Blomjieelen effen.

Deeze , ook van de Kaap afkomftig, heeft

Bladen, in figuur naar die van Wynruit gely-

kcnde , maar de Steng en Takjes zyn flap,

niet gcftreept : de Kroonen in vieren gedeeld ;

da

(2) Cowum Sem. fubmuticatls , Pedunculis fu!catJs, Folio-

lis Canaliculatis obtuiis. Mant, 3iZ, 5T2,

(j) Conium Setn. murlcatis, Petiolis & Pedunculis lacvibus.

Con. Sem. acalcatis. ƒƒ. Clif. 92 R. Lu^dh. 107. Cauca.

üs Afr, folio minofc Rmx. Bokbh, Lu^Hf, p. T. 6j.
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de Kroontjes veelbloemig , heide n met een kort IV.

Omwindzel. Sommige Bloempjes zyn onvrugt- ^^J^^l»

baar : de Zaadcn langwerpig , gedoomd, meer Hoofd-

bultig dan breed , met blyvende Styltjcs gekroond.

B O E R H A A V E heeft 'er , uit den Leidfen Tuin ,
"^'•?^*"'*'

de Afbeelding van gegeven.

(4) Scheerling met Straalswys' 'gedoomde iv.

Zciaden. Roülf

De Hoogleeraar D. van Royen had t den '^^"''e.

Ridder gemeld , dat deeze uit Egypte afkom-

ftig w^are. Het Ichynt die te zyn, welke Box-

BAUM , onder den naam van Orientaalfche Ak-

ker - Klisfen ^ met fyn verdeelde Bladen, paar-

fchc Bloemen en groote Vrugten , heeft af-

gebeeld.

S E L I N u M. Selie.

In dit Geflagt is het Omwindzel omgeboo-

gen ; de Bloemblaadjes zyn Hartvormig egaal

:

de Vrugt is langwerpig ovaal , iamengedrukt

plat , in 't midden geftreept en de Bloempjes

zyn vru::Lbaar.

Het bevat vyf Soorten , die allen in Europa

i'hiiis behooren,

{!) Selie 7nèt (en Karootachtigen veelvoudigen 1,

mrtel.

U* DIEL, YIII. STVI.

Dit^n;i;?c



^ Beschïiyving der

IV. Die Kruid groeit volgens den Fleer de Gor-
Afdeel. ^ e r , in onze Nederlanden alwaar men het

Hoofd- in Bosfchagic , of aan de kanten der Flanta-

STUK gign, by Haarlem , Utrecht, Zwol en elders

vj^ï'"'^*
Sommigen hebben het voor 'c Thys-

felinum van P l i n i u s gehouden ; van anderen

wordt het Wilde Peterfelie genoemd. Het zou-

de, volgens MoRisoN, by Blois in Vrank-

ryk voortkomen , en , volgens L i n n^ u s , op

verfcheide plaatfen in Duitfchland ; maar by

Weenen in Ooftenryk heeft men 't niet gevon-

den. Het groeit in Svvitzerland, zo de Heer

Hall BR verzekert, die op de veelvuldigheid

van den Wortel gelet heeft , welke uit ver-

fcheide Cylindrifche Knobbels beftaat, dat zeld-

zaam is onder de Kroontjes -Kruiden. Men kan

de Afbeelding en bcfchryving by Lob el vin-

den, 't Gewas, dat eenElle hoog groeit, bevat

een Melkachtig Sap , 't welk in de Wortel

gezegd worde zeer fcherp te zyn.

(2) Salie, die eenigermaate Mdk geeft ^ met

een enkelen Wortel,

Gen. 334. P. 207. r-f^. XIII. Gen. 337. p. 219. H. Clif, Vpu
R. LugiJ). 106, Apium Laftco fucco turgeni. C B. Pin. isj.

Thysfel. Pünii.LoB. 7m«.7Ii.

f2) fuf>laaescens Radice unica. Hall. Helv. 44 J.

217 , 2Ï9. W. Cl\S. 92. R. Lt^ldb. 116. Sefcli paluftre Lsc

tescens. C. B. Pin. i6i. Predr. 85. /f. Aplum fylveftre f. Thyf-

fclinum. DOD. /"rn.;)?. 699. Thysfel. Dod. MOKls. lliji. IIL p.

Dee-
E?pe.

II. p. 70. Seli'iium palullre Laftesce
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Decze is gemeen in de middelftc en Noor- JV,

dclyke deelen van Europa, en onderfcheidtzig,

volgens den Ridder , doordien de Stengen diep kooFo-

gcftreept zyn
, doorgaans enkcld cn harder ; ter-

wyl liet voorgaande Kruid dezelven cfFen cn

menigvuldig heeft. Die van Morison moet

derhalve hier t'huis gebragt worden , als heb-

bende de Steng geftreept en twee Eilen hoog :

zo ook de Wilde Eppe van D o d o n o s. Op
fommige plaatfcn van Duitfchknd noemt men
dit Gewas Olfenich , en het kan , met reden

,

Water -Eppe geheten v7orden, alzo het in Poe-

len en Mocrasfen, of aan dc kanten van Sloo-

ten, zo hier, als in Switzerland, en omftreek^

Parys groeit. Dc uiterfte Vinblaadjes zyn wat

langer en fmallerdan in 't voorgaande. Dc Wor-
tel is brandend fcherp , en wordt van de Lap-

landers , byzonder als zy ter Kerke gaan , in plaats

van Tabak gekaauwd. V a r l L a n t heeft dee-

ze Soort met de volgende verward : doch zy

zyn alle drie moeielyk van elkander te onder-

fchtiden ; te meer , om dat het Gewas in de

Tuinen zeer verandert.

(3) Selie met een gef.eufde fcherphoekige Sten^ ; ^J^J;^

het Carvi/„ia,

ir. DMI., VIII STU«<



Beschryving der

Afdeel»
het algemeene Omwindtel verdwynende',de

Stampers van de Frugt omgeboogen.

STUK. De Bladen van het Kruid , dat de laatstge*

Tweewy me\ée by Parys vondt, gelyken naar die van

Karwey , als langwerpig zynde en uit veele

ingefneedene Vinblaadjes, aan óénen Bladdeel

,

famengefleld. De gelykenis is zo groot niet in

die, welke de Heer Gmelin byna tot de

Ecrfte Soort betrekt , groeijende van de Rivier

Jaik tot de Oby in het binnenfle van Siberië,

en nog minder in de Smalbladige Engelwortel,

by Giesfen groeijende , door D i l l e n i u s

befchreeven ; als wiens Bladen naar die van de

Dolle Kervel geleeken. Doch de Bladen ver-

fchillen in deeze Soort, zynde volgens fommi-

gen twee , volgens anderen driedubbeld gevind

cn fpits uitloopende , aan de punten wit ; de

Stengen uitgegrocfdmet fcherpe kanten de Zaa-

dcn hebben vier Sleuven of drie Ribben over-

langs cn wykcn met de zyden van elkander.

IV. (4) Selie met de kleine Blaadjes gekruist engeen

s^g«^rT
algemeen OmwindzeL

Gckruiftc.

Naar den tleer S e o u i e R , die eene befchry-

ving der Vcronecfche Planten uitgegeven heeft,

C4) Stlir.um Foi. part!ali!)us dcciisr)tis , &c. jACt^. II«rt.

T. 61. Liguft. Alpiniim perennc Sec. Sfg» r^er. U. p. 4i-

T. u. An Lig. Alp. Fol. Cicuw ten. & glabxis. TUL. Fh,
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is deeze gebynaamd. Hy noemtzc Alpifch Li- JV,

gujiicum , dat overblyfc , mee Bladen van de

Fcrula en witte Bloemen. Hetzelve groeit in Hoofd»

Italië.

(5) Selie met een getropte Kroon ; het algem^e^
^J^-^^^

ne Omwindzel omgeboogen ; het Zaad met Mü^-.nieri.

vyf yiiezige Ribben. \ï,^%x%^

Deeze , door den Heer J a c Q u i n zo wel

als de voorgaande afgebeeld , is in de Zuidely-

ke deelen van V^rankryk waargenomen door den

Heer Monnier. De Steng is omtrent een

Voet hoog , met veele Takjes en driedubbeld

gevinde Bladen , met fmallc Blaadjes ; het Loof

ruig en het geheele Gewas gelykt naar de Kleine

Scheerling. Het Zaad is klein.

Athamanta. Eeerwortel,

De Bloemblaadjes zyn Hartvormig
,

ingc»

boogen, uitgerand: de Blommetjes tweeflagtigj

de Zaaden maaken een langwerpig Eyronde ge-

Ürecpte Vrugt uit , in dit Geflagt , 't welk negen

of tien Soorten , mccsc Europifche , bevat i als

(ï ) Bccrwortel met duhheli gevinde platte Bla- r.

fs) StUnum Umbelia conrertJ, Involucro maavcrfali rcflcxo,

Cg^^rilw/wM Fol. bipinnatis planis &e. SyJK Nut.

Gen. 3 5J. p. 207. t^es> XUI. Gm. 33S. p. 230 F!, S^ec,

LiSnnotis minor Apü foüo i^rici^s montanus Apii IpUq
'

minor. G. a. Pin. ijj. Predr. 77.

£ 7
IL Dttl« Vm. STÜ»,.
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ÏV. den, een half Klootronde Kroon en ruige

stuk!^ Op drooge Berg - Velden zo in de Noorde-

Twetwy. lyk'e als in dc Zuidelykc deelen van Europa ,
^'^'*

groeit dceze, die, volgens Hall er, dit by-

zondere Kenmerk heeft , dat de Blaadjes der

eerile Vindceling, van den tweeden rang, kruis-

lings llauT) ; de anderen niet; welk ook in dc

Karwey plaats heeft en in de Gekrulde Pimper-

nel. Voorts zyn dc Bladen , naar den Ouder-

dom van 't Gewas , ongemeen verfchillende ,

fomtyds een£!]e, fomtyds maar een Handbreed

lang en dus ook grover of fyner ingefneeden

,

doch altocs 't gcdagte Kenmerk hebbende. De
'Kroon is groot en niettemin zeer digt^heilaan-

de uit veertig kleine Kroontjes, De Steng is van

twee Duim tot een Elle hoog en heeft een Kc-

gclvormigen , fchcrpen, Kruiderigen Wortel. Üe

Bloem is wit : de Stylen van de Vrugc zyn

paarfchachtig en het Zaad cenigermaatc ruig,

doch ook fomtyds glad.

ir. (2) Becrwortel met Kruiswys'' gevinde infny-

Ceiiari^'!*
dig-gekoskte Bladen en kaak Zaaden.

Dccze is van R i v i nu s Cervaria genoemd

,

om dat de Dtiicichers het Kruid HirfchwurU,
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dat ïs Hertenwortcl hcctcn. Men vindtze by IV.

fommigen Groot Berg - IVortelkruid, met Eppe- ^''yjf
^*

Bladen, trctyield. De Groeiplaats is overal inHooFD-

de Btrf^acr^tigc dcelen van Europa. De Wortel

en het Zaad heeft een aanmcrkelyke Kruidcrig-

hciJ. 'c Gewas is moeielyk van 'c voorgaande

en volgende te ondcrfcheideD.

(3) Be^M-wort jl vict gevinde, infnydig-gehoek- ^^^^

Deeze , in Siberië waargenomen door den

Heer Gmelin en zeer diiidelyk afgebeeld,

heeft alleenlyk de Wortelbladcn Kruiswyzc ge-

vind , en de Steng van een half Voet tot twee

Ellen lang. De Reuk is byzondcr, cenigszins

uaar dien der Bokken zweemende. De Bloemen

zyn van onderen rood.

('4) Beefwortcl met byna dubbeld gevinde iv.

Bladen , de Blaadjes nederwaards op el- oig^ifc''

hander leggende : de Kroontjes Linsvrnnig, ''fo^^^C'

In Siberië ook dëezc waarp;c!nm:n , die

de Steng maar ccn Voet hoe:; heeft, met iw-^

of drie Bloemdraagcndc Takjes cn geH^jufde

Blad-
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IV. Bladllctltjes. De onderfle Kwab der Vinblaad-
/?DEEL.

jj gfooter , waar door zy zig als gekruist

I-Toof D- vertooncn. Het Kroontje is zeer digt en rond

,

trvK. j^gj ^it:tc B.oempjes en paarfche of bruine Meel-
T^ccvjr knopjes. Het Engeifche Berg- Wortelkruid vaa

Plukenlt gelykt veel naar dezelve.

V. (5) Beerwnrtel ma de Vinblaadjes wyd vaa

e. Den naam van Berg - Selie voert dceze , in 't

Gritkfcb, by Clüsjus, zynde anders Zwarfé-

Berg-Eppe genoemd geweest, wegens do don-

kerheid van het Loof. Haar Groeiplaats is in

Duitfchland, Engeland en Vrankryk, op lugti-

ge Heuvels en Bergen. Lob el heeft 'er tene

goede Afbeelding van , onder den naam van O-

reofclinum of Petrofelinum'. want het Loof ge-

lykt naar dat der Petcrfclie zeer. Men zou ze,

éQT\\ü\e ^ Berg- Peterftlie kmiicn heeten. Die

van Silezie
, zegtDoDONéüs, nocmenze Veel-

gutta, dat zo veel zegt als Multibona: omdat

het Kjuid van groote rjuttigheid zou zyn. Dit

is de reden , dat men 't voor 'c echte Oreqfeli-

num nahoiidc in fommigc Duiifche Apotheekcn.

De Heer Hall er bevondc, in Switzerland

,

den

U) Athamanta Foliolls divaricntis. Fl, Suec. II. N, 241.

Selinum Fol. ovato-acutis &c. //. Cii//. az. R. I.ui^d. ^06.

Sci. Pinnis ad anjiulos ohtiilbs pinnatis. Hall. ihiv 444.

Ap. Vont. Fol. nmpüore & ni«r. C. B. Fin. 153. Orro:eIinuai

707. Oiebs, f. Vctlg^tta. DöO, Fimpt. 696.



K ROONT J ES -K HUIDEN. 7I

den Wortel Kruidcrig cn Harstgeevende te zyn , IV.

van boven met een Borftclig Kroontje, gelyk '^'^Jebu

dc meeften van dit Geflagt. De Bladen zyn van Hoofd-

omtrek zeer groot. '^"^«

(6) Bccrwortcl met de onderjte -^^^^^^ 5^^"*

zig ; 'de middeljle Kroontjes byna onge- skuia.

JUeld; de Zaaden Haairig.

Door den Italiaan Zakoni is decze, welke

in zyn Tuin groeide, zeer fraay afgebeeld, en

befchreeven. Hy meent dat dezelve de tamme

Pinfternakels of Wortelkruid met donker -roode

Wortelen , van Lobel zy, wordende dczel- ^

ven onder Salade gegeten. Uct Loof was zeer

fyn , en hadt , als men 't nuttigde , den Smaak

van Sellery , fcherper dan in eenig ander gedeel-

te van 't Gewas. Üe Wortel, echter, zig een

weinig onder den Stoel in vier of vyven verdee-

lende, verfchilt van die van Loc el zeer.

(l) Bcerwortel TTief platte ^ rui^e,/malle Fin- vrr. r
hlaad' ^K^'n^u-

AtL^Foüolis multifiJis planis &c. li. Clif. 93. K^Lugdb,

S7. Djucus fecundus Siculus Sophi» folio. ZAM. Hifl. %o.

(7) Athamanta Foliolis Linearibas planis hirfulis Mat,

lUi. 143. Ath. Fot. C.pMlntibus &c. 11. Clif. 9}. R. Lugdt,

<i7- Libanot.s Fol. tenuisfimi pinnatis. Hall. Helv. 4jr.

cos Fol. Foeiiiculi tenuiifimis. C. B. Pin. ij<». DaucusCre-

ticus. Cam. Epit. 5}6..Daucus Crct vcrus Dloscoad;s. LOI.

II. DEEL. VIII. STOK.
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IV. blaadjes . de Bloemblaadjes in tweeën ge*
Afdeel.

^^^^^ ^ Zaaden langwerpig ruig.

HöOFD-
STUK. V^an decze Swt komt hrt Zaad, dat men

Jf''""^'
in de Winkels Se.mcn Bauci Cretici noemt ,

zynde in dc Theriaak en andere Samengeftelde

Opinaten byna alleen in gebruik. Het gehee-

Ie Gewas heeft een fcherpcn Kruiderigcn Reuk

en Smaak
,

volgens den Heer H a l l e r , die

hetzelve op alle hoogc Bergvelden van Swit-

zerland , b\'na , aantrof cn befchreef. Daar was

ccne Verfcheidenheid van mee korte, ruige,

breedcre Bladen y hebbende de andere dezel-

ven yler , langer en byna glad. Camera-
Rius heeft 'er de cenigüe goede Afbeelding

van gegeven, zeggende dat dc Bladen als die

van Venkel , doch zwarter cn kleiner zyn ; de

Zaadjes langwerpig gefpitst
,

witachn'g ruig en

van eenen Kruiderigen Smaak , als men ze

kaauwt ook aangenaam van Reuk. Omltrceks

Wecncn is dit Gewas niet minder op dc Berg-

vlakten gemeen , hebbende ,
volgens dc VVaar-

neeming van den Heer Jacqüin, een Wor-

tel als die van den gewoonen Daucus , een

Du'm dik en anderhalf Voet lang; en een gc-

llreepte ruige Steng van minder dan twee Voe-

ten hoogte. In 't wilde, zegt hy, zyn de Bla-

den ruig en fchraal, doch, in de Tuinen ge-

kweekt, Sappi;^, dik, broofch cn zeer glanzig

glad. De algemeene Kroon hccfc Blaadjes, de
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byzondcre hebben Borftclige Draadjes tot Om- IV.

windzcl. Afdeel.

8 ) Beerwortel wzeï veeldeelige Bladen ; de

Slippen fmal y rondachtig ^ ge/pitst, vur,

Deeze , waar van de voorgaande mis fchienjg^jj^Jfg^

haaren bynaam heeft, is vanMoRisoN daar

toe betrokken geweest , wien de voornaam (te

Kruidkundigen , zelfs T o r r n e f o r t en Boer-

HA>*VÊ , en veele anderen , gevolgd hebben :

doch billyk is zy , door den Hoogleeraar A.

VAN RoYEN 5 daar van onderfchciJen. Deeze

groeit op Creta, hedendaags Kaïidia genaamd.

C9} Beerwortel met de Zaadin l'liezig , ge- w,

Jtreept ; de Bladen drievoudig gevind
,
g^a^» ^ch"S.

en ds f^inbtaadjes yeeldeelig, fche.

De Heer Barthram , de Zaaden van

deeze uit Virginiezend'-n ic , heeft dezelve, dat

zonderling is , ChineefcJie genoemd , zo L i n-

N^us aanmerkt, 'c Gewas hecfc de Steng hoe-

kig, opgcre,:>t , doch een w inig bogcig, met

Bladen als van de Kervel en de Kroontjes min-

der uitgebreid; gclykende, in geftalte, naar dc

Berg-Selie.

fio) Beer-

(S) yltUmanta Fol. mahnmuu^ Sec. K. Lu^ih. 9,. Myr-

annua Cretica. MoKliJ. Ui/t, l '. p ^o;.

(9) Atbamanta Scminibus Mem!)ranaceo - ftriatis &c.

E %

II. Dllfc. VIII. SiTW,



IV. (lo) Beerwortel met Haairachtigel Blaadjes

^^^^^^^ en gladde geftreepte Zaaden,

sTim.° Deeze is de Echte Beerwortel , of het Kruid

X. dat men eigentlylc, wegens de ruigte van den

tortel, Radix Urftna noemt D t hetzelve in

Echte, de Winkels den naam van Meum AthamantU

cum voerde, gaf aanleiding tot den Geflagtnaam

van Kruiden , die allen meer of min van dee-

ze ruigte hebben. De Uitvinder, of een Berg

in Thesfalie, zouden oirzaak zyn van dien by-

raam. Het wordt van fommigen Varkens -P^en-

kei of IVilde Venkel genoemd doch is meest

bekend by den naam van Meum , Meo of Meu \

dewyl men 't het Mejon van Dioscorides
acht te zyn. Het groeit op de hooge Gebergten

van Duitfchland , Vrankryk, Italië, Switzcr-

land, enz.

De Bladen zyn zo groot van omtrek niet als

die van Venkel en gel yken naar Dille - Bladen

:

de Steng is een Voet hoog, daar het in 't wilde

groeit: de Blocsfem groenachtig wit. Men heeft

aan den Wortel" cene Windbreekende en afdry-

vcnde kragt toegefchreeven, tly is Kruiderigen

verwarmende , ook dienftig tegen afioopendc

Koortftn , wordende in Engeland veel in Af-

trek-

(lo) Athamanta Foiiolis Capillaribus , Sem. gla!ms ftriiris.

n. Cliff. 93. Ups, 60. Mat. Mtd. 144. R. Lugdb. 97. sauv.
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trckzcl gebruikt, zo Blair aantekent. Hy IV.

komt in de Thcriaak en andere Winkclmidde-
^^'Jj^^*

len. Het Zaad is fcherp van Smaak en ruikt Hook'd-

naar Mcliloten.

P E ü c E D A N u M. Haairflrcng.

Dit Geflagt heeft de Vrugt Eyrond, weder,

zyds geflreept , met een Wiek omringd. De
Omwindzcls van de Kroon en Kroootjes zyn

zeer kort. Veel Bloempjes misdraaj;en. De Haai»

rige dunte der Vinblaadjes ^eeft het den naam.

Het bevat zes , altemaal Europilliie Soorten,

naamelyk,

(ij Haairftreng met vyfmaal in drieën gedeel* r.

ck y Draadachtig Jmalk Bladen. iToffid.

Dit Kruid, op vette Landen in de Zuidcly- "varkens-

kc deelen van Europa zo wel als in Duitrch-^^"'^*""'*

land groeijende , voert den Grickfchen naam

Peucedanum , om dat het Loof ecinigermaate

naar dat van den Fynboom gelykc. Dus noe-

men het de Italiaanen en Franfchcn Peuceda-

m; mnar in 't gemeen noemt men Warkens-

Venkel , en by de Duitlchers, als ook in Krge-

land , Haairjireng. Het komt in onze Neder-

landen op fommige plaatfen voor. \ Groeit

II. DKEL. VIII. STtn«



76 Beschryving der

'c Crccit met dunne knoopige Stengen , fom-
' tyds ccn EUe hoog, met Bladen als gezegd

is 5 veel uitgebreider dan die van Venkel, en

Krooncn van geelc Bloempjes. De Wortel gaat

fomtyds ter diepte van twee EUen ncderwaarc's.

Hy is van buiten zwartachtig , van binnen wit

;

gcevcnde , als men hem kwetst, een geelach-

tig . flinkend Sap uit , dac fchielyk opdroogt , en

hierom roemen de Duitfchers het Kruid ook wel

ZM'avslwortel, Inwendig heeft men 'er een op-

losfcnde kragt , inzonderheid tegen Borstkwaa-

len; uitwendig eene VVondzuiverende aan toe-

gefchreeven.

(2) Haairflreng met Liniaale getakte Blaad^

: jes.

De Kroontjes zyn zeer groof in dit Kruid,

dat onder den naam van Alpifche Fcrula door

BoERiiAAVE onder de Planten van den Lcid-

fen Akademie -Tuin, waar men het nog vindt,

is belchrecvcn.

(3) Htxr'.')r{}rer}g tnet gevinde Bladen; de Blaad'
jes yinswyze verdeeld ; de Slippen Lint-
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aal , tegen elkander over ; de Steng zeer

Takkig uitgthrdd. ^
v'r!'^'

Hoofd.
Omfiandig is deeze voorgefleld , die hctKlei-sTus.

ne Peucedaniim van C. B a n h i n u s uitmaakt

,

en de laage Berg - Sehe van C l u s i u s met wit-

te Bloemen. Zy is in Engeland wild groeijen-

de gevonden.

(4) Haairftreng met Vindeelige Blaadjes-^ de
p^^;^^

sappen tegen elkander over; het algememenums^uut.

Ommndzel tweeUadig, neïd!'"'*'

Op vogtige Velden , zo in de Zuidelyke

als middeldeelen van Europa, groeit die Kruid,

dat de Heer Hall er niet zeldzaam vondt in

Switzerland. Het heeft een hoekige gearmde

Steng, van twee Voeten en hooger, met groote

yl verdeelde Bladen , wier Vindeelingen , aan

d?n grooten Bladftecl , wederom gepaard, en

aan 'c end driedeelig zyn met Lancetvormige t

vSlippcn, donker groen, van onderen bleek. Het
algemecne Omwindzcl ontbreekt dikw'7s : de by-

zonderc zyn gel'ladcrd. Het Ziad, zo wel als

de Wortel , wordt Stcenbrcekende geacht te

zyn, en hierom wordt het Kruid van de Engel-

fchen wel Steenbreeke genoemd.

(y) Haair-

C*)^ PW^n^wFoHoüspinmrifidisJcc H. Clif K T.u^dk^

IIL p. 216. Siler alterura pratcafc. ÜOD. Ftmpt, uo.

II. DI»U VIIK JtuB,
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Afdeel.
VI.

HOOFD-

Q) Haairflreng met Ftndeelige Blaadjei

Slippen driedeelig Jiompachtig*

In vogtig Kreupelbofch van den Elfaz en de

V. Paltz komt dccze voor, welke daar van den by-

nï^Affü n^am heeft. In de Puinhoopcn van 'c Kafteel

ticum. vin Oppenheim nam de Heer II aller dit

^ Kruid overvloedig waar , hebbende een Steng

van Mans hoogte , meestal paarfch , diep ge-

groefd en zeer Takkig. De Bladen, by den Grond

,

waren dikwiïs een Elle lang , met groote uitge.

holde Steelen , tot den derden Rang gevind,

de uiterfte Slippen breed en met een Doorntje

gewapend ; alles ftevig , glad , uit den geeleo

groen en Kruidig. De Kroonen waren yl, bc»

llaande uit twaalf lang gefteelde Kroontjes, van

geele Bloemen , gelyk de voorgaande, 't Gewas

heeft den Smaak en Reuk van Pinllernakelen,

VI. (6) Haairflreng met de Blaadjes overhoeks

ff^. veeldeelig,

Deeze is het Cretifch Lavas met Vcnkelbladen

en een Knoopige Steng van Tournefort,

(j) PeuceliKum Foüolis pinnatifidis &c. Selin. Fol. pinn.

hciniatis &c. //. C/r. 9-. Daucus Alfaticm. C. B Prodr,

77. HALL. Optac. 318. ümbellifera Alfatica magna &c. J.

B. Hij7. III. p. lofi. RAJ. Hijl. 414. Oieufc'.inum Pratenic

(6) Pfuceiatiun, FoUoHs aitcmatim multifidis. H. Clif. 94.

R. Lugdb, 98. Siiaura quoJ Ligofticum Cretfcum, Folio foe-

niculi, Ciu!« rodofo. TOüENP. C«r. ij, 11o£rh. Z-«^^. J.
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't welk BoERHAAVE geplaatst heeft in zyn IV.

Gcflagt van Silaum, ontleend van J. B a ü h i- ^^^J^^^'
Nüs. Pliniüs heeft den naam Silaus , den Hoofd-

bynaam der Vierde Soort , gebruikt voor cen*"^"^-

Kruid naar de Eppe gelykende, dat, gekookt
^^^"'^

van veel dienst was voor de Blaas , en dus , waar-

fchynlyk, de Ontlafting van 'c Water bevor-

derde. Sommigen hebben dien naam , derhalve,

aan de Varkens - Venkel of dergelyk Kruid ge-

geven.

C R I T H M u M. Steen -Venkel.

De Vrugt is ovaal en plat: de Bloempjes zyn

gelyk en vrugtbaar , met platte Blaadjes; de

Omwindzels horizontaal in dit Gcflagt, 'twelk

twee Soorten bevat, naamelyk:

(i) Steen -Venkel met Lancetvormige ^f^*^
J*^^.

zige Blaadjes, tmatitTm^,

Deeze komt aan de Zeekusten van geheel Venkel.

Europa, zelfs aan die van onze Nederlanden,

in Zeeland , overvloedig voor, en wordt des-

wegen Zee-Tenkd genoemd; maar de Engel-

fchen geeven 'er den naam van Sampire aan ,

wel-

(i) Crithmum FoHoüs Lanccolatis Carnofu. Syji. Nat.XU.

Gen. 337. P- io8. y^g' XIIL Gen. HC p. 231. H. CUff,

Vpt. R. Lugdh, 9t. GoüAM Mensf>» 1J9« GEK, Prtv. Z4J.

Empctr. f, Calcifraga. LOB. Ie. 392»

II. Dvu.
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IV. welke by verkorting gemaakt is van Herbe de

VL^* PierrCi gelyk fommige Franfchen het noe-

Hooi-i). men, of liever Perce-PzVrrtf .wegens de Steen*
STUK. breekende hoedanigheid, welke daaraan toege-

vjr'^^'^*^hreevcn wordt. Dus nocJTit L o b e L het ook

Füsniculum marinum, f, Empetrum autCalcifra-

ga, Hy geeft 'er een goede Afbeelding van;

dexei ; tie nis D o d o n é u s , die het enkel Crith-

muni marinum tytelt. Dewyl fommige Franfchen

het Bacille hceten , noemen de Duitfchers hcc

Oük Bacillen- Kraut.

Hier behoort de kleine Zee- Venkel vanBAU-

HiNm, dat een zeer Sappig kruid is, zig breed

uitfpreidende , omtrent een Voet hoog. De
Stcngetjes zyn enkeld en effen: de Bladen drie-

maal drievoudig , het middelftc dikwils vyfbla-

dig : de Vindeelingen Liniaal , fpits
, Vleczig

en glanzig: het Steeltje zo dik als 't Blaadje:

de Omwindzels vyfbladig, dieder kleine Kroon-

tjes zevenblad ig en kort, zegt Ltnk^.us. In-

gelegd is dit Kruid zeer* aangenaam van Smaak
en gezond. Men maakt 'er gebruik van , als

elders van de Augurkjes , Kappers en andere

zaaken, by gebraden Vleefch.

n. (i) Steen - \'enkel met de zydelingfe Blaadjes

S.ll':'2''^
tweemaal in drieën gedeeld.

i ThapHx facie. TOURNF,
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De Pyreneefehe Eppe , welke de gedaante IV.

van Thapfia heeft , by T o u R n e f o ii T ge-
Afdeel.

meld, is hier betrokken; doch dc Heer Hal-Hoopd-
LER verbeeldde zig, dat hetzelve de /itJiaman-^"^^^

_

ta Libanotis , door den Ouderdom kaal wor-

dendcj ware, zegt de Ridder,

C A c H R Y s. Nootekroon.

Een byna Eyrondc gehoekte Vruc:t, die een

Kurkigen Dop of Base heeft, cn eins veel naar

een Nootje gelykt , maakt de voornaan;üe on-

dcrfcheiding van dit Geflagt uit , waar in twee

Soorten , beiden Europifche , begrecpeii zyn ; als

Cl) Nootekroon met dubbeld gevinde Bladen i
r^'f,^f

de yinblaadjes Liniaal /pits en vesldeeligi r.i'>a^ci:f.

de Zaaden uitgegroefd en effen,

By Montpellier groeit overvloedig deeze Soort

,

welke Libanotis is genoemd geweest, en voor

de echte CacJirys gehouden wordr. Men vinde-

ze ook op de Zuidelyke Bergen van Provence.

Zy heeft een Steng van twee of drie EHen
hoogte , met fyn verdoolde Bladen en grooce

Kroonen van gcele Bloemen. Het daar op vol-

gen-

fi) C^chrys Vol bbinnati» &c. SyJ?. Nat. xn.Cen.j;'.

p. 208. ITtg. XIII. Gen. 342- P- I5i. //• Ciiff. ^^-^-Lu^i^.

II. DiTL vm. Stok.
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IV. gende Zaad is Kruiderig , fchcrp en bitter. De
Afdeel. Wortel heeft een Melkachtig Sap.

Suk!°* C^) Nootekroon met duhheld gevinde Bladen;

de Finblaadjes Liniaal /pits ; de Zaaden

SkuLa^^'
ttitgegroe/^i en Jlekelig.

zsiakh. Deezc, die op 't Eiland Sicih'e en in Spanje

voorkomt, ondcrfcheidc zig door de ruuwcZaa»

den. Men vindtze Cretifche Paarde- Venkel ge-

tyceld. Dc Bladen zyn , als die van Venkel ,

üiaar in zeer korte fmalle Slipjes verdeeld. De
algemeene Kroon heeft een 7'akkig Omwindzel

,

en is ongedeeld ; de byzondere Kroontjes zyn

gedeeld , met enkelde Omwindzels : de Zaaden

zeer dik.

F E R u L A. Holflok.

Een Ovaale famengedrukt platte Vrugt , met

drie Strcepen wederzyds , dus platte Zaaden uit-

leverende: dc Bloemblaadjes Hartvormig en de

Bloempjes akemaal vrug^baar.

Dus zyn de byzondere Kenmerken voorge-

fteld van die Geflagt , dat zyn Laiynfchen naam

of van ferire Cfiaan) of van ferre (draagen) heeft

,

om dat het holle Stokken uitlevert, welke wel-

eer van de Schoolmccflers , om de Kinderen te

kaflydeo , gebruikt werden en die , door hunne

hol-

(2) Catbryt fol. MpJnnatis &c. Cachrys Scmine Fungofo

fulr. aapero. MOK- IhU. f. ?. Hippo - Marathrum Cteticum- C-

fi. PiK. 147. Predr. yi. HIpp. Siculum. BOCC Sie. iJ.
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holte j ligt om te draagen zyn. Ook zou Prome- IV.

theus het Vuur , aan Jupiter ontüolen , mee '^oE&ui

zulk een Steng weggevoerd en op de Aarde Hoofd-

gebragt hebben (*), stuk.

Ik noem derhalve dit Geflagt, dat de Duit- ^'^^'''^

fchers Steckenkraut tytelen , eenvoudiglyk en

zeer eigen , Holftok: waar van negen Soorten

zyn , hier volgende.

Deeze is de Wyfjes - Ferula van P L i n i ti s

,

die enkel Ferula by anderen genoemd wordt

,

groeijende in de Zuidelyke deelen van Europa.

Zy heeft een enkele Steng, van vier of vyf

Ellen hoog , die Knoopig dik , en tegen 't end

van den Zonder hard en Houtig is , zig aan den

top in Takken uitbreidende. De Bladen zyn

groot, zagt en Haairachtig verdeeld; de Bloem-

kroontjes geel en daar op volgen platte, bree-

<Jc Zaaden, aïs gezegd is.

(O Hol.

() Op 'c een en andere zliifpeelende doet Martulis de

RruU dus fpreeken.

Invi/£ mmium Pueris ^
p-atJiqut Magi/lTis ^

CUra Prometbee muntre Lig»a Jumu^.

(i) F«r«/« Foliolis Linearibus longisfimis CmpIïcibus. SyJI.

II. Clifr. 53.' Ups. 6U K. Luiih. 99- Go:JAl* Morjp. 140.
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IV. (2) HoKlok met meervoudig gevinde Bladen

,

Afdrel.
Blaadjes Lancetvormig Liniaal en vlak*

STüK^^ Op Sicilië en in Italië komt deeze voor, die

II- minder gemeen is dan de voorgaande. Zy fcliiec

^'/ii. een Steng van meer dan eens Mans langte ; de
Zeegroen. jBiadcn zyn grover en geeven een Melkachtig

Sap uit , zw^ar van Reuk en fcherp van Smaak,

volgens J. Baühinüs, die aanmerkt, dat

fommigen die Kruid Thapfia Ferulacea heeten.

Het Zaad is fmaller dan dat der gewoone Fe-

rula.
'

,

in. Cs) Holftok mst gef?iipperde glanzige Blaad-

ïlrbarS
^'^ '

Siüppers drietandig , ongelyk.

Deeze in Spanje en Earbarie huisvestende,

wordt Tingitana met een zeer breed glinftcreDd

Blad van H e R M A n n ü s getyteld , naar de

Stad Tanger , aan 't inkomen der Middelland-

fche Zee, Men vindtzc , zo wel als de voor-

gaande en volgende Soorten , in de Europifche

Kruidhcn'en.

IV. (4) Holftok met Pinieeïige Bladen^ deVinmn

^'s*at' Liniaal y plat en driefneedig. Breed-

(4) F/r«/^Fol. lupradccom^ofltis &c. //. CU^.sts. R. Las^.

S9. Fcrub Fol. pliuco, Semine!atoo')loniïO. ƒ. E. Hlji. ui. p.4f-

(i) Ferula foliolis LicinI ,ns 5cf. H.Ctiff. Ups. K. Lugdt.

htt. feruIaTingltma ?<c. He^im. Put. i«f . T. i. Riv. /"«r.

rt,ula Foliïs pinnatiliJ.'s , Pfnnii linearibiis fcc. ll

ainr. a. LuiM. wi. Ferula btiotc fjllo. MoRis. Hi/l. & C
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Perula

Breedhladige Ferula heet dccze by de Au- tV,

f. beuren , en het fchync de JmJö^o van D o-
^"^^^f

^

poNétJS te zyn j welke Lob el Ferula GaZ- Hoofd*

hanifera v\oemt\ hoewel zy de Gom Galbanum ^'^"'^•^

me: uitlevert. Zy was nochtans uit Zaad, dat

men te Antwerpen in die Gom gevonden hadt,

zegt hyj geteeld. De Galbanum komt in 'tGe-

flagt van Buhon , hier agter volgende.

(5) Holftok met de Vinnen der Bladen van

agteren kaal ; de Blaadjes Borjielig,

De vermaarde Tour NE FORT vondt deeze

in de Velden van Armenië. Zy hadt de Steng

maar drie Voeten hoog , doch den Wortel een

Arm dik , derdhalf Voet lang , en een geelach-

tig Sap uitgcevende.

(6) Holftok met de Vinnen der Bladen wreder- vr.

zyds byhangzeltjes hebbende , de Blaadjes ^y^'^^

Borftelig.

Die zelfde Kruidkenner , deeze ook in de Le-

vant vindende, heeft het Zaad in Europa over-

gcbragt. Het Loof is fynerdan in de naaltvoor-

gaande Soort.

(7) Hol-

Ferula Foliorum Pinnis h?.ü nudi» &c. H. Ciiff. R.
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(jj Holfiok met gebyhangzelde Blaadjes enmi'

gejieelde Kroontjes.

De Libanotis , met Blad en Zaad van Ferula

,

van C. B A u H 1 N u s , wordt hier t'huis gebragt,

''De Groeiplaats is in de Zuidelyke deelen van

Europa eu in Iflrie.

(8) Hol [lok met glanzig Loof y van Kanada,

In de nieuwe Plantbefchryving van Virginie,

door den Heer Gronovhis , vind ik deeze

niet aangetekend.

(9) Hol (lok met de Blaadjes overhoeks uitga-

fneedeji , fiomp.

Dit Kruid , de Gom - Harst uitleverende , wcl"

ke men in de Apotheeken Jsfa fostida en in de

wandeling Duivelsdrek noemt , wegens haarcn

ieclyken Stank, groeit in Perfie en misfchicnook

in andere deden van ACj. B o k t i u s heeft reeds

geweeten , dat Pcrtic de Groeiplaats was van

deeze Gom j doch het fchynt dat hem verkeerde

Gewasfen , als derzelvcr oirfprong , opgegeven

zyn.

GBON. Virg. 147. U.



KrOOKTJES-KrU IDEN. 87

zyn. Volgens K a e m p f e r , die op de plaats IV.

zelve geweest is , vale zy in dat Ryk maar in

iwce Landdrceken, in 't byzonder by deScadHooro-

Disguun, als ook by Heraac. De Plant die de-

zelve vooicbrengc
,
Hingijéh genaamd, als zy ^'sy"*»

op de Bergen in 't wilde, enHusjéh, wanneer

zy op de Velden geteeld wordt , is niet altoos

daar toe bekwaam. De Gom, Hiing by de In*

diaancn genaamd, heeft, volgens hem, geen

ander Vaderland dan Perfie, en de Plant zelve

hadt hy in het Chineefche Kruidboek niet ge-

vonden.

't Gewas , dat veele Jaarcn leeft , heeft in

middelbaare ouderdom een Steng van veelmeer

dan Mans langte , een Arm dik, zyndc van

binnen vol Merg. Deeze Steng komt niet dan

op 't laatfte te voorfchyn, wanneer het Kruid

in 'c Zaad fchiet ,
draagende alsdan groote

Bloemkroonen , waar op Zaad volgt als dat der

Ferula» Dezelve is meest Bladerloos. De Bla-

den, een lille lang, gemeenlyk de figuur heb-

bende van Pconie- en de zelfrtandigheid van La-

vas- Bladen, komen uit den Stoel of top des

Wortels voort, welke ruig is,gelyk die van den

Beerwortel. Hunne Steel is een Vinger dik en

byna rond , geevende Vinswyze Steeltjes uit

,

wier Blaadjes op de gezegde manier verdeeld

zyn. De Wortel wordt door den Ouderdom zo

groot , dat men 'er gevonden heeft van een Va-

dem lang en zo dik als eens Menfchen Been. In

vrye Grond is hy enkeld , gelyk een Pinfleraa-

F 4 kei,
II. OIRL. YIII, STVX,



IV. kei, doch anders verdeelt hy zig wel in peni»

^^VL^^'g^ Armen. Van buiten bruin, van binnen wk
Hoofd- cn van zelfftandighcid als een Raap, bevat h'^

STUK.
ggj^ ^ Sgp ^

^r^^ afgr\-slyke Uijen-

vij!""^' Reuk heeft. Hoe ouder hoe meer hy van dit

Sap nitlcvcrc, welk naar Room van Melk ge-

lykt , cn zo fterk van Reuk is, dat een Vier-

endeel Loots daar van meer fcinkt, dan hon-

('erd Ponden van die Gom, welke men in Eti-

ropa by de Drogiften vindr. De Karavaan , die

dezelve opLastbecftenvanChorazan aanbrengt,

moet zig ver buiten de Poort diar van ontlas-

ten , cn niettemin is de Stank , wanneer de Wind
Diar de Stad waait , byna onverdraaglyk. Ook
wordt dcczc Gom , als mcnze uit Perfie naar

Indic voeren zal , niet by bedcrflyke Koopman-

fchappen ingeladen. „ Het Schip, waar mede

„ ik naar Arabic overvoer , zegt Ktempfek,
jj liadt miar één Zak met Duive!?drek aan 't

„ A:tciilcv{;n hangen, cn dcczc, door het Le-

der d.- ingcrrJc , wns ons niet alleen wegens

,, den Stank zeer bindcrlyk, maar maakte ons

,y btkomincrd, dat het Roozcwater , de Wyn
van Sjiras cn de ectbaarc Waarcn, daarvan

Die Autneur belchryft de Inzameling van dee-

7X' Gom , by Disguun, zeer omftandig en hel-

dert zulks op met een fraaije Afbeelding. Zeker

Genootfchap der Burgeren gaat in de Maand
April naar 't Gebergte , en plukt het I.oof af

van decze Plant ; zuiverende zelfs den Wortel

van
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van zync ruigte aan den top , en , danr toe ont-

bloot zynde, wordt hy wederom met Aarde ge- vi!^^

dekt. Na verloop van ruim een Maand , wan- 'iooFD-

necr de Melk overvloedig, tot nieuwe Blaumaa-^''"^*.

king , in de top vergaard is , komen zy terug

,

en fnyden 'er eerst den Kop , vervolgens Schy-

ven af ; waar door zy gelegenheid bekomen om
hetgedagte ftinkende Sap, dat door opdrooging

Duivelsdrek wordt, te verzamelen.

Deeze Gom , meer Afa dan Asfa fmtida ge-

naamd , is , wat den Reuk aangaat, by dein-

diaanen zo affchuwlyk niet; wordende van 'c

Heidenfche Volk , dat men Bcniaanen noemt

,

in plaats van Knoflook by de Spyzen gebruikt.

Ket is by hun gemeen , de randen der Drinkgla-

zen daar mede te beftryken, tot opwekking van

den Appetyt , wanneer zy zig niet wel bevin-

den. Ook gebruikt het Landvolk dezelve tegen

Kolykpynen en de VV'aterzugc. By Ibmmigen

wordt zy^ in groote veelheid, tegen de Jicht,

het Podagra en allerley Pynen ,
ingegeven : maar

de Winden , die men daar door loost , verwek-

ken zulk een Stank , dat niemand het, byna

,

kan harden by zodanige Menfchen. De Perli-

aanfche Artfen onthouden zig, derhalve, van

deeze Gom aan hunne Patiënten voor te fchry-

ven. Zy is , niettemin , in kleine veelheid en

onder andere zaaken tot Pillen gemaakt , een

goed Middel tegen Opfcvgingen, Winderig Ko-

lyk en Trommelzugt. Ook kan zy zeer wel als

F 5 een

II. DEEL, VIII. STItK.
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ïv. een Middel tegen de Wormen dienen. Uitwen»
'
vf.^^'dig is zy WondzUiverende, verwarmende en Pyn-

Hoofd- üillende.
«TUK.

Twuwy. Laserpitiüm. Lafefkruid.

De byzondcre Kenmerken van dit Gellagt

zyn , een langwerpige Vrugt met agt Vliezige

ge hoeken. Het heeft ingeboogen Bloemblaad-

jes, die uitgerend en uitgebreid zyn, van figuur

Hartvormig. De raeefte Blommetjes misdraa-

Het heeft zyn naam van 't Arabifch woord

La/er, een Medicinaal Sap by de Ouden bete-

kenende : weshalve men de Duivelsdrek dus ge-

noemd heeft, Tien Soorten zyn 'er iu begreepen.

iJ/erpi- CO Laferkruid met Hartvormige, Zaagtandig

tium uti- ingefneeden Blaadjes.

^Btecdb.a-
Qj^j^j. ^^^^ j^gg^ yajj Breedbladige Libanotis

is dceze voorgefteld , en van D o d o n é u s

Kruidig Ethiopifch Sejeli genoemd. Het Kruid

groeit niettemin in de Bergachtige deelen van

Europa , zelfs in Sweeden , en is niet ongemeen ïn

de BosfchenvanSwÏLzerland. Het heeft
, volgens

H A L L E a , een dikken ronden Wortel ; de

Steng is laag en gearmd, met groote Biadfchee-

den.

(O Laftrphlum Foüoüs Cord. indfo - fcrratls. Sy/f. Nat,

XII. Gen. J4'- P- 209. reg. XIi:. Gen- Ht- p- zjz- tl.

aif. P6. Mat. Mid. ii3. Tk. Lugdi. loi.HALL. Heiv. 4^0.

Litunot;s Iritifoüa a!t. f. vulgatior. C. E. Fin, 157. SefeÜ

Xthiopicum Hciba. Dod. Pemot. jii.
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den. De Bladen zyn zeer groot. Aan den Blad-

fteel zyn vier paar Vinnen, waar van de groot- Afdeel»

fcen uit vyf , de kleinfcen uit drie fcheef Hart- Hoofc»
vormige , getande Vinbladen bcftaan, die fom-^TuK.

tyds tweckwabbig zyn. Het heefc zeer groote nig^nia,

Kroonen, wier algemeene Omvvindzel uit lange

breede Bladen beftaat. De Zaaden zyn kort Ey -

rond, met breede Vleugels , hebbende den Reuk
en Smaak van Eogelworccl -Zaad.Ey 't Gemeen
gebruikt men 't als een Geneesmiddel. Onder

den naam van U^itte Gentiaan- Wortel vindt men
*t ook in fommige Apotheekeo.

(2) Laferkruid , mst driekwabhige ingefneeden

Bladen. fl'^lT

Breedbladige Libanotis met Akcley -Bladen,
g'^f"^^^^-

wordt deeze van C. Bauhinus genoemd ,

die dezelve uit den Tuin vao C a m e r ar i us

bekomen hadt. De Wortel , zynde Kruiderig en

bitterachtig van Smaak, heeft een dergelyke

Haairkroon als de voorgaande. Menigvuldige

Eladfceelen komen daar uit voort en maaken

dus een uirgebreidcn StoeL De Steng, die rood

,

gefcreept en knoopig is, heeft drie of vier El-

len hoogte en draagt groote Kroonen van Bloe-

men, waar op een geelachtig rood Zaad volgt,

dat

AquUcgia: folio. C. B. Pin. iJ7- P^odr. «3- Angel ica Fohol s

tripntiiis &c. R. Lugdb. I04. L'guft. Ranwolfii.
J- B. Hijl>

111. p- 148. PtUK. Pbjt. 213- t'. 7-

I!. DEXL. vili. Stuk.
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IV. dat naar Komyn fmaakt ,
zyndc Kriiiderig van

Afdeel. ^^^^ ^ verwarmende en de Kwyl doende loo-

HooFD zen. De Groeiplaats zou op Monte Gargano,
STUK*

jjj Napelfche, zyn.

"T. (3) Lafcrkruid met Wigvormige gevorkte Fïii^

tiuttlt bladen.

iranfch. ^^^^ ^-^^^^ ^1^,^20 in dc Zuidelyke dccleii

van Europa, wordende in Languedok La/erge-

noemd. Zy is van Marfeille aan dc Kruidkun-

gcn toegebragt , en v/ordt dcswcgcn Franfch

gebynaamd. De Steng is hoog cn gc ft reept

;

de Bladen gelyken, in de verdeclingcn , naar

die van de Haagdoorn , zo J. Bauhinüs
aanmerkt. De Wortel is zeer groot en welrie-

kende , zo wel als 't Zaad , dat bleekgeel is

van Kleur.

IV. (4) Laferkruid met Lancetvormige , effenraU'

f^iS^'' ongefteelde Finhladen,

dig- Door Mor IS ON is dceze, onder den naam

van Groot Smalbladig Laferpiiium, met lange-

re onverdeelde Slippen , afgebeeld, Zy groeit

(}) Laferphium Folioüs Cuncifonnlbus furcatis. Laferp.

Fol. Rsmulofis fesf. R. Lugü. lol. Las. fol. quinquelobis-

fl. ClifJ. 96. La5. Clallicum. C. E. Pin. is6. Kaj. Hijl.^z6.

Las. etegione MasfiHi nUamm.
f. B. Hif}. Ut. p. 157.

(O LaferpitiuM Foliolis Lanceolatis integcrrlims. ƒ/. Clif.

96. K. Lugü. X02. Laferp. anguftif. ma/uj. MOEis. HiJl.Mt.

p. 321. S. y. T. 19. f. 9- Lalerp. Fol. iongiotibus S<c.fi.uK.
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ook in de Zuidelyke deelen van Europa , zo^
Li NN^us zegt, en men vindtze , zo wel als

de voorgaandcn , in de Kruidhoven, Hoofde

(j) LRCcvkvuidmet Lancetvormige efenraJidige
^^j-^^^-l

Vinbladen , de buitenjien famcngegroeid. tium Pru-

Op fommige plaatfen in Duitfchland komt
deeze veer , die door den vermaarden JB r e y n
in Pruisfen ontdekt , befchreevcn en afgebeeld

werdt. Hyvergelykt de Bladen by die der Tam-
me Daucus of Karootcn. Tusfchen dczclvcn

komt, het tweede of derde Jaar na de Zaaijing

,

zegt hy , een Steng fchieten van een Elle of

hooger. De Kroon is groot , uit Straalen begaan-

de van twee of drie Duim langte. De Bloempjes

zyn Sneeuwwit , en daar op volgen gevleugelde

Zaaden , die zekere Lymerigheid uitgeeven ,

welke de Handen welriekend maakt, alsmenze,

groen , daar tusfchen wryft. Die Reuk fchynt

als uit Citroen , Bcnzoin en VVortelzaad , famen-

gefteld te zyn , en de Smaak is niet onaange-

{6) Laferkruid TKft ovaal - Lancetvormige , ef-
^J^-

fenrandige, gejieelde Bladen, uergmio-

(s) Lafirpithm Fot. Lanc. integetrimis, extlmis coalitiï.

Ugib. L«. Daucoides Prutenicum. Breïm Cent. 167- T. g4.

Laferp. minus. RlVii». Ptnt. T. 23. RUPP. Jen. 277. HALL.

Ceett. 177. KRAM. Jlu^/ir. 74. ReiG. Gedan. U-

(6) La/trpitium Folioli» Qyali - LanficoIiUs ö<c. H. CHf.

9«.

fi. DMu vni. stos*



IV. Ilct Zaad , dat men in de Apotheeken Semen
Afdeel

^//^^^j >montani noemt , komt van dit Kruid ,

Hoofd- 't welk fommigen meeuen het Sejeli Masfilien-
«TUK.

jg te 2yn , van Dioscorides, dat in de

^Jj^^^^'^-^Theriaak en andere oude Winkeibcreidfelen of

Opiaaten geoTcht wordt. Men heeft het 'er

ook wel voor gebruikt , cn C. B a u h i n u s

noemt dccze Soort Ligufiicum , dat het Sefeli

der Winkelen is. Anderen oordeelen dit het

Ligujlicum van Dioscorides te zyn , dat

van Ligurie zyn naam bekomen heeft, alwaar

het nog by Genua, op ruuwe Gebergten , over-

vloedig groeit , zo DoooNéus, die 'er een

goede Afbeelding van geeft, heeft aangemerkt.

Het valt bovendien in Ooften^yk, op den Berg

boven de Badwaters van Baden , als ook in Lan-

guedok en Provencc. fJ aller merkt aan, dat

het in Switzerland niet zeldzaam is op onbe*

lominerde Rotfen. Het wordt in Vrankryk Li-

vêche ofook 5Êmo;2ïaf«e geheten ; doch de Duk-

fchers noemen 't Sefelkraut.

De Wortel is dik, Takkig, met een Borftc-

lige Haairkroon en zeer Kruiderig : de Steng dik,

gearmd , van Ltn tot zes Voeten hoog. De Bla-

den zyn zeer groot van omtrek ,
glad , Zeegroen

,

jnet gevinde Takken, de Vinnen driedeelig
, ge-

fteeld;

S6. Mat. Mtd. 114. Lii^afticum quod Sefeli OfEcinanim. C
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fleeld ; de Vinblaadjes langwerpig ovaal. Het IV*

algemeene Omwindzel is breedbladig , agter. ^^^^J^U

omgeboogen : de byzondere zyn fmal- en veel- Hoofd»

bladig. De Kroonen zyn zeer groot , beftaande

uit geele gelykbladige Bloempjes: het Zaad is

fmal , langwerpig Eyrond en gevleugeld (*),

Het is zeer Kruiderig en Windbreekende , wor-

dende van het Bergvolk veel gebruikt om de Spy-

zen en Dranken een Geur tc geeven, in plaats

van Anys-Zaad. Men noemt het Ezels -Komyn,

Den U'ortel kaauwenze voor de Smaak en tot

een Kwylmiddel tegen Kiespyn»

(7} Laferkruid met Liniaal Lancetvormi- vr.

ge , Aderachtig gejlreepte , onderfcheidene tiump7u'

Blaadjes. "im^m'

Dit heeft zeer fmalle Blaadjes en wordt der-
^*

halve by de Varkens - Venkel vergeleekcn. 't Is

nogthans van de Smalbladige verfcheidenheid der

voorgaande Soort , die in Provence voorkomt

,

verfchillende. De Heer S eg üieu heeft deeze

(*) Het Z33d , meikt L1NNEU8 aan
, gcdeuf

zonder Vlieyes, doch , het gene in de Wmkcls ó

fchepe komt , is weezentlyk met Vliesjcs voorzien

IC men het Se/e^i . ziad daar voor neemen wild<

ik in het tïefligt van dien naam zal befchryven en
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IV. in dc Runder - Valey van *t Gebergte Bakio,
Afdeel. Veroneefche , waargenomen.

^uK^" (8) Lafcrkruid met Liniaale Vinblaadjes.

lafarpi- T O u R N E F O R T vondc in de Levant een

f"^"^""
^^*^'*^^» ^"'y Orientaalfche Cachrys- noemde,

"venicd- met dunnere Bladen van B'erula en cengewiek-

te platte Vrugt. Ily merkt aan , dat dc Bladen

meer naar die van Venkel geleeken, Jan naar

die van 't gezegde Kmid. Zyne Afbeelding ver-

toont het zeer fraay. De Wortel was, aan 't

boven -end, een Arm dik ; de Kroonen een half

Voet breed , met geele Bloemen , en de Vrugt

met fmalle Vliesjes gevleugeld , doch Spongicus

of Kurkachtig, gelyk die van bet Nootekroon ,

bevattende in haare holligheid een Zaad, dat

groDter was dan een Garftekoorntje.

u. (9) Laferkruid 7iiet fclieefHartvormige Bladen

litcoSI^'. Bladfteelen»

Deezc vSoort hebben IbnimiAcn Chironium

genoemd, anderen Panax Heracleum. Het Loof

zweemt naar dat der Pinfternakelen , van welk

Geflagt het door de Omwindzels onderfchcidea

v/ordc.
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wordt. De Bladfteelen zyn zeer ruig. By Mont- IV.

pellier is de Groeiplaais op Roeien. Afdeel.

(lo) Lafcrkruid met naakte ongebladerde Bloem-^^^°'

Jleelen , die half Klootronde Kroonen hebben : x.

de Finblaadjes yeeldedig y Liniaal enfpits, ^.^^^-^^jy

Op de Ooftenrykfe Gebergten vondc de^spuibia-

HeerjACQüiN deeze , door den Heer

Haller op de Switzerfche Alpen was waar-

genomen en eenigermaace verfchik van degene,

die zyn Ed. , onder den naam van Alpifch

Laferkruidy met de uitcrile Kwabbetjes kort,

vceldeeliga hadt afgebeeld cn befchreeven.

Heracleum. Heilkruid.

Dit Geflagt kan , om dat de naam op Fa-

naces, als een algemeen Geneesmiddel, is toe-

gepast geweest , billyk Heilkruid geheten wor-

den , offchoon 'er geen Planten ia voorkomen,

wier Gencezende kragt berucht i$ by dc heden-

daagfchen. .

De Kenmerken zyn , een ovaale, uitgeran-

de , famengedrukte , gcftreeptc , gezoomde

Vrugc : de Bloempjes mismaakt
,
icgefnceden

en ingeboogcn : het Omv/indzel ligt afvallende.

Zes Soorten , meestendeels Europifchc , wor-

den 'er thans in opgefchreevco , naamelyk;

(O Heil-

(ic) Laferpitium Sapo nudo apbyllo &c. Lns. Fol. multi-

fjis Lanccolacis, Rad. üm')e!li t riüJ s. Hall. tmend in Atf.

p 7J N z Vic&

^
ZI. Dml. VIII. StUK,
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IV. (i) Heilkruid met de Blaadjes l^inswyze ver*
A^DEBU

^^gi^ ^j^gj^ . ^ Bloemen eenvormig.

stuk!^ M en Eocrat dit Kruid gemeenlyk Beerenklaauw ,

I. om dat het weleer , in de Duitfehe Apothee-

^^^|;5^^!""ken , verkeerdclyk Branca I7r^«* is genoemd
Burn. geweest en voor de Acanthus in 4e Klyfteeren

kia^w."' gebruikt , zegt D o d o n é u s. De Latynfchc naam

is afkomftig van het Griekfch Sphondylim. fn 't

Franfch noemt men BerceoïBranche Urfme

,

in 't Engelfch Cow Parfnip , om dat de Run-

dersnaar 't zelve gretig zyn; gelyk de Konynen

het ook gaarn ecten. Door geheel Europa groeic

het in Velden , Bosfchen en op lommerryks

plaatfen.

Dit Gewas is wegens de fchidykheid van

2\'Hen groey vermaard. Hec heeft de Steng zeer

pypachtig en gegroefd , met Takken gearmd ,

twee Ellen hoog en dikwils hooger, met zeer

groote ruige Bladen , die gepaarde Vinnen heb-

ben , meest ten halve in vyven gefneeden , de

Kwabben vericheidelyk Zaagtandig. De Bloe-

men zyn ©ak ruig, in groote Kroonen vergaard

,

Ibmtyds wit , fomty^ rood : de buitenften uit

ongelyke Hartvormige Blaadjes beftaande : ds

binnenflen byna rcgelmaatig , met een omge-

bOQ-

XV.^Gcn. UZ- p. aio. V.^. XIIT. Geu. HJ-p-^jj. //

Ciif. loj. F/. Suie. 231, 24J. R- LH'i^- m. Sphond. vul-

jate faiiiutuni. C B. Pin. 157- Spondyüutn. Dod. Pempt, joj.

Spond. Acanthus Geuoatika FuchGi. Lob. Ictn. 703.
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toogen top cn uitpuilende rand^- zo dat zy als IV»

ingefneeden zig vciLooncn. De Zaïdeuzyn by- ^^^f
n.ï Hartvormig, plat, gerand, met vier Scree- Hoofo-

pen getekend cn gebladerd.

Dit volgens Haller. Ik verQaa dan niet,

hce de Bloempjes etnvormig kunnen zyn cn de

Vinblaadjes effen\ gelyl: Linn-^us zegt. De
Verfcheidenheid met fmaller Bladen is

, volgens

Haller, niet van het Gemeene Beerenklaauw

verfchillendc. Zy heeft , volgens Bauhjnus,
de Bladen veel meer gefnipperd» Men vindt 'er

ook een met gekrulde Bladen, dat mede hier

t'huis behoort, Somtyds komt het voor mee
donker paarfche , fomtyds met vergulde Bla-

den (*). Het Kruid wordt 0og heden in verzag-

tende Klyfceeren
,
Pappen en Stoovingen, ge-

bruikt. De Polakken en Lithauweis maaken'er,

door Gifting, een Drank van als Bier, dienen»

de ook fomtyds tot een Geneesmiddel of Krui-

dcr-^yn (f^. Immers dit KruUl is bitterachtig,

heet £n fch^p , en derhsilve tot plaatsvulling

van de rcgtc Beercnklaauw of Acanthus gantlch

ondienftig , zo Doktor S c o p o l i aanmerkt

(2) Hcilkruid met Kruiswys' geviiide Biaden , ^^H-^

de Blaadjes Liniaal , de Bloempjes een- aK^^fii/p-

(») WEIG. FUr. Pim. Raz- p. Si-

(t) Eph. N.C. Dcc. a. Ann. 6.üf>s.fio.Ann. rO'K.sr.
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IV.
j, Wegens de groene eenvormige Bloempjes

^*
„ ( zegt L iNNiEus) zonder ik dceze nu af

Hoofd. van het Sphondylium." Daar moet dan, zo

het fchync, inde bepaaling der eerftc .Soort ccn

ijr'"''" misflag zyn. De tegenwoordige, zegt zyn Ed.,

komt in Sweeden cn Engeland voor , en de

Smalbladige , welke J a c Q u i n onder de Wee-
ner Planten afbeeldt ,

fchynt *er naauwlyks van

te verfchiilen. Gedagte Verfcheidenheid is thans

hier t'huis gebragt.

,
TiT. (3) Heilkruid met Bladen , die uit vyf Vin-

^iZtum. hlaadjes bejtaan , waar van de midielften

Sibeiifch. ongejleeld, en eenvormige Bloempjes.

De Scheeden der Bladen hebben van onde-

ren een digten witten Baard, in deeze Soort,

welke door Gmelin is waargenomen, en de

Bloemen zyn groenachtig geel , beftaande uit ge-

lyke Blaadjes. Door gantfch Rusland kwam
dezelve hem ; als ook van de Jaik tot de Oby

Rivieren , in Siberië , zeer menigvuldig voor.

Men gebruikt 'er de Spruiten tot Moes en de

Stengen, in koekend heet Water afgetrokken

,

leveren Drank uit voor het Gemeen ; wordende

na de Gisting gekookt en dan van de Vermo-

gen-

Cotollls unIformibuJ. Mant. s7. Sphondyl. hurumm Fol. an-

KulHoribuï. C. B. Pi». 1S7- Prodr. Sj. K\v. j. Sphon-

dyl, hiri. minus Fol. tenuitcr laciniatis. Pi.UK. Phjt, T. 6}.
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gcnden zelfs niet verfmaad. Het groeit eens iV.

Mans langte hoog. ^^^f
HoOFD'

C4) Hcilkruid 7net Bladen , die uit vyf Fm- stuk.

blaadjes hejiaan , M'aar van de middeljien
^

iv.^

ongefteeld , de Bloemen geftraald, p'Inltl"^

Onder deezen bynaam betrekt LiNNiEus
hier het Kruid, dat Gmelin van de Oby
Oostwaards tot aan Kamtfchatka vondt groeijen,

en het welke die Kruidkenner zig fchynt ver-

beeld te hebben tot het gcwoone ruige Becrcn-

klaauw te behooren. Het verfchilde echter van

het Duitfche Kruid deezes naams , zo hy erkent

,

door een grooter Geflalte, welke het in de Tui-

nen behieldt. De Steng van 't zelve was dikwils

ook van eens Menfchcn hoogte, en de Kroon,

zeer groot zynde , hadt vyftig of meer Steelen

van kleine Kroontjes , die hy uit tien Steeltjes

,

of daaromtrent, famengefceld vondt. De Steng,

Takken en Bloemfteclcn waren akemaal ruuw,
door Ityve Haairtjes : de Bladen van onderen

Wollig.

De Rusfcn op Kamtfchatka, zegthy, roe-

men

icrratis. //. Clif. loj. R. Lugil,. ii}. Panax Sphondj^ii folio

j: Heraclcuitj. C B. Pin. is7- Heracleum Pol. pinnatilidis.

Hum alterum. Doo. Pempt. 307. Sphontl. raijus f. Panax He
rscleum quibusd. TouRNf. Jnjt. jzc Bomh. Lu£S. I. p.

G3
K' DlIL. Vm. STUK,



102 jB E S C H R Y V I N G DER

Afdeel
^^^^^^ Zoet- Kruid ',r)icttegenünande het L:\r,d'

VI, 'volk aldaar, de Stengen raauw kaauwendc, dik^

Hoofd- vvils de Lippen en het Tandvleefch daar door
STUK.

Blaartjes krygt, door de fcheipheid van den
Tw«u;^.

g^^j. ^
^-^ ^^f, maakE, dat een Steng of Tak

,

aan de blcote tluid raakcnde , dien doet oploo-

pefi met Puiflen, waar uit Zweertjes ontftaan.

De vooniaamftc Zoetheid heeft in de Bladftee-

kn plaats , welke men van de Wortelbladcn

r.ccmt 5 cn dezelven , na dat 'er de Bast afge-

haald is, by Büsje^; droogt, aan welken dan een

geelachtig Meel -groeit, 't welk men 'ér op een

Doek of Papier af kan kloppen. Veertig Ponden

van zulke gedroogde Steelen leveren ongevaar

een Vierendeel Ponds van dit Suikermeel uir.

JMcn laat het 'cr doorgaans aan zitten, en

d'js W(^rccn die Bladfteelen op Tafel voorge-

7et. Ook gebruiken de Rusien niets dan zo-

danige met Meel bezwangerde Steelen tot het

ftooken van Sterte Drank uit dit Kruid een

Eigenfcl'sp in hetzelve by toeval , en door

fchaarsheid van de Besfen , daar zy hunne Kwasf

van maakten, ontdekt.

Na dat zekere Gest van de gedagte Stee-

len zelf mee eenige Berg - Besfen bereid is

,

doen zy dien Gest in een méngzel van veer»

tig Ponden of eens zo veel der gedroogde

Steelen met Water, en, na de Gisting vaneen

Etmaal, wordt alles in een Destilleer- fCetel ge-

daan ; waar van in 't eerst een fcerke , vervol-

gens een flapper Geest komt. Men haalt dien

Geest tweemaal over ; dan heeft hy de ftcrkte

van
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van den besten Jenever en is aangenaamer van IV.

Smaak. Het Suikcrmccl der Steelen levert op

de zelfde manier , doch in minder veelheid , Hoofd-

ook Geest uit, maar men maakt 'er een foo'rt

van Bier of Wyn van, die zeer ligt in 't hoofd

f1aat. Men beeft ook uit de gedagte Steelen ,

mee gefcampte Pynboom - Pitten , een Soort van

Mede gemaakt. Dit alles, zegt GwELiN,hecfc
het gebruik der Sterke Dranken, onder de In-

gezetenen van Kamtfchatka, zeer doen toenee-

men: zo dat, indien hetzelve heilzaam ware of

tot Geneezing ftrcktc , de bynaam van deeze

Soort , en zelfs de Gcflagtnaam, daar door gc«

billykt zouden zyn»

C5) Heilkruid met gevinde , wederzyds rimpe- y.

lige , ruüwe Bladen , de 'Bloemen eenigszins ^''"''^'f
*

gejiraald» eum.

Dit Ooftenrykfe verfchilt dus van het voor-*^''^"''-

gaande ; als ook door de Btoerafteelen ruuw te

hebben , die in dc Panaces effen «ys, zege

L I N N A u s. Het onderfcheid beftaat meest in

dc kleinte , zyndc dit een Ki'uiJje van maar

een Voet of anderhalf hoog, in het opklimmen

der toppen van den Sclmeeberg voorkomende.

De Blaadjes zyn wederzyds ruuw zegt dc Heer

Jacqüin, daar B a u h i w u s het geheele Ge-

was

(S) HtracUum Fol. pinn. utrnqtie ruj^ofis «cc. jAcq. f'»"-:./.

2i«. Sphondyjum Aipinum parymn. C li. Pin, 157. Priir,

G 4
U. Dï»u VIII. STO».
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IV. was flegts bezet gevonden hadt met gladde

^UK,^ (6} Heilkruid met enkelde Bladen en gejlraalde

VI. Bloemen.
Ileracleum

swSeirch-
vcx)rgaandcn verfchilt dceze groote-

lyks , die met dc Ooftenrykfe famengevoegd

wordt door S e c u i e u , in de befchryving der

Veroneefche Planten. Zyn Ed. bcwyst zulks

,

doordien dezelve , in de Tuinen gezaaid , de

rauwheid der Bladen verhcst. In deeze Switzer-

Ichc zyn dezelven niet gevind, maar Hartvormig

en eenigermaate gekwabd ; de bovenfcen byna

Wigvormig en allen Zaagswyze getand, volgens

den Heer Goüan, die aanmerkt, dat deBlad-

fteel , de Steog van onderen omvattende, zeer

rood is. Het Kruid groeit
,
volgens hem , naauw-

lyks een Voet hoog, C. 13 a uh i n ü s hadt het-

zelve ter hoogte van twee Ellen , met gladde

,

in drieën gedeelde Vygebladen
, op de Switzer-

Iche Alpen waargenomen,

LiGusTicuM. Lavaskruid.

Dit Geflagt heeft de Vrugt langwerpig, mcf
vyf Sleuven wcderzyds en de Bloempjes gclyk

,

{ImpIIcibns &c. Her. Fo!. plnnjtifirlis.

UAN Mtnsp. 141. Sphond. Alpinum gla-

7. Prodr. IC. SphoncJ. monr. gla'rr.

'c. SS- Spljond. fo!. glabris firapl. obïtcc
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met ingekrulde onverdeelde Bloemblaadjes. Het IV;

bevat zeven , altemaal Europifche Soorten. Afdeel.

(ij Lavaskruid met veelvoudige Bladen , de^^^f"
Blaadjes aan '£ end ingefneeden. ^ i.

Dit Kruid is onder ons bekend by ^len naam

van Lavas , in Brabant Lavetfe , in 't Franfch

Livêche of jiche de Montagne , in 't Engelfch

Lovage , in 't Hoogduit fch Liebfiockel ; gelyk

onze Boeren het ook - Lubbejiok of Manskragt

heeten De Italiaanen noemen het Ligujlico,

naar den naam van een ander Kruid , v^aar voor

men het in de Winkels gebruikt heeft. Het

groeit wild op de hooge Bergvelden in de Zui-

delykc deelen van Europa , gelyk in Languedok

en Provence en verder in Italië.

Uit éénen Wortel geeft het dikke Stengen van

meer dan Mans hoogte, die van binnen hol zyn

,

fomtyds in Takken verdeeld , geelachtig groen ,

zo wel als de Bladen, die glanzig zyn, vange-

dagte figuur. De Blocmkroonen zyn geel; de

Zaaden langwerpig gellreept , en van een zeer

Herken Reuk, die ook in gcheele Gewas plaats

heeft:

(x) Uzuflkum Fol. multipllcibus &c. H. CUf. Vps. Mat.
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IV. heefc: zynde de Wortel groot, dik en Vleezig)

Afdeel,
^^j^ buiten zwartachtig van binnen wit.

HooFö- Het Lavaskruid wordt in de Tuinen van

STUK, Duitfchland, Vrankryk, Gfooc firiftannicen de

^Jj^^'^J'-lSTedcrlanden , geteeld , én hét tvil *er zowel
*

voort , dat men het zelfs in de Velden en by

Boeren Wooningen aantreft ; waarom fommi-

gcn hetzelve , ten oiiregte, vooreen iclairdfch

Kruid van ons Gewest hebben aangezien. Dat

men hec voor de Panacea van Plinius of

P^wac*/van Theophrastus gehouden heeft >

was niec minder fout. Het bezit aanzienlykc

kragten > zo tot Windbreeking, tot prikkeling

van de Maag en *t Gedarmte en dus tot bevor-

dering van dc Spysvcrtcering ; als , door zync

verwarmende hoedanigheid , tegen inwendige

Verftoppingen en Pynen, die uit koude onflaan;

inzonderheid tcgcu Borstkwaaien. Het Gemeen,

zegt S c R O D B R , zuigt den Tabaks - Rook door

een hollen Steel van dit Kruid in, om den Hoest

te doen bedaaren. Tegen de Moederkwaaien is

hec byzcnder dien llig. Het is ook Zweecdry ven-

de en Tcgeogiftig. Men gebruikt den Wortel

cn het Kruid , doch inzonderheid het Zaad , dac

veel op Stcrkendrank gezet wordt, oni hst gc-

r.c men in de wandeling Lavas noemt te be-

reiden.

^
u. (2) Lavaskruid met dubbeld drievoudige Bladen.
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Dit in deNoordelyke dcclen van Eogeland , in IV.

Sweeden cn Kanada voorkomende, is aao het^™^^^-

gezegde kenbaar» Tournefort heefc hetHooFD-

Schotfch Lavas met Eppebladen getyteld, Een^^"'^-

zelfde , doch kleiner , hebben wy aan de Oe-

vers van de Yszee gevonden , zegt L i n n ^ï; u s ,

die het toen Zèe - Eppe noemde. Het valt ook

aan de Zee - Kuft io Virginie (*}.

(3) Lavaskruid met veehMidig geminde iS/a.
^^^^j^;^^

den, de Bimdjes f^inswyzs gefmaldeed. Ptuptr.tn-

Dit Kruid heeft breeder cn dikker Bladen
^""^

dan de Dolle Kervel, naar welke het> in Ge-

flalte ,
eenigszins gelykt. Het flinke ongemeen

,

en daar van heeft het den naam by de Au-

theuren. Lobel wil , dat het verkeerdelyk

Sejeli Peloponejiacum genoemd zy. De Groei-

plaats is op hoc^ Gebergten ioMoreaenRlie-

tic, aan de Grenzen van Tirol, alsookinPro-

vence.

(4) La-

lis. H. C;,f. Fl. Sufc. K. Ln:d^. 104. GaoN- Vi,g. 31.

Lig. humiliui Scotlcuin, fLüK. Alm. 217. T. 96. f. 2.

TouBMï. /«/?. 324. SclcU maritimum Scot. HtmM. Par. T.

Knüd Liguflrum genoemd vliidr.

(3) Ugufikum Fo!. multipiicato - pinnatii &c. H. €1^-97.

R- Lugih. ,04. Ger. Prov. 247- C.cutaria l.iitolia fcr.UIa.

C. B. ƒ>«. ,61. CIc. latif. fo-tidisGma. Lon. lan. 734- Se-

feü Pcloponnefcnfe. Cam. Èplt. 514.
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IV. (4) Lavaskruid met dubbeld gevinde Bladen:
-Afdeel. Blaadjes famenvloeijende , ingejheeden

,

Hoofd- effenrandig,

IV. Deeze groeit op den Schneeberg en andere

^'^jAj^"'" Ooftenrykfc Alpen. Lob el hadtze in ecnigc

cum. Hoven van Nederland gezien, doch in 'c wil-

rykjf^"' groeijendc gevonden op Heuvels in het

Piemonteefchc , niet verre vanTurin. Zy groeit

ook omflreeks Verona en elders in Italië.

IV. (5) Lavaskruid met meervoudig verdeelde in-

CtrKuiitn^
ggjjjfg^gn Bladen , de Wortelhladen dht-

^

cornwal- voudig , Lancetvormig , effenrandig*

In Cornwall is deeze groeijende gevonden,

cn als een Steenbreeke van dat Land door P e-

TivER opgetekend.

VT. (6) Lavaskruid, 'ivelks groote Kroon bynageen
^Pjrf^ri-

Omwindzel heeft; de zydelingfen van on-

cS"'
f?erf» Vliezig zyn ; met eenigermaate Tak-

^ *^
'

kige Straalen.

In

(4) Ligujiicum Fol. bipinnatij , rollolis confluéntlbui Sec

(s) Lhra/licum Fol. decompofitij incids &c. Am. Ac^d. IV.

UI. p. 205- T. 8. Saxifraga Cornuljir. Pit. Hert. T. ^6.

f- 9.

(6) U^ufihum Umhell» primarix &c. Pftrofdinmn Hor-
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In Portugal groeit deeze ^ die een ftyve hoe- IV.

kige Steng heeft van twee Voeten hoogte; de^'"^^**

Blaadjes drievoudig als die van Peterfelie ver-fJooFD^

dceld; de Eladflcelcn witgcvliesd: de Bloemen*'^"'^^

geel, met witte Mcelknopjes: de Vrugtbegin-

zeis effen
,
naauwlyks geftreept. Zy gelykt ook

,

in Smaak en Reuk, naar de Peterfelie, maar al

les i» ftyver en grover. Het fchynt de Breedbla-

dige Tuin - Peterfelie van C. Bauhinüs te

zyn , die van fommigcn Engeljche genoemd

wordt, by zyn Broeder afgebeeld.

(7) Lavaskruid met gevinde Bladen y wier
^g- i^^^JJ^^

terjte Blaadjes met een Blaadje vermeer- Bauari-

derd zyn* BTcjiifch.;

Deeze , op de Balearifche Eilanden, in de

Middellandfche Zee, en by Rome voorkomen-

de , is in de Upfalfche Tuin gekweekt , doch

zou van een twyfelachtig Geflagt zyn, als nog

geen volkomen Zaad voortgebragt hebbende ,

zegt LiNN^üs; doch hadt bevoorens reeds

gezegd, dat de Zaaden langwerpig, byna Rol-

rond en geftreept zyn (*> De Steng was maar

een Voet hoog.

A N G E L I c A. Engelwortel.

Dit Geflagt heeft eene roodachtige, gelioek-

te

(7) LiguJlUum Fol. pinnatij , Foliolii infimisauaiiFoIiolo.

MMnt. ai».

(•J Vergdyk. Sjtt. Nét. Feg. XIII. & ^ianL loco citM,

ih Dui.« Vin. sna^
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IV. te Vrugt , die niet voos is , met omgeboogen
Afdeel Siykn : de Bloempjes zyn gelyk en hebben

Hoofd kromme Blaadjes. Het bevat vyf Soorten al*

STUZ. yoigt,

T. (I) Engelwortel, die het oneffeneVinhlad ge*

AnK."
^

kwabdheefU

Tamme. ^fen teelt dceze in de Tuinen der middelfle

deelcn van Europa uit Zaad , en hierom wordt--

ze van Baohinüs Sativa , en van anderen

tamme Engelwortel geheten. Zy groeit, niette»-

min, wild in d; Zuidclyke deelen van Europa,

op hooge Bergen , gelyk in Proveiice op de

Bergen van Colmars. Aan den anderen kant is

zy- in alle de vogtige , belommerde , Mosfir

ge Valeijcn der Laplandlche Gebergten gemeen

,

komende ook ?,an de kauten der Rivieren , die

daar uit afvlocijen, voor. Men vindtïejboven^

dien , in {J^yepden , Noorwegen ,X)?eiieqiarken en

pp Ysland , slw^r zy een ?epr l\ooge Steng

fchitt. Ook komc zy op eenige Gebergten , van

Duitifhland en Bohemen , voor.

De n^anq is, in de raeefte Taaien van Eu-
ropa, oveiccnkoiiilHg met den l^atynfchen Aiu
^dica , dlc wegens de bemïnnelyke en als En-

gel-

(i> Angtllea Fü»oroin i'rapari lobato. Syfi. Nat. Gen.

^ix. zjj.T. jj. c,%9..Priv. Z47. Angeüca Smymiura CorcJ:

Ï.OB. k. 6>S.
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gelachtige hoedanigheden, daar aan zou gege- iV.

ven zyn ; des wy ze ook Engelwortel noemen,
^^^J**^»

De Laplanders , zeer veel op hebbende met dit Hoofd-

Kruid , dat die van Dalekarlie Quanrat hsctcn

,

geeven ann den Wortel van het eerfte Jaar ,
^'^^'^

nog geen Steng fchietende, den naam van Ur-

m ; het Kruid van 'c eerfte Jaar noemen zy

Fatno , dat van het tweede Jaar Botsky en de

gcfchilde Steng Rafu Gcdagten Wortel hpudeq

zy voor een uitmuntend ]\iiddel om de Gezond»

heid te bewaaren , en kaauwen dien in plaats vaa

Tabak. In eene hevige Ziekte, de Bofch- Lap-

pen veel overeenkomende, welke een Kramp-

achtig Kolyk fchynt te zyn , kennen zy geea

beter Middel , dan deezen Wortel. Maar de

Stengen , inzonderheid , maaken hunne byzon-

dere Lekkerny uit. De Kinderen, die in de Zo-

mer hunne Rendieren hoeden , brengen 's avonds

met zig een Schoot vol van deeze Steelen, voor

dat de Kroon zig ontflooten heeft geplukt, ea

deeze worden van 't Huisgezm gretig verbon-

den. „ Ons zelf mishaagde deeze Spys niet ,

toen wyoiis in Lapland bevonden, zegt Lin-

j, NiEüs : want dezelve is bitter en een weinig

Kruiierig, verfterkende en verfrisfchende den

„ Mond en Maag , ca het gedurig gebruik van

laffe Spyzen en Drank : gelyk ongejoutea

„ Vlcefch en Vifdi , i\felk en Water, onge-

9, meen: maar; ('t zy dat het Gewas in deTui-

„ nen van aart verandere ; 't zy dat onze Smaak

„ verfchildeO toeu wy uit i-apland t'hu^s ge-
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IV. „ komen waren behaagde ons deeze Kost niet

Afdisl. meer". Zeker is 't^ dat zy de arme Lap-

HooFD- landeren minder fmaaken zou , indien zy van

«TUK. Ooft en Fruit , of ook van andere Aardvrug-

T^"^y ten y voorzien waren.

'c Gewas heeft fomtyds een Steng van een

Arm dik en van eens Mans langte , die glad en

knoopig is , van binnen hol. De Bladen zyn zeer

groot, fterk gevleugeld, dik gefteeld en omvat-

ten de Steng met een ruime Vliezige Scheede.

De aJgemeene Kroon is groot en vlak, uit veele

Straalcn beftaande en heeft dikwils een éénbla-

dig Omwindzel : de byzondere Kroontjes zyn

Klootrond , en hebben de Omwindzels uit veele

fmalle Blaadjes beüaande, die omgeboogenzyn.

De Bloemblaadjes zyn Eyrond
, fpits, groen ,

ligt afvallende: de Meeldraadjes wit ; de Zaaden

breed, plat, gevliesd en geelachtig. De Wor-
tel is groot en dik, van binnen wit, een aange-

naamen Kruiderigen Reuk hebbende , gelyk het

gehcele Gewas en de Zaaden. Hy geeft een

geelachtige 3 vette Vogcigheid uit,vaü dergely-

ken Geur.

Deeze Wortel en het Zaad, niet alleen, maar

ook het Kruid is inde Geneeskunde vermaard,

wegens de Zweet- en Pisdryvende hoedanig-

heid , die daar in plaats heeft. Zy vcrftcrken

de Maag , breeken de Winden, en zyn dus

dikwils tegen Kolyk, Maag- cn Darmpyn, dien-

ftig. Men houdtzc ook voor een goed Borst-

middel. Uitwendjg dient dit Kruid toe verdry-
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vjng van koude Gezwellen, enz. De Wortel , iV.

overdwars gefneeden , levert , zo wel als de Sceng,^''°/,f
^•

een Balfem uit, die minder fcherpis dan de ge^ Hooro-

dcftilleerde Olie. De Smaak is eenigszins bitter,*^"*"

met cene Kruiderigheid , welke heet is , en zeer

lang byblyft in de Mond, inzonderheid die van

het Zaad , wanneer men 't kaauwr,

(2) Engelwortel viet gelyke , Eyrond - Lancet-
JJ',-,^

vormige , Zaagswys' getande l^^inbladen. /ytvt/irif.

Men heeft getwyfeld , of 'er ook vcrfchil mogt

zyn , tusfchen de gedagte Noordfche of Lap-

landfche en de Tamme of Tuin - Engelwortel ;

maar L i n n u s verzekert van neen. De Wil-

de, evenwel, die ook in Lapland groeit, is daar

van aanmerkelyk verfchillende. Zy wordt van

fommigen Water - yJngelika genoemd, als groei-

jende in Moerasfige Berg - V'aleijen , zelfs in

Duitfchland. Men vindtze ook in onze Provin-

tiën vry algemeen , gelyk in Vriesland , Gel-

derland cn hier in Holland by Haarlem, ja niet

ver van onze Stad , in de Veenlandcn ; in Noord •

holland en elders. Naar de voorgaande gelyktzy

in Gewas, doch valt fchraalder, hebbende ouk

de Bladen donkereren de Bloemen wit. De Geur

(t1 Ar.gt'tica Tol. ïqaslibus ovato - Lanceohtis fcrntis. //.

Veftris. DOD. Ptmpt'. LOB. U.

H
11. DML. VIII. STUK.
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IV. is veel minder dan in de Tamme en dus heeft
Afdeel.

^^^j ^^^^^ ^^^^ ^ wordende niet dan by

Hoofd- gebrek der andere, of by plaatsvullinge, ge-

«TUK. bfuikt.

ij^-
(3) Engelwortel met zeer wyd gemikte Bla-

verlciüt den , de Blaadjes Eyrond ,
Zaagswyze ge-

Gekranste ^^"^> ^^^^S gekranst met Bloemfieelen,

In de üpfalfche Tuin is deeze geteeld en

waargenomen , die men dagt afkomüig te zyn

uit Italië. Zy heeft de Steng van gelyke hoogte

als de Tamme, maar dezelve heeft twee of drie

Kranfen , ieder van vier of vyf Kroonen , boven

malkander. Die der aangehaalde Autheureu zyn

'er niet volmaakt mede overeenkom (tig. Ook

verfchilt het Zaad aanmerkelyk van dat der ecr-

fte Soort.

IV. (4) Engelwortel mt het uiterjle paar Blaai-

fureT^' j^^ vsreenigd en het Endblaadje gefieeld.

Donket-
paarfche. Engelwortel mt de Blaadjes gelyk^ Ey'

iLida rondt ingefneeden- Zaagtandig.

Gbniige. DeC*

(3) Angelica Fol. divaricatisGmis &c. An;;el. Aip. ad nodo*

flarida. TOURNF- InJI. Ui- Angel. fylv. montana. CB. Pin.

lts Ang. monr. maxima Sec Pluk. ^/«. 30. T. 134- f-

Ang. multiplicata latiore UmbelH. Lob. lllujir. 144.

(4) Angtlica Foliolorum extimo pari coadunaro &e. Mant-
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Deeze beiden , in Kanada groeijende, zyn door. M)

CoRNUTüs opgcgcvco en afgebeeld. Men>^**
vindtze in de Europifche Kruidhoven. Hooi

S I ü M. Water -Eppe.

De Vmgt isbynaEyrond, geftrecpt: hcc Om-
windzel der Kroonen veelbladig; die de Bloem-

blaadjes Hartvormig hebben in die Geflagc , *c

welk negen Soorten bevat, als volgt.

Cl) Water -Eppe met gevinde Bladenryeneen i

endelingse Kroon.
i^f'f^

Dit Kruid noemt men gemeenlyk ^Faïffr - Jïp- «^'e*-

ptf, in 't Hoogduitfch Wasfer- Eppich of Was-

fermarck ; in 'c Franfch Hache d'Eau of Berle,

in 't Engelfch Water- Par/nip. De Griekfche

naam Sion^ waar van men Siu7n gemaakt heeft,

is van Dl os coR I DES afkomliig. Het groeit,

door geheel Europa , overvloedig in 't Water

of aan de kanten van Rivieren , Beekjes , Poe-

len en Moerasfen. In onze Nederlanden is het in

Graften , Slooten en allerlcy Wateringen , by«

zonder aan den Duinkant , gemeen.

DoDQNéüS zegt , dat het , met dikke , hce«»

kige, geftreepte, holle Stengen , tot drie Ellen

cn hoogcr opfchiet j doch het is my , hier te lan-

de,

(1) Sium Fol. pinnatis , Umbclia terminali. Syfi. Nat XlU

Fl. Su;c. VAILL. GOUAN &c. R. l'^j^dh. i04.SiuïB latifoiiiup.

C. B. PiK. 154. Sium. Riv. Pent. 78.

H 2
II* DsEu VIU. Sn»*



de, zo hoog niet voorgekomen. De HeerHa L-

vk^^'ler fielt de hoogte, in Switzerland, op drie

Hoofd- Voeten. De Bladen z.yn gevind; de Vinbladen

't"«w
ï'0"^°"^g^f^"'^ 5 ^^^^^ 9 vettig , glad en zagt. Aan 'c

end der Stengen komen de Kroonen voort, die

groot en ruim geflraald zyn. Het draagt kleine

geribde Zaadjes. De Wortels zyn Vezelachtig

en het Kruid heeft een Bituijiineufen Reuk.

^
IT. Water -Eppe met gevinde Bladen i deOxel-

gujiifoiium. kroontjes gejleeld; het algemeene Omwind-
smaibiad.

Findeelig,

Deeze, thans van de voorgaande afgezonderd,

zoude eigentlyk het Sium van Dodonóus
zyn, doch dit komt met de grootte niet over-

een. De Heer Haller merkt het als eene

Verfcheidenheid aan. Deeze Soort komt niet

buiten 't Water , zo L i n n je u s aantekent. Hcc

is beiden gemeen , dat de eerst uitfpruitende

Bladen fyn verdeeld zyn , en dus heeft men 't

jGewas» in de Pruisfifchc Flora , afgebeeld. By

Mo RIS ON worden deeze beide en dc volgen-

de Soort in haar verfchil vertoond (*;.

"T- Cs) Water- Eppc met gevinde Bladen en on-

rui^'' gejleelde Oxel- Kroontjes, Dee-
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Deeze , die niettemin by de voorgaande en IV.

op de zelfde plaatfen voorkomt, is klaarblyke-

]yk , zo in GetUlte als in Loof en Bloem , ver- Hoofd-

fchillende. De Bladen, inzonderheid die aan de^^"**

Stengen boven Water grocijcn , zyn geoord en

als driekwabbig. Behalve de Oxel -Kroontjes

gcefc het ook anderen uit den top. Verkeerdelyk

houden fommigen dit voor dc Water - Kers der

Winkelen. Het heeft dikwils een Kruidcrigen

Reuk, en wordt, even als dc voorgaanden, op

fommige plaatfen tot Moes gebruikt, zettende

ook het Water af* MÊM

(4) Water -Eppe met gevinde Bladm, die by

de Bloemen drievoudig.

Dc zogenaamde Suikerwortels , welke men
hier in de Moeshoven , doch zeldzaam, teelt,

worden tot dit Geflagt betrokken. Zy voeren

den Grickfchen naam Sifarum en worden in 'c

Latyn ook wel Si/er of Servillum geheten. Men
noemtze in Italië Sifaro , in Spanje Chirivias ,

in Vrankryk Chervis , in Engeland Skirrct en in

Duitfchland Gierlin. In Brabant noemt menze

ook wel Serillen. Denatuurlyke Groeiplaats van

dc-

Cl!f. Ti. Suec. Belfr. fcc. Sc*. Siuni aquatfcum prociimbeni

ad Al.11 floriduni. MoRIS- wSapn. Sium Geniculit unibeJIads.

T. N. i3f.

(4) Sium FoHis j,;nniils,Florai;J)u$ ternatis. H. Cüf. Ups.

R. Imgdé. 104. Sifarum Germanoriim. C B. fin. ISS- Sif»-

tum. DOD. Ptmpt. 6ti. Lob. Icon. 71c.

H 3

m
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IV. dezelven is met geen zekerheid bekend. Uit dc

geftalte vermoedt Linn^us, dat zy uitChi-

looFD- na afkomftig zouden zyn : maar , indien Keizer
TUK. XiBERiüs deeze Wortels reeds uit Duitfch-

ï^,'^"'"-''' land of van den Neder- Rhyn te Rome deedt

brengen , wegens dcrzelver lekkerheid , (gelyk

P L I N I u s verhaalt,-) zo fchynen zy veeleer Aard-

vriigten van ons Land te zyn: temeer, omdat,

zy de Vorsc kunnen uitüaan.

*t Gewas heeft korte Stengetjes , zelden een

Elle hoog , en daar aan komen dergelyke Eyron-

dc, getande Vinbladen, aan cenen Bladfteel

,

byna als in dc Water -Eppe, or ook naar die

der Pinflcrnakelcn gelykcnde,met witte üloem-

kroontjes aan den top. De Stoel geefc veele

Worteltjes uit , zelden van dikte als een Vin-

ger, witachtig en eenigermaate geringd. Decze

zyn zoet van Smaak , Meelig en voedzaam , niet

alleen , maar ook Balfamiek en verfterkende;

zo dat menze in Tceringachtige Geflcllen en

van Mcnfchen, di& door Ziekte ongemeen ver-

zwakt zyn, dikwils gekookt Iaat gebruiken.

V. Cs} Water -Eppe met Zaagtandige F'inhla-

"Ninjr'''
Takken drievoudig.

ioiKi.
^.^^ wordt dc Plant bedoeld, die den Wor-

tel Nifiji der Japoneczcn uitlevert, zyndedes-



Kroontjes-Kruiden.

wegen, buiten de Thee en Rhabarber, de ver- IV.

maardfte van Afie. Haar voornaamftc Groei- Afdeel.

plaats is op de Bergen van Corea, een Land- Hoofd-

fchap aan de Vaste Kust, tusfchen Japan en 'c^t^«-*

Noorder dcci van China. Een gedeelte hier van ^'W^'*-

behoorde aan de eerden , het andere was onder-

worpen aan de laatften : zo dat van die beide

Ryken de Inzameling dezer Wortelen aldaar kon
gefchieden. Die van Japan bekomcnze ook uit

de Gebergten Kataja in de Provincie Sjamfai,

volgens K A E M p E R , wcIke aanmerkt dat hec

Kruid zig wel laat voortteelen en weeldig groeit

in de Tuinen van Meaco of Miako , een der

Kcizcrlyke Steden; maar dat de Wortel , aldaar

geteeld, byna geen kragt heeft en meestal Jaar-

lyks flerft , blyvende in de koude Gebergten

over. Zyne Groeiplaats moet derhalve op om-

trent van 35 tot 40 Graaden Noordpools hoogte

zyn ; dat maar weinig Zuidclykcr is dan de AU
pifche Bergen van Switzerland.

Eerst uitfpruitende heeft het Gewas , (zo die

Autheur meldt) maar een enkeld Worteltje, van

figuur als een Pinfternakel , doch llegts ccn Pink

dik en drie Duimen lang, witachtig en Vleezig,

met fyne Ringetjes of Spleetjes. Hetzelve is van

onderen fomtyds , op de manier der Wortelen

van het Mandraagers -Kruid , als in twee Dyën
cn Schenkels verdeeld , waar van het den naam

NindfiUi als naar een Menfch gelykende , ge-

mcenlyk Ninfi, heeft. Worteltjes van die figuur

yyn in de grootfle achting. De Reuk is als
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IV. der gcele WorfeTen of Karooten ; de SmaaR,

^^vff^'zegt hy , als die van onze Suikcrwortcltjes

,

Hf)oi-D doch met minder cn aangenaamer zoetheid ,

«TUK. jjynde door ccnige flaauwe bitcerheid getem-

vk*!'"'"^' P^''^'
Vervolgens voortgroeijende , bekomt hec

Gewas, in de Japanfche Grond, aan dcnStod

meer Wortelen
,
trops^'yze by elkander met de

koppen vergaard, cn aldaar vcele Knoppen uic-

gcevcnde tot nieüwe Scheuten , door welken

men het gemakkelyk kan voortplanten.

Het krygt (vervolgt K ^ m p F erJ een Steng

van anderhalf Elje hoog, dunner dan een Pink,

|iol , gcftreept , met Rietachtige Knoopcn , Leed-

jes maakende van anderhalf Duim lang. Aan
Steeltjes, die deeze Knoopcn omvatten, komen
Bladen raar den ouderdom der Plant verfchil-

lende. In 't eerst zyn dczelven cnkeld , fiaauw

getand cn Hartvormig ; als het Gewas een Voec

hoogte heeft ,
vyf aan den Steel, naar die der

Water -F.npe gelykendc : vervolgens volwasfen

zynde , komen aan de Takken Bladflccltjes

voort , welke drie kleine Blaadjes ^ naauwlyks

grootcr dan eens Menfchen Nagel , hebben.

De Kroontjes geevcn,uit een Bladerig Omwind-
zel. Straaltjes van een Duim lang, met Kroon-

tjes van witte gelykbladigc Bloempjes, waar

op Zaad volgt dat geftrcept is en naar Anys-

Zaad zweemt. Verder grocijen in de mikkco

dor Takjes rondachtige Knoppen, als Erwten,

die, of op den Grond vallende of geplant wor-

dende, zo wel tot Voorttccling dienen als het

Zcad. Dcc-
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Deeze befcbryving cn de Afbeeldingen v

K A E M F E Tx vergelykcnde , met die, welke

den Heer N. L. Burmannus als ten uiter-

fte naauwkeurig opgegeven wordt, kan ik 'er*
^

.„^

zeer weinig overeen koir^st in vinden : vooral
^'^^^

riet, wat den Wortel aangaat, welke , volgers

gcdagten Autheür , gantlch niet Knobbelachtig

is, daar dezelve zig , in gemelde Afbeelding,

wel degelyk als zodanig , en als naar de Klaauvv

van een Ranonkel gelykende, vertoont. Het

onJerfcheid is uit de daar nevens gefchetftc

blykbaar. Ijoch, volgens fommigen, zou de Ja-

panfche Niiifi- en Chineefche Ginfcng-Vhnt

aanmerkelyk verfchillen. In Virginie en Nieuw

Jork is een Soort van dit Geflagt gevonden ,

welke naar het Japanfche Gewas van Kaem-
PHER veel gelykt

De

O Slur. Folio infimo Cordato , Caulinls tcrnztis , cmni-

bus crenatis. Gbon. P^rg. 43. Sium Amcricaniim. Col».
Noveh. 54. Anonymos Flor. Attopurpureis , Foüis ex uno Pe-

de KanadUche Araliaftrum , è\c voor de Ginfcng gehouden

feig der Chinezen volmaakc met de Kanadafche , zo Ci^ea

gemeld, overeenkomftig zou zyn. Vid. Geofir. Mat. Mei.

Tom. II. p. iiz. &c. Andciea merken dc Ninll en Ginfen?

ktagt. Vid. Tmllf.R. Tbes. Medic. p. 73- Rutty. Mur.

Med. p. 119. Hoe 't zy , de rcgre Japanfche Ninfi is liiet te

lande tegenwoord.. w..ug .e v.nde^n

II. Dkel. viii, stok.
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IV. De waarde , in welke deeze Wortels by cc

^vL^^ Oülterfche Volkeren zyn , blykt niet alleen uit

Hoofd- de byzondere ftaatie met welke zy ingezameld,
STUK. de zorgvuldigheid waar mede zy bewaard en

toebereid worden; maar inzonderheid uit den

Pr'ys, dien zy gelden. Gedagte Authcur zegt,

dat men in Japan een Katti, dat is vyf Vieren-

deel van een Hollandfch Pond, voor om en by

de honderd 'Jlieil , dat is driehonderd en vyftig

Guldens , verkogt. Gemeenlyk verhaalt men

,

dat zy tegen Goud opgevvoogen worden , 't welk

in Ooftindie en hier wel waar kan zyn. De Ghi-

neezen hebben over de kragten veel gefchreeven

en merken dien Wortel byna als een algemeen

Geneesmiddel aan. De Ginzeng is
,
by hun ,

de laatfte tocvlugt in alle zwaare Krankheden.

Men kan niet ontkennen, dat hy een ongemeene

Hartfterkende kragt bezit; tenminlte by andere

Cordialia gemengd zynde. Hy geneest derhalve

veele Zwakheden , neemt Slymerige Verfloppin-

gen weg ; herflelt de Eetenslust , vcrflerkt de

Berst en kan dus ook dienen om de langduu*

righeid des Levers te bevorderen ; doch 't is voor

den Gemeenen Man een te duure Medicyn. By
de Grooten wordt hy veel gebruikt , om de

lust en kragt tot Vocrtteeling te vermeerderen.

vr. (öJ Water - Eppc met gevinde Bladen , de

na &c. MoRis. mjl. UI. p.*iSg. S. II. T. 7. f. I.

^
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Blaadjes Lancetvormig en bym effen- iv.
randig* Afdeel.

Deeze Virginifche Water - Eppc heeft ^^o^l^"^
Steng ftyfachtig , ongetakt. De Blaadjes , by

vyf of zes Paaien aan ccn gemeenen Bladfteel

groeijende, met een Sluitblaadje aan 't cnd,zyn

lang en fmal , fpits , glad , welriekende, de

iiiterfte fomtyds tot het midden ingefneeden. Zy
draagt kleine Bloempjes en een gebladerd Zaad

als der Pinfternakelen , volgens C l a y t o n ;

dat hier weinig ftrookt. Hy hadtze als een Soort

van Pimpernel aangemerkt. De Wortel is als

die der Vierde Soort.

(7) Water • Eppe met Liniaale afloopende fa- vit.

mengegroeide Blaadjes, FakJZ.

Wegens de Zeisfenvormigheid der Bladengaf ^'«l'g^*

RiviNus hier den naam van Fakaria aan.

Het Kruid groeit in verfcheide deelen van Eu-

ropa, als ook in de Levant. Sommigen hebben

het tot het Ammi , anderen tot het Eryngium

betrokken. Eenigen hebben het Crithrnum gehe-

ten. Men noemt het in 't Hoogduitfch SicheU

kraut 5 dat is Sikkelkruid. In de Elfaz groeit

hec

pens. M0R13. Hij}. 111. p. 294-

quartum. DoD. Pempt. Eryngiu

II. DMU VIII. STUK.



124 BlSCHRTVING DER

IV. het overvloedig. De Steng is Takkig gearmd,

v"^* E^^^ ^" fomtyds hooger. De Bladltee-

HootT. len omvatten dc Steng en geevcn drie lange

STUK. Vinbladen uit, die overal even breed en Zaags-

vjr""^'^yze getand zyn. Het heeft yle Kroontjes,

witte Bloempjes cn lange Zaaden , die fcherp

zyn en welriekende. Het geheele Gewas is van

een zoutigen Smaak. Het komt ook voor met

bonte Bladen. In de Hoven is het haatelyk,

door zyne fterk voortkruipcnde Wortelen ; ler-

wyl het minfte ftukje, dat overblyft, een nieu-

we Plant geeft.

(83 Water - Eppc mn alle Bladen dubbel»

vinnig.

Deeze Soort heeft ToüRNEFOuTin Grie-

kenland ontdekt en is dezelve dus, door Zaad,

in dc Kruidtuinen van Europa voortgekweekc

(9) Water - Eppe met de Wortelbladen drie-

voudig en duhheh'innige Stengbladen,

Deeze is, onder den naam van Siciliaanfcht

Daucus y met Pinfcemakel - Bladen , afgebeeld

door Zakoni. De Wortel, zegt hy, is niet

cn*

ti) Sium Folils omnihus bipinnatls. H. Clif. 9^. R.

Lugdi. los. Ligufticum Gratcum folio Apii. Tour

n

F. Ctr-

(9) Slum Fol. Radicalibus tcrnaiis , Cauünis bipinnatrj. R-

Lf^lih. ïoj. Myrrhb Fo!. Paftinac» litc virentibus. rouHNL
ar. XI. Daucuj Paftinacx folio Siculus. Zan. lii/l. 7I- I".
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onaangeniam en Kruidcrig, zowel als 't Zaad, I"-

en de Bloesfcm , die een weinig op de Tong ^^^f^'

byt ; maar het Loof fmaakt als Peterfelic.

S I s O N. Steen -Eppe. niryrjs.

Dit Gefligt heeft ook een Eyronde geflreepte

Vrugt en verfchiic van 'c voorige incest, door-

dien het de Ümwindzels , zo van de Kroonen als

Kroontjes , beiden ,
byna vierbladig heeft. De

Bloempjes zyn vrugtbaar ; derzelver Blaadjes

platachtig; de Kroontjes yl gedraald.

Het bevat zes Soorten , meest Europifche

Planten ; als

(1} Steen - Eppe met gevinde Bladen en opjiaan' i

de Kroontjes. Ar^£Z,.
Kruidexi-

Op vogtige Slykerige plaatfen in Engeland , g«'

zegt LiNN^.us, groeit deeze, die het Pm»-
felinum Macedonicum van F u c h s i u s is by

DoDONéüs. Het Kruid heeft de geftalte byna

van de Gewoone Water- Eppe en het Blad is

ook zodanig , maar het Zaad Kruiderig fcherp

,

en zeer welriekende, 't Wordt voor het Sifon

van DioscoRinEs gehouden , dat men Steen-

Eppe noemt. Men gebruikt hetzelve in onze

Win-

fO Sifon Fol. pinnatis, UmbelUs cre^is. SyJ}. Nat. XU.
een. H6- p. 111. f^fS- XIII- Gcu. 34». p- as- K. Lu^ih.

los- SAUV. Momp. 232. Sifon quod Amomam Officinis noj-

ttis. C. B. Tiu. isi. Amomum Germaniciun. TRAG- Pctrofd.
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IV. Winkels voor 't SemenAmomi
,
zegt B a u h i n u s

;

Afde£l.
fgj-wyi veelc Authcuren te vergeefs zig hebben

HooFi). uicgefioofd , oin het Echte Amomum der Ouden
STUK.

je bcpaalen.j 'c welk nog onzeker blyft.*

stvb' bi J Steen - Eppe 7net gevinde Bladen en knik-

s. kende Kroontjes,

11.

S'^iiZ
^^^^^^ '^^^^ MoRisoK, dat dezelve in

KoSwd- Engeland voorkomt aan de kanten der Landen;

tusfchen 't Koorn en aan de Haagen, inzonder-

heid op Slykcrige Gronden : maar van de voo-.

rige, dat zy aldaar voornaamelyk Zandige Gron-

den bemint , groeijendc aan de Dyken van nieu*

we Graften of Slooten, als ook aan de Haagen

of Landfcheidingen. De Stengen zyn twee Voe-

ten hoog ; de Bladen byna als die van de gcmee-

ne Pimpernel. Deeze groeit ook in Provence ,

ck andere by Montpeliier in Laoguedok.

c ^^1'fe
^^^^^ - Eppc drievoudige Bladen.

daSr Deeze , zo wel in Virginie als in Kanada huis.

tellende , verfchilc door haare driebladigheid

grootelyks van de voorigen. De Kroon is drie-

dce-

ZS9- Mytrhis Canaaenlïs tri-

Mytrhis uifolia Canaderfi&
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deelig , ongelyk , zonder Omwindzcl ; de Kroon- . IV-

tjes beftaan uit zeven of minder Bloempjes en A^^Jel;

hebben het Omwindzcltje zeer klein ;dc Bloem- Hoofi>.:

blaadjes wit en eveneens.

(43 Steen -Eppe met driedubbeld gevinde Bla-
^^J-

den i de Wbrtelbladen Liniaal; de Steng- IZii.

bladen Bcrjielig ; de Stoppelblaadjes langer .

^^y""^^'^''

Deeze, in Portugal, Italië en Barbarie groei-

jtnde, wordt gehouden voor de Plant, die hec

Echte Semen Ammios der Apotheeken uitlevert.

Men noemt zc Kleine Ammi, in onderlcheiding

van de Groote, die tot hetGeflagtdeezes naams

behoort*. C. Bahhinus geeft 'er Venkel-
JJ'j'Jóor!'

bladen : anderen Haairachtige Bladen aan. By
ïouRNEFORT vocrt zy den naam van Aller'

klein/te fcherpe Portugcefche Fenkel.' De gelyke-

Eis ikan men zien uit de Afbeeldingen. In die

van Shaw zyn de Blaadjes Draadachtig dun.

De algemeenc Kroon is by ons genaveJd, zegt

GouANi de byzondere hebben een vyfbladig

Onnvindzeltje. Het Zaad der Echte Anmi , dat

cencZweetdryvende en Tegengiftige kragt heeft

,

komt over Egypte uit Arabie, zo Camera-
Riüs aantekent- Hec wordt 'er op de Vlak-

Clif. B9-R- Lugdh. 90- Ammi parvm



ii8 Beschryving der

IV. ten gotecIJ , zo Forskaühl waargenomen

A^^f^- heeft (*>

8Tuk!°' (5) Sccc-n - Eppe die kruipt , mH tweedeelige

V. Kroontjes.

Sifon

'"ofer"* P^^^"^^'*^" 5 Winters onder Water

fttoomde. geftaan hebben , als ook in Slootcn cn IMoe-

rasfen , komt deeze Soort in eenige deelen van

Europa voor. Zy heeft de Bladen, die onder

Water zyn ,
Venkelachiig verdeeld , doch dc

bovenften zyn als driepuutig gekwabd , beiden

Vinbladig. De Stengetjes zyn naauwlyks een

Span hoog, en daar aan komen Kroontjes van

twee, -drie en zelden vier Straalcn, zegt Mo'
RIS ON, met witte Bloempjes. Hier op volgen

gcftrecpte Zaadjes, die naar het Gewas vry

groot zyn. Men vindt het by ons , aan den

Duinkant , in Üilftaande zoete Wateren, 't Is

onder alle Kroontjes - Kruiden ' van Europa het

allerkleinitei 7.0 L i n n ^ u s liceft aangemcrkc

Tiet voegde bjtcr in 't Gcflagt der Water*

Eppe. \ . _ „

VI. (6) Steen - Eppe met Haairdunne gekranste

^uZ'"^''''
Blaadjes, Dee-

^'
Flor. Mf-j'ft. Arah. Hafn. i;?^- P- CIX.

{i) Sifon icpens ümbellis bifidis. FL Sus: II. N. ï49-

Scan, 397. Siuui Fol- fu'Hncrfis Capillaribus , ctnerfis pinnatis.

R. Lu^S. loï. Sium min. f o!. imis ferulaceis. MoRIS. Wi-

p. a«3. S. 9- T. s- f. 5- Siuin min. umbellatum. PluK- Ph'-
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Dceze groeit in de Zuidclyke deelen yan

^"rankryk en op de Pyreneefcbe Berge:]. Men ^^^^^
vindtze Veld-Daucus ^ rnct Bladen van Water- Hoofd»

Duizendblad , genoemd. Tournefort heet*''"'^'

dit Kruid Karwey met uiterraaate fyne Bladen

en Wortels als der Affodillen. Anderen hcb-

benze tot de Oenanthe betrokken. Zy is ge-

meen in de Mocrasfen van Planet by St. Le»

ger in Yveline, niet vcrvanParys, zegt Vail-

LANT , bloeijende in Auguftus en September.

Volgens anderen groeit zy in Bergvelden , en heefc

de Steng een Eile hoog. De Bloempjes zyn v- it

en vicrbladig. De Zaadjes zyn,daar zy aan el-

kander .raaken , wat fmallet dan op zyde, heb-

bende op de rug drie |libbetjes en vier t*i-

melyk diepe Sleuven overlangs. Men vindt het

by Mor ison afgebeeld.

B .ü 1 O n. Gora- Eppe*

De Planten van dit GeHagt, tot welken Gom-
draagende behooren , wordca onderfcheidea

door eene Eyronde , gcftreepte , Haairigc Vrugt.

•Hc: bcv2t vier vSoorten, -v^-aar onder twee uit

Afrika afkon.llis.

(f) Gom-

set. vcrticilUtiï. SiUV. Mtnip. x5«. Carvi Folüs teniUsfimi*

folii pilirftr. folio. C R. Fin. ijo. Oênantht Fo!. pianatif.

ntn. Prov. Oenanihe MilUfolii paluftits ttflüs Momt.

I



Afdeel ^ ^^ Gom-Eppe met Ruitachtig - Eyrondegekar*

VI.
* telde Vinhladen en menigvuldige Kroontjes*

STUK» Het Loof van dit Kruid , dat in Macedonië

B h^'ua
^^^^^^^^ groeit, gelykc zeer veel naar de ge-

(J«^L»>.'vvoone Petcrfelic. Het wordt gehouden voorde

ntfchePe-
^^^"^^^ ^'c hct Semeii PetrofeUni Macedonici der

urfeii^. Apocheeken , dat in de Theriaak komt, uitle-

vert De Steng is een Elle hoog; de Kroon-

tjes zyn wit en het Zaad is zeer klein , aange-

naam van Reuk, wordende voor VVindbreekend,

Pisdryvend en Afzettende gehouden.

II. C23 Gom-Eppe met Rtiitachtlge , getande ,

Sibanum- gladde gejlreepte Finbladen, de Steng met

Kant. esfi Zeegroenen waafem bedaauwd^

Verfcheide Autheuren hebben van dit Kruid

gewag gemaakt, dat de zo bekende Gom Gal-

banum voortbrengt , die ons over Marfeille uit

de Levant of Syrië wordt toegebragr. Dios-

coRiDEs fchryft dat dezelve afdruipt van

zekere Ferula, welke Metepion genoemd wordt.

Onder de hedendaagfchcn hebben fommigen het

Ups. 62. Mat, Med. lU-K- Lugih. loo. ,

cum. C. B. Pin. 154. Pctiofdimim Ma«d

(i) Buhon Foliolis Rhonibels dentatis &r. IL Clif

Mat. Med. ijz. R. Usdb. 100. Anilnra Afr. ïrur.
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Gewas tot de Anys betrokken
, wegens de figuur VI.

der Bladen , die ook iets hebben dat naar de

Lavas zweemt , waar van hetzelve tevens dèfJooFo-

Geftalte uitdrukt. Het groeit in verfcheide dee--"^"^»

ien van Afrika , zo men wil , zelfs in dc Zui-
^'^^"^^^

delykftc en Noordelyküe , als ook in Perfie. Die

Plant 3 welke I> o b e l f^ula Galbanifura noemt

,

levert geen Galbanum uit j maar een andere

hoogroode Gom, 70 Toürnefort wa?r*

genomen heeft.

Uitwendig dient dc Galbanum , of op zig

zelf of in Pleifteis gemengd , tot ryi^maaking

van Gezwellen ongemeen, inwendig is 'c een

goed Middel tegen Verftoppiogen , zo in d«

Darn^en als in de Ingewanden en zelfs in de

Borst , laxeercnde tevens en Windbreekende.

De berooking daar mede is tegen Opftygingen,

Stuipen en Vallende Ziekte , nnttig bevonden,

Zy komt in een menigte van Sdmengeftelde Win-
kelmiddelen en zelfs in verfcbeide Opiaaten,oni

dat men 'er een Tegeogiftige kragt aan toege-

fchreeven beeft,.

(3) Gom-Eppe viet gladde Vinblad6n\ de ^j-^

onderfien Ruitachtig, Zaagswyze getand;

ds bovenjief F^inde$lig en drietandig, ïaaptch*.

«cc. L L-^db. 100. iciMli Afr. Gai'jaiiifci» fcl. Myr.iüJ.i.

II» Duu vxiu snn*
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IV. Deeze, ook van dc Kaap afkom ft ig, wordt

v"*" van C O M M E L Y N insgelyks eene Afrikaanfche

Hoofd- Galbanüm draagende Ferula genoemd ; om dat

•TUE. gekwetst zynde aan de Steng, een derge-
^7w«wy-

jyj^ Gomachtig taay Vogt , van Reuk als de

gedagte Gom , uitzypelen laat. Zy is, zo wel

als dc voorgaande
,

Heefterachtig j groeijende

hier, in de Tuinen, hooger dan zeven Voeten,

met een Stam van twee Duimen dik, bleek

groen , en van binnen vol Merg. Dc Bladen,

by den Top voortkomende , zyn die van de

Wilde Kervel gelyk , en geeven een Spece-

ryachtigen Smaak , waönecr men ze kaauwt

,

van zig. De Bloemen zyn klein en geel; de

Zaadjes langwerpig en gefleufd , even als die

der andere Afrikaanfe.

(4) Gom-Eppe met Liniaale Vinhladen.

"styfbii- Uit de Afbeelding van Barrelier ziet

men , dat deeze de Vinbladen zeer fmal en veel

naar die van de Ferula gelykende heeft. De

Zaaden fchynen zeer groot te zyn. De Groei-

plaats is op SicUie.

C u M I K u M. Komyn.

De Kenmerken van ditGeflagt, behalve een

Eyronde geftreepte Vrugt , zyn vierftraalige

Kroontjes met vierdeelige Omwindzels. Pc

(^) BuUk Foliolii Linsaribus. H. Clif. pf.R. Lugdi.io"

Terula durior f. rigidii & breWifimii folur Bocc f'

14. T. 7«. liR», Aér dl- T. 77r
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De eenfgfte Soort (i), daar in vervat, is IV.

het Kruid , welks Zaad men Komyn - Zaad noemt , ^^^^f^'
den bynaam hebbende van den Griekfchen naam Hoorn-

Cyminon , daar aan door de Ouden gegeven.

Naar den Latynfchen naam
, Cuminumy noe- Can„i«»

men het de Spanjaarden en Italiaanen Comino , Q^JjjjJ*-

de Franfchen Comin , de Engelfchen Comyn , de

Duicfchers Kimmel.

*t Gewas komt, in geflake en Bladerloof

Venkel zeer naby j doch groeit zelden een Voet

hoog , hebbende geele Bloemkroon tj es. Het

komt van zelf voort in Ethiopië
, Egypte en in

de Levant ; beminnende een heet Klimaat. Men
vindt het niet in onze Openbaare Kruidhoven;

maar in Italië en op 't Eiland Makha v,-ordt het

veel gezaaid , van waar men hier het Zaad be-

komt, dat een byzonderen Reuk heeft, en van

dergelyke kragten is als andere verwarmende

Zaaden. Zekere Pleiüer heeft daar van den naam»

Oenanthk. Druivebloera.

Wanflaltige Bloempjes; de middelilcn onge-

ftecid, onvrugtbaar: de Vrugt met den Kelk en

de Stampers gekroond.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge*

ii) Cuminum. S^yf. Nat. XU. Oen. n%. p. iri- F/^lcriI.

flagt,

mine longiorc. C B. Pin.

£pit.^ JU. Cum. Dioicoridis

IJ. DML, VIII.
3
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IV. flagt , *t welk vyf of zes Soorten bevat , ab

^'^vif" volgt.

STUij. (O Drüivcblocm , dat Spruitdraagend is, met

I. de Stengbladen gevind , Draadachtig en

i-'i/itlfl. hul.

Jypachtig.

Dit Kruid , dat in dc Staande Wateren van

onze Ncdcr!,ii;'Jcn , a's ook in veele andere

deelcn van Europa , gemeen is , heeft de ei-

gonfchap , van uit zync onder Water voortkrui-

pende Wortelen nieuwe Seheuten uit te-geeven

cn zig dus voort te planten. Als men het in de

Tuinen kweekt , hangen 'er Knobbeltjes aan

cn op deszelfs Vezelige Wortelen, en daarom

noemen fommigen het Filipendula , in 't Hoog-

duicfch Tropfwurts. Het wordt vnn Dov
u é ü s Welriekende Waterbiezen geheten , om d

de Stengen hol zyn. De raeerte Autheuren nc

men het Oenantlte ; een Griekfche naam v

duifrcrc betekenis. Misfchicn is dezelve vandeo

Reuk, crnigfzins n.nnr dien der Wyngaardbloe-;

men gelykendc , afgcicid. Men vindt 'c

Groote van en een Kleine , welke, nevens el*

(I) Stclcnlfcn S<c. Sy/f. Nst. XII. Ge.
212. Veg, XIIJ. Gen. a^s.p. i^i. Oen. Foi. OuIInfs

lofis teretibus. //. Clif. pp. R. Lu^db. lot. Hall-LV,

Fl. Sute. 25tf , 2J0. GOVKJf Mor.tf,. 144. GeR. Pro;

V41LL P^iit. T4«- Weig. Pom. R'jg. s^. Ocnanrhe

tic3. C. B. Pir.. 162. It. ScAn. 14 3- Ocnanthc. Riv
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kv-ndcr, door Lob el afj^cbeckl z^n, verfchU- IV.

knde merkelyk in Gewas. Beiden hebben zyde'^^Jf^^'

cigcnfchap, dac de Kroontjes, in 't eerst v^ak

,

Hoofd-;

ra 't bloeijen Kogelrond worden en ftekelig. Het^^"^

Zaad is eeni^szins welriekende.

(2) Druivebloem met alk Blaadjes veeldeelig, OMantie

Jlonip en byna gelyk. CroZa.

Deeze Soort groeit veel in de Noordclyke

deelen van Engeland aan Beekjes en de kanten

der Moerasfen, zegt Lob el, die haar eerst

in Afbeelding gebragt heeft. Aan de Oevers van

de Theems by Londen hadt L i n n u s de-

zelve overvloedig ingezameld. Zy valt ook ,

volgens MoRisoN , in de Zuidelyke deelcn,

Leche heeft ze in de Provincie van Swee-

den , die men Schonen noemt , gevonden. Vol-

gens G E R A R D groeit zy in de Moerasfige Veen-

gronden der Bergen van Provence. In onze Ne-
derlanden komt zy zeldzaam voor.

Dit laatfte, immers, blykt,uit de Waarnee-

ming van den vermaarden Haaglèn Geneesheer

Sta lpert van der W i e l, die verhaalt,

dat nu juist , terwyl ik dit ichryf , op weinig

W^eeken naaeen Eeuw geleeden, den 20 April,

(1) OcKantie Fo!.

• . Lugdk GOUAN-

B. Pin. 162. TOUBNF. hff. 3i3- Oenanthe Cicutx

>. 182. MORJS. Hil.Ul. p. ztz. S. s. T. 7. t'. z.
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ÏV. naamelykj vao 't jaar 1677, zeker HaagfchBur-
AypKEL.

ggj. ^ j^gj zynen' Vriefid 's morgens vroegtydig naar'

lïot)?D- zyn Tuin gegaan , aldaar eehige Wortels uit den-

#Tuit» Gfond haalde, om die 's Middags tot den Maal-

Jytviy* tyd te gebruiken , mecnende dat het Peterlelie-^

Wortels waren* Zy proefden en aten 'er van

tot Vcrinapering , doch niet lang daar na wer-

den zy rnt't een groote Hitte in de Keel en Maag

bevangen en kfeegen daar op zwaare benaauwd-

heid
, Duizeligheid , Pyn voor 't Hart , Wal-

ging en Buikloop ;
terwyl den een de Neus be-

gon te bloeden , de ander met geweldige Stuipeo'

bevangen werdt. Na twee (Jaren vcrloops ftierf

de geen , die het meefle daar van gegeten hadt

;

de ander een Uur laater.

Een Kruidkundig Raadsheer in 's Hage, een

déezer Planten uit des overlecdenen Tuin inden-

zynea hebbende doen overbrengen ; waar de*

zelve weeklig groeide en bloeide ; werdt door

gezegden Doktor de Afbeelding uitgegeven , zo

van de geheele Ptant in 't klein, als van een

Blad in de Natuurlyke grootte , als ook van des

Wortel en het 'Zaad , die meo in zyn Werk
vindt.- Uit weïken blykt , dat het geenszins de

Land- nodh Water - Scheerling kan zyn geweest;

alzo die dcrgelyk Loof noch Wortels niet heb-

ben. En, wat de manier aangaat
,
op welke diÉ

Vergiftig Gewas in dien Tuin kon gekoincB

zyn, is het eer te denken, dat hetzelve onder

de gezaaide Peterfelie opgegroeid , dan dat het

Tan vreemd Z^rad geteeld zou zyfi.
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De andere Hiftoriën , door hem bygebragc , IV.

gaa ik , om dac men niet zeker weet , welke ^^^^^^^

Wortels 'er gemeend worden, voorby. üe fi- Hoofd-

guur derzelven nogthans , als naar Karooten of ^^"^»

Pinkfternakels gelykende , doet om geen ander ^'^r'*'

Kruid denken dan dit j zelfs in het berigt van

Theophrastus, die zegt, dat by de Noord-

iche Volkeren zekere Wortels gevonden wer-

den , v.'aar van de genen , die dezelven aten ,

aanfionds üierven, 't Geen S t r a c o van zeker

Vergift , 't welk de Cantabri uit een Kruid

,

naar de Eppe gelykende, bereidden, en dat zy

by zig droegen , om 'er in alle gelegenheden

,

die zulks vereifchten , gebruik van te maaken

,

meldt, fchynt meer op de Dolle Kervel toepas-

felyk. De Engelfche Doktor Meao heeft,

ten onregte , deeze Oenanthe voor de Cicutagc.

houden ()
Het Ongeluk dat de Franfche Krygsgevange-

nen te Pembroke,nu ruim dertig Jaar geleeden j

door dit Kruid overkwam, gaf aanleiding om 'er

een nieuwe Afbeelding van te maaken , welke

in de Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit

van Londen ,
op 't jaar 1747 , en daar uit in

Maandelykfc Werkjes is geplaatst. iNiettegen-

ftaande zulks gebruikte in Engeland, nog in den

Jaare 1758 , een Man van omtrent agtenvyftig

Jaaren , ocgevaar vyf Lepels vol van het Sap

der
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der Wortelen van dit Kruid , 't welk de Heer
FDEEL.

yvatson Hemlock'Dropwort noemt, by mis*

Hoofd- tafting als een Geneesmiddel : waar door hy

,

met zwaare Stuiptrekkingen , na ruim drie üu-
T^„«,.

terloops den gecfc gaf (*y

De Wortels dan , van dit Kruid
, hangen ge-

tropt aan een gemeenen Stoel en gelyken eenigs-

zirs naar Karooten of Franfche Raapen maar,

wanneer menze doorfnydt , geeven zy ceu Saf-

fraankleurig Vogt uit. De Steng , die gefcreept

is, Pypachtig hol en met Leden; roodachtig ,

ros of paarfch van Kleur, groeit dikwils twee

Ellen of eens Mans langte hoog. Het Loof ge-

lykt meer naar dat der Eppe of Scliery, dan

naar dat der Tamme, Wilde of Dolle Kerveh

het is ook donker groen, en deonderfte Blaad-

jes zyn brecder dan de bovenfcen. Sommigen zya

cnkeld , de mccfcen dubbcld gevind. De figuur

is Wigvormig, ingefneeden , effen ,
gelinieerd.

De Bloemfteeltjes zyn hoekig geftreept : de

Bloemblaadjes wit , mgeboogen en niettemin

fpits; de Meelknopjes bruin. Het algemce-

ne Omwindzel ontbreekt zo wel in deeze Soort

als in de voorgaande.

T'T. (3) Drulvcbloem met de rand- Steeltjes van de

Kif.^-rui
.

^^^^ Traajaü. for 1758. VoL. l. P. \\. p. gjtf.

(S; 0(nanthe Um')el!u!amm Pedunculis 3«:. Ocnantlie flosc.

Diicï &c. R. I.ugdb. log. Oen. fJosc. radiantifjus l'in')cl!jriiin

prolifem. Ihn. Cliff. s». Oenanthe prolifqra Apula. C IJ.

Jéj.MORlS. mji. III. p. 289. S. s. T. 7. r.
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Kromen langer, Takkig, en met Manne- IV'.

lyke Bloempjes gekroond.
Afdeel.

Decze Italiaanfche, die zo wcl in ApuHc, als stuk.

op Sicilic CR Kandia groeit, heeft, (zegt Mo- Di^^ni^,

RisoN,) StcDgetjes van een Vcct hoog, met

Kroontjes van zeer fraaye Bloemen , weikö zig

byna als die der Madelieven met Kindertjes,

zo men ze noemt , vertoonen. De Bladen zyn

breed en Vinswyze icgefneeden : de Worteis

Vezelachtig,

(4) Druiveblocra met Kogelronde Vrugten, ^ iv.

Deeze Portugaalfche heeft de Zaadjes, wan- '^RoJd-"

neer zy famcngevoegd zyn , Kogelrond , en ^^^''^''i'

dus veel dikker dan in de andere Soorten van

dit Geflagt.

(5^ Druivebloem met de Wortelbladen WigvoT'
p.J:^^^

viig gefpleeten; de Stengbladen efenrandig, Utdes.

Liniaal, zeer lang en efikeld, lcMg.^^^~

In

(4) OMhe Fruflibus globofls. //. Clijj. pp. R. Lugdh.

lr.ft. 313. BOEHH. Lugib. I. p. 51.

(5) Qtnm^tht foliol. Radic. Cüneatzs fisfis &c. H. Cllf.

99- R- Lugib. los. SAuv. Monsp. 25?- QOVkH Monsp. 144.

GEB. Prov. 250. Oenanthe Apü folio. C. B. P". i6z.

fa!ina Apü folifi ]. E. HiJI. lU. p. 190. Filipcnd. tcruifoü.i.

Tab- ic. 141. Oenanthe anguüifolia. LOB Ic. 7:9. MOBii.

iiijt. UI. p. 28S. S. 9. T. 7- f. ó, 7

u. Diii. VIII» STiat,
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IV. In de Zuidelyke deelen van Europa groeit

^'vf,^^ €en Soort, die de Bladen veel naar het Loof

Hoofd- van Eppe of Scllery gelykende heeft, komen-
STUK.

anders ook aan die van de Pimpernel , wel-

bynaam van Steenbreeke voert , naby.

By Montpellier is deeze zeldzaam , doch komt

overvloedig voor op vogtige Weiden, nevens

de Landfchcidingen , in Provence. Tabernjf:,
MO NT hceftze, onder den naam van Smalbia-

dige Filipendulaj afgebeeld. Lobel fchyntze^

met zyne Smalbladige OenantJie , te bedoelen.

By Baühinüs is zy met de onderfte bree-

de en bovenfce fmalle Blaadjes , doch verkeer-

delyk met den bynaara van Montpellierfche

,

vertoond.

Van fommigen is deeze . die de Wortelen

tnct Knobbels aan Draadachtige Vezelen han-

gende heeft, met de Vergiftige Soort verward

geworden; doch zy verfchilt aanmerkelyk. De

, Steng is maar een half Voet hoog , hoekig : de

onderfte Bladen gelyken naar die van Pcterfe»

lie; de Stcngbladen byna naar die van Venkel.

De Kroon is ongelyk, met dealgemeene en by-

zondere Omwindzels Elswyze Borftelig en de

Bïoenienwit, yl geflraald.

vr. Flier moet ik , wegens de Vrugc , die met den

cl^T/!'' ^^^^ enStylen gekroond is, dat Kaapfe Kroon-

pi*'xLv
^'^^^

'
^"^^^

' mync Verzameling
,
t'huis bren-

"Fig. i. gen, waar van de gedccltelyke Afbeelding in

Fig «, op Plaat XLV, is gegeven. De Steng

van 't zelve is dik en ft«vig , van binnen hol en

ver" .
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verdeelt zig in veele Bloemtakken, waar van

die 'er één vertoont. Deeze Takken komen uit

een foorc van Scheede voort. De Bladen aan Hoorn-

de Steng zyn , gelyk het daar «nevens gevoeg-*^'*,

de. Hertshoornachtig, in puntige Blaadjes ver-

dceld. Aan de Takken komen getropce Blaad-

jes en de Takjes zyn met Stoppeltjes bezet.

De algemeene Kroon heeft, zo wel als de by-

zondere Kroontjes , een veelbladig Omwindzel.

Men vindt 'er één aan 't end van ieder Tak,
laag zynde en byna ongedeeld : terwyl de zy-

delingfe, die dezelve omringen, daar boven uit-

fteeken, zynde merkelyk kleiner. Deeze beftaaa

uit Mannelyke of onvrugtbaare Bloempjes , wel-

ke de Blaadjes egaal en byna rond hebben , met

een Puntje , de Meelknopjes Eyrond en dub-

beld. De middelfte Kroon heeft tweeflag-

tige Bloempjes , zyfide hier beladen mee de

Vrugtbeginzels of onrype Zaadcn , gekroond met

den Kelk en de beiden Stylen als gezegd is .-hoe-

danig een Vrugtje by B , vergroot zynde, is

onder 't Oog gebragt. De middel -Kroon heeft

omtrent twintig , de zydelingfen omtrent tierj,

S traalen ,
ongelyk van langte.

De volgende Geflagten hebben geen alge-

meen OmwindzeK

PHELI.ANPRIUM. Water-Kervel.

Dat de middelfte BloempjeS kleiner zyn ; dc

Vrugt Eyrond , glad, met den Kelk en Stylen

gekroond , maakt de Kenmerken van dit Ge-

flagt^



aamelyk.

STUK?' CO Water - Kervel wiet de verdselingen der

I. BladëTi wyd gemikt.

fJaZi^'
Sommigen hebben die Kruid, verkeerdelyk

,

«janecnc. ycFward met de Groote Scheerling en het der-

halve Water 'Scheerling genoemd, dat zeer on^

eigen was. Men kan het, met ved meer reden,

fVater- Kervel hd&csa. Vanwaar de Griekfche

naam , PHeitcmdfión , oirfpronglyk zy , is du!»

ftef.. Het groeit aan de kanten van Rivieren en

Moetasfen , en in ondiepe Wateren , door ge-

heel Europa. By ons komt het veel in Sioo-

een en Graften voor, en de Yerfcheidenhcid ,

welke IVater - Duizejidblad , dat Kroontjes draagt,

met Koriander-J3laden ,byC.BAUHiNus heet

,

volgens Ray, in dieper en breedcr Rivieren

van Engeland.

Het hcett een zeer dikke holle Sténg, die

onder by Verdicpir.L^cn Vezels uitaeeft, in dea

Grond der Slooten , ibrucyds opichietende tot

(O Fiillü»Jrlum, Foliormn Ramincatlonib

136. Pliellandrium. H. Ciif. 100. R. Zag^.

ï CorlanJii folio. (



Krgontjes-Kruiden. 143

twee Èllcn hoogte, maakcndc een zeer Takkig IV. >

Gewas, als een Boompje, met groote Bladen

die fyn verdeeld zyn. De uiterflc BIaadjes,zegtHoorD*-.

n ALLER , zyn half gevind cn Lancêtvormig

:

de Bloemkroonen niet 'zeer groot, flet Zaad, '°'^>'"**

dat Kruiderig en fcherp is ^ van ouds berugt tot

GcneeziD^ vanVuile Zweeren ,Knoestgezwcllcn
,

Kankers ëh 'tUcet Vimr, vindt men op nieuws

aangepreezen door den Jongen Heer Heister.
ZynEd. zegt, dat dit Kruid, in Duitrchland,

Water -Venkel , Faarde-Fe^ikel of Wilde -FeU'

kei, geroemd wordt; zynde hec Za:2d daarvan

by iict Gemeen, reeds lang tot alle Wonden,
Zweeren en aanmerkelyke Kwaaien , als een al-

gemeen Geneesmiddel in gebruik geweest. Het

heeft , volgens zyn Ed. , een zeer Balfamieke

hoedanigheid , ürekkende , zo tot verlterking

der Vaste Lighaamsdeekn , ak om , door eene

7.a^te prikkeling , de taaijc
, Lymerigc Vogten

beweeglyker te maaken. Een Vierde Loots,daar

van , wil hy dagelyks eenige niaalen ingenomen

hebben. Hy , noch zyn Vader, de vermaarde

Laurentius Heister, hadden , in Pa-

tiënten met Wonden en Zweeren behcbt, ooit

eenige kwaade uitwerking daar van gezien;

maar hetzelve , naar oogenfchyn, 'dikwils met

vrugt gebruiken laaten

Volgens den Heer Gmelin wcrdt hctPAfJ-

la7i'

() D. El. FftlD. HEiSTERI, it PkllAr.itU SiC.

Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. +40.

II. DEKu viii. Stuk.
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IV. landrium Jqnaticum , in T.artarie , een doode-

^''vf^^'
lyk Vergift geacht vpor de Schaapen ;

zynde

Hoofd- hetzelve, reeds lang, als nadeelig voor de Paar-

«TüK. (jen aangemerkt geweest. De Ridder LiN-

N JE u s , (zegt hy} dit Kruid zorgvuldig , zo

zelf als door zyne Leerlingen, onderzogt heb-

bende, bcfloot, dat niet zo zeer dit Kruid, als

het Olyphaot - Torretje , daar op bevindelyk {*) ,

hiervan wel deoirzaak kon zyn. Het groeit ook

op Yogtige plaatfen in de Zuidelykc deelea vau

het Rusfifch Gebied (f).

j. (2) Water - Kervel met eene hyiia tiaakte Steng

l!l'!n1L- -S/ai^n.

fche!'"'"
Kruid, dat de Swiczers MuXtr':j of Muu

teren noemen , waar van het niisfchien deiv-

naam Muttellina heeft, maakt deeze Soort mé
De Groeiplaats is op hooge Gebergten

Zuidelyke deelen van Europa , inzonderhei(ft

op de eigentlyke Alpen , alwaar de Runders i

door hetzelve te eeten, niet alleen veel,
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cok ccn zeer Kruiderige Melk gccvcn. Het was IV.

van C. B A UH I N ü s Alpï^ich M^um , mee een

paarfchachtige Kroon, genoemd, doch Toür- Hoofd-

NEFORTbragt het, met reden, hier t'huis. E-n^^'"''-

goede Afbeelding , daar van , vindt men by

Camerarius. De Heer Haller noenic

het Sefeli en betrekt 'er toe den Ooaenrykfchen

Berg - Daucus , door C l u s i u s bcfchreeven. Het

heeft, zegt zyn Ed. , ccn dikken Wortel, met
Stcngetjes van maar cenige Duimen hoog en

hardachtige Bladen als van Kervel, die de Vin-

blaadjes fpits veeldeelig hebben. De Kroonea

zyn niet groot , zegt hy , en naakt , maar de

Kroontjes, paarfch van Kleur, daar zy uit be-

llaan , hebben de Omwindzeltjes zo lang als de

Scraalen of Blocmfteeltjes. Het Zaad is hülf

ovaal , eer met een Kringetje dan met den Kelk

gekroond.

C I c ü T A. Water -Scheerling,

De byzondere Kenmerken van dit Gellagt

zyn , een byna Eyronde uitgegroefde Vrugt.

De algemcene Kroon heeft ook geen Omwind-

zel; 't welk hetzelve van dat der Groote Scheer-

ling, hier voor befchrceven, onderfcheidt (*).

Ou-



I4<5 Beschryving der IMH
IV. Onder de drie Soorten van hetzelve is ééné

"

^'vL^^'Europifche, naamelyk

•TüK."* (i) Water- Scheerling met de Kroonen tegen

^ 1. de Bladtn over ; de Bladfteelen jlomp ge-

Vergiftige.

Deeze voert te rcgt den bynaam , als de Ver* .

giftigilc vnn de Scheerlingen niet alleen, maar :

misfchien ook van alle Europifche Planten. Zy
groeit meest in de Noordelyke declen , zynde

zeer gemeen in Noorwegen en Sweeden , als ^

ook in PomTieren en Rusland
,
op fommige :

plaatfen van Duitfchland , Engeland en de Ne-

derlanden, en zelfs in Switzerland , voorkomen^

de. De vermaarde H a s s e l Q u i s t heeft dit

Onkruid ook gevonden aan de Oevers van

Nyl in Egypte, en van de Eilandjes in die Rï-^;

vier. Doktor S c o p o l i nam het waar in 't Veld'

van Labacum in Karniolie. De Grociplaa

altoos op vop;tigc plaatfen, aan de kanten van

Meiren en Mocrasfcn of in Rietlanden en zelfs

ia Modderige Slooten, waar in ik het hier, by

Am-



Kuoontjes-Kruidew.

Amfterdani , groeijende gevonden heb ; weshal- ly.

ve het te regc den naam van Water - Scheerling AFDBEt^

voert. Veel menigvukliger komt het in de Ryn- Hoof©*

landfche Veeneo, als ook by Delft en 's Graa-»TUK.

vcnhaagc voor. -D^^jvj^,

De Steng van dit Kruid is rond en van

binnen Pypachtig hol (*) : de Bladen zyn ge-

33 vind; de Blaadjes drievoudig, LanGctvormig,

„ Zaagswyzc getand , met dc Tandjes wie ge-

„ tipt. Het heeft een yitgebreide Kroon, die

„van onderen rood is: de Orawindzeltjes yaa

„ dc Kroontjes zyn veelbladig, Borftelig, kort c

3, de Bloemen wit, tweeflagtig en éénvormig,

3, met Eyronde ingeboogen Bloemblaadjes,- zy

j, hebben twee opftaandc , witte
, blyvende

,3 Styltjes , die op 't laatst van elkander wyken,
en enkelde Stempels. De Vrugt is byna Ey-

5, rond, famengedrukt , effen , geknot. Over-

5, dwars fplytcnde", levert dezelve twee half

Eyrondachtige Zaaden uit, die aan de eenezy.-

de bultig cn gevoord , aan de andere plat zyn.

Het Kruid is met zyn Bloera en Zaad, als

,ook de Wortel , in Afbeelding gebragt door

den gedagten Heer Schwencke; gelyk, nu

ruim een Eeuw geleeden, ook gefchied wasdoca:

4cQ voornaamea Duitfchen Arts VV £ p f p r u s.

K a
Vin. sxw.
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IV. Hunne Afbeeldingen komen, wat het Loofaan*

^^vif^' g33^ nagenoeg met elkander, en met het gene

Hoofd, dat ik gedroogd bezit , overeen ; maar zy ver-

sTUK,
fchillen aanmerkelyk ten opzigt van den Wortel,

^TwfiTüjf-
^elke 's Winters , door het afrotten zyner Veze-

len , op 't Water dryvende
,
zig byna als een

Raap vertoont ; doch in de Zomer , wanneer

het Gewas in groeyftaat, veel gelykt naar een

Sellery- Wortel, als hebbende verfcheide dikke

Vezelen aan een kort Hoofd. Hy is overdwars

geringd ; doch heeft in 't eerfte geval die Rin-

gen veel zigtbaarer dan in 't laatfte ; gelyk men

,

de Afbeeldingen vergelykende , kan zien. Van

buiten is hy geelachtig, van binnen geheel wit

van Kleur en heeft een niet onaangenaamen

Reuk, wanneer hy frifch wordt doorgefneeden

,

geevende ook een Melkachtig Sap uit , dat vol-

gens den Heer Schwencke zoet is. Ik heb

het niet geproefd , maar bevond , na dat hy een

Etmaal , dus doorgefneeden , buitenshuis gelegen

hadt , dat hy van binnen geheel geel was ge-

worden , en het Vogt Harftachtig rood, met

een affchuwelyken Stank C*J»

Hier uit kan men begrypen , dat dceze Wor-

tels genoegzaam annlokkelyk zyn voor 't Vee cn

onkundige of hongerige Mcnfchen, inzondep-

heid

fnft h «n rosathiig Sap uit, fibirp vMSmlék. Vid. Wjl

11^. PUni. Tom. I. p. 4fo.
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heid , voor Kinderen , die , al wat aangenaam IV.

fmaakt, gereedclyk ten lyve flaan. Van derzei-

ver kwaade uitwerkingen vindt men by de Oii-Hoof*d-

den niets aangetekend : misfchien om dat zy^*^"''*

weinig of niet groeit in de Zuidclykc deelen
^'^y''''''

van Europa. Zelfs zyn de Vergiftige Eigenfchap-

pen , daar van , aan die onderzoekende Gcnees-

hceren Clusius, Dodon^.üs en Lobel,
niet bekend geweest (*). Ik fpreck van de Wa-
ter - Scheerling in 't byzonder. Simon Paul-
Li, Geneesheer te Roflock in 't Mecklemburg-

fchc, niet ver van de Oostzee , was misfchien

de eerde, die van de doodelyke kragt der Wor-
telen van dit Kruid , in Noorwegen SylencsUar

genaamd, gewag maakte (f). Aan een Water-
molen by Koppenhagen waren eenige Menfchen

,

door het eeten der in Schyven gefoecden Wor-
telen , gedorven. De vermaarde Wepfe-
Rus gaf een aanmerkelyke Hiftorie hier van

aan

(*) van het Gcelfappige Vergift van het Druivebloem

(Oen^r.the Succo virofô Croceo) , d« zeer ten onreg-e hier me-
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IV. aan 't licht, By gelegenheid dat, in 't hmét
Afoeel.

j^33j.t des Jaars 1670, in eene Berg- Vlak-

ITvOoFD- tè daar de Bronnen van den Donau zyn, twee

STUK. Jongens en zes Meisjes , (limen tegen den Mid-
^Vf?ii<-y.

^jgg uitgaande , van deezc Wortels , door het

trappen der Bccflen op den Oever van een Beek

bloot gemaakt , aten ; waar van zy zeer zwaare

Toevallen krcegen , zynde de beide Jongens, die

het meest daar van geriuciigd hadden, binnen

tén of twee Uil ren tyds gcftorven , doch de

Meisjes herlleld geworden. Het Volk, aldaar,

kende, voor dien tyd, de doodclyke uitwerking

van dit Kruid niet : offchoon zy wiften dat het van

de Beeften niet genuttigd werdt; maar fchrec ven

'er toen het verlies, dat zy van hunne Varkers

voor eenige Jaaren geleedcn hadden, ain toe;

weshalve dit Ontuig door hun , vervolgens , zo veel

mooglyk , werdt tiitgerocid.

De Toevallen , hier door in Menfchen veroir-

7aakt T;crdcnde, zyn;Duizelip;heid, Maagpyn,

Zwelling van dcu Buik, de Kik, Walgin- cn

Braakluft , met zwaare Stuiptrekkingen .
•

tende de Tanden vast op malkander,

de Mcnd niet dan met het uicerdc g(,v.

open gebroken worden: het Hoofd trikt •

over en het Bloed loopt fomtyds tot dc Oo-

ren uit : waar op , indien dc Lyder geen ver-

tigting krygt , door het ingenomcnc uit tchraa-

ken, gcmecniyk de Dood volgt, en dan loopt

'er een groenachtig Siym uit den Mond van '«

Lyk.
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Niet alleen de Wortel, waar ook het Kruid, IV.

heeft die cadedige Eigenfchappen (*). Men Afdeel.

vindt door den Heer L i n n u s aangemerkt , Hoofd-

dat dc Inwooners van Tornca (t) en de na-^"^"^*
_

buurige plaatfen in Lapland, toen zyn Ed. zig
^'ï?"'*'

aldaar bevondt, hem klaagden over eene Sterf-

te onder 't Rundvee in fommige Velden, inzon-

derheid aan de Rivier gelegen ; alwaar de Wa-
ter-Scheerling in menigte groeide, die derhalve

door hem voor de oirzaak van deeze Sterfte

gehouden werdt : v?ant andere Landftreekan

waren daar van bevryd. De Toevallen verze-

kerden hem nog meer daar van : alzo die Bee-

üen de Buik Iterk opzwol, dat zy met Stuipei^

bevangen werden en afgryzelyk bulkten , eer zy

flierven. DrieKoeijcUjin't jaar 1744 ,te Roslag

in Sweeden, aan den Oever , een menigte van

deeze Wortels vindende , die 'er van elders ge-

bragt of door 't Water bloot gemaakt waren,

vraten dezelvcn op en ftierven Eenigc

Die-

(*) Ook het Z3^d, zegt de Hooglceraar Schwenckf., m

Lem , als by anderen ,
geen Piocven.

(t) Toinea is geen gedeelte van Lapland, gelyk aldaar,

Madz. 41, gezegd woidr, maar «en Vlek of Stad.

(1) F/er. Sutc. p. 84. De Heet Schwenckk heeft uit dit

felfde Verhaal opgemaakt , dit het vUr Osfen waren , en dat

de Hceder mede ftierf. LiNN«U« zegt , Eoves pr^MthfimA

tres , die mee den Hoeder of Dryver najr de Smidfe gingen

,

waarfchynlyk om gebraad te v*rdcn , cn fpteckt van het
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IV. Dieren , evenwel , fchynen daar van mindernan-

^''v f.*^ doeüing te hebben , gelykW e p f e r u s in Hon-

ITcoFD- den ondervonden heeft : en het Kruid wordt , zegt

nuK.
^ van fommigcn , gclyk van Paarden en

rjr'"'^" Geiten, zonder nadeel gebruikt.

In 'c Voorjaar 17I4 , hadden drie Duitfchc

Soldaaten , van Utrecht vertrekkende , onder vs^eg

Wortels van de Water - Scheerling gegeten ,

mecnende dat het Kalmus - Wortelen waren. Zy

ftierven daar aan , in minder dan een half Uur

tyds. D ezelven openende , zag men de Waan-

den van de Maag gcfchroeid en de Maag vot

van een witachtig Schuim. Men vondt de Lon-

gen en Spieren van het Hart flap cn flets , maar

de Vaten waren vol van vloeibaar Bloed

't Geval van den jaare 1756 , heeft in onze

Nederlanden wel het mceftc gerugt gemaakt.

Vier Kinderen, twee Jongens en twee Meisjes,

waar van de oudfle omtrent veertien Jaar, en

het jongfte twee Jaarcn oud, in Zestienhoven

onder Delfland , (niet ver van 't Dorp Ovcrfchie

,

dac

(•) Mem. de l'Aead. des Selnces de 171 j", niet 171Ó, eC'

nuchteren uitgnan, is daar niets te vinden. Het moet zeker-
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dat een half Üur van Rotterdam legt,) zig den IV.

I Maart , 's morgens , alleen te huis bevinden-

de ca hongerig zynde , aten van de gedagte EiooFD-

Wortels , welke aldaar overvloedig voorkomen
,

aan de kanten van 't afgeveende Land. De Moe-
der 5 omtrent tien üuren 's voormiddags t'huis

komende, vondt alle die Kinderen op den Grond

leggen , in vreezelyke benaauwdheden metzwaa-

re Stuipen , doende niets dan walgen , braaken

en afgaan. De Oogen waren verdraaid en het

Schuim ftondt hun op den Mond. Kort daarna

ftierf de oudfte Jongen: het tweede Kind, een

Meisje van zes Jaarcn , leefde nog tot 's namid-

dags ten drie Uuren , en het derde , een Jongetje

van vier Jaaren , ftierf 's anderendaags 's morgens

te negen Uuren; zynde het jongfle, een Meis.

je , dat misfchicn weinig daar van genuttigd had,

alleen overgebleeven (^J.

Het befte Middel in zulk een Geval is , op

alle mooglykewyzen het braaken te verwekken,

met door den open gebroken Mond een groote

veelheid laauw Water of Melk , met Olie cn

Boter, Suiker of Honig, naar dat men by der

hand heeft , in te gieten. Een Aftrekzei van

een Pyp vol of twee Tabak kan , in haast , tot

dit einde dienen. Ook zyn verzagtende Klyftee-

rcn tot het wegneemen der Benaauwdheden ,

(•) Volgens het Verhaal van den Dclfcrchen Doktor Box,

SihitrliKi. 's Grarenhage, i7;ó.

K 5
n* rscL. VIII. stvs*
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IV. uit Winden ontftaande en om de Stuipen te
Afdeel.

^Jq^j^ bedaaren , of ook, het gene reeds in 't

Hoofd- Gedarmte gekomen is, te loozen, nietondien-
STUK.

^jg^ Vervolgens zal men, niet zonder vrugt,

^J^'^^'eenige Theriaak of ander Opiaat, met Hart-

flerkende Middelen gemengd , kurnen ingee-

ven , om de volkomene herftelling te bevor-

De Heer Lirn^eus maakt van de Water-

Scheerling alleen tot Geneeskundige gebruiken

gewag , als zynde die tot de bereiding van 'c

Emplajirum Cicutcs dienftig ; dcch , ampiezien

tot dien Pleiflcr , zo wel als tot het Unguen-

turn Cicutce, het Sap des Kruids geeifcht wordt,

en de Ouden geene dan de Groote Land-Scheer-

ling fchynen gekend te hebben , die veel over-

eenkomst met het Conium van Dioscoride$
* Zie heeft *

; zo zal men , myns oordeels , beter

hIeJ'voor.' ^^^^ » ^'S gemeen bekende Kruid , dat

op 'c drooge door geheel Europa groeit, te

houden. Het eenigfte zou zyn , dat de Water-

Scheerling fterker is ; maar men heeft zelfs

uit het onvoorzigtig uitwendige gebruik der Ge-

meene Dolle Kervel gevaarlyke Toevallen zien

ontdaan f*): zo dat men naar geen kragtigcr,

in dit opzigt, behoeft te zoeken.

Ik voeg hier by , dat de uitwerkingen , die

uit het gebruik van de Cicuta der Ouden voort-

kwa-

BoBEtL. Ctnt. II. Oès. j. Item S. PAULLI Q.uaiir!p.

Bot. Clasf. lil. icfercnte HoffmANNO , Oftr. Tom. II. p.
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ktvamcn , veel meer overeenkomst hebben met IV.

een zagt werkend Vergift, dan met een ,'t welk

zulke geweldige Toevallen en een zo rcliiclykcn Hoofd-

Dood veroirzaakt. Het was een Aftrckzel of tuk.

famengellelde Drank , door welken in te gee- ^'S^"'"*

ven, het Lighaam allengs van onderen op be-

gon te fterven ; wordendede Omloop des Bloeds

daar door vertraagd en eindelyk geheel vernie-

tigd ; welke verdoovecde Eigenfchap erkend

wordt in de Groote Land -Scheerling, hier voor

befchreeven , plaats te hebben.

Droevig is 't, dat men de Water -Scheerling

zodanig met de Water -Kervel (Fhella?idrium)

cn met de Water - Eppe (Sium) ^ verward

heeft ; van 'cr zelfs den zelfden naam aan te

geevcn. Hier uit zyn , buiten twyfel, die te-

genftrydige Berigten ontdaan ; dat men in de

ZuiJcIyke deden van Europa de Bladen cn Sprui-

ten der Cicuta zonder hinder tot Salade en in

Moes gebruikte, gelyk Scaliceu verhaalt.

Zekere Hollandfche Vrouw zou zig daardoor

den Slaap verwekt hebben , zegt Fontanus.
OVs; (ehryfc Matthiolüs , dat de Cicuta

in Icahe niet zeer Vergiftig ware : weshalve het

niet te denken is , dat de Venynige Druppeltjes

,

Acquetta di Neapoli genaamd , daar van bereid

worden,

(2) Water -Scheerling met BoldraagmdeTak- y.

ken. ^^^sSiflra.

(1) Cicuta Ramis Uul'.ifeiis. Amral Fol. Lacinüs Capiüa ÊonJe.

II. DML. VIII. STUS.
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IV. Dit Gewas, dat onder den naam van Ammi
^ te boek gefield is door den Heer G r o n o-

Hoofd- V I ü s , groeit in Kanada en Virginie. Het is

«TUK. een Waterplant , die de Bladen zeer fyn ver-

2'^'*'"^" deeld heeft, met witte Bloemen en den Reuk

van Komyn ;
grocijcndc niet hoog. Het heeft

een gehoekte Steng.

ITT. Water - Scheerling met de Tandjes der

na'cM. Bladen ge/pitst , de Bladfieelen l^lkzig

Gevlakte. p^^j tweekwabbig,

Niettegcnftaande dccze , die ook een Virgi-

nifche Waterplant is, insgelyks den Reuk en

tevens den Smaak van Komyn heeft in het

Zaad , fchynt zy doch tot de Vergiftigen te

behooren. De Steng is, volgens den Heer Cl ay-

TON , hol en glad , als die der Dolle Kervel,

van onderen gevlakt. Men heeftze, niettemin,

Virginifche Engelwortel genoemd gehad , en

M 1 T c H E L I u s maakt 'er een nieuw Geflagt

van, onder den naam van Myrrha. Meerge-

melde Hoogleeraar Schwencke, dezelve uit

Zaad geteeld hebbende, was, door het Kruid

dikwils te onderzoeken , met Duizeling en Hoofd-

as, Um'iellirerj Aquat. Sec

:ronatis &c. ^eopodium Fof.
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pyn aangedaan. Volgens zync Afbeelding gely- jy^
ken de Bladen vry veel naar die van de Earopi- Afdeel,

fchc Water- Scheerling. De Steng was ook van ^00^;^^
binnen hol , met Leden , in Takken verdeeld stok,

en fchoot op tot de hoogte van zes of zeven ^^gynia.

Voeten. Het grootfte verfchil bcdondt in de

Wortel , die volgens zyne Afbeelding een Peen-

Wortel is ,
gelyk hy den Wortel van de Water-

Scheerling genoemd hadt , zynde dezelve, en

niet deeze , een Knobbel - Wortel. Hier komen

aan den Stoel verfcheide Wortels, welke de ge-

daante van Peen of Karooten , dat is van de

genieene zogenaamde Wortelen hebben
, zynde

met zeer veele Vezelen omringd ; van buiten

bruin -ros , van binnen wit Vleezig en hebben-

de geen Reuk. Die van het Zaad fcheen hem
naar Anys en Venkel , ondereen gemengd, te

gclyken (*).

^ T H u s A (t> Tuin -Scheerling*

De Kenmerken van dit Geflagc zyn , gehal-

veerde driebladige , hangende Omwindzeltjcs en

cene gcllreepte Vrugt. Twee Soorten zyn 'er

thans van opgegeven, naamelyk

(O Tuin-

() SCHWENCKE over de W^ter-ScheerUng , bladz. zt.

(t) »'e Heer H ALLER fcbryfr Etbufa , om dat men,

onder de nuamen der Ckuta , vindti doch cipcnet

is het wüüt uiB^fetf van «i^fi» fchioeijeti (in üianti .

Ikeken; atkom^ü,.

II. DMU VIII. SrVK,
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(i) Tuin - Scheerling met gehjkvcrmige Bladen,

Dit Kruid , dat in de Tuinen van byna ge-

heel Europa , nu en dan , als een Onkruid

voorkomt ; ja zelfs in fommige Landen zeer

'"gemeen is verdient een naauwkeurige on-

derfcheiding. Men is doorgaans zo gereed niet,

om Kruiden , die in 't wild groeijen , tot Spyze

te gebruiken : het moet by toeval, door gebrek

of door een mistafting zyn , dat men zig daar

aan vergaapt : maar het tegenwoordige komt

fomtyds onder de Peterfelie voor, en kan lig-

telyk daar voor gefneeden worden. Men vindt

het ,
naamclyk ,

by den kundigcn Naamgeever

,

C. B A n H 1 N D s , Kleine Dolle Kervel , die naar

Peterfelie zweemt
,
gety teld , en T r a c u s noemt

het Ondeugende Psterfdie : Gesnerus een

Soort van Dolle Keivel , Glyfen genaamd: 't

Gemeene Volk , zegt Lob Wilde Peterfelie.

Mcnvindtzc hier by dc Stad, op den Wegnaar
Amfteivccn , als ook by Deventer en Zvvoll

,
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en in Vriesland aan dc Wegen. Sommigen noe- IV.

menze ook Honds -Peterfelie , waar van Ri-^'^^'"

viNüs zyn Cynapium gemaakc heeft, datHooFD-

toc een bynaam ftrekt : de Engellchen ïools-^'^^^*

Parslsy , wegens haare uitzinnigmaakende hoe-

danigheid.

Die Onkruid fchiet zo hoog niet op als de

Groote Scheerling, hebbende den Wortel fom.

tyds een Pir.k dik en wit, van figuur als die

der Peterfelie. De Steng is ook geltreept , van

binnen hol en groen met een blaauwachtigen

waasfem , doch by den Wortel bruin. Het

Loof is donkerer groen en heeft geen aanmer^

kelyken Reuk waar door men hec best van de

Peterfelie en Kervel, wier Reuk zo kenbaar is,

als ook van de Groote Dolle Kervel , kan on-

derfcheidtn. Hierom heeft L b e L het Cicu-

taria fatua geheten. Aan ftukken gewreeven ,

niettemin , geeven de Bladen ook een walge-

lyken Look- Reuk uit. Zy zyn groot van om-

trek , met weinig Vinnen en gefcipperde Vin-

blaadjes y dc Slippen byna gevind , de Slipjes

Lancetvormig, vlak , ten halve in drieën gedeeld.

De Stengblaadjes komen in figuur, byna, met

de anderen overeen. Het heeft weinige Kroo-

nen , wien het algemeene Omwindzel ontbreekt.

De buitcnfte Bloempjes zyn ongelyk, de bin-

Eenften gelykbladig, allen wit van Kleur. Het

Zaad heeft vier diepe Sleuven en drie dikke Rib-

betjes, verfchillende door zyne grootte en dikte,

(byna als die van Koriander,} van het Peter-

II* DUh vux« snK.
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IV. fclie-Zaad en naby komende aan dat derCroo-
Afdeel. ^^^^ K^rvd , doch het is op de Ribben

Hoof'd- niet gekarteld en geelachtiger van Kleur.

STUK. Zonderling is , 't gene L o b e l van het gebruik

^f^^^'^y
ÓQCzts Zaads Ichryft, Jndien de Oven der Bak-

keren te heet is
, zegt hy , zo dat men vreest

dat het Brood zou mogen verfchroeijen of ver-

branden , dan werpen zy daar ia, een of twee

Handen vol van het rype of onrype Zaad deezes

Kruids, door welks gekraak en zonderlinge kragt

die Hitte beteugeld wordt. Deze gewoonte werdt

door de Bakkers in West- Vlaanderen onderhou-

den ; gelyk hem door den Edelen geleerden Heer

Jakob van Hallewyn, Heer van Voxvrye, een

groot Liefhebber der Kruiden, was verhaald.

Zo deeze Hiftorie waar was, zou men daar

uit befluiten mogen, dat het Zaad niet van een

zo fchadelyke hoedanigheid ware als het Kruid;

't welk, met en benevens de Groote Scheerling,

dient om de Vraagen te beantwoorden vanLiN-

N^X'S. Of 'er ook Tergiftige Kroontjes -Kruiden

op het drooge groeijen en of niet alle deeze Krui-

den Aromatiek zyn ? De eerfte , naamelyk , wordt

door dit Kruid beveftigd : de laatfte om ver ge-

worpen. Deeze Kleine Scheerling heeft, als bo-

ven gezegd is, byna geen Reuk, en niettemin

eene Dolmaakende kragt.

Ik iwyfel niet of de Hiftorie van Tra cüs,

dat zekere Vrouw, onder de Pinflernakels of Ka-

rooten , ecnige Wortels van Scheerling gekookt

cn genuttigd hebbende , daar door als dronken
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ziMeloos wierdt : zo wel als die van K i r- IV.

c HE RUS, welke de zonderlinge Toevallen ,
'^'^f^'

twee Geeftelyken door h^t eeten deezcr VVorte- Hoofö-

len, in plaats van Peterfclic- Wortelen , ovcr^"^^^'

gekomen , befchryft (^} ; zal op dit Kruid zien.

Immers met de Groote Scheerling kan men zig

zo ligt niet vcrgisfen als met deeze Kleine, en

de Toevallen verfchillen grootclyks met de uit-

werkingen van ;het ceten der Wortelen van de

Groote, of van de Water -Scheerling , hier

voor befchreeven : dewyl de ecrfte langzaam

door verdooving der Ligh.aaras - Geeftcn ; do

andere door Stuiptrekkingen zeer fchielyk de

Dood veroirzaakt. Wil men , ondcrtusfchcn,

nog een nieuwe Hiftorie der uitwerkingen van

de Wortelen der Scheerling, (die overvloedig

groeide in de Tuinen der Burgeren van Nieuw.

Angermond, inde Ukker- Mark van 't Brandcn-

burgfchc, en dus geen andere fchynttezyn din

deeze Kleine Tuin -Scheerling:) zo als dezelve

in 't voorfte deezer Eeuw is voorgevallen. Men
vindt dien aangaande het volgende door ecnen

Geneesheer van die Stad , L i m p r e c h t ge-

raamd, aangetekend ct>

„ In 't Dorp Altkunigcndorf , omtrent cea

Myl van deeze Stad, door deszelfs Heeront-

33 booden zyndc, om verlcheide Patiënten, die

%, ver-

(*) KIECHER. Traa. dt Ptjlt. Vid. GeoïïR. Mat. filtd,

(t) Efhim. Nut. Cur. VOL. I. Oh. ji. p. 97.

L
H. DEIt. VXII. STOK.
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IV. ,3 vergiftigd waren , by te ftaan ,
fprong ik ylings

A^^EEL. paarde. Toen ik aldaar in 't Kachel -Ver-

HooFD' j, trek van zekeren Boer tradt , verbeeldde ik

STUK. my bykans in 't Dolhuis te zyn gekomen.
Twrevjy- ^Q^st zag ik op ccn Bank, naast aan den Ka-

„ chel , een Perfoon zitten, die met traanende

Oogen dc benaaiiwdfce zugtingen voortbragt.

Aan de zydcn van 't Vertrek lagen 'er twee

,

3, waar van dc een over fchrikkelyke Euikpyn

klaagde , de ander gedompeld was in een

3, diepen Slaap , waar uit men hem naauw-

„ lyks opwekken kon. Terwyl ik met de Ou-

55 ders over de oirzaaken der Kwaal en dc

j. Hulpmiddelen fprak , komt een Dogrer al

„ lachende cn fpringcnde op my aanvallen ;

„ en een andere wilde my met Vuiften

flaan. Dit ruinocr bedaard zynde, werdt my
j, 't Geval aldus verteld.

Alle dccze Patiënten waren door een oud

Wyf in de nabunrfchap , dc Weduw zyn-

„ de van een Yzerfinid, onthaald op Ery,die

j, zy gemaakt ludt van zekere Wortels , wier

,5 lekkeren Smaak zy niet genoeg kon pryzcn.

„ De Wortel my getoond wordende, kende

„ ik hem aanflonds voor dien van Dolle Ker-

5, vel , welke gekookt den Smaak heeft van

„ witte Wortelen. De Bladen , die hy voor

„ het in 't Zaad fchieten maakt , hebben voi-

„ flrekt do figuur van Peterfelie, maar gecvcn,

5, als menze tusfchen de Vingers wryft, ecQ

„ onaangenaamcn Reuk.".
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Door Braakmiddelen werden alle die Patico* i^-

ten wel dra herfteld ; doch zulks gelukte niet "^'^J'^
5n een jong Kind , het wcIIc Pap van ddrgcly- Hoo»x»-

Ice Wortelen hadt gegeten , en die Gceftflyken

,

waar van Kircherus fprcekt , waren na een

langduurige Kwyning ook geflorven. Daar uic

blykt, dat de Tuin - Scheerling insgelyks Ver-

giftig is , hoewel minder fterk dan de Groote

Lafid- Scheerling , die wederom in deezen van

de Water - Scheerling verre overtroffen wordr.

BoERHAAVK Verhaalt , dat zeker Huisgezin

van twaalf Pcrfoonen , dit Kruid voor Peterfelie

gebruikt hebbende by 't Middagmaal , daar van

gevaarlyk ziek was geworden , en niet dan door

het rykclyk gebruik van Azyn en Wyn , na ver»

loop van tyd , tot herftelling kwam „ Men
oordeelt, zegt Doktor Short, dat ftcrke

„ Wyn het befte Tegengift in deezen zy (f).

(*) KUTTt Mat. Mti. p. 12?.

(t) Enkel Melk is door de Ouden reed» sfj een tegengift

asnRcpremen , cn ook onlangs in Duitfchland dïenftig bevon-

den : doch het vctfchiit veel of men her Kruid dan de Wot-

hoe Jang het geleeden zy. Ingevaile de Wortels mauw ge-

bruikt zyn e« men 'er aanftonds /lykorat, dan is de Ontlas-

DEtl^ VIII. SrUK.
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ÏV. ifc ken een Dame, die zeer veel Smaak ia
Afdeel.

peterfelie hadt, en een hartelyk Ortbyt van

Hoofd. „ jonge Bladen van Dolle Kervel in plaats van

ii dien deedt. De misflag werdt wel dra ent-
^Tw«wy.

^^^^ j.^^ ^^^^ p.^^.^ bQÜcn

Franfchen Brandewyn, ineens, opdrinken; 't

„ welk haar in 't minst niet aandeedt en zy hadt

„ ook geen nadeel van het Kruid" C*). Derge-

lyke Verhaalen vindt men meer, die dikwils on-

geloofbaar en niet gemakkelyk te ontknoopen

zyn , welk Soort van Dolle Kervel 'er bedoeld

worde, en hier uit kan hetontftaan, dat men
zo geweldige uitwerkingen van deze Scheerling

door fommigen geboekftaafd vindt (f).

Dit blykt inzonderheid uit de volgende His-

torie , welke men op rekening van de Tuin-

Scheerling gezet heeft» De Heer R i v i e r e

gaf, den 24 Mcy des Jaars 1708, aan de Ko.

iiinglyke Sociëteit der Weetenfchappen van Lan-

guedok, te Montpellier, berigt van een droevig

Geval , te Servian , in het Stigt van Beziers

,

gebeurd. Een Meisje van egt of negen Jaaren

,

de Kost zullende klaar maaken voor het Huis-

gezin , van Vader, Moeder en vyf Kinderen,

cam een hand vol van dit Onkruid, *t welk zy

niet kende, en, hetzelve fyn gcfneeden heb-

bende , bakte zy het in een Eijerkoek met

Kruim

() Short Mtdid»* SrUtawica. p. iji.

(t) Vtdc HALLKRUM , loco citato. Itoin W£HIROM. F'
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Kruim van Brood. De Ouders, van 't werk ko- IV,

mende , aten daar ^'an met al hun Kinderen
,

zonder dat het hun kwaalyk fmaakte. Dei an- Hoofo-

dercndaags waren zyaltemaal ziek. Den volgen.

den Itierf een Meisje van zeven of agt Jaaren, -^'-f^*"-*»

*t welk door den Vader, die omtrent vyfenveer-

tig Jaaren oud was , met zwaare Hoofdpyn en

Slaapzugt bevangen geweest, maar éénen Dag
overleefd werdc. Een Dag daar aan ftierf een

Meisje van zestien of agtcien Jaaren, 't welk
'

zeer onrufliig was geweest , hebbende ook Pyn

in 't Hoofd gehad , met Braaking en Koorts

,

gelyk de anderen. In't Lykvanden Vader vondc

men een zwartachtig Vogt in de Maag : de Le-
ver was hard en geelachtig : de Milt Loodkleu-

rig : de Mond van binnen zwart. De Moeder
en de drie overige Kinderen , waar van zy 'c

pngfte zoogde , hadden dergelyka Toevallen

,

doch ftierven niet : misfchien om dat zy minder

van den Koek gegeten en vcrvoigecs Triakel

met Brandewyn gebruikt hadden : 't welk als

een Tegengift onder 't Landvolk berugt is in

die Landen (^).

CoRiAWDRUM. Koriander.

De Kenmerken , hier van , zyn een geftraaldtf

Rloem , met ingeboogcne uitgerande Blaad-

jes ; het algemeenc Omwindzel eenbladig , de

by-

(*; K^. U Socleié R. de MoHtp^llier. Tom. I. p. 170.

L 3
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IV. byzoDdere gehalveerd , en eecc Kogelronde

^'^f^""''
Vrugt.

Hoofd- Twee Soorten zyn in die Geflagt begreepen,

naamelyk.

T. (i) Koriander met tnkelde ronde Vrugten»

Het Zaad van dit Kruid is algemeen bekend

Tajnme. onder den naam van iTorw^rffr , maakende des-

zclts Zaadjes, nog aan malkander zittende , een

Vrugtje van Kogelronde figuur , byna zo groot

als Peper. Het behoudt zynen L^itynfchennaam

,

die van het Grickfch Korion of Koriannon af te

leiden is , in de meefte Taaien. Het komt van

zelf voort in de Velden der Zuidelyke dccIcQ

van Europa , onder 't Koorn; wordende hier,

in Zeeland, als ook in Noordholland , by Enfc-

huizen, veel gezaaid.

Men noemt het Groote Koriander, in tcgen-

ftelling van de Wilde, niectegenftaande het maar

een dunne bteng heeft , van een EMe hoo?. De

Bladen zyn verdeeld in fmallc Snipperingen. De

onderden heeft het vcfcl brecder ; de bovtnfccn

fmaller; gelykende de eerften veel naar die van

't Moederkruid. Het heeft lugtige Kroonen van

witte Bloemen, waar op 't gezegde Zaad volgt
^

dat eerst groen is , vervolgens geelachtig. De-

Ci; Corianirum fmaibus globofis. S^Ji. Kat. XII, Gen-

3n. p. =13. Xlll, Gen. Ji6. p. 237. H. CUff. Ups.

R, Lu!,dh. los. GouAN Afcttsp. i4r. Mat. Med. 13 j. Cod-

andnm majas. C B. Pit. ijJ. To'JRNf. Infl. jk?. T. i«8-

Coriindmtu. ClM. Eplt. sn. Lo::SL. 705. DOD. Pempi-
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Dcwyl dit Kruid cm Stank heeft als die IV-

der Weegluizen, zo hebben Ibminigcn hctzcl-'*''^^''^^'

ve mede voor VergiTcig gehouden : nm ir het Hoofd-

Zaad, ryp en droo:i; zynde, heeft in tegendeel '^"'^V

een aangcnaamen Kruiderigen Reuk ; doch is
'^^"^"^

bitterachtig van Smaak. Men houdc het voor

een Windbreekend en Hartfterkend Middel ,

gelyk veele andere Kroontjes - Zaaden , en het

zou tegen afloopcnde Koortfcn byzonder dien-

ftig zyn. Het behoudt echter aitoos iets dat

het Hoofd beroert , cn hierom is het Bier ,

daar mede aangezet , Iterker dan anders ; maar

aan Koek geeft het een aangenaamen Kruide-

rigen Smaak. Uitwendig wordt 'cr, in Zalven,

gebruik van gemaakt tegen Vunrigheid , Schurft

en andere Huidkwaaien.

(a) Koriander met dubbelde Frugten. u.

Deeze groeit ook wild in de Velden van Ita-^v!!^'^.

lie. Zy heeft een enkelde Stcog: dc Kroon is

zelden famengefceld of meervoudig: het alge-

mccne Omwindzel eenbladig; byzondere b.ecfc

het niet: de BloGmblaadjcs zyn niet gcftraaKJ^

de Meelknopjes paarfchachtig. Twee ronde

liol.

CO CerUrJrum Fruftibus A i)'m's. H. Clif. R. Lugdi,

Gf.r. Ptov. 250. Cor. minus lefllculnum. C. B. Pin. ist.

rixK. T. 169. f. 2. TouuNF. U/l. ixi. Coriandti altera

i :on. DOD. Ptmpt. 302. LOB- her.. jo6. /t. Cor. fylvcftis

f'-rtldisfimara. C. B. Pin. 158. Src r<rrj«. II. p. 48.

L4
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Bolletjes by elkander gevoegd , en dus TeftikcT-

achtig, maaken de Vrugt uit, veeT naarr die van

*t Kleefkruid gclykendc. De Stank van 't Kruid

is fterkcr dan in de Tamme ; van die Vcrlchei-

denhcid ten minfte , welke den naam van Wil*

de uitermaate Stinkeude Koriander voert.

S c A N D I X. Naaide -Kerveh

Een Elsvormige Vrugt: een geftraaldc Bloen»

met uitgerande Blaadjes : dc Blommetjes in 'c

raidden dikwils Mannelyk, en het Loof naar dat

van Kervel meer cf min gclykcndc ; maaken

de Kenmerken uit van dit Geflagt, waar intiea

Soorten , meest Europifche , vervat zyn : als

(i) Naaide - Kervel met gejleufde gehoekte

Z(mden,

Deeze Soort , die Myrrhis genoemd wordt

wegens den Reuk, groeit op de BergvcWcn ia

Italië en Provence. Men noemtze in 't FraDfch

CerfeuU mus^ué , in 't Necrduitfch Welriekende

Kervel. Zy komt by ons niet dan in de Tuinen

voor. *c Gewas en Loof gelykt zeer naar de

Dolle Kervel , maar het Zaad verfchik groote-

lyks , als zynde grooter dan Komyn - Zaad , lang-

wer-

(i) Srtninibus falcaiis aagulatis. Syjl. Nat. Gen.

«4. R. I.uiilr. III. GonAN ^JoKsp. 146. GeR. l'rov.

T«5LTiNï. hft. u«. T. 17?. Mytrhis mijor Cicutnia odorata.

C. 3. Pin. 160. Myithis.DOü. Pmpt. 'Cl. loa. h»n. 73*-
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werpig, dik en zwartachtig, eeniG;szins fpits ge- IV.

punt, doch weinig overeenkomende met de op-

gegevene Kenmerken. De Wortel is lang enHooFo-

wit
,
eenigcrmaate voos , doch zoet ea tot Spy-*'''^"'^»

ze bekwaam , fmaakeudc byca a's de Pinfter-

(O Naaide Kervel , die de Zaaden effen en

%eer lang gefnuit heeft.

Deeze is in de Zaay- Landen der Zuidelyke

cn middelftc deelen van Europa , zelfs ook m
onze Provinciën , gemeen. Dc Italiaancn noe-

menze Scandice , naar den Griekfchen naam

Seandix* Men heeftze te Ro ne ook Acula oi

Naaldckruid genoema gehad , wegens de figuur

der Zaaden, en dit volgen de Franfchen met
Jiguille de Berger , dat is Herders - Naald : de

Engeifchen met Pinkenelde en Storckes - BUI of

Oijevaars • Bek j gclyk djt Kruid ook hier te Lan-

de , by de Boeren , geheten wordt. De Duit»

fchers noemen het Nadelkorffd, Fenus - Strahl

en Hechetkatn; zinfpeelende opPe£ten Feneris ^

«en bynaam, welken het bekomen heeft van de

Kamachtige figuur der Zaadhoofdjes. In Spanje

heet het Quixmes ; wordende aldaar ter Markt

gebragt ais Moeskruid , op fomroige plaatfcn.

Het

(2) ScarJix Scmin. IxtÜ'us Roftro longisfimo. //. Cllf.

Ufs. R. Lugd^. Scandix Semine Roftiato vu/giris. C.S.Pifi,

isi. Scandix Pcélen Vcneiis. DOD. Ptmpt. 701. Loi. Icyii^

rcdlan Veneris. Cam. Epiu 394-

L J
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IV, Het heeft ccnigermaate den Reuk en Smaak

vf" van Kervel en is van geneezcnde kragt ook niet

Hoofd ontbloot.
STüK«

Qjj. j^fyjjj i^eefj. Stcngetjes van een Voet

j^^g ^ ^^j. j^^gg ^ ^ verdeelde Bla-

den i de Vinnen gevind ; dc Vinnetjes zeer diep

in tw^ee- en drieën verdeeld, vlak en zeer fmal.

Het heeft de Kroonen meest enkeld , en de

Blaidjcs van 't Omwindzel zyn doorgaans twec-

hoornig. Dc Blaadjes der buitenfce Bloemen

zyn zeer ongelyk; der binnenften byna egaa!

;

cenigen Mannclyk anderen tweefiagtig. Dc Bek-

ken der Zaaden zyn wel twee Duimen lang.

iTi.
_ (3) Naaide - Kervel metglanzige Eyrond Naald-

artfoifum. vormige Zaaden , en zydelingfe ongejieeldt

M^t Kroontjes.

Decze Soort is de Gewoonc of Tuin -Ker-

vel , die in de Zuidclyke deelen vao Europa

gezegd wordt van zelf voort te komen, doch

in de middel fte en Noordclyke dcelcn meest

in de Moeshoven wordt geteeld j hoewel zy

•ook hier en daar , aan de Wegen en kanten der

Akkeren , zelfs hier te lande, in 't wilde komt

opfchieton. Men noemtze, volgens den Griek-

fchen naam Chatrophylkn , in 't Latyn Ccrefolium ,

iü't IcaliaaDfch Orefoglio/m 't Franfch Ctrfueil,

in

• fj) Scnndix Scmin. nitidis ovato - fubulatts fitc. fJ. Cllf.

%. Luidh. F!. Suec. &c. GBON- ^»>^. 32- M'it. Mti. i3 7-

CliirophyUwa fatiwum. C C Bin. 152. Chiicfolium. DOB-
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in 't Engelfch CherveU in 't Hoogduitfch AV/- VI.

fel- of Kerbelkraut, en by ons Kervel Afdzzl.

De Geftalte is iedereen bekend. Men weet Hoofd- .

dat de bla ien zeer fyn verdeeld cn geelachtig

groen zyn ; de Stengen gegroefd , van binnen

hol , van één tot twee Ellen hoog opfchicten-

de : de Bloemkroontjes wit en de Zaaden als

gemeld is. Het Kruid heeft een byzondere

welriekende Geur cn geeft eene Kriiiderigheid

aan het Moes daar het in gekookt wordt. In 't

Voorjaar gezaaid zynde, fchiet het in de Zo-

mer fchielyk ; doch in de Herfst gezaaid zynde

.

duurt het den gantfchen Winter.

Dc nuttigheid van dit Kruid is in een byzon-

dere Verhandeling daar over , door H e l w i-

Gios, befchrecven. Het is uitwendig, in Pap-

pen, een zeer goed oplosfend en verdryvend

Middel: inwendig dieRt het Uitgeperste Sap, by
uitftck , tot wcgnecniing van Verftoppingen der

Ingewanden , als ook tot rypmaaking der Flui-

men in de Borst. Men pryst het tegen dc Roos

en Gezwellen , en byzonderlyk in eene Op-

ftopping van 't Wateren , den Steen en 't Gra-

veel ; zynde , zo wel als *t Zaad , by uitftek

Pisdryvende. Ook wil men dat, door dcszelfs

gebruik , het Zog vermeerderd worde.

(4) Naaide - Kervel met Eyronde ftekelig9 iv.

Zaaien , eenvormige Bksmen en eene glad- J^thtlfant

f4) Sccndix sem. ovatis h'spidis. &f. ScantJ. Scm. liispi-

U. Dm,. VIII. $TW,
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De ruuwheid der Zaadjes onderfcheidt dit

v?.''''^' Kruid , dac men mide Kervel noemc, van de

Hoofd- Kervel , naar welke het in Gcftalte veel gelykt,

wanneer zy beiden groeijen op fchraale Gron-

LjT'^^'den. Men vindt het, zo in onze Nederlanden

,

als in andere deelen van Europa, op wilde woe-

fte plaatfcn, aan de Wegen, Dyken, ja zelfs

aan Muuren by Geceveen elders onder dc Dol-

le Kervel groeijende.

V. (5) Naaide -Kervel met Elsvormige ftehlige

jiufiTJif. Zaaden , geftraalde Elomen en gladde

Zttideiyke. Stengen.

Deeze groeit op zeer dorre , opene Bergvel-

den in de Zuidelyke deelen van Europa. Van

de gewoone Naaide - Kervel , die men Venus-

Kam noemt , verfchilt zy meest door de Groei-

plaats , zynde Reukeloos , volgens G e r A r d;

maar, volgens anderen, hebben de Bladen , als

zy gewrecven worden , eenigerraaate den Reuk

cn Smaak van Kervel. Sommigen zeggen
,
datzy

,

gekaauwd zynde, naar Anys ruikt, weshalve,

en om dac de Bladen cenigcrmaatc naar die van

Vea-

, C/^ lOT. :F/. Sutc. R. Lu^dy lli.Myrt

biev'ibus hLfut

(j) Sccndix

14<f. GRR. P
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Venkel gelyken , Columna haar Anifomara- IV.

tlirum heeft getyteld. Afdeei

(6) Naaide- Kervel met byna Rolronde Jiekc iTuI!''

liga Zaaden , een ftekelige Steng en ge- vr.

zmUen Knietjes. J^'}f'

Op Sicihe is de Groeiplaats van deeze , die

üc Steng ruuw heeft door zagte omgcboogen

Doorntjes ; de Leedjes van boven Knoopig ver-

dikt de Bladen driemaal drievoudig ; de Vin-

blaadjes ingefneeden, ruuw en uitgebreid. Hetal-

gemeene Omwindzel ontbreekt : de fayzoodere

zyn twee- of driebladig, Elsvormig, klein: de

Vrugten ftekelig door opftygende Haairtjes,

lang , Rolrond en aan beide enden ftomp.

(7) Naaide -Kervel met zeer ruige Zaaden , vrr.

wier Haairtjes tem %q lang zyn als het /^J^^f*'

Zaad. ^^t^^

In Egypte groeit deeze volgens Doktor Tcr-
JRA , met Stengetjcs van een half Voet hoog,

byna glad , zo wel als de dubbeld gevinde BIa«

den , wier Vinblaadjes Lancetvormig Eyrond

zyn. De Heer Fors kaohi- heeft aldaar, by

Aie.

Cé) Scandix Sera. fuf)cyliodr. hispidi» &c.Ch«oph. Articu'

Jis tumidis Sec. H. Ciiff. loz. R. Lugdi. tii. Cercfoiiura an-

nuum nodofum &c. MORi». H./1. Hf. p. joj. S. 9. T. 10.

f- 4> Mynbis nodofa annua Semine aapero. Mor. it/^e;. zgg.

{7) Seandix Sem. hitfutiiCtnis , PÜis Semine dup!o lenjlo-



IV. Alexandrïe , een Soort van Naaide - Kervel ge-

^v^f^ vonden , die de Vrugten of het Zaad wel zeer

Hoofd- ftekelig, doch de Stengen ruuw hadt, worden-

^tI'w
Scandix infejla geheten (*), gelyk

volgende by den Ridder, waar van de befchry-

ving aan zyn Ed. door D. Z o e g a is mede-

gedeeld.

VIII. (B) Naaide - Kervel met de buitenjle Zaadeit

inflflt!''
jlekelig en half Klootronde Kroontjes zeer

,

üedoorn- digt getropt.

De Steng van deeze was , in de Pot
, byna

een Voet hoog gegroeid , met I31aden als die

van Kerv«l. De kleine Kroontjes hadden omtrent

zes vrugtbaare en voorts onvrugtbaare Bloemen

;

de Meeldraadjes lang, met paarfchc Mcelknop-

jes ; de Bloemen wit. Van de twee Zaaden was -

het buitcnfte alleen met gewrichte Doorntjes

bezet : het binnenfte flegts ruuw , gelyk de bei-

de Zaaden van hét middclfte Bloempje.

IX- (9) Naaide -Kervel met de Zaaden korter dan

jUrT'^'' ^^^S^ Steeltje,

biocmige. (ïo) Naaide - Kervel met glanzige , Eyrond-

Leggende. () Rjr. jEgypt. Arah. Hafn. 177$. p. 51.

(s) Scaniix Seraire exreriorc hispids, Umbdluüïconfcrtll»

(yj Scandix Sctn. Pcdtancu.'o villofo brcvioribm. R. Lugü.

pofitis. GRON. V-irg. 147. Cercfolimn Virg. prium'jrtiJ Fu-

naiiz fbliis. Mo&is. tlijï, III. p. s.9. T. iLfii-uItioi.
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Elsvormige Zaaden en Vir.sw^s' verdeelde IV".

Bladen,
Akdeel,

De voorgaarde is een Levantfche, deezc een stuk»

Virgiiiilchc , mee Bladen als van Duivekervel ^;iï«:«*»

of wier Vinblaadjes op de manier van Varen in-

gcfneedcn zyn , cn witte Bloernen,

Cherophyllüm. Wilde Kervel.

De byzondcre Kenmerken van dit Geflagt ,

zyn , een omgeboogen holrond Omwindzel : in-

geboogen Hartvormige Bloemblaadjes en eene

langwerpige elFene Vrugt.

Het bevat eenigc Soorten van Wilde Kervel^

terwyl de Tamme of Tuin -Kervel, daar het

den naam van voert, reeds in het voorgaande

is befchreevcn»

(i) Wilde Kervel met een gladde gejlreepte 1.

Steng , de Knietjes een weinig gezwollen. ^tf/>?wj

Deeze, die by ons, hier om de Stad, en ver ^^ladzw

der by de Wegen en Velden, door geheel Ea-

ropa , onder de Ruigzaadige Naaide - Kervel
^

voor-

(I) CUro^hylIum Caule l«vi ftriato, Sec. SyA Nat. XII.

phyll. Sem/liïibl nitidis. H. Cliff. loi. R. LugM. iii.

Müt. Md. i+j. Fl. Sutc. Bdr. &c. &c. Ch»io,>liy'.!. fylve-

ftte pcrenne Crcuta; folio. TouENï. Ir.Jt. 114. Fl. Lafp. 104.

viilgaris.
I. B. Hijl. lil. p. ili. Raj- -p?. Mytihis. F^;CH^

Jlifl. SIS. Jc. 1P8.

II. WU VIII. STBX*



Ï7Ö BfiSCHRYVINe DER

IV. voorgemeld , cn onder de Dolle Kervel , voort-

^^^f^^- komt, gelykt in Loof veel naar de laatfte. Hier-

Hoüi-O' om is zy ook Ckutaria genoemd , by J. B au-
STOR. HiNüs en andere Autheuren , doch by Do-

jj Q u s , offchonn ckis aangehaald , vindt men

ze n\et(*). De Afbeelding komt voor, byFucH*

siüs, order den naam van Myrrhis y en daarom

noemen fommigcn dit Kruid de Myrrhis van

Fuchjius. MottiSON heeft het ook iu Plaat

vertoond (fj.

De Steng is een dikke holle Pyp , als die der

Dolle Kervel, doch ruig en niet gevlakt. De
Bladen zyn doorgaans glad , met ruige Ribben,

maar fomtyds ook geheel ruig en zeer groot. De
Heer H a l l F. r heeft ze van een Elle lang gc*

zien. De Kroonen zyn plat cn hebben een alge-

meen Ümwindzel , dat eenbladig is
, fomtyds

ODtbreekende ; de byzondere befiiaan uit ecnige

breedachtige Blaadjes , zig door den tyd ombui»

gende. De Bloempjes zyn wit; doch men Iieeft

'er gezien met paarfche Bloemen : de Zaaden of

Vrugtjes Kegelachtig en glanzig zwart ; doch

BoERHAAVE maakt gewag van zodanig een

Kruid met geftreepte Goudgeelc Zaaden.

't Is

(•) Uitgenomen in het Franfche Weik, iluraar de figuK

van FUCHSIUS gebruikt is , onder deii naam van Myrrüs ,

zvnde de Plant, welke dus voorkomt in het Latynfche Werk

,

op de by ( rsnxvs cn BE CJorteb aangehaalde Bladzyde

«elfde hee^t in het Nederdu.tfche Kxuidtioek plaats.

(t; MORIS. Uméeil. 47. T. i. f. 4r. ƒ/</?. in. p. io), S-J-
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't Is een overblyvend Onkruid, in Vrankryk

Ptrftl d'Asne, en in Engehnd Cow-Weed ge- 'vif*"

naamd , om dat in 'c Voorjaar de jonge Bladen Hoofd-

tot een aangenaam Voedzcl voor de Runders en

ander Vee verftrekken. Hierom is 'c zonderling

,

dat de Boeren het zouden vervloeken , zo L i n-

HMus zegt (*). Het komt in de Laplandfche

Bosfchen overvloedig voor , by de Hutten der

Ingezetenen. In Sweeden noemt men het Hund'

lukUt Huiidkax of Hundkimin^ dat is Hon Js-

Karwey. Hcc Kruid wordt gezegd, onderden naam

van Cicutarics Herba , in de Geneeskunde be-

kend te zyn, als tegen het Heet Vuur dien flig.

In Wyn gekookt , zou het kragtiger zyn dan

s, dc Tuin - Kervel , zo om de Stonden te ver-

„ wekken als tegen de Pest en andere Venyncn

;

5, doch wy raaden niemand aan , zegt J. B a o-

n I N u s , om 't zelve in de plaats van Myr-
„ rhis te gebruiken, alzo wy het ecnigermaa-

„ te Vergiftig oordeelen te zyn.'* In twee

Huisgezinnen te Montpelgard, die de Wor-
tels van deeze Wilde Kervel 's Winters had-

den gegeten , in plaats van witte Wortelen ,

hadthy daarvan droevige uitwerkingen, byna als

die van de Dolle Kervel
, gezien. Waarfchyn-

lyk zal dat Moeskruid , bereid zynde van Ker-

vel , die op de Wallen der Stad donr de

Meid verzameld was, waar van Bartholi-

(*) Rufticlj deteftabilis. Htrf. Cllf, p. loi.

M
11. Dm.. VIII. Stuk,
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IV. N u s de kwaade gevolgen in een Burger van Kop-

^' y^^^* penhagen , die kort na den Maaltyd ftierf^gelyk

HooFD' ook in twee andere Pcrfoonen ; verhaalt , zoda-

nig Onkruid zyn geweest (*). In Sweeden wordt

,

tJJT'"'^* het Vrouwvolk , op fommigc plaatfen met

de Bloemen groen geverwd.

chlJóphi- C^) Wilde Kervel met een gladde Steng , die

lumiuiio- aan de Leedjes gezwollen is en van onderen

iZpKhü- ftehfUg.

Deeze heeft, volgens Linn^us, haare

Groeiplaats in Noorwegen, Duicfchland, Hon-

garie , als ook in Switzcrland , alwaar nogthans

de Heer H aller haar te vergeefs, op een

Veld by Bazel, door Gaspar Baühinus
aangeweezcn, gczogt hadt. In Provence groeit

zy op de Bergvelden en is by W'eenen in

Ooftenryk in 't Kreupelbofch en aan de kanten

der Wyngaarden zeer gemeen. Zelfs brengt men

'er, in 't Voorjaar, de Raapachtige Worteltjes,

even als by ons de Knollen, met het jonge Loof

ter

(*) BARTHOL. TÜJÏ. Anatam. rar. Cent. IV. Obs. 4«. Tub

titulo. Olm ex Mirrhide ptrniciofam.

(2) Ch^rophyllum Caule Isvi &c. Leys. Hal. z$%. Cha.

Fol. fupradecompofitis &c. H. Ups. 6^. Chxt. Radice tuf-

Hnat3 Cainofl. H. CUff. 102. R. Lugik. ut. cicutaria Bul-

bofj. C. B. Pi». 161. Myrrhis annua Seinine ftriato lacfi,

Tuberofi , nodofa
,
Coniopliyllon. 'Pluk. ^Im. 249. T. ro**

f. a. Myrrhis foctens. Riv. Pent. ^9. Hau.. lUlv. G»»'

Pr9v. zsi. KHAM. Anjïr. jt.
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ter Markt; doch welke Spyze, zo Clusius IV,

aanmerkt, fomtyds het Hoofd bezwaart. In de

Elfaz houdt menze ook , na het affchillen van Hoofd-

den zwarten Huid, als Raafpjes gegeten, voor*"^"^'

zeer fmaakelyk.

Hoe klein ook deeze Wortelen zyn, maakt

doch het Kruid een enkele Steng van eens Mans
langte hoog , met ros bruine Vlakken en gladde

Leedjes , van boven verdikt. De Bladen zyn

glad en zagt , lang gedeeld met zc-s of zeven

paar Vinnen , die breed en wier Blaadjes in drie

of vieren verdeeld zyn. Het heeft de Bloemen

wit; de Zaaden Eyrondachtig en geflreept, taa-

melykgroot, naar Anys ruikende, zo fommigcn

willen , zynde de Reuk van het Kruid volgens

finderen ftinkendc.

(3) Wilde Kervel met een ruuwe Steng enge-

zwollen Knietjes. phyiium

Deeze , die , zo wel als de eerfte Soort, aan^^"^"*'

de Wegen cn in Wildernisfen , door geheel Eu-

ropa zo wel als in onze Nederlanden groeit , ver-

fchilt aanmerkelyk door haare bruine of bruin-

paarfch gevlakte Steng. Het is een Jaarlyks On.

kruid,

(3) ChxrophylltiTn Caule fcabro &c. Chir. Caule maculato

&c. U. Ch(f. R. Lurdb. Fl. Sutc. Govah. Momp. Sec. Myr-

fltiv. 453. Gort. Bd^. «S- Chirophyll. fylveftre. C. B.

Pi"- Hl. Myrrhis annua vulgaris Caule fusco. MOBls. H-Jt.

V- ioz. S. s. T. 10. f. 7.

M 2
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IV. kruid , dat het Loof ook zeer fyn verdeeld en

^^vi.^''* ru^g» ^^^^ V^rcn gelykende heeft. In

Hoofd- hoogte komt het met de eerftgemelde overeen.

«TUK. Qf dit meer begaafd zy metdegedagtehet Hoofd
^Tu;«ty;-

{jj^j-Qj^rgnde hoedanigheid , gelyk de bynaam fchync

aan te willen duiden (f), is my nietgebleekeo.

De Kroontjes van hetzelve knikken eer zy open

gaan.

IV. (4) Wilde Kervel met een egaale Steng; de

Pb ^Uum'
Blaadjes fpits ingefneeden ; de l^rugten

hlfltum. met twee Baardjes.
Ruige.

Dit Kruid , dat aan de kanten van Beekjes

en op vogtige Bergvelden , in de Zuidclyke

deelen van Europa, groeit, is in Switzerlai

niet zeldzaam. Men vindt het Witte en Roo-

de Cicutaria der Moerasfen , door C. B a u h i-

N u s 5 getyteld. Tot hetzelve behoort de Broc-

kenbergfche Myrrhis van Th a l i u s en de Ruig-

achtige Berg -Sefeli met Bladen van Dolle Ker-

vel, volgens den Heer H aller.

(t) Sommigen hebben dien veranderd in temultHttm ; tca»

men vindt het dus overal by LiNNJSUS.

(4; Chxropiyilu», Caule arquali Sec. Gottan Monsp. I47»

Kram. Au/tr. 7%. |ACq. l^irj. ,0. Grr. Prtv. 2si. Chxu
Poliolis d.sfeais Sec. H. Clif. 10 1. R. Lugdb. iii. Cerefor

lium latifolium album 8t tubrum. Mokis. Hifl. III. p. jo*.

5. 9. T. 10. f. 6. CicutJria paluftris latifolia alba & rubrl.

C. B. Pi», ifir. Myrrhis paluftris. Riv. Pent. jo. Myrr. Scia.

cutat fofio Sbhitfutum. C. B. Fin. ui. Prtir. |j. Cictttaiil
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De Wortel , die eenige Ellen lang is
,
geeFt IV.

by tusfchenwydcen Vezels uir, gelyk die van de

Water- Kervel. De Steng is pypachtig hol, ge- Hoofd-

armd , en zeer ruig door ftyve Haairen. De"""^'

Bladen zyn nu breeder dan fmaller, van onde-

ren ruigachtig, en hebben de Vinnen gevind; de

Vinblaadjes fcheef tweekwabbig, rondom met
fpitfe Tandjes , de uiterften famengevoegd. Op
de Tandjes hebben zy witte Stippen of Klier-

tjes, De Kroonen zyn klein en rond, ook knik-

kende voor dat de Bloempjes ontluiken , en kort

gefteeld. De Bloesfem is wit of rood van Kleur.

Het heeft de Zaaden zeer lang , fmal en fyn

geftrecpt.

(5) Wilde Kervel met een egaale Steng, de
J-^^

Blaadjes onverdeeld en Zaagswyze getand; pf>yi:um

de Frugten met twee Baardjes,
fJm^^'''
Kcniderfgc.

Deeze Soort groeit in de Ooflclyke deelen

van Duitfchland, hebbende C. Baühinus
haar uit de Laufnits bekomen. Zy gclykt zeer

naar het Gerards - Kruid , wordende van hem
Wilde ruige Reukelooze Angelica geheten , dat

tegen den Bynaani zou fchynen te llryden

;

maar hy erkent , dat de Wortel een Medici-

naaien Reuk heeft. Hier zyn de Steng en B!ad-

ftcelen ftckclig, (6) Wil.

(S ) CUrephylium Cjulc xqaali , Foliolis ferratis integri»

folio. Bocc. Mus. II. p. 29- T. ip. Angelica fylv. hiifu»

inodora. C. B. Pin. if<. Predr. u.

M 2
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IV. (6) Wilde Kervel mt een egaak Steng; de

Afdeel.
Bladen meervoudig f^inswyu verdeeld ;di

Hoofd-
.
Omwindzeltjes gekleurd,

STUK.

V f . Deeze , in lllyrie groeijende volgens den Heer

fhiiTJ' AiiDUiNus , liecft de Steng rond en vooral

GekJeufdc'
on^cren ruig ; de Bladen yl bezet met

'Haairtjes ; de Omwindzekjes Eyrond, gefpkst

en geel gekleurd , vati langte ais de Steeltjes

:

het Zaad als in de volgende, maar fyner ge-

ftreept.

vir. (7) Wilde Kervel met een egaale Steng , in»

GeeSdi> gefneeden Finblaadjes en geklemde Zod' i

Ec. den , die gejleufd en Jlomp zyn,

Deeze Soort heeft R u p p i u s by Jena ge-

vonden en H A L L E R te Gottingen. Dezelve

heefteen Houtigea Wortel die overblyft. 't Ge-

was is ruigachtig , met de Bladen van boven

glad en Spoelvormige Vrugten. Dc Zaaden

zyn geel met donkere Strecpen, ook foratyds

bruinachtig, volgens Mohison.

CS) Wil-

(6) CUrtphyllum Caule acquali Sec. Jacq. Hert. T. $K

Myrrhi$ perennis lutca Daucoidcs. MoRiS. Hiji. m. p. jos.

S. 9. T. 10. f. 6. PLUK. Phyt. 100. f. j ?

(7) Chétrophyllum Caule a;qua!i &c. Myrrhis perennis all«

Ru». Jen. p. 227. Myrr. Radice Lignofi pcrenni, HAtt-

Coit. i«4. Myrrhis minor, C. U. Pin. 160.
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(8) Wilde Kervel, die Heejlerachtig is. IV.

Deeze , een Dolle Kervel Boom genoemd
fj^^jTj^

door P LUK E NET 5 die in Virginie groeit , is stuk,

'

nogthans maar een Heefter , met Eladcn van vmi.

Wilde Kervel, zynde zeer groot, de Vinnen
^^^^i?,';*-

wyd van elkander, niet ruig, Zaagtandig inge-

fneeden, Zy draagt dunne witte Kroontjes , wier Boomack-

liloempjes allen vrugtbaar zyn.

Imperatoria. Mecftcrwortel.

Dc byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn, een rondachtige famengedrukte Vrugt,die

in 't midden bultig is , aan den rand gezoomd.

Het heeft ingeboogen gerande Bloemblaadjes.

De eenigfte Soort daar van (i^, onder dien^^
J-^^

naam bekend ,
groeit natuurlyk op of aan den rTIo^lu-

voet der hoogfte Bergen van Switzerland, Oost-
'^j*êj,e.

enryk en Provence. *t Is een Kruid , dat uit een

Knobbeligen, gerimpelden WoricI, die voort-

kruipt , Steelen voortbrengt van een Voet lang

,

rond en lievig, zyndc de Bladfteelen van groo-

te Bladen , die uit Lancetvormige Vinbladen fa-

(8) CUrepiyllum Fruttcofum. Cicuta AtT)or Virginiani,

?Lux. M^,nt. 49. Cicutatia Ath. Virg. RAJ. Supp!. 2,7.

(O Imperatoria. Sy/l. N.u. XU. Gen. 356. p- zis. reg.

tlll. Gen. 359. p. 238. H. C/»^. loj. Ups. 6$. R. t-^rV*.

Imper. OftrutUiiim. Lob. Icok. 700. Aftrantia. DOD. Ptmpt.

110. Magiftranha. Cam. Epit. 5}2.

M 4
II. DSEL. VIII. ST«K,
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IV. mengertdd zyn , fomtyds drie- fomtyds twee.
Afheel.

j^^^a^^jg ^ op de kanten fpits getand. Hier tus-

Hoofd fchcn komt een getakte dikke Steng voort, van

een of twee Ellen lang , met een breede witte

Twivjy
j^joojj getopt, die geen Omwindzcl heeft: maar

dat der ramenQellenJe Kroc^ntjcs is veelbladig,

fomtyds naauwlyks te vinden. Het Zaad is rond-

achtig, geürecpt, dikwils aan de kanten gebla-

derd en fchraal voorkomende, welk laatQe meer

plaats heeft ia Kroontjes - Kruiden die voort-

ïoopen.

De Wortel is in zulk een achting by de

Ouden geweest , dat zy 't Kruid deswcgcn

Ajlrantia, als met den invloed der Sterren be-

gaafd , en Magijlrantia of IMeefterwortel ge-

noemd hebben. De Latynfchen naam Ijnpera-

tcria heeft cene dergelykc betekenis. De Fran-

fchen behouden dien , maar de Engelfchen noe-

men het Pellitotre of Spayne en Majtenmt ,

dat is Mccücrkruid. De oirfprong van den by-

Daam, OJlruthium, is zo blykbanr niet.

De gehccle Plant is zeer heet van Smaak,*

de Zaaden hebben een aangenaamen Kruideri-

gen Geur; maar de voornaamlle kragt hecrfcht

in de Wortel , die niet alleen ftcrk Winddry
vende is, maar ook dienftig tegen allerley kou-

de? en Siymerige Verpoppingen , 't zy io de

In,':;cwanJen , in de Vaten, of in de Uitwerp-

buisjes , en dus 't gcheele Lighaam zuivert.

Groote Geneeskundigen gebruiken dikwils den-

zclven tegen het Kolyk, de VVaterzugt, Der-

den-
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dcndaagfe Koortfen , enz. Hy werkt niet alleen IV.

door Zweet, maar inzonderheid op de VVatcr-'^^^E«i-

wegen en verwekt fomtyds ook Afgang. Onder riooFo-

de Tegengifüge Middelen is hy een van dc'TUK*

bcroemdllen. Slymerige Borstkwaalen zyn 'er

ook door tot Geneezinge gebragt. De Stonden

zet hy af, verwekt de Kraam en bevordert de

Vrugtbaarheid. Als een zoogende Moeder een

weinig daar van inneemt, zegt men, doet hy

't Kind Wormen loozcn.

S E s E L I. Berg. Venkel.

Klootronde Bloemkroonen , die een Omwind-
van één of twee Blaadjes hebben, en eenc Ey-

ronde gedreepte Vrugt , zyn de byzondere Ken-

merken van dit Geflagt , dat ik Berg-J^enkel

noem ,
dewyl de meefte Soorten op Bergen voor-

komen en Vcnkelachtig Loof hebben.

't Getal der Soorten , altemaal in Europa groei-

jcnde, is elf, naamelyk

(l) Berg -Venkel met een hellende Steng; de r,

Kroonen voor 't bloeijen knikkende,
^pintiUiiTs''

Het laatfte heeft dit Kruid meteenige SoortenaSgc?*^

van Wilde Kervel gemeen. Het groeit in de

Zuidelyke deelen van Europa, met Bladen naar

die van Pimpernel gelykende,ea geeft een Steng

uit van een Voet hoog , die rond is en voor hec

bloei-



i86 Beschryving der

Tv. bloeijen nederlegt, vervolgens byna regt vs^ordt,

^* met een of twee Blaadjes. De Omwindzeltjes

Hoofd- der famcnftellende Kroontjes zyn fmal; de Zaa-

den ovaal met drie Ribbetjes.

Seffii
Berg -Venkel 7net de Takdraagende Blüd-

momTnum. fieeUu VUezlg, langwerpige effenrandig;

bSi^r Stengbladen zeer fmal,

In dit Kruid gelyken de Wortelbladen naar

het Loof der Karooten , doch de StengbladeQ

zyn Venkelachtig, en, die uit hunne Oxels Tak-

ken maaken , hebben een Vliezigen Steel, als

een Scheede dezelven omvattende. De Steng is

ook maar een Voet hoog , rond en efFcn : de

Kroonen hebben korte Steeltjes en de Zaaden

zyn ruigachtig. Het groeit op Heuvels in Vrank-

ryk en Italië.

ni. C3) Berg -Venkel met de Takdraagende Blad-

Se^oTflc. /^^^^^" Vliezig, langwerpig, effenrandig:

de Blaadjes enkeld en dubbeld, Gsutswy-

ze , glad en langer dan het Bladjiedtje,

(z) Sffe-i Per

aif. icz. R. 1

foüu.n aJul.erin

(3J Sf/fU J'etiolis R3mifc£is &c. ( i

Fr v. :si. Faenicului» fylveftre uim

31Z. Daucus|^IaucofoLo2cL. J. Ü.HiJl. i
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Gerard noemt de Blaadjes DraadachtTg iv.

in dit Kruid , dat in Provcncc en Langucdok,^^"^^^**

op dorre Bergvelden, groeit , en in gcftalce Boofd.

veel naar Venkel gelykt. De Bloemkrooncn zyn^TUK.

voor de ontluiking paarfchachcig , vervolgens

wit, met Meelknopjes van die Kleur.

(4^ Berg -Venkel met de Bladfleelen aan de ir.

Takken Fliezig^ Buikig y uitgerand. ^J^^^'
Jaarlykiè.

In Ooftenryk , Duitfchland cn Vrankryk groeit

deezc Soort , die een geftrekte , geftreepte Steng

heeft , van een Span hoog en daar boven : de

Bladen zyn dubbeld gevind en ingefneeden ; de

Bloemen uit den Violetten witachtig, 't Gehee-

le Kruid heeft een Bokachtigen Reuk , volgens

Vaillant , die zegt , dat het volftrckt de

Saxifraga Pannonica is van Clusi us, en dac

het, in de Tuinen aangekweekt, volmaakt de

Geilalte van het andere Jtaliaanfclte Basterd-

Meunti van Lob el, bekome. De Heer Jac-
QuiN heefc het by Weenen naauwkeurig waar-

genomen en bcfchreeveu.

(5) Berg-

raga Pannonica. Ctus.

U, DtXU VIII, STOK.
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IV. ( Berg - Vc nkel , wier Wortelbladen de Bkad-

'Afdeel.
jg^ Qygj. elkander leggende hebben.

frvK,^' Dit is een zeer klein Takkig Plantje, in Por-

V. tugal en Italië groeijende , dat het Loof byna

^^'ijjf'*'
Duizendblad heeft , zeer fyn gefnipperd

,

Ainmi- fcherp van Smaak. Het draagt vcele Kroontjes,
^^"'se- ^ïg^ Straalcn aan den omtrek langer, in 't mid-

den kort zyn. De Bloemblaadjes zyn wit, de

Meelknopjes Violetachtig, deZaaden gcftreept.

VI. (6) Berg -Venkel met een hooge Jlyve Steng

SS^an-* ^ Liniaale gebondelde Bladertjes.

fcke.'

'

Dit Kruid groeit in de Zuidelykedcclen van

Europa , inzonderheid in Provence by Marfeil-

jc, waar van het den bynaam van Marfiliaa7i'

fche bekomen heeft. De meefte Autneuren ,

naamelyk , achten dit te zyn het Sefeli Masfi-

lienfe , waar van het Zaad in de Theriaak eu

andere Opiaaten ge-cifcht wordt ; doch LiN-

(j) Stfeli Fol. Radicalibus Foliolis imbrcatis. JiCQ; H,n

T. j2. Ses. Petiolis Membrana dcfticutis. R. Lugih. 112. Fa
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NJEüs fchynt het Sefeli Creticum , dat in 't IV.

Genagt van Tordylium , onder den bynaam van

Officinale , befchrcevon is , d lar voor te hou- Hoofd-

dcn. Die Ivan echter geen plaats hebben ,
3^''^^"^*

men acht geeft op de Zaadcn , die voor Se-

men Sefelios Masjilienjis hier in de Winkels be-

kend zyn , volmaakt overeenkomende met de

Kenmerken van dit Geflagt en Hemelfchbreed-

te van de Schildachtige figuur van hec Kriel-

zaad vcrfchillende. Niet minder is het onder-

fcheid tusfchen dit en het Sevien Sileris monta»

ni, hier voor in 't Geflao;t van Lazerkruid be-

fchrccven, dat van fommigen 'er mede verward

wordt. Het Zaad van deeze Sefeli heeft, zo

wel als de geheelc Plant , die omtrent een El-

Ie hoog groeit , een aangenaamen Kruiderigen

Reuk. Te Montpellier noemt men hec Kruid

Fceniculum tortuofum , zegt J. Baühinus,
om dat de Steng, die ftyf en Houtig is, kort

boven den Wortel gedraaide Takken uitgeeft,

en de Bladen naar die van Venkel gelyken.

Dat menze gebondeld noemt , is , om dat 'er

geen twee maar doorgaans vier Vinblaadjes te-

gen elkander over ftaan. Het draagt kleine Kroon-

tjes, en heeft een langen witten Wortel.

(t) Berg -Venkel nut etn algemeen éénbladig vrr.

(7) Seftli involucro un^verfal! nionon^ivllo, Am. Ac.d^^l]^^^^'^'

IV. p. jio. Sefc i rmlHir.. Ugd'- 1. p. jo. ThnpOa

Ire^iculi foiio. C. a. Pin. rem;i faüe , Tlupaa fivf



IV. Omwindzel en gejireepte ^ ïuige, gejlylde

Afdeel, Zaaden.

JiüK?' Deeze, ook in de Zuidelyke deelen van Eu-

Tvjtevjj. ropa ,
op dc Gebergten , groeijende , wordt

"'2^* Turbith der Franfchcn genoemd of Afchgraau-

we Turbith der Winkelen, by Lob el; zyn-

de de Wortel met een zeer fcherp Melkachtig

Sap voorzien, Hy zegt, dat men denzelven, in

de Noordelyke Landen , byna overal voor den

Turbith- Wortel in de Apotheeken gebruikt.

De echte Drogery van dien naam komt uit

Oostindic en is de Wortel van een Soort van
• vïi.ST. Winde, welke ik reeds befchreeven heb*.

VIII. (8) Berg - Venkel metSamengegroeide eenhladi-

f/mara-^'
Omwindzeltjes*

'oofteu- In 't Ooftenrykfe , doch ook in andere dee-

len van Duitfchland , op hooge dorre Bergvel-

den ,
groeit dceze, welke men den naam van

Paarde- F'enkel heeft gegeven. Degeheele Plant

is glanzig. De Wortel lang, een Pink dik, van

binnen witachtig , is , gekaauwd zynde , in 't

eerst zoet en walgelyk , vervolgens bitterachtig.

De S tongetjes zyn maar één of anderhalf Voet

hoog , Biesachtig , met weinige Takjes. De
Wortelbladen , byna altemaal driedubbeld ge-

vird

,

(t)SffiU Involuccüis connato-monophyllis. jAcq. firJ.
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vind, hebben geflcufde Vliezige Bladfteelcn, 11^.

en zeer fmal verdeelde Vinblaadjes. De alge-» ^'y^^^'

ineenc Kroon heeft geen Omwindzel: dat der Hoofd»

byzondere , daar zy uit beftaat, die Klootrond
^

zyn , is ecnbladig , hol , met fpitfe Tandjes ,
^'S^"'**

de Vrugt langwerpig geftreept en glad. Dus

heeft de Heer Jacqüïn dit Kruid , op bloo-

te Steenige Heuvelen, by Hamburg, Medling,

Petersdoif in Ooltenryk, en dus byna op de

zelfde plaatfen, daar Clusuis zyne Saxifra-

ga Pan?ionica vondti aangetroffen ; dochdecze,

fchoon door C, B a uh i n u s , op zynen Berg-

Daucus met veeldeelige korte Bladen , aange-

haald, fchynt nader te behooren tot de Vierde

Soort. Maar dc Paarde - Venkel was daar toe

ook door den Ridder betrokken geweest.

(9) Berg -Venkel met duhbeldgeHnde Bladen ,
Jjr.^

de Blaadjes ingefneeden /pits, de Omwind- r'„'Am/'

zeltjes Borjlelig en langer dan het Kroontje.

BüRSERDs heeft op de Pyreneen dit Kruid

verzameld, 't welk van C. B a uhi nus Alpi-

fcJie Karwey geheten worde. Het groeide *er met

een Stengetje van een half Voet hoog, -

(10) Berg- Venkel met een Draadachtige wyd x.

(9) èffili Fol.duplicato-pinnatis&c. CaruiAlpinum.CB. kende.
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7. gemikte Steng ; de Bladen dubbeld drievoü*

f^^'
dig Linia&l j de Kroonen meest in zes/en

Fo» verdeeld,

\]^y. Aan het Meir van Geneve en in Duitfchland

groeit deeze,met Stengetjes vaneen Voethoog,

dun en rond ; de Bladen klein , met weinige

, Kroontjes. De Heer Halle r hcefczc tot het

Tragofelinum betrokken.

(11} Berg -Venkel met een lange Steng , dit

in Eeltige Knietjes heeft : de Bladen dubbeld

toic.
gsvind} de F'innen Liniaal afjiandig,

In Ooftenryk en Vrankryk , zelfs by Fontai-

nebleau, groeit deeze laatlle Soort, die, in de

Tuin geteeld,een Steng bekomt van Manslang-

te, effen, met witachtige Knietjes. De Bladen

zyn Zeegroen, Liniaal -Lancetvormig, aan de

Steng weinig en kleiner. De Kroonen zyn , naar

't Gewas te rekenen, dun gedraald en klein;

de Bloemen wit.

In de volgende Geflagten , in 't algemeen,

komen geen Omwindzels, van de Kroonen of

Kroontjes, voor.

T H A p s I A. Vkugelzaad.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn een langwerpige Vrui^t, die wederzyds een

Bla.

(11) Se/in Ctaiff elorgato ficc. Mant. ^7- Diucus mon-

iyWeüte elatluj &c. Vaill, Faris. 54. ApUim mant. toU

tMttiPie. C. S. Pin. ISi.
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Bladerigen Vlcu .-el heeft. De Grickfche raam IV,

is van hetEiJand r/wp/«j, alwaar zodanig Kruid '^''Jf^L.

het eerst gevonden zoii z\n, volgens D losco- 4oopIj.

niüES , afkomflij^u Vyf Soorten zyn 'er maar ^"^

in vervat, caamvlyk -D^rv^/i».

(i) VV'UgelzaH ? met gehande ruige Finblaad- I-

jesi die aan 't grondjluk rereenigi zyn. vut/lf*

Deeze, die in Spanje, Portiiga' , Provence en^""'«i

Languedük,wild groeijrrdc gevonden wordt op

Steen ichcigc Gebergten j ma:ikt een ronden Kring

van ruige groene Bladen, tUNfchen welken een

Knoopige Steng trt óén of twoe Ellen hoogte

opflygt zynde een Vinger dik, van binnen hol

cn Spongieus , met een groote geele Bloemkroon

,

die,ali het Zaad aanrypt, Klootrond wordt. De
Bladen gelyken naar die der Fcrula , of naar die

der Dolle Kervel , eenigermaate. De Wortel is

lang en dik , van boven Haairig , van buiten zwart,

van binnen wit , en vol van een Melkachtig

Sap , dat zeer bitter cn fcherp is en walgelyïc

van Smaak. I'^e Spaa'-fchen noemen het Sumil'

Zo, de Frarfchcn in Lm- u dok Malhcrhey dat

is Kvvaadkruid. De Wortel , niettemin , werdc

Thapf,» FoHoli* flent?rs villo1«, BaG coadunuis. ^ifl.

feloponncnfe mijns. f,0B. /««• ió. DOO. Ftrnpt» üj»

vaa

li. Clijf. «or R. Lu.d-,. ti,. Tlupda U -f.iia

P««. i4« ThaplJa prima. Cl I. W ?. ü. p. 19;

•

n» DUL. VIII.



IV. van fommige Apotheekers, in Spanje , in plaats

AïDEKL.
^gjj den echten Turbith gebruikt; zo Clü-

Hoofd- siDS verhaalt.

II. C^) Vleugelzaad met veeïdeelige Finblaadjes

i

Onder deezen bynaam komt een Spaanfche

voor, die Thapfiamet Karooten- Bladen getyteld

Tvordt, Zy fchynt geen andere te zyn dan die

van Salamanca by Clusiüs, aldaar van het

Gemeen Cannaheja genoemdwordende, wegens

de Rietachtige Steng van drie of vier Vingeren

dikte , en meer dan Mans langte hoog. Dezel-

ve, zegt by, heeft de Bladen veel grooter en

den Wortel dikker, die by de oude Wyven ,

aldaar voor Kwakzalver fpeelende, veel in ge-

bruik is , om de Stonden en andere Ontlaltin-

gen te verwekken; doch hy werkt, doorBraa-

ken en Afgavin , zo fterk , dat de Patiënten 'er

dikwils door in gevaar raaken. Of het moest

de volgende Plant, ook aldaar en elders in Span-

je groeijende , by de Ingezetenen Tiiero genaamd

,

die een yzelyken Stank heeft, zyn (*): maar de

Bladen van Libanotis verfchillen veel van die

der Eppe, en Boïrhaave maakt daarvan.

(x) Tbapfia Foliolis multifidis Flafi anguftatis. //• CRj-

loy. R. Lmgib. iij. Thaplia Carotx folio. C. B. Pi». H»*

Th. Carotx cffijlt. J. B. Hiji. UI. p. «7. MoRis. «v*- 1"'

die van agteren /maller zyn*

f. 7. Thapfia Fol. ApÜ, ftjctidiifima»

lore Imeo. BoEftH. Lugdi. I. p, 60.

(*) Vid. CiWi. Rsr. W>p, p. 431.



KROOKTJES-KlUlRair,

volgens ToüRHEFORT, ook een andere JV';

Soort (t).

{2) V'eu-'clzaad met s^evin^erde Bladen » de Tur.

Blaadjes dubbeld gevind tn Borjlelig veel- ^ni.
^

deelig» Au*pi^.
Dimbladig,

Deeze » in Apulie döor C o l OM w a öntdckt

,

heeft de Steng twee of drie Voeten hoog en

Knoopig , met Kroonen van een Span breed

,

de Bioemen geel Hec Loof is op de wyze van

*t gemccne Duizendblad en de groote Bladftcel

verdeelt zig Vingerachtig of Straal^wyze. Zy
heeft den Wortel een Duim dik , vol tvitte

Melk, die amflonds ftolt als Gom, zynde zeef

fcherp van Smaak , zo wel als *t Zaad.

(4; V\m?,e\L&^d met gevinde Bladen^ de Blaad-
(.Jl;^.^

jes Finswyze verdeeld, de Slippen Lancet- vffiSi!"

yormig,

Deeze, door M a c N o l afgebeeld , Was van

(t) Thapfia F&l- Libanotis fcttid-.srima. Thapfia qutrta Clufii

Tucro vocata &c.

\ 3 ) Thapfta Foliis difitatii &c. Thapfia Fol. multifidis Se-

taceis. R. Lü^M. 11 3- Th. tcnu folia, Pctiolis radiatis. Mor.

UiR. III. p. 319. S. 9- T. iS. f. 9. fanax Asdepium Apu-

lum. COL. Ecphr. I. p. «7. T. %6.

, () Tkdpfia Fol. pinaatis, FoiioHs piiinatifidiï «fc. M^ta.

57. Thapfia five Tu-bith Ga.gJnicum Semlnc latiifima. J. I.

üijl. III. p. 50. Thapfia ThaJictri tolio. MAÖW. JHtmf. 217»

T. zu.

N 1
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de Kust van Afrika gebragt en in de Koning.'

'^vf.^^ lyke Tuin te Montpellier gekweekt,- doch mea

Hoofd- vindtze, volgens Goüan , ook in 't wilde by

die Stad. Wegens den Wortel wordt zy ook

J^^'^-^r Rafterd-Turhit of Tiirbith van den Berg Gar-

ganus in Apulie , dat een gedeelte van 't Ryk

van Napels is , getyteld. De Bladen gelyken

naar die van het Thaliftrum , dat in de Velden

groei tj met fmalle Blaadjes.

V. (5) Vleugelzaad met drievoudige Eironde Blo.'

Deeze Virginifche heet Water -Eppe met het

tnderjte Blad Hartvormig , de Stengbladen drie-

voudig t allen gekarteld ^ by den Heer Grono-
viüs. Zyn Ed, merkt aan, dat het Gewas veel

overeenkomst heeft met de eerftc figuur van

de Japanfche Ninzi
, byKAEMPFERus; uit-

genomen , dat het in allen deele veel kleiner

is , verfchillende ook door de donker - paarfche

Kleur der Bloemen , cn , doordien zy maar één

Hartvormig Blad heeft, hoedanigen 'er drie in

de gedagte Afbeelding voorkomen. Ieder Zaad

heeft vyf Vliezige Wieken overlangs
, zege de

Kadder , en zo wel geen Omwindzels als de

voorgaande. Dus gelykt de Plant weinig naar

die der Water -Eppe, en zoude, wat het Zaai

aan-

(5) Thapfku Folüs ternntis ovatis. SyJI. Nat. XII.

XIII. Sp. Plant. 37«. Smni Folio infimo Cordato, CauUnü

ternatis, oranibu» crenatisi Gf^u. Virg. 31, 43- Siiifl» Affl^'

^icanum. Coyï. Nevth
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aangaat , veel meer met het Lavas of Lazer- IV.

kruid overeenkomftig zyn. L i n n uF. n s oordeelt ,

'

dat hetzelve veel naar *t Zaad van 't S'e.'mMOT Hoofde

Carvifolium of Monnieri gelyke, doch het ont
.

breeken der Omwindzelen liet niet toe, dit Ge-

was in dat Geflagt te hrengen. Ook vind ik dat

de eerstgeraelde Soort van Selie de Zaadjes maar

met drie of vier Ribbetjes en Sleuven heeft.

Pastinaca. Pinftcrnakel.

De Vrugt is ovaal, famengedrukt plat : de

Eloemblaadjes zyn omgeboogen , ou verdeeld,

in dit Geflagt, van het welke drie Soorten, al-

temaal Europifchc , zyn aangetekend.

Cl) Pinflernakel met enkelde , ^^^^^'^^^^S^ * p^/it^^^
gekwabde ,glanzige ,fpits gekartelde Bladen, Uid^'.

Gl«zigC.

In dc Zuidelykc deelcn groeit dcczc, die de

S tcDg effen , van anderhalf Voet en hooger heeft

;

() De Vfugt , ^uit wee Zaïden beOaande , wordt hl.

24o« gezegd Cempres/a - planus , dn is op zyde ; dc Zaadcn

flat tc zyn. De Heer Haller zegt , dat het Ziad piat i$

«et een Bladetigea Zoom. Dit bevind ik in de mynen.Toia-

HEïOET zc^t, dat zy dun, gertnd en groot zyn. Zyveifchil-

len in grootte geweldig. Ik Iieb 'er grootet dan zyne Af-

beelding en ook wel die viermaal zo klein van Oppetvlak-

(i) PaJIinaca Fol. Gmpl. Cordatls 8fc. SyJ!. Nat. XIT.

Gen. 3J9. p. ziS. Veg. XIII. Gen. 362. p. Ho. Mant. 58.

?aftüi. FoUo quafi Libanotiils latifoli*. BoERH. Lugib.

N 3
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rV. de Bladen Hartvormig, byna gekwabd , flyfach-

Afpeel.
j-g^ rimpelig, glanzig, aan den ranJ met fpitfe

Hoofd Tandjes. De Bloemblaadjes zyn geel, de Zaa-

STUK. den famengedrukt en Schyfrond. Men heeft

T^u^^r
^uiks in de Upfalfche Tuin waargenomen.

11. (z) Pinfternakcl met e7}keld gevinde Bladen.

qew-dün«
middc'fte en Noordc lyke declcn van Eu*

ropa groeit decze zo wel als in de Zuid(4y]v'e ,

waar L i N n ^ u s , zcker'yk door een nii.«ïflag

,

de Woonplaats gt fteld hadt (*), In onze Neder-

landen en elders , komt het niet alleen wild voor,

in de Weiden, als ook, op f mmige pl.ar^en >

am de Wegen; maar m^-n vmdt het o k in de

Tuinen en op de Moeslanden, door kweeking

tam gemaakt , als wanneer het de zogenaamde i

Finjlernükds uitlevert , die men niet mft de
]

Witte Wortelen verwarren moet, gclyk bevoo- i

* BladK. rens is aangemerkt *. In de meelle Taal^^n van
•

**' Europa, zelfs in 't PoolfcH cn Boheeirfch , heefc

het een naam van 't Latynfch woord Fafiinaca :

(4) Pafiinata Fol. fimplicher p'nnatis. H. Ciiff. Ups. R.

Luidh. 114- F- Smc. gort. Bfl^. «j. GovKti Monsp. i4?«

GER. Prav. 2f 4- ft, Paftinac fylv. laiifolia & Faft. fativa Uti-

folia.C. B. Pin. ijï. D'JD P'mpt. 6fo. 1 OB. Icgn. 709.

(*; In ^.ftt. PUnt. na^mflyk. alwaar zyn Ed. Ttix.haWA

Toorc-n , in Hsrt$ CU^irumit , red heter di« van g«egiï

trtstit in Anglia , Itaha , Gernunia, 8fc. en hetzdve nad«*

iand »elf« in S^den gevonden : g oeijeiide dit Kruid ia

rommeren aaa de Ooftzee nok in 't vv.lde zcct QVWrloC^'f»

Vid- WSIWI»!! tttr. F^m. Rui, p, ^j.



afkomftig, welke ook dikwils aan de Daaraxge- jy;
geven wordt, om dat raen gemcenlyk de Wor-APDEEt;

telen verwart. De Eogelfchen noemen 't ook Par- Hoon»i
fnip , de Franfchen Pamis , de Italiaanen Ela- stuk.

phobosco , naar den Griekfchen naam van dit Kruid , ^'S^^ist

als ftrekkende tot Voedzel der Herten.

*t Gewas is echter grootelyks daar van ver-

rchillcnde. Men vindt het Breed- en Smalbla-

dig. De Steng groeit eens Mans langtc hoog. De
Bladen zyn zeer lang , met kort gefteeldc , ge-

paarde, half driekwabbige Vinnen , die vcrfchei-

delyk rondom getand zyn , voor 't overige gelyk

en glanzig. De Kroonen zyn lugtig , met lange

Straalen : de Bloemen geel , het Zaad welrie-

kende.

De Pinkftemakels , die in 't wilde , of in een

fchraale Grond , dun en klein zyn , worden , in

een zwaaren Grond , inzonderheid in deKley,

üitermaate groot. Ik heb ze gezien van by dc

drie Voeten lang en aan 't Kop -end byoa een

Vuist dik. Zy verfchaiFen, gekookt zynde, een

aangenaam en gezonde Toefpyze, lot Vleefch

en Vifch ; of ook gefnipperd en met Olie , Azyn

en Peper beftrooid, onder Latuw of Salade, en

van de Duitfchers worden zy , om den Smaak

en Geur, in 't Wortel -Moes gekookt. Men
wil zelfs , dat de naam van hunne bekwaamheid

tot Voedzel afkomftig zy (f). Door Koude en

Vorst

(t) Pafiintca rocata, quod ejus Ridix prjccipui» fit paftu»
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ÏV. Vorst worden zy beter en lekkerder; des men-

^Tif^ ze veel in de Vaflcn eet. Dai de wjlde,oude,

Hoofd, ftokkige ondcuf^end zyn en zelfs van eenkwaa-
•TTJF, de hoedanigheid , wil ik wel gdooven. Zy zet-
^Twfwy-^^j^

door den Afgang en 'c Watert o ten weinig

af en verwekken Minne -Liift. HecZ^tjd w -rdt,

om zyne verz^sterde kra' t j inct / •o;-» tot Pil-

len g( maakt , van B o e r h a a v £ Vf 1 Ke'nui't

tegen den Steen en Zweeren van de Bia s, zt,X

H L L t R. De Wïlde zou fchci per zyn
,
dry-

vende het Water, do Stonden en zelfs de Vru^^t

af , vol^^ers B ü c H w A L D u s (*>

in. ^3) Pitiflcrnake' 7net fnevinde Bladen de El iad-

OpJpunax. jes aan den 'Yoorjten Grondjeun uitge^

eendc,
"'^ Jveeden,

De Gr'-H ïpl ats is in de Zuidelykp deelcn van

Europa. Zy wor-it l anax Hendeum genoemd,

(liüiiwcl men twyfelt of zy wei de Plant der

Ou-

flo-n . i r(\ twm odnifa ,
jacunda & Qibo deleaabiliï?

is-.ijo?. Libr, XVn. Cap. lo. ex RajO.

Ca ) PaJIinaca Fnl. pinnatis , FoIioHs Bafi antJc3 er-ifls. Syjl.

Cliff. 105. K lugdK GouAN /V^.^.;». ,49. Paft.

Fo'. bpinnitis. Gru- Pr,v. 254- Paftin. fylv. altisfima.

TouHVF. Injl. 3?9. fTA-oD. Aix. jï^. Pan X Coftinunj. C
8. /'i^. 15Ö. TABEBN. lc.%\. Pan;'X Hcraclcun. MoRlS./i't/?'

III. p. 315. S. 5. T. 17. f. 2. Sph.i.dyl=n vel potim Paft-

Germ. affinis Opopanax vrl Ffeuclo- Coftiis , Flotc lutco. J.

B. Jii. p. 155. panaces peiegtinum. Don. .P*»»^»- lo?-
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Oudeq van dien naam zyO miMchitn, om dat IV.

zy alle andere Kroontjes Kruiden in grootte ^j^^^^^-

overtreft. Dodon6us t^celdt haar ?jf onder den Hoorn-

Daani van J^reemd of Uitheemfch Panaces. An-
^

deren noemt n hei Panax Cofiinum , als met den ^'^i"»*.

Coïtus -Wonel eerigt overetukomst hebbende,

of wel , om dat men dc Wortels , voor ecf i-

gen tyd, in plaats van de echte Collus, aan de

Apothekers plagt te vcrkoopen , waar ovt-r M<vt-

THioLüs klaagt.

De Bladen van dit Kruïd zyn ontzaglyk groot»

Zy bereiken anderhalf Elle iangte en één Klle

breedte. Men begrypt ligt, weikc dikke Blad-

fteelen het moeten zyn, die df^eze Bladen heb-

ben. Dezelve zyn ruig en Geut.^wyze gefleurd,

verdeelende zig, wcderzyds, in Vmtakken , die

met enkeldc Bladen bezet z^n, van eeneovaa-

le figuur , drie of vier iJuimen lan^^ en twee

Duimen breed , rondom geknrteld of getand.

Dikwils vindt men deeze Vin bladen , aan de

éénc zyde , omtrent ten halve als af- of uit-

gefcecden , en deeze uitfnyding heeft van ag-

teren of by den Grondfteun plaats, 't welk de

bcpaaÜDg cenigszins opheldert. Het is in de

gcdagte Afbeelding van D o o o r. é n s, die men
ook by Lob EL vindt, blykbaar: doch wat de

voorfle Grondjleun betekent , blyft my nog dui-

fter üe W'ortclbladen zyn, volgens den Rid-

der , enkeld gevind , met vyf Hartvormige Blaad-

jes of liever Bladen , van gelykc uitfnyding al»

gezegd is, cn hebben de BiaJftcelcn byua fte-

H. DUL. Vin. STUK»
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IV» kelig. De Steng is zes of zeven Ellen hoog,
AïDEEL.

fonityds byna een Arm dik en Knoopig, of met

Hoofd- Leden, van boven gearmd met Bloemlteelen ,

STUK. draagende ronde Goudgeelc Kroonen. Op dc
^Tiusmy- Bloemen volgt een Vrugt van twee Zaaden , die

plat zyn en geftreept, naar Pinfternakelen Zaad

gelykcndc , doch grooter.

De vermaarde Boerhaave heeft verfchei-

de Soorten van dit Geflagt , als Planten in de

Leidfe Akademie - Tuin geteeld , opgegeven , die

misfchien enkele Verfcheidenheden zyn van dee-

ze Panax , wier Wortel , die een aanmerkelyke

dikte en langte heeft , in de Zomcrfche Maan«

den ingefneeden zynde, zomen wil , de beken-

de Gom , Opopanax genaamd , uitlevert. *t Is

zeker, dat ons dezelve uit de Levant wordt toe-

^ebragt , komende misfchien uit Syrië, alwaar

de Panax , die men Syriacum noemt , buiten

twyfel groeit. Ook betekent het woord zo veel

als Sap van de Panax, en men heeft deeze Soort

uit Zaad, dat in die Gom gevonden was, ge-

teeld. Men krygt ook niet alleen in Italië, maar

zelfs in de middeldeelen van Europa, by heete

Zomers , een dergelyk Sap en Gom uit de Sten*

j^cn van dit Gewas. De vermaarde Italiaan , P.

B o c c O N E
,
cindelyk , verzekert , dat de Sici-

liaanfche Panax, met ruig Zaad, welke ookby

Montpellier in Languedok groeit, volftrekt de

«elfdp Plant zy als de Syrifche, welke de Opo-

panax uitlevert (*). HcC

(•) Rajüs €x Adï-crsatü» D- TAN«aio Rotinsoh. W
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Ht t is een Harstachtige Gom , die in ronde iV.

Korrels voorkomt , van buiten ro? of roodachtig, y^^'^*

van binnen g . f lacntig wir; zeer bicter e^j fchcrpHjoFD-

van Sma :k, wut z^aar en ceni^^szins W'lj,e:yk

rinkt.nde
; vettig en niett'.mm wTyibaar. Som

tyds komt zy in grootcr Klonten over, di^ bru:nO?o?>i"^s»

rood zyn of zwart, vermengd mee vuf, brokjes

van Steelenen Zaaden. \;er> verkitst dcKornJs

die geelachtig rood zyn en ftcrk van Keuk Zy
vatten Vlam als Harst en worden , niettemin ,

grootendeels in Watt-r ontbonden , dat 'cr Mclk-

acl tig van wordt. Door Overhaaling kwamen
uit twee Pond meer dan tien Oneen vao een

Zuurachtig Vogt en ruim vyf Oneen Olie. Dc
zelfde veelheid van Sagapénum , die ook van

een Soort van Pi<.nax , of van oe zelfde Plant , in

Perfie of Indie
,
fchynt vnort te komen

, gaf na-

genoeg even zo veel zuurachtig Vogt, maar by
dc negen Oneen (waar onder meer dan drie

Oneen van eene blaauwe ) Olie. Uit beiden

kwam een weinig vlugge Alkalyne Getst. Men
kan dus deezc Gomharften in hocdar:igheid cc-

Bigszins vergelykcn, en daar uit befluiten, dat

de laatstgemelde veel kragtlger zy ; gclyk we-

derom de Opopanax dc Galbanum aanmerkelyk

overtreft. Dikwils worden deeze drie Gommen,
ten zelfden oogmerkc, in de Voorfchrjften der

Ge-

Plant. p. U. Pmmx Smint hWfutt Slculum, zegt hy: doch

II.DMI..VI1I, STBS,



104 Beschryving der

IV. Geneeshceren famengevoegd. Zy komen by el-

Afdeel. Gander in verfcheide ouderwetfe Winkeiberei-

HooFD- dingen, zo in als uitwendig; gelykde Theriaak

STUK. en Pleiller- Zalven. Maar , tcrwyl de Galbanum
T^etvy.

j^ggsj. rypmaaking gebruikt wordt , alzo zy

veel meer dikke Olieachtige zelfftandigheid be»

vattende en dus ook meer laxeerende is ; zo wordt

de Opopanax inzonderheid in Borstkwaalcn ,

Lammigheden en daar inwendig koude flymige

Stoffen te verdunnen en uit te werpen zyn, zo

wel als de Sagapénum , aangepreezen (*).

Gom Am- Tot Borstkwaalcn , echter, bedient men zig

Boniak. nieest van de Gom Jmmoniak , die ook buiten

twyfel van eene nog onbekende Soort van Kroon-

tjes-Kruiden 5 en misfchien ook wel van een

Panax komt ; dcwyl de Zaaden , die men *cr

dikwils in vindt , cenige overeenkomst aandui-

den. Zy heeft haar naam van den Tempel van

Hammon , die geftaau zou hebben in dat ge-

deelte van Afrika , 't welk bezuiden de Middel-

landfche Zee, tusfchen Egypte en Barbarie, ge-

legen is en oudtyds Lybie genoemd werdt. Di-

oscoRiDEs zegt, dat zy het Vogt of Sap is van

een Boom -Gewas, naar de Ferula gelykende,

en P LI N lü s noemt hetzelve Metopion, Deezc

Gom, die, gclyk men weet, uit famengegroei-

(*) Gal!)aniiin & Opopanax , pmerquam q.jod digeiant,

emolljens q«id habcnt, fed Opopanax digcrendo, Galbanum

mollicndo, coquendoquc, pwcdiit. RuiIT^Z/rr. //ff^.toni*

Ic Rot. I77J. p. 3fi7.
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de Korrels van witte rood- en geelachtige Kleu- IV.

ren beftaat en daar door als gemarmerd zig ver-^^^^
toont, laat zig ook in Water ontbinden. MenHoori).

vondt 'er, door overhaaling, veel minder ziiur-^^^^-^

achtig Vogt in , en byna even veel vlug Alka- -

Jyn ; doch veel meer Olie dan in de Opopanax,

ie Reuk is Dietfcerk;de Smaak in 'teerst zoet,

vervolgers een weinig bitterachdg. Van ope-

nende, oplosfende en verdunnende hoedanighe-

den , zo in- als uitwendig , is ook deeze Gom
niet onbedeeld. Zy wordt ons van Alexandrie

in Egypte toegebragt.

De oirfprong van de Myrrhay die uit de bo- Mynha,

yenfte deelen van Ethiopia , Abysönie, of uit

het midden van Afrika komt, is ons niet beter

bekend. Sommigen willen dat het de Thraan vaa

«en Boom zy , om dat D i o s c r 1 1) e s zulks

zegt ; doch 't is onzeker , of wy de zelfde Soorc

van Myrrhe hebben. Sommigen achten dit zelfs ,

wegens den niet aangenaamen Geur, onwaar-

fchynlyk. 'c Is nogthans hier omtrent bedenke-

lyk, dot de Myrrhe nog heden, zowelalsoud-

tyds 3 tot het baUlmen der Lyken , inzonder-

heid in Egypte , gebruikt wordt. Die wy thans

hebben , komt in Thraanen van verichillende

grootte en Kleur , fterk en onaangenaam van

J[leuk en zig zeer Harstachtig vertoonende. Zy
vat ook Vlam ; doch vermengt zig byna zo wel

met Water als met Oliën en Geeften, en Iaat zig

Biet gemakkelyk geheel ontbinden. Door Over-

jwaling kwam 'er maar half zo veel Zuurach-

tig

u. om* vm» sm«



206 BESCHRYVINC DEtt

'V. Yogt; en byna even zo veel OÜe van, al§

^vif uit de Opopanax , voorrein, ld. Dair uit mag
Hoofd- ^en befu^ten , dat het H'rstachtige hier vafter
«TUK.

fafnengegroeid zy en verbonden met het Armo-
^^^w«wjr-

jjjgj^g^ig 2out (*), In hec verdunnen
,
openen

cn wegneemen van Slyinige Verfioppingen der

Ingewanden , Klieren of U' werpende Vaten >

fpani zy boven alle de gemdde Gom Ha'ftcn

de Kroon. Inzonderheid is de Myrrhe dicnftig

in Hoest en Borstkwaalen , daar Stoffen ryp te

maaiden en te loozen zyn. Niet minder nuuig

is haar gebruik om de Spysverteering van de

Maag en het Gedarmte, wanneer die dorr flap-

heid , koude Slym of Wormen is gcftremd , te

bevorderen en te regt te brengen. In Rottige

Ziekten, daar uitwerping door Zweet vcreifcht

wordt, is zy een voornaim en in Zwccren, zO

üit als inwendig , een voortrcffe'yk BalCimiek-

Middel, dat inzonderheid het bederf weert en

de Verrotting tegcnftaat. De zogenaamde Olie*

door Afdruiping 'er van bereid , ('ient tot hec

wegneemen vanSproeten, Rimpels en Lidtekens

in de Huid. Zy komt ook in veele Wmkelmid-
delen.

PoMET zegt, wel is waar, fcelliglyk dat dc

Myr-

(*) "j"" ook van zeltere vloeiS^^re Myrrhe, StMtt
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Myrrhc van een fterk gedoomd Boompje komt IV.

met Olme -Bladen (); doch aangezien hy (üen^^^^f^

oirfprong van de Duivelsdrek ook opgeeft vanHoofd*

een Boompje , mede doorhem afgebeeld, met'^"^*

Wynruitblaadjes ;
('t welk zekerlyk valfch is ;)

zal men het andere ook van weinig waarde mo-

gen achten: temeer, om dat Dioscorides
groote Kroontjes -Kruiden Boomen noemt, ge-

lyk in 't geval van de Gom Ammoniak blykc

Nu vinden wy, dat de Engelfche Heer Mit-
c H E L , onder zyne nieuwe Geflagten, een van

MyrrJia opgeeft, 't welk een Kroontjes- Kruid

is et)» Zie hier de Kenmerken of bcfchryving.

Het heeft een uitgebreide algemeene Kroon

,

doorgaans van drie zeer lange Straalen, met by-

zondere Kroontjes 5 die eens zo veel lange on-

gelyke Straalen hebben en eenvormige Bloempjes

van vyf kleine Blaadjes. De Vrugt , die lang-

werpig is , befcaat uit twee lange gefcreepte

,

wederzyds gelyke , Zaaden, die in een Puntje

uitloopen. De Omwindzels ontbreeken t'eene-

maal , zo dat het tot deezen Rang behoort.

Echter was dit Kruid , van welks Loof of Geftalte

hy geen woord zegt, in Virginie door hem ge-

Vonden.
Aan-

(*) D« oirfprong van dat denkbeeld mag wel zyn, dat de

ten vindt , haai aflkomst van Sleedooinachtige of aodete ge-

doomde Boomen of Heeften heeft.

(t; MiTCH. JVbv. Ctn. f, 19. Item Nat. Gtr, Ve^»

Wlll. App. 117.



BeschryviNg dek

ÏV. A aniiaande de Gom - Harst , welke de Ouden
Afdeel,

g^^y-^^ noemden , is nog minder zekerheid*

Hoorr Sommi.^en Helden ,
volgens Matthiolus^

^"^^^'^
dac het niet andt-rs dan Myrrhe zy geweest."

Bdeliiura.
I) j O s c O R . I) e s maakt 't r dne , B A c h i N ü S

zes Soorten of Verl'cheiJen! celen van. Volgens

Pli NTus kwam zy van re-, bonw, vnn groot-

te ü^s dr Olvven , met Bladen als der Eiken

enz. Dezcl .e groeide in AraWe, Indie en Me-

die. P L i K E N E T beel it een Bdellium - draa-

gende A.nerikaanfche Boom af. PoMETzegt,
dat men asn <'e Gom Anime en anderen dien

nanm geeft. Het gene wv de Winkels voor

Bdellium hebben, is een taaije zelfftandighcid,

van buiten eenigszi; s naarMyrthe gelykende ,

doch van binnen roodachtig half doorfchynende;

zo dat zy niet kwaa^yk zweemt nanr [.ymkoek*

jes. Zy vlamt am de Kaa s on niet onaange-

naam van Reuk. Dikwüs vindt menze, in de

Kasfen , gemengd onder de Myrrhe, enfomtyds

onder de Arabiich - Gom : zo dat dccze drie

Gomihen zekt rlyï^' in dcze-fde Laidftreeken ,

van Abysfinie of Ethiopië, en miifchicn alledrie

van Boomen voo cko.nen. Thevet verze*

kert, dat hy wel tweeduizend Myrrhe en Bdel-

lium draagcnde Hoornen, in één Bofch, by el-

kander grocijende
,
gevonden heeft

() De Boorocn , die de Ar-thiTche Gom uitleveren, heb

ik In het II. DtEJLS UI, STOK, bUJz, 614 , enz. iwds bei
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S M Y R N I ü M. Vcld-Epne. . IV,

Een langwerpige geftreepte Vrugt: de Bloem-
^^^Jj^^^

blaadjes gefpitst en gekield: onderfdieiden dit stuk,

Geflagt, waar van vyf Sooiten, meest uitheem- Dii^nuh

fche, voorkomen; naamelyk

(i) Veld-Eppe metenhlde omvauende Steng-
Jj^.^

bladen, fTflu»"*

Deeze Soort, die in Italië , op vSicilie en op
J?^"^^'''»'^*"

Kacdia groeit, wordt Smyrnium genoemd we-

gens den Reuk van Myrrhe , die zy heeft , en

daar van heeten fommigen haar Myrrhe - Kruid,

De Ouden verhaalen, dat deeze Plant groeide op

't Amanus - Gebergte in Cilicie , een Landfchap

van Klein Afie, De onderfte Bladen gelykcn

naar die van Eppe, als Vinswyze verdeeld zyn-

de en redelyk groot van omtrek : maar , die aan

de Stengen" groeijen , naar die van 't Kruid dat

men Doorwafch noemt ; alzo zy lang - rondach-

tig , zonder infnydingen zyn , en als van de

Steng en Takken doorboord , wordende naar

boven langs hoe kleiner. Het groeit omtrent een

Elle hoog , en verdeelt zig boven in Kroontjes

van geele Bloemen , waar op een rondachtig

( t) Smyrnium Folüs Caulinis fimphcibof ampIexicaiiHbu!.

Sy/l. Nat. Xir. Gen. atfo. p. 2:6. re?. XIII. Gen. ,6,. p.

a4o. H. CliJT. 104. Ufit. 66. R. LugS. JI4. Smytniuul pe-

regrinura rotundo f. oblongo folio. C B. Pin. ij4- Pr$dr.

li- Smyrnium Amani Moniis. Doo. Pem^t. 698. Lob. Ic.

7«s. Sraytniu» Ctct. pcrfolianmi. }. B- lU- P-



aio Beschryvinc der

cvart Zaad volgt. De V\'ortcl is zwartachtig

1 heeft , zo wel als 't geheelc Kruid , een ^
Afdee!

Hoofd mende hoedanigheid.

(a) Veld - Eppe met twee enkelde Hartvormige

effi^mandige Bloemhladsn.

igyptifche. De vermaarde H A s s e L q u i s t heeft deeze

gevonden in Egypte, zynde van grootte als de

gemecne. Forskaohl vondt 'cr een Smyr-

nium met famengedrukte byna Schyfronde Zaa-

den,

iiT. (3) Véé-E^^e met de Stenghladen drievoudige

^ÉiiopT* gefieeld en Zaagswyze getand.
f«he.

Dit Kruid groeit in Spanje, Vrankryk, En-

geland en in onze Provinciën , komende veel op

't Eiland Tcsfel voor
;
volgens C m m E L y n,

en wordende Groote Wilde Eppe genoemd. Het

Zaad is in de Apotheeken bekend, onder den

naam van Semen Oleris atri. Dc Franichcn noe-

men het Maceron, de Laliaanen ilfizaerowc, de

Engelfchen Akxanders.

Sommigen noemen dit Kruid ook wel Petroft'

li-

(2) S>nyrr.ium Fol.is Ploralibus biniï &c. Am. Acad. IV-

p. 270.

(}) Smyrnium Fol. Caulinïs ternatis petiolatls ferratis- H.

a-fff-. i.j. R. Lui^Ji. 114. GOOAN Monsp. 149. GeR. Prov.

354- GOBT. Btlg. %}. Hi^.po^e;i^^Ill Theophnsti five Smyr-

Ptmpt. 691. Hippofel. r. O ulatrmn Diofc. MacedonicHffl
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Jinim Macedonicum , doch dat is eigentlyk ccn .

Score van Peterfelie. Het tegenwoordige maakt

een grove Vertooning , in 't wilde groeijende , Hoofd-

met Bladen byna zo grof als die van Lavaskruid;^^"'^^.

de VVortelbladen driemaal drievoudig verdeeld

hebbende 3 maar de Stengbladen cnkeld drievou-

dig ea de bovenften tegenover elkander. De
Kleur van *t Loof is donker groen. De Steng

groeit fomtyds twee Ellen hoog cn is vry dik,

met de Scheeden der Blad fteelen omgeven, aan

den top met Bloempjes gekroond , de middelüen

van het Kroontje Manneiyk, de buitcnfteTwee-

flachtig. Het Zaad is rondachtig, dik, zwart en

welriekende, zo wel ais de Wortel, die een bit-

terachtig Sap uitgeeft ; doch niettemin eetbaar

is , wordende in Eogeland 's Voorjaars veel als

Petcrfehe - Wortelen met het jonge Groen in

Vleefchnat gekookt , om 't Bloed te zuiveren.

Men teelt het ook io de Moestuinen.

(4) Veld - Eppe met gevinde Zaagswys* getan- i^'-

.

de Bladen^ de agterfien drievoudig en alk AurllZ'!^

Bloempjss vriigtbaar, G^oudkicu-

Van deeze, die de Bloemen Goudgeel heeft

,

ia

(+) Smyrnlüm Fol. pinnatis fertatis &c. .Egopodium Fol-

Caulinls &c. H. Cliff. 107. Lugdi,. ns- Angel. Acdien-

lïs FI. luteo. DOD. A^. fj. R&j. Hiji. ij«g. Angel. hum.

2c minor FI. luteo- Mor. //(/?. II. p. z8i. Smyrmum Fol.

Cau!. a«r, geon. Vtrg. 148 , 4f • Smyrnium Aurcum 5cc.

Puk. Mant. 173.

O 2
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IV. in Noord - Amerika grocijende ,
zyn de Wor-

^'Ji"^- tclbladen, wederzyds , drievoudig gevind , aan

Hoofd- 't end vyfbladig , en hebben alle de Vinblaadjes

sTiTK.
fcherp Zaagtandig gefpitst: de Stengbladen zyn

wj!"'"^' meest dubbeld drie of vyfvoudig,. met de twee

buitenfte Blaadjes aan eikander gevoegd. Zywas

Geitenpoot,metde opperde Stengbladen negen-

voudig , genoemd geweest»

sJ/'rnium
^^^^ ' ^PP^ '"^^ Stengbladen dubheld

iKt^er'rt^ drievoudig en effenrandig*

^Effenran-
Qgg^c Virglnifche heeft de Steng anderhalf

Voet hoog, effen en weinigl akkig : Bladen by
na als Akeleijen, driemaal drievoüdig, langwer-

pig Eyrond, glad, effenrandig en blaauwachtig

groen. De Bloempjes in 't midden der Kroon-

tjes zyn Mannelyk, Volgens Cl ayton heb-

ben de Bladen een aangenaamen Reuk.

A N E T H u M. Dille.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, een by-

na Eyronde, famengedruktc , gcftreepte Vrugt J

de Bloemblaadjes ingekruld , effenrandig. Het

bevat drie Soorten, dewyl 'er de Venkel oolC

toe betrokken is,

co Dilk

mis. Smyrn. fol. Caul. petiolatii &c. Gboh. yir^-
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(i) Dille met famengedrukte Frugten, JV.

Door geheel Europa wordt dit Kruid Jaarlyks

in de Moeshoven gezaaid Men noemt het, naar,tuk.

den Latynfchen naam Anethurriy in 't Italiaanfch i.

Anetho , in 'c Spaanfch Eneldo, in'tPortugeefch^.f",'^^^

Endros , in 't Franfch Aneth. De Hoogduitfche'jstejkrut-'

naam is Dille , waar mede de Engelfche en
"

HoUandfche (hookt. Het groeit naauwlyks een

Voet hoog , en komt , in gedaante , vry wel met

de Venkel overeen , verfchillende daar van meest

,

doordien de Zaadjes gerand zyn of gezoomd

cn de Blaadjes platachtig, niet rond (*)*

'c Gebruik van dit Kruid is meest huishou-

delyk in de Zuidelyke deelen van Europa. De
Bladen zyn zeer aangenaam van Reuk en wor-

den tot Slaap - verwekking fomtyds aan 't Ledi-

kant gehangen, ofook tegen de benaauwdeLugt

der Ziekenkameren gebruikt. Het Zaad is fter-

ker

(I) uimtkum Fruaibus compresfis. Sy/}. Nat. XII. Gen.

H. eng. I0(f. R. Lugih. GOUAN Mimp. &c. TOURNF.

Ufl. 3 17. Anethura Hortenfe. C. B. Pin. 147. DOD. Pe«pr.

aji. Lob. Uoh. 776.

(•) 't Is zonderling, daar de Ridder de famengtdrukti

Vrufrt onder de algemccne Kenmwken opgeeft ,
dat^zynEd.

Ejrtnde rrugttH^ 't welk tegen de Gcnagti - Kenmeikcn ftrydt.

Beter misfchicn had hy de Dille door pLatachtigt en de

Venkel door rcn'iachtige Blaadjes onderfchcideo , of dcor



kcr en minder aangenaam van Reuk dan Ven-
Ai-DEEL.

dc'ch kragtiger tot Windbrceking , tc-

HoofD' gen de Hoest, den Hik en andere Kwaaien, uit

opgaaring van Slymige Stoffen in de Maag en
^Ti^f<a;>-

Winden : des het ook byzonder dient tegen

Opflyging en Benaaiiwdhcden. Men acht dat

'er de Melk en 't Zog, zo wel in Beeftcn als

in Mcnfchcn , door vermeerderd worde ; maar

't menigvuldige gebruik verzwakt het Gezigt ea

de Teeldeclen ongemeen.

(2) Dille TTieï drie Stengbladgn enovaakVrvg-

Van deeze , die de Kleine Jaarlykfe Portu-

geefche Venkel is van To ur n e fort, raet

Reuk van Dille , vindt men een omftandige bc-

fchryving door V A n d e l l r. Zy heeft een rocd

Stengetje van maar een Span hoog , met drie of

vier Takjes , en Blaadjes die zeer fyn verdeeld

zyn,het bovcnüe driemaal drievoud;^:?. DeKiooo

as verhevenrond en beltaat uit negen Kroontjes,

met geele Bloempjes. De Groeiplaats was in Por-

tugal. Gaspar Baüiiinüs hadt zyne KkiM
mide Dille , die hier mede overccnkr^nflig

fchynt, in zyne Tuin geteeld uit Zaad, dat hein

door C O L u M N A uit Sicilië was toegezonden.

(3) Dil^^

fi) Jnethttm Fol.CaulmÏJ tribus, Fiuaibusovaliljus-

£i«>. Ai/eth. lylvcflre inina?. C. B. Pi». 247. Proir. l^-



(3) Dille met Eyrc?ide VrugUn, ^IV.

Dit Kruid is m^cr bekend in Europa tn vry Hoofd

gemecncr dan dc Dille, ko:n'jnde , op vcelcSTUic.

pLiatfcn , jn 't wilde voor ; zelfs in onze Nc-
JJJ;^

derlanden. Doch men moet onderfcheid ^"^^^^^^ ^"'^Q
tubfchen de gemeene Duitfche Venkel, de Ita-

"

liaanfche en dc Wilde Venkel. De Italiaanfche

of Roomfchc is tv/cedciley , wair van de eene

het Zaad fpitfcr en fclierpcr djn dc gewcone

Duitfche Venkel , de andere hetzelve ronder

en zoeter heeft, wordende deswegen genoemd

Zcete Venkel. Onder de Duitfche cn tnnfche,

wederom, komt ook een Zone voor, cn lieü

fchynt dat de Kwecking inzondcrlicid veel daar

toe doet ; alzo dc Planten , uit het Zaad van

Zoete Venkel geteeld , het tweede of derde Jaar

vcrbaflcrcn in Wilde Venkel. Jn I.angucdok , by

Montpellier , groeit deezc overal , zo de Heer

G o ü A N aanmerkt , eens Mans Jangte hoog , en

in Provcncc, volgers Gerard, op droo^-,

Steenige Gronden ; in Engeland byzondcr op

Zee-

(O A-^ethurr, Fiu'l.bMS ovncls. Mat. Mei. 14^. C/ff.

Conx/^J. 84' &c. Fc.n,cal.m dulcc. C. B. PU.\'^'X
Fan. vuig. Germanicara. Ihid. y. Fcc.i. vuig. ItJliVum

,

Scuinc oblongo, guftti acute. Ihid. )^ Fofa. fylvcft.c. mi.

Hall. Ihlv. Do.^. Pem^t. 279. Foeuicu'um five Mj-
"thtuin vulgatius dulcc. Lob. 77;-

O 4
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2i6 Beschrvving- der

^'Vi- Zeedyken en Kryt-Rotfcn der uiterfte deelen

^^v^,f^' van Cornwal. [Icc zoete Venkel -Zaad wordt

,HooFD- veel op Madéra eii de Vlaanïfche Eilanden gc-

vtj!*^^' Dc naamen van dit Kruid, in de Enropifche

Taaien , zyn afkomftig van den Latynfchen

,

Fosniculum. Dus noemt men het in 't Italiaanfch

Fe7wchio , in 't Spaanfch Hincio , in 't Portu^

gcefch FuncliOy in 't Franfch Fenouil, in'tEn-

gelfch Ftnnel en in 't Hoogduitfch Fenchel of

Fennikel, Den Latynfchen naam zou men mis-

fchien van dcfynheid der Bladen, als naarHooy

gelykende , afleiden kunnen. Uit een witten

Wortel, diefcherp van Smaak is, geeft het een

ledelyk dikken Steng , meest bcftaande uit de

Scheeden der Bladfceelcn , die zig ten minftc

drievoudig , Vinswyze , al fyner en fyner ver-

deden , zynde de uiterfte Blaadjes Haairachtig

dun. Dc Kleur van *t Loof is uit den Zeegroe-

nen donkcrachtig. Het maakt groote fierlyke

Kroonen van gcelc Bloemen , en levert dan het

bekende Zaad uit, 't welkaltoos geflcufd , doch

in fommigen ronder is , in anderen fpitfer en

zo verfchillcnde van Smaak als ik gemeld heb.

In 't Moes is de Venkel zeer aangenaam , we-

gens den byzonderen Geur van het Kruid , welks

Afkookzel met Melk zeer vcrzagtende is , zo in

als uitwendig. Het uitgcpcrfte Sap kan tot het

zelfde oogmerk dienen. Dat der Wortelen werdc

van Z A c V t üs met een goeden uitflag gebruikt

in Koortfen, welken het door Zweet te verwek-

ken
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ken genas. Dczelven zyn de kragtigften der vyf iv.
•

Openende Wortelen ^ dus genaamd, om dat der- '^^^eii.;

zeiver Afkookzcl veelc Verftoppingen wegneemt. Hoofd-

Mcn wil dat de Bajt derzelven, in Hartfterken-STUK.

de hoedanigheid , byna den Ginzcng - Wortel der -O'^J"**'

Chineezcn zou evenaaren. De jonge Bladen en

Spruiten, als ook de Stengen die men op de

wyze van Sellcry in de Grond wit maakt, zyn

een byzondere Lekkerny, tot Winterkost, by

de Icaliaanea. Ook worden de groene Zaadkroo-

nen dikwils , als Salade, met Olie, Azyn en Pc-
-

per gegeten. Het Zaad heeft een byzondere ver-

zagtende kragt in de Hoest en Borstkwaalen ; zo

wel als het Water en de Olie , daar uit of uit

het Kruid geftookt. Het is verdryvende en op-

losfende, uitwendig opgelegd. Men verhaalt dat

een Jongen , wiens Neusbloeding men niet te

ftcmpenwist, door hat ceten der Spruiten
, groe-

ne Toppen en Zaaden , genezen werdt. Ook
zou de hardnekkige Scheele Hoofdpyn in zeker

Man , door den Rook van Venkelzaad uit een

Tabakspyp op te zuigen ,
overgegaan zyn. 't Is

Windbréekende en diest om de walgelykheid

der Seniiebladen , in een Aftrekzei , weg te Dee-

rnen, enz. (*)

C A R ü M. K:.rwcy.

Een langwerpig EyrondeVrugt, diegeftreept

(*) Vid. Rurrï Jliat. Mii. p. 20:.

O 5
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IV. ir, ; een ccnbladig Omwindzd cn gekielde Eloom-
Afdeel.

bia-idjes, die ingeboogen uitgerand zyn;maakai

Hoofd- de byzonderc Kenmerken uit , van dit Gcflag

STUK. De eenigde Soort CO heeft, volgccs Pl

CüTim Nius , haar naam van Caria, een oude Land-

Carui. ftrcck in Klein Aiw. Men noemt het gcmeculyk
Karwey.

^^^^ .
^ ,^ Italiaanfch Caroy in 't Fiaufch Car-

vi, in 't Engclfch Caraways en in 't Holhndfch

Karwey, De Duitfchcrs geevcn 'cr den naam aaiv

van Garben of Weisf- Kummel , dat is Wiite Ko-

myn ; gelyk fommigen der Ouden het ook Cu-

minum Cereum of Wafch-Komyn plagtcn le

heetcn. Anderen noemen het, met B a u ii i n u s ,

Veld-Koviyn , om dat het wild groeit m dc Veel-

den , niet alleen der Noordclyke declen van Eu-

ropa, (gelyk LiNNiEüs zegt), en in die van

onze Nedcrlaridcn; maar zelfs in Lnn; ucdok en

Provencc , alwaar liet op de Bergvelden zeer

gemeen is, zo wel als in Oollenryk omftrccks

VVecncD , cn in Karniolie, Ja in Switz.crland

groeit hvz zelfs op dc ailcrlioogde Velden en op

die der Alpen, volgens II aller , wiens be-

fchryving van dit Kruid ik hier zal volgen.

Het heeft een Kcgeiachtigen Penwortel. Dc
B'adcn zyn lang, weinig breed, met i^epiKn- ie

ïSy. Kbam. ^u/lr. so. Cuminuffl

ijm. C B. Pin. irt. CaM. Epit.

1
kcfl

agt.
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Vinnen , de eerfte Vinnetjes by den Steel el. IV.

kandcr kruifende ; waar uit een byzondere ge- ^J^*^
daante van Loof fpruit, met platte, lange, fpit- Hoofd-

fe Slippen. De Steng is gearmd 3 met de 'i ak-^*^"^'
^

ken in Kroontjes uidoopcnde , van v.'it:e Bloe*

meo. 't Eenbladig Omwindzel, daar de Ridaer

van fpreekt , vind ik in geene Afbeeldingen ,

zelfs niet byCAMERARiüs; noch ookia myn
gedroogde Kruid.

Het Zaad van Karwcy w^ordt veel gebruikt

om een Geur te gecvcn aan Brood , Ka js en vee-

lerley Gebak. Men doet het ook in Vleefchnat

en andere Soepen. Het wordt verfuikerd en dan

veel gekaauwd van de genen die Badwateren

drinken; om dat het voor dc Maag uitnecmcnd

is en de Winden breekt. De Buikpyn worde 'er

,

daarom , dikwils door weggenomen, 't Is ook goed

voor den Hoest en in Borstkwaalen. Het behoort

toe de Vier Grootc Verwarmende Zaadcn;gcefc

veel Olie door Destillatie uit, en komt als in 't

midden tusfchen Venkel en Komyn. Aan den

Wortel, nog jong zynde, fchryven fommigen

niet minder krag: toe. Hy kan op de zelfde ma-

nier , als de Pinfternakelen , gegeten worden

,

zynde ouk aangenaam van Smaak cn geurig.

P 1 M p I N E. L L A. Bcvcrnel.

Dit Gcflagt bevat niet de gewoone Kruiden

van dien naam , v/aar aan men den bynaam

van Sanguiforba geeft cn waar van de Wilde

of Grooce reeds hier voor , onder den naam

II. DEEL. VIII, STOKr
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IV. van Sorbenkniid , is befchreeven * , cn de Kleine

Afdeel. q£ Tuin -Pimpernel onder de Eenhuizigen, die

Hoofd Veelmannig zyn , ver hier agter, ftaat te vol-

STUK. gen. Zodanig verfchillen de Vrugtmaakende

cjj.""'"^'
dealen in Kruiden , die men onder den zelfden

« Zie naam begreepen hadt Maar het bevat de Be-

?J;^J^»/"v*rnff; en andere Kroontjes -Kruiden, tot welken

Yii.siüK.ook de Plant, die het Anys - Zaad uitlevert, is

betrokken.

De Kenmerken zyn , een langwerpig Eyronde

Vrugt ;
ingcboogen Bloemblaadjes , en bynl

Klootronde Stempels, 't Getal der Soorten

,

Europifche, is zeven, als volgt.

Tim intiu
vernel mtt enkeld gevinde Bladen, de

S^xifrlga. Vinnetjes der Wortelbladen rondachtig , dis

StSnbicc
bovenjlen Liniaal.

Het Kruid dat de vermaarde Toürnefort
Tragofelinum genoemd hadt , en wel het Klei-

ne , maakt ticeze Soort uit, tot welke, zo 't

my tocfchynt , de beide Soorten van \\ a l-

LER, hier onder opgetekend , behooren. Want
in

(!) PimpiKtlU Fol. plnnatïs. Foliolis &c. Syfl. Nat. XII.

24«. M»t. Mei. 12J. PimpiBclia. H. Ciif. io5. R. LugH. i if.

Pimpinclla Saxifraga mioor. C B. Pin. ,«o. P.mpinclla Sa-

xifragia. Cam. Epit. 771. Saxifraga pam. Doo. Pempt. jij.

Bipinella SJx ^raga minor. Lob. htn. 719. Tragofelinum mi-

vat. TOUR»». In/t. jop. Tragof. Pinnis fuhrotundis circum-

fcrratis. Ittm. Pinm'i lacir.iitisnipcïiMteBuisfunis.HALl-.H*;*.
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in de Afbecldiog van C a m e r a a i ü s , die IV.

de Vinblaadjes rondachtig heeft , ontbrecken

de Liniaale Stengvinnetjes, die duidclyk voor- Hoofd-

komen in de Afbeeldingen van Lo b ELen Do-'*^""^*^

D O N é ü s , door zyn Ed. betrokken tot de laat-

lle. Men noemt het Bevernel, in 't Hoogduitfch

Bibernel , welke naam van 't veoord Bipinella ,

dat van de plaatzing der Vinblaadjes op twee

ryën afkomflig fchynt te zyn, ontleend is. De'

Engclfchen heeten het Burnet Saxifrage : de Fran-

fchen Bouquetine of Boucage, dat zo veel zcgü

als Bokkenkruid. Sommigen , naamelyk , hadóen

het Saxifraga Hircina getyteld en Tragqftlinum

betekent Bokken - Selie, De Groeiplaats is door

geheel Europa, zelfs in onze Nederlanden , op

Zandige Hey- Velden.

(<i) Bevernel met enkeld gevinde Bladen y die ir.

alle Blaadjes gekwabd heeftM end-BlaadA^7p

je driekwabbig.

De Heer Linn^üs onderfcheidt thans de

Groote Bevernel, welke zyn Ed. bevoorens tot

cene zelfde Soort betrokken hadt. Zy verfchilt

van de anderen , zo de Heer H a l l e r aan-

merkt,

(x) PimpiKtlla FoJ. pinnatls, Foüolis «ec. Mant. zip.Pim-

pin. Fol. pinn. Foliolis Lsnceolads ferratis acutis. Git, Frtv.

II». Pimp. Saxifraga major ümbclU candidS. C. B. A«.

Lot. Ic. 72^. Tra|ofcIinum majus. TOURNI. IhJI. joj. Ta-

joi. Pinnis femilobatij ciicum -fwaüi. HAI.t. Htlv. 4»I.

II. DS£I« VIU« STI».



W. merkt , ook ia Geftalte weinig , doch aacmer-
Afdsel.

|^g]y|^ in grootte. De Groeiplaats is niet minder

Hoofd- algemeen , inzonderheid wat die mee witte Kroo-

STUK. nen betreft , welke de Ecsrchen en kanten der

T^«^J'' Akkeren bemint; doch op de Alpifche Bergvel-
^ den , in Switzerland , komt zy voor met roode

Bloemen. Mcnjvindt ook ecncDunbladige, wel-

ke cigentlyk de Bokken -Steenbreeke zou zyn,

dus genaamd , om dat 'er de Bokken van ecten.

De naam is by ons, onder 't Landvolk, Groote

Bevernel of Bevernaart*

•t Gewas maakt een Steng van omtrent twee

Ellen hoogte , die gevoord is of gcllreept, cn

de groote Bladen , die het beeft , geevcn 'er

ecnigszins de gedaante van Pinkflcrnakel-Kruid

aan ; maar 't Loof is donkergroen en riiuw. De
agtci'üc Vinblaadjcs, of Bladen liever , zyn drie-

hoekig , de overigen ovaal , met fpitfe Tandjes

,

fomryds ten halve gevind , het uiterfte Blad in

drieën half gedeeld zegt H aller. De boven-

ftc Bladen zyn fpitler en fmaller verdeeld : doch

allen hebben zy die enkclvinnigheid, welke hun

naar de Bladen der gewoonc Pimpernel wat ge-

lyken doet en 't Gewas kenbaar maakt. De Wor-
tel is lang, naar een Pinfternakel gelykende , wit

van Kleur, maar bevat een zeer fcherp Sap , dat

blaauw is in eene verfcheidenheid
, deswegen

CyanopQs van Co r dus genaamd. Dezelve zou,

gedestilleerd zyndo , een blaauwen Geest gce-

ven. Omareeks Wittenberg groeit deeze laatfte

veel , zoBaühinüs aantekent; vclgcas ande-

ren in 't Brandenburgfchc. 't Ge-



Kroontjes-Kruidex. ai^

't Geheim det StahliaaEen , bcftaande in een IV.

1 inéluur, dienfLig voor de Maag, voor Borstkwaa- Afdml.

Ien,en tevcEseen Koortsmiddel , als ook VVondzui-HooFo-

vcrcndc en de Vcrlosfing bevorderende , vvordi^"^"^*

bereid van den Wortel deczcr Plant, die zeer

fcherp is en Kruiderig , zynde weleer, om de Ston-

den te verwekkeo , te Neuremburg in gebruik

geweest, volgens Hofman nüs, Hy werkc

ook op de Waterwegen , en kan dus by toeval

den Steen uitdryven ; hoewel van die Stcenbree-

kende kragt dit Kruid zyncn naam niet bekomen

heeft. De Kleine Stecnbreeke heeft den Wortel

hceter dan Peper, en die der anderen wordt ook

wel Inlandfche öf Europifche Pepergenoemd C*>

(3) Eevernel met meervoudig verdeelde Bladen, m.
en een hoekige zeer Takkige Steng,

^'u£'''^

Als een byzondere Stecnbreeke heeft C L u-^^^^'^'*'

s I ü s dceze afgebeeld onder de Oofcenrykfe Plan-

ten. Zy kwam aldaar op de hoogfte Bergen uit

de Spieeten der Rotfen voort ; even als of zy

de Stccnen dccdt brecken. Op een vry geplaat-

ften naakten Berg, tusfchende Steden Hamburg

en Altenburg in Hongarie, was zy dus veel te

vinden. Volgens den Heer H alle Ris die fyn-

bla-

(}) Pimpirttlla fol. fnpraJecompodtis 9 &c. Ttigofelin.

fol. teniii^fime diviüs. Hall. Helv. 4}o. Scfcli Pettolis Ra-

mifetis Membran. &c. GüETT. Stamp. p. ï+? Saxifraga taa-

IL DiEu VIII. snx.
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IV. bladige Bcvernel , met de Vinnetjes aan 't end

Afdeel, driepundg, tot welke zyn Ed. deezc betrekt,

Hoofd, in Switzerland zeer gemeen , hebbende Sten-

STUK. getjes van een half of een Voet hoog, die ge-

^J^'-^y
armd zyn, en de Bladen met vier Vinverdeelin-

gen. De Steen -Daucus met Zeegroene Bladen

van J. Eauhinus fchynt hier te behooren.

IV. (4) Bevernel met de Wortelb laden gevind ^
ge-

^WgriÜ^
ifearïeW; de bovenjten Wigvormig ingefnee*

Vteemde.' den : de Kroontjes voor 'i bloeijen knik'

kende.

Op Sicilië, in Italië, Provence en in Spanje,

groeit decze Soort , welke Vreemde SHie genoemd

werdt door Clüsiüs, die dezelve op de Vel-

den by Salamanca waarnam , hebbende een Steng

van een Elle hoog en Zaad draagende , dat naar

Peterfelie - Zaad geleek, vaneen fcherpen Smaak

en Kruiderigen Reuk.

y. (5) Bevernel met de Wortelbladen driedeelig

"^aIvi' ingefneeden,

Dce-

f4) PtmphtlU Fol. Rad. ivonatiscrenatMi &c. AnifumFol.

Radicalibiis pinnatis- H. Cü^. 107. Ups. 67. R. Lugdi. n;-

Apium peregdnum Fol. fiibrotundis. C. D. Pin. ijj. Dauca»

tertius Dioscoridis. COLUMN. Ecphr. I.p. 108. T. io<j. GïR'

JTtfr. XIII. Anifum Fo'. ludic. fimpliclbuï. Mat. Mei-

H. Clijff. Ups. R. Lugdh. iiï. GOUAN Mcnsp. ijr. Anifum

Hcrbtriis. C. B. Pin. 159. Anifum vulgare. Glus. Hijl. H-P'
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Deeze Plant, die het Anys-Zaad uitlevertj^V^
heeft tc vooren, met de voorgaande, een üe-

flagt uitgemaakt , doch is thans tot het tegen- öoofïh

woordige betrokken. Tournefort hadtze*^^^*.

t'hu's grbragt tot het Geflagt der Eppe. Zy
'^^"'^

wordt door geheel Europa ,
jaarlyks , in de Kruid-

hoven en op de Moeslanden gezaaid ; het wel-

ke ook gefchiedt io onze Nederlanden. Men kan

de Natuurlyke Groeiplaats , die in de Levant

of in Egypte fchynt te zyn , met geene zeker-

heiJ bcpajion. De naam is, in byna alle Taaien j

met het Latynfche woord Anifum en dit met

het Griekfche Anifan overeenkomftig. Dus noe-

men haar de Italiaanen Anifo , de Engelfchen

Anife , de Franfchen Anis en wy Anys.

't Gewas, dat zelden een Elle hoog groeit,

heeft een ronde Steng , in eenige Takjes ver-

deeld. De onderfte Bladen gelyken eenigermaate

naar die van Eppe of Sellery, maar zyn witach-

tig en Wollig ; de Stengbladen fyn verdeeld*

Hec draagt Bloemkroontjes die wit zyn en daar

op volgt het bekende Zaad , welks aangenaame

Reuk en Smaak hetzelve van veel gebruikmaakt

in de Samenicevirg. Op dergelyke manier als de

Karv/ey, mengt men het in Brood en Gebak:

het is een der voomaamfte Windbreekende ea

Borst- Middelen, bezittende dus de kragten te-

gea

fum diauta &l. TofiRN». Inft. joj. Ik.
Cuminutn Scmitie,

lotundiorc & mmorc C B. Pin. i^4, R.AJ. Extr, tf j.

P
II, ÖEEI,. VIIX. STU«,
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IV. tegen *t Kolyk en andere Kwaaien , in hooger
Afdeel,

gj-^^jj ^ welke inzonderheid in de daar van ge-

Hoofd- deftilleerde Olie uitmunten. Het behoort , met
«TUK. ^ggi jegt ^ tot de Vier Groote verwarmende Zaa-
^7w«n/jr.

jgjj j^Qj^^ verfchcidc Winkelbereidingen der

Die van Maltha noemen dit Kmld Zoete Kq'

myn , en hebben dan nog een ander, 't welk

zy Zoete Jnyshectcn^ als zynde wat zagter van

Smaak. Dit laatfte , dat fommigen Komyn noe-

men , heeft de Zaadjes ronder en kleiner. Dee-

ze Soort van Anys wordt op het Eiland Maltha j

tot gebruik en tot den Uitvoer, in menigte ge-

teeld.

VI. (6} Bevernel met de Bloemfleeltjes tegen de

dilbo'tim^.
Bladen over , die tweemaal in drieën gedeeld

<jcgaffeide. zyn, met Fliezig gewiekte Steelen,

In Spanje groeit deeze Soort, die een Plant-

je is van maar een half Voet hoogte , zeer Tak-

kig, met de onderfie Blaadjes driedubbeld drie-

voudig , de bovenften zeer fmal. Overvloedig is

het getal der Kroontjes, welken 't zelve draagt.

VTT. (7) Bevernel die zeer klein is , met taïrykeJa-

Ditica. mengejielde en enkelde Kroontjes.



Kroontjes-Krüidek.

Dceze in Ooftenryk , als ook in Provence , IV.

wild groeijcnde , is maar een Handbreed hoog,

en geheel bezet met Kroontjes. Hier van komen Hooró-

Plantjes voor met enkel Mannelyke en onvrugt-

baare Bloemen, doch dc Wyfjes- Planten heb-
'°'^^'"**«

ben dikwils ook Meeldraadjes.

A p I ü M. Eppe.

Dit Ceflagt heeft een Eyronde geftreepte

Vrugt ; een eenbladig Omwindzel en egaale

i^loemblaadjcs. Het bevat maar twee eigently-

ke Soorten, die zeer bekend zyn, naamelyk

(i) Eppe met de Stengbladsn Liniaal en zeer i-

kleine Omwindzeltjes, m/IZZ!'

' Dit Kruid wordt, onder den naam van Peter-

felie, in 't Franfch Perftl, in 't Engelfch Pars-

ley , in 't Hoogduitfch Peterfilge, in Europa ,

overal in de Moeshoven geteeld , zelfs in de

Zuidelyke deelen , daar het, op fommige plaat-

fen wild of inlandfch geworden is , door *t ge-

llrooidc Zaad. Op 't Eiland van Sardinië groeit

het aan de Bronnen en Watcrbecken»

De

fO Apium Fol. Caulinis Linearlbaj, Involucellii minutis,

Sjft. Nat. XII. C.en. jö^- P- ^i/- ^'S- XIII. Gen. 367. p.

241. M*t. Mti. 127. li. Ciif. Ups. R. Luidi. 116. Apiam

Hotte«fe Petrolclinum vulgo. C- B. Fin. iSi- TOOUNÏ. /«/?.

30J. Apium Hortenfe. Dod. Peaft. 69^, j|» ApiiWï TCl Fe

tncrspun C i F ^si^

9, DXEL. VIU, $TSmi
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IV. De geftalte , als ieder een bekend, zal ik niet

Afdeel,
b^fchryven. Men gebruikt het , in de Huishou-

HooFD- ding , veel , wegens den Geur en Smaak , wel-

*^^^» ken het aan eenige Spyzen geeft. Zulks heeft

omtrent het Kruid en de Wortelen plaats, wel-

ke beiden openende , afzettende en Pisdryvende

zyn ,
grlyk ook het Zaad. Men teltze onder de

vyf Groote Openende Wortelen , waar van de

Syroop in veel gebruik is. Het gedeftillcerde

Water van Peterfelie heeft een verkoelende hoe-

danigheid. Zonderling is 't, dat het Kruid niet

voort wil in de heetfte Landen des Aardbodems.

Men zegt , dat het veel gebruik daar van 't Ge-

zigt benadeelt en het zou een Vergift zyn voor

de Pappcgaaijen.

.
Onder de Verfchcidenhedcn is behalve de Ge*

krulde, gemeenlyk Krul- ' eterfelie gcnaaamd

welke meer tot fieraad der Scnottelen dan vooi

de lekkerheid dient, en die men Wortel-

F

felie noemt , welke insgelyks hard en onfmaakc-

lyk is van L'^of : inzonderheid te tellen de Pe

terfelie van Macedonië . zogenaamd; waar van

het Zaad in de Apotbeeken ook bekend is , een

weinig van het Peterfelie - Zaad verfchillende.

Dezelve is , als de eerfte Soort van Gom - Eppe ,

*Bladz. hier voor befchreeven *.

}]• (2) Eppe met Wigvormige Stengbladen,

grJJ'kns. Vit
Ssliery.
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Dit is de Jpium der Apotheeken , een Kruid IV.

dat men wild groeijende vindc , in vogtige Wei-^"^^^
den en aan dc kanten der Wateren » in de mees- Hoon-

te declen van Europa, en overvloedig aan Sioo-*"^"^*,

ten en Beekjes in liet laage gedeeke v;m onze

Nedei landen. Men noemt het , by ons , Juffrouw-

Merk of Eppe , en mide Seldrie by 't gemet-n.

De Hoogduitfche naam is Epfigyde Italiaanfche

^pio , de Franfche^c/;e, en dc Ëngclfche Smal'

lage. Men noemt hec ook Paludapium, dat is

Moeras - Eppe, met den Griekfchen naam Eleo'

felinum , onder welken Dodonóüs dit Kruid

voorflek , overeenkomftig ; om het dus van de

Tuin - Eppe , gemeenlyk , volgens het Italiaanfch

Celleri , by ons Sellery of Üeldric genaamd, te

onderfcheiden.

De Wortel is lang en dik , Takkig ofgearmd ,

met veele Vezelen , flerk van R(.uk. Hier uic

komen dikke ,
Gcurswyze , Bladfleelen voort,

die Vinswyze bezet zyn met breede gekwabde

,

donkergroene, gladde Bladen , het uiterfte half

in drieën gedeeld , in de omtrek diep en fpits

getand. Het fchict Stengen , Ibmtvds twee El-

len hoog , dik , hol
, hoekig cn Takkig , met

Knoopen en fmaller verdeelde Wigvormige Bla-

den.

Prcv. is6. Gort. Eek. %6. Apiunj paluftre fivc Apium Of-

pumdu,».Cdl.„.«l«,.n.TOU.
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iV- deD. In de Mikken der Takken zitten de Bloem-
AForEL.

j^roonen byna ongelleeld, niet zeergroot , met

Hoofd- witte Bloempjes , doch die van buiten byna

STUK. groen zyn , en daar op volgen diep gefleufdc

J^tT'^^' Zaadjes , nog kleiner dan die van de Peterfelie.

Groot is de verandering , welke dit Kruid

door de Kwecking ondergaat. Vnn fcherp, wal-

gclyk en byna Vergiftig, wordt hetzelve een

zeer aangenaame Spyze , wier gebruik j tot Sa-

lade, de Franfchen van deltaliaancn en wy ver«

volgens van de Franfchen , geleerd hebben. Hec

tvordt zelfs zo aangenaam , dat fommi^ren het

Zoete Eppe hebben genoemd , houdende dezel-

ve voor een byzondere Soort; doch dit kan niet

zyn, alzo het in de Noordclyke Landen, in

eenige Jaaren tyds , in Wilde Eppe vtrbaftcrt.

Daar zyn Vcrfcheidcnheden van, met roode en

witte Sceelcn , als ook met dunner en dikker

Struiken , welke laatfte Brabantfche Seldrie ge-

lieten wordt. Men plantze in Greppels , en , als

't Gewas zyne grootte heeft , worden die meC

Zand gevuld , onder 'c w elke de Seldrie haarc

witheid krygc en eetbaar worde. De Wortel is

onder de Vyf Openende in kragten de minfte

niet. Het Zaad geeft , door Deftillatie, een fcher-

per Olie zelfs dan Anys-Zaad. Ook telt men het

onder de vier Kleine Verwarmende Zaaden , en

in Windbreckende hoedanigheid is het geen van

de minden ; doch het menigvuldig gebruik zou

ook nadeeligzyn. HetuitgeperfteSapdesKruids

wordt voor een Koortsmiddel gehouden ^ en dient

tegen het Scheurbuik in de Mond. JEgo*



^GOPODiüM. Gcrardskruid, iv.

Een langwerpig Eyronde geftrcepte VrugtfjQ^J!^

ondcrfchcidc die Gefiagt, waar van de eenigüeiTUK.

Soort (i) Wilde Kleine vooriloopende Engdwor- ^>s:i'^i

tel is genoemd geweest door B a u h i ^ u s.

.Dus heeft Toürnefort ze ook in dat Ge-

flagt geplaatst cn anderen noemenze Basterd- of

Wilde Engelwortel. De Echte heeft Omwind-
zels aan de Kroontjes en deeze niet. Dodo-
Néus merkt ze als een Wilde Soort van Mee-

fterwortel aan , en zegt , dat de Brabanders haar

Geraart- , dat is Gcrardskruid heeten. Men noemt

het dus ook in 't Franfch en Engelfch , doch

bovendien Gowfwori of Voet - Euvel Kruid, raar

den Latynfchen naam Podagraria , die mooglyk

alleen daar van daan komt, dat men het op dc

Velden met Voeten treedt. Anderen noemen 't

Geiten - Poot , naar den Geflagtraam , ofook Haa-

ne-Pooty en gemeenlyk Zevenhlad, om dat het

zeven Bladen op een Steel heeft In Duitfch-

land noemt men *t ook wel Wïlder Holder , dat

is Wilde Vlier. Het

(i) ^gopodium Fol. Caulinis fummis ternatis. Sy/I. Nut.

XU. Gen. z6s. p. 217. f^eg. XIII. Gen. j68. p. z+i. H.

Clif R. Lu^a. II S. Fl- Suec. i^j. afij. GOUAN Mtnsp.

Ijz. GEB. Prov. zs6. KRAM. ^ujlr. «I. WEIC Ptm. Rug;.

57. Rei«. Ced. 51. R«PP. Je>i. zaj. MkfP. Al>. 13. Vaill.

Far. u. GOiT- Belg, 86. Angclioi fylr. minor f. Erratic».

C. O. Pin. isj. TouRNF. Infl. jij. Heili» Gciaidi. DoD.

Ptmpt. iZQ. Püdagraria. HALL. Udv. 4*7,

I'4

n. DEEL. VIII. STOlt,
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IV. Het wordt van CAMERARi[is,iTiet regtenbiK
Afdeel,

jyj^l^^j^j ^ p^ji Tuinen geheten, als een

Hoofd* Onkruid zyndc, dat men naauwlyks iiicroeijen

STUF. jj^n. Het groeit veel aan de Haagen , in Bos-

v^ej^"^^' fchen en Wildernisfen , aan de kanten der We-

gen en Wallen, zo in onze Nederlanden, als in

Engeland, Vrankryk, Duitfchland en de Zuidc-.

lyke deeien van Europa
,
zynde zo gemeen niec

in 't Noorden. De Wortclbladen zyn als gezegd

is. Het fchiet een gearmde Steng, van drie Voe-

ten hoo^ , met drievoudige Bladen en witte

Kroonen
,
op lange Steeien , en draagt half Ey-

ron 'c Zaadjes. Het heeft eenige Kruiderigheid,

doch wordt in de Genec!^kunde niet gebruikt.

Dus de Tweewyvigen , in de Klasfe der Vyf-

mannigcn , befchreevcn hebbende gaa ik tot de

Driewyvigen over , onder welken het eerst voor-

komende Geilagt van Kruiden den naam voert

van

T ü R N K R A.

Van dit Geflagt is de Kelk vyfdeelig Trech-

terachtig en de buiten - Kelk tweebladig : vyf

Bloemblaadjes zyn in den Kelk ingeplant: de

Stempels zyn veeldeelig; het Zaadhuisje eenhok-^

kig en driekleppig.

liet heeft zyn naam van den Engelfchman

TuRNERüs, door wien een Hiftorie der Plan-

ten van Engeland, op een Alphabctifche manicrj

is aan 't licht gegeven. Vier Soorten , altemaal

Virhecmfche, zyn 'erin vervat, naamelyk.

CO Tut.



PeNTANDRIA.
(i) Turnera met ongefiedde Bloemen uit de ly,

Bladfteelen , de bladen aan 't he^in met vröEEi..

twse Kliertjes. Hoofd-

De Groeiplaats van deezc Soort is op Jamai-^^"^'

ka cn verder in de Westindiën. Men vindt 'er Tur-.tra

fraaije Afbeeldingen van , zo door den Heer ^eXiicidé.

LiNjsvEüs zelf , uit den CliiFortfchen Tuin,

als door den Engelfchen Heer Martin ean 'c

licht gegeven, Slo a n e noemt het Ciflus mee

Brandenetel - Bladen , geele Bloemen en drie-

hoekige Zaadhuisjes. De Bladen gelykcn veel

naar die der Olme of Ypeboomen. Het iseenigs-

zins Heefterachtig. Men kan fomtyds naauwlyks

onderfcheiden ,ofde Bloemen op de Bladdeclen

dan in de Oxclen zitten ; dewyl de Bladfteel zo

kort is in fommige Planten. Men vindt 'er eene

Verfcheidenheid van , die de Bloem kleiner met

gefpitfte Blaadjes, en Blikjes zonder Klieren,

dc Bladen ftomper heeften de Meelknopjes niet

geel : zynde deeze door den Pleer M i l l e r

afgebeeld.

(2) Turnera met ongejleelde Bloemen int de ir.

Bladjleelen , ds Bladen zonder Kliertjes, ''onte-

Dee-ï^iicrae.

(O Turnera Flor. fesfil. Petiolat-!)us Sec. Syst. Nnt. Xir.

Petiolis Florifetis. H. Ciiff. ni. T. 10. R. /^«ji». 424-Turnera

ïmt. UImifoha. Plum. Ctn. 15. MaBT. Cer,t. T. p. 49- Cifius

f- 4, J.RaJ. Dendr.^^z. GOOAN Mensp. *5;-MiLL. Ie. T.

(2J Tmrntra Flor. fofil. Pctiolaribus 5cC| Am. Aead. y. f.

P 5 39S,

ai.DSKfc.VlII, STUm,
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IV. Deezc komt , ten opzigt van de gedagte zon-
ïDEEL.

jgj-ijngg hoedanigheid , met de voorige overeen

,

Hoofd- doch is zeer klein en ruig, met kleine getande
STUK. Bladen en geele Bloemen. Zy groeit ook op ]a-

maika.

III- Cs) Turnera met twee - Borftelige Blomfteeltjes

sldcilT Oxslen , de Bladen jhmp Eyrond ,

Mi^!'°'^'
Wigvormig, Zaagswyze getand.

Deeze , in Brafil groeijende, heeft Steugetjes

van een Handpalm hoog en ongefteelde Wolli-

ge Blaadjes, uit wier Oxelen de Bloempjes voort-

komen , die zeer kort gefteeld zyn , en niettemin

twee Blikjes als Borftels hebben , met een dik-

ken ,
vyfdeeligcn Haairigen Kelk.

T^'ne a
Turnera met naakte Bloemjleeltjes in de

ajfl'iZ!^^ Oxelen der Bladen , die aan de Tip ZaagS'
iNaaKte.

^.^^ getand zyn.

Deeze heeft de Steng gehaaird , zo wel als de

voorgaande , doch geenc Blikjes aan de Bloem-

fteelen. Uit den naam, dien 'er de GrooteBoER-



HAAVE aan gegeven heeft, blykt cenigermaace

(ie Gellake,die naar de Ciftus gelykt. De StengAfdeI^;

heeft dc hoogte van een Vinger; dc Blaadjes £JqJJ^
zyn Lancetvormig , van onderen Wollig, zo wel stuk,

als de Kelk , en de Steeltjes zo lang als de Bloem. Tr/^jw*.

Zy groeit by de derde Soort op Jamaika, alsook

in Zuid- Amerika en te Suriname.

T E L E p H I u M. Smeerwortel»

Een vyf bladige Kelk en vyf Bloemblaadjes ,

die in het Bloerakasje ingeplant zyn : het Zaad-

huisje eenhokkig
,

driekleppig. Dus komen de

Kenmerken voor, van dit Geflagt, *t welk twee

Soorten bevat , als volgt.

(i) Smecrwortel met overhoekfe Bladen. ^^t._

Van deeze geeft I m p e r a t u s de Afbcelding/'"|^^''^';

onder den naam van Telephium van D i o s c o-

RiDES, en voegt 'er by, dat fommigen het

Kruid Heltnium van Crateva noemen. Clü-
sius heeft hetzelve , onder den naam van het

Echte Telephium , dat zynen naam van eenen

Ko-

(i) Telephium Fol. alternij. Sjjl. N^t. XII. Gen. 374- p.

250. f^eg. Xm. Gen. 377- P- 24J- H. Ups. 70. li. Clif.

73- R. Lugdb. 434- Telcph. repens folio non dcciduo. C.

. Telephium Dioscerulis. TOUBJ^F, Injl.
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IV. Koning van Myfie hadt , door wien het tegen
Afdeel,

^.^jjg ^^vveeren gebruikt werdt,befchreeven. Het

Hoofd- is het 5me^rworte/niec , datmen gemeenlyk dus,

en ook wel Hemeljleutel noemt , in 't Latyn of
^Drjfxvr- Amcampjeros , betrokken tot het Ge-

flagt van Huislook. Hec heeft zyne Groeiplaats

in Provence , op vcrfcheide plaatfen. L o b £ l

Iv-recg het , door middel van een Apotheker, die

het op den hoogcn Berg van St, Bonaventura ,

Eaby de Stad Aix , voor hem hadt uitgeltoken»

Uit een Wortel , met een Houtachtig Struik-

je, (zegt hy,) dat den Hals wat gekromd

heeft , en zo wel boven als beneden knobbe-

3, lig is , groeijen Takjes van een Handpalm

„ lang, die Bicsnchtig, regt, buigzaam en wit-

3, achtig zyn , met blaauw groenachtige Blader-

„ tjes, als van Linfcn, bekleed. Boven op de

„ Stengctjes komen witte Bloemen , naar die

3, van den laagen Ciftus of Heiden - Hyfopgely-

„ kende, waar op Zaad volgt, dat bitter is van

In de Afbeeldingen kan ik die omgedraaide

Blocmftaarrjes niet vinden , welken 'er in fom-

mige aanhaalingcn van den Ridder aan toege-

fchreeven zyn. Het groeit in de Openbaare Kruid-

hoven. Ik heb 'er een Takje van met getropte

Bloemen.

iT. (2) Smeerwortel met gepaarde Bladen,

^mibiadi- Tikphium Fo'. oppofltis. Tclcphium Myofotidis Eol.

gc. " ampüoabus conjugaiis. Shaw- Jfnc, N- sizM Iccn.
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Deeze is door den beroemden S n a w in r3ar- IV.

barie gevonden, die 'er Bladen als van 't Mui ^"Jeeü

zen - Oor , doch grootcr en gepaard , aan coe- Hoonv

fchryft, zeggende van dit Kruid; „ dc toppen

„ van dcszelfs kleine Takjes krommer zig om ^'"^J""-

„ als die der Zonnewende. De bloemblaadjes

zyn klein en de Zaadhuisjes enkeld met drie

„ Hokjes, bevattende verfcheide Zaadjes."

CoRRiGiOLA. Riempjes.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt zyn

,

een vyfb adige Kelk en vyf Bloemblaadjes, even

a1s in de voorigen , maar het heeft een enkeld

drietandig Zaad.

Maar een enkele Soort is hier van bekend (i) , i.

die veelal op de Zandige Oevers der Rivieren , f*,7sï^

in Duitfchland en Vrankryk, groeit. C. ^Au-^o^^""^

HiNtJs noemt dezelve Klein Oever -f^arkens-

Gras, en zegt dat het aan de Rivieren inSwit-

land en de Laufnits voorkomt.M o r i so n vondt

het byPont Neulij aan den Weg van Parysnaat

St. Germainen laye. In deEIfaz groeit het over-

vloedig , aan de Oevers van z'^kere Rivieren,

blocijende in 't laatfte van den Zomer : zo ook

ia

B. Pin. 281. Prodr. Ijr. MoRIS. Hij

\ 29. f. I. Polygoni vd Linifoüa, p« t

Scorpioidis.
J. B. RAJ. Ii>^. ZIS.

II, DEU« VIII. STUK.
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IV. in Languedok en Provcncc. By den naam vaa
Afdeel.

poiygonffoUa is 'er een Geflagt van gemaakt door

Hoofd. D i l l e n i u s , en dus befchryft ook V a i l-

s^"'^» L A N T hetzelve , onder de Planten omftreeks

,^;r'- Parys*

Het is een Plantje, naauwlyks een Hand-

breed hoog , dat zi^ met zyne Stengetjes en

Takjes , Riemswyzc , langs den Grond uitfpreidt,

op wier 'Ibppen de Blommetjes famengehoopt

zyn. De Blaadjes zyn langwerpig, Zeegroen,

en klein. De Kelk is roodachtig bruin , doch de

Bloempjes beftaan uit vyf witte Blaadjes , waar

op een enkeld driekantig Zaad volgt Q*),

. PharnaceüM. Muur- Spurrie.

Pliniüs zegt, dat fommigen de Santorie

Pharnacéon noemden , naar eenen Koning : zo

dat dit een eigennaamig woord is , op ecnige

uitheemfche Planten toegepast,

't Geflagt heeft een vyfbladigen Kelk , zon-

der Bloemblaadjes , zyndc het Zaadhuisje drie-

hokkig en veelzaadig. Hst bevat thans zes Soor-

ten, als
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(ij Muur -Spurrie met byna gekroonde zyde- IV.

Ung/e Bloemjleeltjes , die zo lang zyn a/x^'°f^
de Liniaale blaadjes. Hoofd^

STUK,

Deeze Soort ,
by Roftock in Pommcren zeer r.

gemeen ,
groeit ook in Spanje, Rusland en in,,jl^c^'

Ooftirdie. *t Is een Zaay- Gewas, dat men

Kleine Muur j van gedaante als Walflroo, metge.

Zeegroene Bladen , by A m m a n genoemd vindt.

BüXBAUM geeft 'er den naam aan van Aller-

klcinfte paarfche Spurrie, Minuartius hadt

het Cerviana getyteld.

Uit een Houtig Worteltje komt een Roosje

van fmalle Blaadjes voort , die omtrent een half

Duim lang zyn , en uit deszelfs middelpunt ver-

fchcide dunne ronde Stengetjes, die geel of

roodachtig zyn, glad en met Leedjes, byna een

half Voet lang , hebbende dergelyke Blaadjes ,

Kranswyze, als in hecWalftroo, geplaatst. Zy
geeven Takjes uit en dunne naakte Bloemlteel-

tjcs, die aan 't end, Kroontjeswyze , in Steel-

tjes verdeeld zyn , welke ieder op 't end een

witachtig Bloempje draagen , welks Blaadjes de

Meeldraadjes en den Styl geheel bedekken. liet

Zaad-

(x) PbamaceuT» Pedunctilis fubumbellatls &c. Syfi. Nat,

Gen. ;7«. p. 220. in^. Xdl. Gen. j;»- P- 24J. Pharnaceum

glabrum &c. Phil.Bot. p. jjg. CerTiana. Minuart. TrichJis

pentaftemoH. Hall. Gott. Aldne pumila Gallü facie, Foliis

glaucis. AMM. R*tb. 84. Alf:ne Ssxiftaga Ind- Oiiear. &c.

Plok. Mant. 9. T. jji- f- Spergula purpmea muiimi.
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Zaidhuisje is rondachtig cn bevat veele zéet
rArDEEi

j^j^.^g j.^^,^^ Zaadjes. Dus vind ik dit Kruidje

HooFP' door Amman bcfchreevcn.

iXUK.

II. (2) Muur-vSpurrie met eenbloemige zydelin^fe

JuttTiti- Steeltjes , de Bloemen van langte als de

z^biaai-
Bladen , en een neergedrukte Steng,

Met dcczcn bynaam (lelt dc Hoer L i n N ^. u s

thans een üostindifch Kruidje voor , dat door

den jongen Heer Bürmannus , onder den

naam van Mollugo Sper^uhywas afgebeeld, en

met het Ceylonfch vjfbladig Muur , van den ou-

den Heer ,
fchynt overeen te komen. Het gelykt

in gedaante, zegt zyn Ed., nanr het lUecebrum

Ficoideum volkomen : de Vrugtmaakende dealen

zyn als die van de Gekranste Mollugo (*), en

het vcrfchil van die Soort, welke bcvoorens den

zelfden bynaam voerde, is aaumcrkelyk.

III. (3) Muur- Spurrie met eenbloemige zydelingfe

Tiepres- Steeltjes en Lancetvormige ruigachtigt

^ruigc, Bladm.
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Dceze Oostindifche heeft , volgens den Rid- IV,

der, een menigte leggende ronde, ruigachtige

Stengetjes , van een Span lang. Uit de Oxclen BIoofow

komen vcrfcheidc Lancctvormige Blaadjts, die^'^^'^-

ook ruigachdg zyn , met kleine cnkclde Stop-
^'"'s^'"**

peltjes. Zy draagt Bloempluimpjes die gegalFcld

en ODgelyk zyn,

(4.) Muur -Spurrie met gemeene Bloemfleeltjes tv,

die zeer lang zyn en Liniaale Bladen. cfnr^ZTa^

In Afrika is de Groeiplaats van deeze, die ^o'^c-

men in onze openbaare Kruidtuinen vindt. Zy
heeft een opgeregt Kroontakkig Stengerje, met
verfpreide fmalle Blaadjes en Bladerigc Stoppel-

tjes , die witachtig zyn en dc Stengetjes grys

maakcn , doordien zy dezclven omkleeden. De
Bloemen , die witachtig zyn , maakcn een

Kroontje.

Hier zou men , misfchien , als ccne byzonderc TomtHt»-

Soort, die Kgapfche kunnen byvoegen, welke^*"; iige.

de Heer N. L. B ür ma N^ us onder den by-

naam van //FoiZ/ge voorftclt, als de Steng WoU
lig hebbende , met gctropte Liniaale Blaadjes

omringd en zeer gladde Bloemtkeltjes aan 't

end : of ook die, welke te vooien onder den by-

nnam van MoUugo voorgedcld was, zynde by

H E R M A N N ü s , in de befchryving der Planten

<4) Pharnccéum 1

ku». /ƒ. Cliff. +92.

Fhyt. T- iO+. f.

IL DEKL. VIII.



Vyfmannkj-e Kruiden.

IV. van den Leidfen Akadeniie - Tuin , afgebeeld , met

vi"^ de benaaming van Hurkend Afrikaanfch Muur,
Hoofd in de gedaante van Waljiroo'y welke Soort, die

korte üloemteltjes heeft, door den Heer Ber-

vigt'^^' ciüs omltandig is befchrceven (*}.

Th^' a
^'^""^

' '^P^''^'^ ""'^^ tweedeelige hogtige Tros-

eeum7i%' jes en byna Liniaale ruigachtige Bladen*

qe^jaffdde.
«j-Qt decze nieuwe Oostindifche Soort is het

naar Spurrie gelykend Muur van P l ii k e n e r

,

dat geaairde Bloemen heeft , die uit de Oxels

der Bladen voortkomen : als ook een ander Muur

,

dat ruig is en veelbioemig , t'huis gebragt Die

beiden zyn zeker!yk de zelfde Plant, welke de

Bladen fmal en ecnigermaate Wollig heeft; het

Zaadhuisje ecnhokkig ,
drickleppig en vcclzaadig.

(^6) Muur - Spurrie met tweedeelige end - Tros-

jes ; de Bladen Jiomp Hartvormig*

Onder de zeldzaamc Afrikaanfchc of liever

Kaap-

(*; PbattiMctum Pedanculis uniflorls lateralibus, Fol. linca-

libus. SyJÏ. Nat. XII. Moll. Fol. feptcnis hnearibus. H.C14-

T. II. Rubiï Stellaris f. Aspcrula minor harBil;i3rfa &c.

Pluk. Mam. 163. T. 3 31. f. 4.

is) Pbarnateum Raccmis biparritls flesuofis &c. l-

dat.s. ^m. Aud. VI. Afr. 6. Sperguli e Cap! bon* Sfci#

JFol. Poitulacc jnlnoribus ftdlatis. firiv. Mus. 47I.

CardijO'

Haitbladie.
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Kaapfc Planten , welken onder de Voorzitting IV.'

van den Ridder, door den HeerPuiNTz, uit de^^vïf^
ryke Verzameling van de Heeren B ür man- Hoofd-

kus Wereldkundig gemaakt zyn, bevindt zig^"^^'^*

deeze , die leggende Kruidige Stengen hcefc
,

van een Voet lang , met Kiioopige Leedjes en

veele Bladeo , van eene Hartvormige figuur , mec

het breedfte buitenwaards
, glad , effenrandigen

witte Bloemen van grootte als die der Akkcr-

Spurrie , in gegaffelde Trosjes vergaard.

DeHeerFoRSKAOHLvondCjbyLohaja in Ara-

bic, nog twee Soorten van dit Geflagt, waar

van hy de eene Pharnaceum Umbellatum , de

andere objcurum noemt , zynde beiden zeer klei-

ne Plantjes.

A L s I N E. Muur.

Dit Geflagt heeft een vyfbladigen Kelk ca

vyf gelyke Bloemblaadjes 5 zyndc het Zaadhuis-

je eenhokkig en driekleppig. In hetzelve komea

drie Europifche Soorten voor, naamelyk

(i) Muur met tweedeelige Bloemblaadjes en Ey- r-

rond Hartvormige Bladen, w^^ï*

(i) Alfine Petalis bipattitii , Folns ovato - Cordatis. /

73. R. LuiÜ. 449. GBOK. Virg. 161. Fl. Lapp. Sue

ic. &c. Alfiae pcntattcmon Petalis bipaxtitis. HALt.

Cü. Alfine media. C. B. Fin. ij o. Alfine minor. Doo.

Alt. min. recentioium f. Hippia minor. LOB. Ic

vulgarisfive Morfus Gallini. J. B. Hijl. III.
|

CAM. Epit. Ijo.

n. DEïi.. VIM, STD«» ^ *
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IV. Dit is het zo bekende Kruid , dat men in 't Ne-

^'^^ff^- derduitfch Muur noemt, welke naam, volgens

Hoofd- fommigen , van 't Franfche woord Mouron , in 't

STUK, Franfch dit Kruid betekenende , zou afkoraftig

yi^e!""^' zyn ; maar dat is de naam van 't Guichelheil en heC

Muur wordt Morgeline van de Franfchen geheten.

De Engel fchcn noemen het Chickweed t ée Duit-

fchers HunerbifZf dat is Hoenderbeet ; om dat de

Hoenders naar 'c zelve gretig zyn. Zy noemen

't ook F'ogelkruid , alzo het een Geneesmiddel

voor de Vogeltjes geacht wordt , en die beide

benaamingen zyn by ons ook bekend : ja in de

hooge deelen van ons Land wordt het , by 't

Gemeen , Erf geheten (*3 , dat met den Deen*

fchen naam j^rfwe overeenkomftig fchynt. Dus

noemt men het ook , in verfcheide dcelen van

Sweeden , yJrf: zo dat die benanming nog een

overblyfzcl zyn zal van den Inval der Dcencn

en Noordfche Volkeren in dit Gewest.

't Gehcclc Gdhgt\m Jljtne was bevoorens

,

<ioor den Ridder, onder de Tienmannigen ge-

plaatst (t) : ja zyn Ed. beweerde met kragtvan

redenen , dat de Grootte geen weezentlyk ver-

fchil maakte, en dat overzulks het grootc

,

middelflag en kleine Muur, allen , tot een zelfde

Geflagt behoorden. Want zyn Ed. telde geen meer

Soorten , dan 'er gedaanten in den beginne gefcha-

pen zyn , en hieldt het Muur met vyf Meel-

draad-

(*) DE GORTIK. FUr. Belg. Ed. I. p. IJ.

(t) FL Suet. Ei. I. p, IH.
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draadjes voor een enkele Verfcheidenheid (*). IV.

Naderhand moet zyn Ed. een üpenbaaring ge- ^Jbeel;

kreegen hebben ; niet alleen dat dit Muur wel Hoo'fd-

degelyk in 't Paradys reeds als een byzondcre

Soort beftaan heeft ; maar dat het zelfs tot een '^^'^J'"'*'

byzondere Klasfe behoorde ; hebbende zyn Ed.
het Groote Bofchmuur, in 't Gefligt van Siel-

hridy en het zeer Kleine Muur, in dat van^rff-

iiaria^ onder de Ticnmannigen gelaten. Zodat
dus het Gewoone Muur tot drie Geflagten be-

hoort (t).

Het tegenwoordige , dat allergemeenst is in

Europa
,
groeit veel aan Wallen en Wegen , als

ook in de Hoven , alwaar het Jaarlyks , en wel

't geheele Jaar door , overvloedig voortkomt

uit gevallen Zaad. Om die reden telt men het

ook onder de laftige Onkruiden. Het is zeer

1'akkig , met dunne Steeltjes en Eyrond Lan-

cetvormige gepaarde Blaadjes , alles ligt groen.

Plfcwils kruipt het langs den Grond ; fomtyds

verheft het zig , door middel der byftaandc Plan-

ten, tot aanmcrkelyke hoogte. Het is zeer Sap-

pig , wordende door Dellillatie byna geheel in

Wa-

, was byna onmojglyk.

Q3
. DKIL. VIII. STUK.
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Water ontbonden. Het Sap is eenigszins z

zoutig, kunnende, gelyk veele ande-

HooFn- ren , met vrugt gebruikt worden tot oplosfing

^7)"^^ -
^^^^ Verltoppingen der Ingewanden. Ook dient

-.'.r"^^" het tegen Kwaaien van de Keel en Borst. Hec

Kruid is indcTcering aangcpreczen , en uitwen-

dig in verzagtende, oplosfende Pappen enStoo-

vingen* Dit herfc hetzelve met het Groote en

met het Water-Muur (*), dar veel in Slooten

en Beekjes aan den Duinkant groeit , gemeen.

^ifill'mu'
(^)Muur met Borfteïige Bladen, gebaarde

erenTt^""" Kelken en korte Bloemblaadjes , die ge-

^'^P'"''' heel zyn.

Deeze, in Wallifeiland door den Heer Hal-

LER gevonden , en onder den nnam van Dunbla-

dige y met zeer kleine gekroonde Bloempjes , af-

gebeeld , heeft zeer Takkigc opflaande Stcnget-

jes en zeer fmalle, getropte, Itcekcnde Bladen.

De Bloemen komen in de jongheid , langs dc

Steng : in volwasfenhcid by Kroontjes op den

top

() Alfine Aquatica major. C. B- Pin. :lsj. Als een

. AlfincFol.FaJcicu

2. SEG. reroK. 1]
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top voort. De Bloem is gefloocen ; dc Kelk IV.

geeft Stekeltjes uit.
Afdeel,

(3) Muur met geheele Eloemhlaadjes en Els stuk,

vormige Bladen.
Jj^-

Omdrceks Parys is deeze waargenomen door Koorniaud'

den Heer Vailla nt, die 'er de Afbeelding

van uitgegeven heeft. Het Kruidje is zonderling,

doordien de Grasachtige Blaadjes over ééne zy-

de ftaan. Het draagt vyf bladige Bloempjes mee

vyf Meeldraadjes , en behoort des tot dit Ge-

fligt zo wel als de voorgaande Soort, welke uit

het Loof niet gemakkelyk van de Minuartia

montana en jirenaria Fascicuïata tc onderlchei-

den is; dan die beiden zyn regtopllaande met

gcflrckte Takjes; deeze heeft dezelven langen

losjes vcrfpreid. Het zoude misfchien ook dc

Arenaria met Borflelachtigc Bladen ,
vyfmanni-

ge Bloemen en Elsvormige Kelkblaadjes, van

LoKFLiNG, kunnen zyn.

D R Y p I s. Kroondoorn.

E:n vyftandigc Kelk en vyf Bloemblaad-

: het Zaadhuisje rondom gefneeden , een-

Dus
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IV. Eus komen dc byzondere Kenmci-ken van dic

Geüigt voor, het welke maar ééne Soort heefr.

Hoofd- dic naar een Kroondrao2;ende Doorn- of Diftel-

STUK. Plant gelykt (
i ). Dezelve is ook Di(lcl met zecr

dunne Stekelige Bladen , als dic van den Gcne-

/p^ny/a. verboom , door M o r i s o n ^ctytcld C. B A u-

HiKüs badtzc Gekroonde Doorn , dic ongebla-

den! is , geheten : ora dat de Bladen niet dan

St' kcis fchynen te zyn. De Griekfche naam

Vrypis ziet ook op dc Stekeligheid van dit Ge-

was. Het groeit in Moorenland en Italië, aan

de Zee -Stranden.

De Heer J a c Q ri n hetzelve van de Ooflcn-

rykfc Oevcis in zynen Kruidtuin bekomen heb-

bende, merkc aan, dat hetzelve 's Winters fchyiit

le Itervcn , dcch in 't Voorjaar uit de dorreSten-

gen nicuv,-e Takken fchict, die aan 't end met

Bloemen gekroond zyn. Het is geheel Reuk- en

Smaakeloos. De Bladen zyn Elsvormig en loopen

uit in een ücekcnde Doorn. By de liloemen en

aan dc Mikktn der 'l akken zynze brcedcr. De
Bloemen

, ongedeeld , komen Gaffelswyze voort.

Zy zyn roodachtig wit, met groene Kelken. Het

Zaadi.uisje is als in 't ronde ingeineeden , en gaat

dus

(t) Drypïs. Syjl. Nat. X'I. Ccn. 37«. p. 211. r^g. XIIN

Gen. 38 1. p. Z46. Gfr. er^acul. ijiJ. Dryt.is Italici acuIeiM-

MiCH. G(«. 24. T. 2j. Drypis Tl.Cüphr. f. Anguillarx. LOB.

ƒ». 7S9- TABïBr*. Ic. 144. J. B. ƒ///?. lil. p. 3««. Splni

tmhella Fol. vi 'na. C. B. Pi». 3S8. Carduus Fol. ten. Soino-

Sce. MORJS. III. p. UI. S. 7- T. ja. f. 8, JACC^

yifid. p. 304. f^tr:. T- 4>- ^^^^t- iSS-



P £ N T A N D R I A. 124.5

dus waterpas open^ bevattende i.en Niervornr'g IV.

Zaad. ArnEïU

B A s E L L A. Bcctklim. ^rm.^

Dit Geflagt heeft geen Kelk , mnar een ze-

vendeelige Bloem , met twee breeder Slippen

tegenover elkander , en dceze Bloem , zig flui-

tende, ma:ikt eene Bezie, waar in een enkeld

Zaad aanrypt.

Drie Soorten , alteraaal Oostindifche , komen

in 't zelve voor, naamelyk

(t) Beetklim met vlakke Bladen en enkelde i.

Blomfieelen.

Q2) Beetklim fiiet Eymide gegolfde Bladen , en n.

enkelde Bloemjteeltjes , langer dan het Blad. {J[Jfe\

(5; Beetklim met Hartvormige Bladen en ^ig^

getropte Takkige Bloemjteeltjet. cSztgc.

Deezc drie Soorten erkent L in üs al te

(i) Ba/elU FoUIs phnU , Pcdanculis fis-.plicibnï. S^JI. Xat.

J56. Cuscuta Fol. oKordatis. H. Ciif J9. Gandola ruhra.

RüMPa. ^mL V. p. 417. T. 154. f. 2. Solanum tinaoriu-n

ms. M.rahili Pemvhnac ntfinis Tinaotia , lietx folio, fcan-

dens. Pluk. ^In>. 251. T. 63. f. 1.

(;) B.i/ella Fol. fubcordatis , Pedunculis confettis Ram^idi.

II. DBElM viii. sm.
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IV. naa verwant te zyn : doch zy houden , zegt hy

»

*\fueel.
beftendig in de Tuinen. Waarfchynlyk zal

Hoofd, zyn Ed. 'er de Oostindifche Moeshoven mede
8TUK. bedoelen , in welken dit Kruid, dat zo wel aan
^z>r.fiyjf-

j^ygj. Malabar , als op Ccylon en door

geheel Water irdie groeit, tot Moes geteeld

wordt. Men noemt het Beetklim ^om dat de Bla-

den naar die vnnde Beetegelyken en dat het een

Rankgewas is, klimmende als de Winde, zo mea

het 'er gelegenheid toe geeft, 't Verfchil van de

eerfte en tweede Soort beftaat niet in dc Bloe-

men , die in beiden witachtig zyn , cn uitermaa-

te klein , maar in de Kleur van dc Ranken , Stec-

len en Aders der Bladen , die paarfch zyn , van

binnen ^roen. Tot de tweede wordt een Klim-

mend Vcrw- Gewas betrokken, met IJeete- Bla-

den , dat P L u K E N E T heeft afgebeeld , zyn-

de van Cochinchina afkomlbigen de Nagcllhade

in Gewas nabykomende; doch die Autheur het-

zelve in de Comptonfchc Tuin te Fulham ver-

zameld hebbende, zegt dat het Mosachtigclmg'

roode gcaairde Bloemen heeft , en dat mei) dee/c

tot Miniatuur - Verwc gebruikte . niet de Bcsfcn

,

van weiken nogthans dcor R n m p h i u s verze-

kerd wordt , dat zy ,
zwartachtig als Vlicrbes-

icn, een paarfch of Purperrood Sap uitgecven,

't welk de Vingers cn het Linnen kleurt. Van

binnen hadt dc Piukcnctfe een Slakl.oornachtig

Zaad : in die van Rumphiüs was het rond-

achtig. Dit zcu tunnen famcngaan ,* doch de

Ridder hadt te voeren het Gewas, fehoon vyf
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Bloemblaadjes en Meeldraadjes hebbende, tot iV,

het Geflagt van Cuscuta betrokken , om dat de

Kelk en alles overeenkwam (*). Thans heefc het , Hoofd-

volgens de bepaah'ng, geen Kelk (f); maar aan*^"^'

'l hoofd der Klasfë vindt men , dat het geen ^^'^J"'"*

Bloem (Corolla) heeft; cn een zesdeeligen Kelk

die een Bezie wordt 5 waar in een Klootrond

Zaad Dit fchynt volftrekt tcgcnftrydig;

doch de kleinheid der Bloempjes heeft het on-

derzoek derzelven duifter en zeer ongemakfcclyk

gemaakt.

Sarothra. Vcegkruid.

In dit Geflagt is de Kelk in vyven gedeeld,

de Bloem vyfbladig; het Zaadhuisje eenhokkig,

driekleppig , gekleurd.

Het bevat maar éénc Soort (i) , die den by-

naam, als naar de Gentiaan gelykende, voert, i.

komende natuurlyk voor,op drooge Zandvelden c«"^'m*

in Virginie en Pcnfylvanie. Buiten Philadelphia

.

vondt Kalm dezelve op de Velden, en oridcrachtig.

(*) Vid. Hort. Cmort. p. J9.

(tj Vid. Gen. rUni. Ed. V. & VI. Item Syit. Nat. V(r.

XIII. p. HS.

(4) Corolla nalla, Calyx fcKfidus, Sera. unura globofum

,

C^'.yce t)3c:ato. Ibid. p. isj.

(O Sarothia. S>/?. A'^r. XU. Gen- 380. p. 121.

II. p. isi , S73. Groi*. yirg. 29, 47. Onr. min. fpicatmn

f. Scoparium, Manlandicura novum. Pluk. Mant. II. T. j+z. f. 4.

U. Dtu.. viil. Sn»,



W. 'c Kreupelbofch , zeer gemeen. Men betrekt 'er

^^v^f^' toe, het Nieuwe Marilandfche Bezemkndcl van

Hoofd- Pl-ukenet. Hec is een Kruidje, dat rcgte

STUK. gearmde zeer Takkige Stengen heeft die Sappig
^^fwxüy.

^^^^ ^^j. j^jgj^g Elsvormige Blaadjes en geele

Bloemen, des morgens alleen bloeijende, waar

op een fpits, rood Zaadhuisje volgt, met kleine

Zaadjes gevuld. Men noemt het 'er , in 'c En.

gelfch , Ground Fine , volgens Cl a y tonJ

Het is zeer verzagtende , en dient , gekookt

zynde, Papswyze opgelegd, tot Gcneczing van

Ontfteekingen en Kneuzingen.

Tot de Fierwyvigen overgaande, is daar van

het eerfte Geflagt.

Parnassia. Paraas- Kruid.

Dit heeft den Kelk vyfdeelig , met vyf Bloem-

blaadjes en vyfHonigbakjes , die Hartvormig; zyn

,

op de kanten gehaaird met Klootrondc Topjes

:

het Zaadhuisje vierkicppig.

I. Maar óénc Soort komt 'er in voorO)) wcl-

fjuflrif"^^
den naam van Gras van Parnas gevoerd

iMoctasiig. heeft, hoewel de Bladen geenszins Grasachtig

zyc. Evenwel is het, door geheel Europa, by

dce-

Gcn. 3 84. p. 2+7. //. CJ^f. 113. R. 420. GoüA«

Jifo„sp. JS6. GEB. Prov. 430. Vaill. Paris. TOUUNF. env.

Fl. Sut.. Lrpp. Bel^. &c. Gramen P.irnasfi albo fimplid flore.

C. B. PiK. 309. Gramcn rarnislium. DOD. Pe»pt. j64. PJi'

jinsrn pa'uftris & vuig. ToüSNF. 240. Pyrola rotimdifolia pa-

luftris, M0RI5. Hijl- III. p. 5oJ. S. i2. T. lo. f. 3.
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deezen zonderlingen naam bekend, groeijcnde^ IV,

alom op Mocrasfige plaatfl?n of vogtigc Velden.

In onze Nederlanden komt het overvloedig in Hoofd-

fommige Ucy - Valeijen en aan den Duinkant
'^J'Jj

voor: want ftinkeode Poelen of brakke Watc- «tf!"^"^^*

ren bemint het niet. Eenige Duitfchers noe-

men het ook JVeisfer Leberblumen en de Uplan-

ders, in Sweedcn , Sldtterhlomfier , zegt Lin-
N^. üs. Het is aldaar, in vogtige Velden, zeer

gemeen , inzonderheid op de Laplanufche Ber-

gen en in dc Wildcrnislen , welken het door

zyne fraaije Bloemen zeer verficrt.

De gedagte naam zou van een Kruid , op den

Berg Parnas grocijendc , waar D i o s c o r i d e s

Klyfachtige Bladen aan toefehryft , afkom.fcig

zyn. De Stengetjes, die maar èéo Blad hebben,

van gedagte figuur , *t welk zy als doorbooren ,

zyn een Voet lang en doen het dus cenigszins

naar Gras gelyken. leder heeft op den top een

Bloem, die vry groot is, wit van Kleur en aan-

genaam van Reuk. Het maakzel der Bloemen is

van binnen zonderling en door T o u u n e f o a t
taamelyk wel in Phit gcbragt. De Bloemfteng

draait zig een weinig om, en de Meeldraadjes,

eerst het Vrugtbeginzel digt befluitende, breiden

zig vervolgens uit,

E V O L V ü L ü f. Kruip- Winde,

Dit Gcflagt verfchilt van de Winde dooreene

Raderachtige
, vyfdeelige , niet Klokvormige maar

platte Bloem , die een vyf bladigen Kelk heeft.

Het
U. D«tL* VIII* SlVB,
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IV. Het Zaadhuisje k driehokkig cq bevat cnkelde
/fde£L. zaaden. De mcefte Soorten kruipen of ieggen

JHooFD- op den Grond , waar van ik het den naam geef.

STUK. 't Getal is v)f, altemaal Oost- en Westindifchc

^l^vfy- Planten.

T •

,
( I) Kru !p -W inde «i^r rondachtige Bladen , een

mJmuU- kruipende Steng en ongejleelde Bloemen.

Rondbiadi-
j)eeze vindt men op Jamaika en op Barbados,

volgens S L o A N E , hebbende blaauwc Bloemen.

Zy heeft cnkelde Bloemen in de Oxelen, vol-

gens B RowN , en is van beiden tot de Winde
betrokken geweest.

II. (^i) Kruip -Winde met Jlomp Hartvormige,

c^.""'^"" ge/pap > pluizige , gejieelde Bladen , ver*

^jcngaai- fpreide Stengen en eenbloemige Steeltjes.

In Indie komt deeze voor, die leggende Tafc-

kige Stengen heeft van twee Voeten langen Hart-

vormige Bladen , dikwils brcedcrdan een Duim,

ftomp met een Puntje. De jonge Bladenen Bloe-

men zyn zeer ruig.

(3) Kruip.

(i) Evelvulns Fol. fubrotundis &c. Syfi. Nat. UW. Gen.



Pentandria, 255

(3) Kruip -Winde met jiomp Hartvormige ^ IV.

gehaairde gejleelde Bladen , verfpreide A'öbbl.

Stengen en driebkemige Ijloetnjteeltjes. Hoofd»

Volgens CoMMELYN hcet deezc Vijlum-

Clü7idi , op Malabar. Hy noemtze Kleine Indi- JyjM*/
fchc Winde, met Bladen van Muur en rood- Mumzch-'

achtige paarfche i^Ioemen. Hier behoort de zeer

kleine Winde van Bisnagar, byPLUKEWj-T
afgebeeld. De Heer Bürmannüs heeft een

dergelyke ontvangen van Koromandel. IVcc
ruige Ceyionfchc Gewasjes , door den zelfden

in Afbeelding gebragt , zyn tot deeze Score

betrokken. Zy zyn leggende of kruipende en

hebben dc gedaante byna van Muur.

(4) Kruip -Winde met Lancetvormige Haai- /jj^'i^^^

rige ongefieelde Bladen , regtopftaande Sten-
JJ^J."'^''^''

gen en lange driebloemige Bloemjleeltjer,
'

'

Met lange zeer dunne Bloemfteeltjes , die

twee Blikjes hebben , en fmalle Bladen , komt

dccze , \ eigens Browke , op Jamaika voor.

(5) Kruip-

ii) Evilvmuf Foi. obcardatls o:)mGs &c. Fl. ZtyL 76.

Conv. Fü!. ovatis obtufis, Cnulc Filiformi. H. Ctf/.tfg. Ana-

T. 9. f. I. Viftum - clandi. Hort. MaI. II. p. iji- T. tf*.

T. 9. f.

"
• BüRM. Fl^Ind. 77- *

^

^

f. 306. N. izz. Convolr. Hctbaceus ecedus fcc. liRvwrf.

ZI. Dtx.U VUL STUK.
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IV. (j) Kruip - Winde met Liniaal Wigvormige,
AvmEL,

driepuntige ; aan den verbreeden Gmidjleun

Hoofd- gelande Bladen en eenblosmige Bloemjlee-

tridenta- Zcct aattigc Ciaadjcs üectt deeze boort, m

D/iciandi-
Ooftindic gioeijtiide en ddor den Heer N. L.

£c- BüiiMANNus in Plaac gebragt. Zy fdiyiit

ook een Kruipend Plantje te zyn , van weinig

hoogte, doch met windende Stengetjcs.

Door den Heer N. L. Bürmannus zyn

nog twee Soorten van dit Geflagt, wier eene

üirgerande Hartvormige, de andere Klyfachtige

Blaadjes heeft , uit Oostindie afkomdig , be-

fchrceven en in 'Afï:ieelding vertoond

Nu volgen de Fyfwyvigen onder de Vyfmaa-

nigc Kruiden
,
naamclyk

4 R A L I A.

De drie cerfte Soorten van dit Gcfligt, tot

de Boomcnbchoorcndc, zyn bcvoorens ,daar ik

'I r>- ook de Kenmerken opgegeven heb*, omftandig

bi'. zzi)' bcfchreeven : des ik flegts de twee volgende

nog moet voorlk-llen.

(4) Ara-

f5) Evolvulut Foï. Lincart - Cuneiformihus trïcufpidati»

MMt. 117- T. 167*. r. f. Sendera - Clandi. H. Mal. JCH. p-

ijj. T. 65- Convolv. !nd. barbnus minor &c. Pluk. W/».

117. T. :-6. r. 5. Bl.RM. Fl. Jnd. p. 77. T. 16. f. 3.

H. hl Tab. io.i. 1,2.
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Hier maaken de Bloemen en Vrugten geeó ixuit!'*'

Kroontjes , waar zyn Troswyzc aan 't end der

Takken vergaard, 'c Is ccn fraay Gewas
,

dac^^^^i^,

op allerley Gronden in Kanada en Noord -Ame-
J'J^^"*'

rika groeit , geevende uit een langen dikken*'"
^"

Wortel een knoopige donker paarfchc Steng,

waar aan dubbeld drievoudige Bladen , die Ey-

rondachtig en Zaagswy?ze getand zyn en fpits

Uitloopen. De Steeltjes, uit de Knoopen voort-

komende , draagen Bloemen-> naar die van den

Wynftok g«Iykende , waar op Besfcn volgen ,

die rood aanrypcn j zynde dan zeer aangenaam

van Smaak. Münting heeft dit Gewas ^n-

geïica Baccifera genoemd en het onder dien naam

afgebeeld,

(5) Aralia met etn byna naakte Steng en i'^vee
^^^^-^^.^^

drievoudige Bladen, ongebu,

Pit Kruid noemt men in Virginie, alwaafhet

Au^lU Caule FoUofo Herhaceo lav!. IL Vps.

Hovtt. 67. Atalia ex Alis floïifcia. H. Cliff. m
Z9%. Pawjces Catpimon f. RacemuCi Canadenli. C(

cacêtnofa & lamola. Morh. lUjt. I.
]

GaON. yirg. }+. R- Luf^i^. s4. Chciftephotiana. Yirg,

rrad.abu.&c.PLüE.>i.^.?.T.

. DUU VIII. STOK.
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ïV. in 't Gebergte gevonden werdt door den Heer

^"^^^'Clayton, wegens de Wortelen Salzaparil,

Hoofd- cn een dergelyk , misfchien het zelfde, komt

op Java voort , volgens den Ridder , die 'er

J^yfwy . ^^^^^ ^^^j. ^^^^ ontbreekt

byna. Het heeft tv^ee lang gefteelde Bladen, die

uit vyf getande Vinbladen beftaan , en waar

tusfchen een ongebladerdc Bloemfteng opfchiet,

welke driedeelig is of drie Kroontjes draagt.

S T A T I c E. Strandkruid.

De Kelk is eenbladig, geheel, geplooid , rap-

pig: de Bloem vyfbladig , in dit Geflagt en het

draagt een enkel Zaad ; zyndc het Vrugtbcgin-

zel, in de Kelk vervat, mee vyf Stylen gekroond.

Agttien Soorten , meest Europifche, komen

*cr in voor, als volgt.

I. (i) Strandkruid met enkele Kophhemige Sttn-

Arm!Z. getjes en Liniaale Bladen,

achtig. Dït Kruid , dat men by ons gemeenlyk Zee-

Gras Doemt , om dat het aan den Zeekant van

atiee Scapo fimplld Capiwfo. Syjt. Nmi. XTI. Gen.

zz. ITn. XIII. Gcr,. ï.S.p. ^.%. H. Clif. R.

GOÜAN Monsf. IJ7. GRON. l^irg. jjo. &c. Li-
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7e]f groeijcnde wordt gevonden , komt op der- vf;

gelyke plaatfen zeer overvloedig voor in Swee- -^^J^ul.

den ; gelyk by ons in Zeeland
, op de Stranden Hoopo-

doch het groeit niet minder op de Ooftenrykle"""^*

Gebergten , ja zelfs op die der Zuidclyke dsekn„ia""'^

van Europa , ic Languedok en Provence , alvpaar

men het Ie Gazon d'E/pagne of d'Olympe noemt:

waarfchynlyk om dat het aldaar, zo wel als hier

en elders , tot groene Paden of Terraslèn , of

ook tot afperking der Bedden in de Tuinen ,

gebruikt wordt. Een Zandigen Zouten Grond

fchyiit het voornaamelyk te beminnen , groei-

jcnde dus ook aan den Ryn en Moefe! op vog-

tige Velden , zelfs in Bohème en vSilezie (*}.

Eenige noemen 't bloeijend Zee Gras , om zyne

fraaije Blommetjes en dc naam van Berg-An^

jelier is 'er , wegens 't gezegde ,
vry algemeen

door de Kruidkundigen aan gegeven ; tot dat het

door TooRNEFORT, in navolging van delJi»

ftorieder Planten van Lyons, Statke geheten

,

en onder dien naam in een byzonder Geflagt

geplaatst werdt. Dodonjeüs hadthet, een-

voudiglyk ,
Vedhlosmig Gras getyteld.

Het kruid is door zyne Grasachtige ftyve Bla-

den en Roozekleurige Blommetjes , in Hoofdjes

vergaard, zeer bekend; doch in de Tuinen ge-

kweekt

II. DEÏL. 'VIII, STUK,
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IV. kweekt heeft het flapper Bladen. Het verfchilt

Afdeel, ganmerkclyk in grootte : hebbende fomt^ds de

Hoofd- Bloemftengetjes wel een Span hoog; doch dat

•TUK. u^en tot Grondtapytwerk , Parterres of Veldjes

y^gf.""^'
gebruikt, blyft laager. Of dit een weezentlyke

Verlcheidenheid zy , is duifter : maar Toua-
NEFORT gewaagt van een Portugeefch Zee-

Gras met Scorzonere- Bladen , welke grysach-

tig z> n , en dit maakt een weezentlyk verfchil uit.

Staül'iu
Strandkruid met een gepluimde ronde Bloem-

Itn'um.
'*

fteng en effene Bladen,

*«• Door geheel Europa , en zelfs in Noord - Ame-

rika, komt dit Kruid aan de Zeekust voor. Men
noemt het Limonium , welke naam van de Slyk

,

daar het in groeit, afkomllig fchynt. Daar is een

groot Limonium , 't welk veel op de Zeeuwfche

Schorren , op 't Kof>gns en andere buitendyJcfe

Vogtige Velden , Shkken en Hooilanden, die

men oudtyds Bcmden en Maerfchen plagt te noe-

men , groeit. Hierom meent Lob el, dat de

Latynfche naam zo veel betekene als Bemptkruidt

cn telt het onder de Bemptpirnten, die aan den

Zeekant groeijen. De naam *'an Bempc, Bemd
of Beemd, is, na de bedykingen, aan alle vlak-

ke

ft) Statiee Scjpo Pankulito tercti &c. Statice Caule nudo

Ramofo. H. Clif. R. Lugdh. ii». GoülN Mtmp.iff'

Geh. Prtv. 140- Fl- Sute. 25* , ^10. Gron. f^ir^. !)•,

folio, y, minimum. BO«C. SU. 25. T- ij.
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ke groene Landsdouwen bygeblecven. Op 20- IV.

danige Schorren en Marlen groeit hec ook over- '^'yj*^*

vloedig aan de Middeüandfche Zee ,doch aldaar Hoofd-

valc eene VcrCcheidenheid die veel kleiner is
^'^"^*

met Madelieven -Bladen, door Lob el afge-

beeld. Een AlleTkUinst Limonium , naaUwlyks

vier Duimen hoog , werdc door C a s p a r B a u-

H I MJS op een E landje, niet ver van Marfeil-

le, gevonden. Behalve die met Olyfbladcn k-wa-

men Doktor Gürard de twee gemelde en

rog eene andere Vcrfcheidenhtid aan de Zee-

kust van Provence voor, welke een naakte, ge-

pluimde Steng heeft, met Spat^lvormige (lom-

pe Bladen. Dtx)r L 1 n us zyn twaalf Ver-

Icheidenhcdcn opgetekend, van deeze Soort:

ja zyn Ed. zegt , dat byna ieder Zeekust een

vcrfchillend Gewas van dien aart uitlevert.M o*

R I s o N telt vyfendertig Kruiden onder den naam

van Limonium ^ waar van elf de Stengen getakc

en met Bladen , vyftien dezelven getakc en on-

gebladerd , de overigen ongetakce naakte Sten-

geljes hebben , behoorende deeze nieest tot de

voorgaande Soort.

De figuur der Bladen is derhalve verfchillen-

de, doch mecsi Lancctvormig, en vry breed of

Spatelvormig , aan 't end rond; zo dat ik niet

begryp , hoe de Engelfchen het Zee - Lavendel

kunnen noemen : want R a y hadt geen ander

in Engeland gevonden dan het Gewoonc. Do-

UON JF.ÜS zep;t, dat veelen het, wegens dege-

lykheid der Bloemen en Kroontjes, roörfe Falo^

R 3 riaan
n. Dist, VIII. STUK.
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IV. riaan geheten hebben. Die gelykheid is zcker-

Afdeel.
jyjj Yer gezogt. Lob el verhaalt, dat de

Hoofd- Apothekers te Lyons , zeer belachclyk , den

STUK. Wortel voor Beken nihrum fleetcn alzo dat

i^yf^y daar te Lande en als voor hunne Voeten groeit.

Dezelve is roodachtig , doch de Bladen , welke

hy by die van roode Eeete vergclykt , zyn

bly 'groen, met lange roodachtige of rosfe Rib-

ben of Steelcn. Zy komen alleen by den Wor-

tel voort. Het heeft taaijc Stengen van de zelf-

de Kleur, ongevaar 6cn ofanderhalf Voethoog,

vcrdeclende zig in Takjes , die bezet zyn met

ccnzydige Pluimen van paarfchblaauwachtige

Bloemen. Op vogtige zoute Gronden vak het:

hooger dan op drooge plaatfen. De famentrek-

kende Smaak, die 'cr in hecrfcht, geeft blykca

van ecnigc nuttigheid, in de Geneeskunde.

m~ Cs) Stmndkruid vict eengepluimds Bhcmjteng;

/rct"'"*
Bladen Lancetvorinig y drieribbig, een

'

Grys, 'iyemig gegolfd ,
/pits getipt} de Takjes van

de Pluim driekantig.

Deeze , van F o r s k a o h l in Arabie waar-

genomen , is uit Zaad in de üpfalfche Tuin ge-

teeld. Ik vind 'er echter , in deszelfs Lyst van

Egyptifchc cn Arabifche Planten, geen gewag

van. Profcsfor S. C. GMELiNVondt by Aftra-

chan, aan de Kaspifchc Zee , een Statice, wel-

ke

(}) Staiiee Scapo pmlciilito , Fol. Lanccolatis trlnervHi

3cc. Mant. S9t 513.
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kc hy rubella noemt en dagt misfchien de inca- IV.

m te kunnen zyn. De Wortelbladcn , die den '^^ y^^''»

Seoel uitmaaken , waren zeer week, van onde- Hoofo-

ren Wollig en wierden door den Ouderdom van

't Gewas , zegt hy , Bloedrood (*). nia!'"'"^^'

C4) Strandkruid met een gepluimde Steng en
^^^^.^^

Spatelvormtgs Jtompe Bladen. Cordlta.

De Bladen van deeze Soort zyn fomtydslang-"'^'

werpig Hartvormig , met een infnyding aan 't

end , gelyk men een's Menfchen Hart gewoon

is af te beelden , fomtyds alleenlyk ftomp en

Spatelvormig: des zy wel een Verfcheidenheid

zou kunnen zyn van het Gewoone Limonium ;

d(^ch groeit maar een half Voet hoog, voorko-

mende aan de Oevers der Middcllandfche Zee.

(5) Strandkruid met een gepluimde ^^^^^"^^

Steng i de onvrugtbaare Takken naakt om-seawysf*

geboogen ; de Bladen Wigvormig.

Deeze , die dc Takjes Netswyze door elkan-

der gevlógten heeft , groeit op 't Eiland Makha,

: fc invicera imphcaris. Pluk. ^Im. 2:

on. reticulatmn. Raj. hijl. 3ft. Bw

II. DEiU VIII. SWK.
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IV. a^s ook in Griekenland en by Montpellier. De
Afpeel.

jHoogleeraar P a l l a s heeft dezelve ook aan de

Hoofd- Zout-Meiren , in de Zuidelyke deden van Si-

«TUK.
i3gj.jg ^ fomtyds drie Spannen hoog ,aang'ifrofFen.

vr. ((5) Strandkruid met een gepluimde , ronde ^

jtJw". Steng ,
die Leedjes heeft j de maden ruuw.

De Bladen van dceze Soort , welke aan de

Zeekust van Languedok en Provence groeit, zyn

vcci kleiner dan die der Madelieven, doch vaa

dergelyke figuur, met onefFenheden , welke de-

zelven riiuw maakcn Het Stengetje is een Hand-

pa-m hoog en heeft de Pluim gewricht met ge-

gaffelde Takjes. De Kelken zyn klein en fpits

:

de Bfoemb'aadjcs uitgerand , bleek blaauw met

eene paarfche Streep.

yir. (7) Strandkruid mst een gegafdde tweefnyden-

sfcdyk? de Steng, Eyronde gefpitjie Bladen en ver-

gaarde Bloemen.

vin. (8) Strandkruid rmt een g^gafdde Steng, de

Êintilfimis. KAl Hijt. 397. hminmm ektius,

faliis Sec. AXlt;.M. RutL 129. Ltmon. FolUs Lar
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Bladen Lancetvormig ge/pitst . de ^^^'^^
» j^^^^^^j^^

ifverheks, van elkander afgezonderd, vi.

*

De Bladen van dceze beiden gelyken naar diciTUK.

van Weegbree en leggen op den Grond , doch /""ir
hebben een Doorntje aan 'c end : bcflaande het"

verlch il , volgens Amman, voornaameJyk daar

in, dat dc eeoe dc Bloemen in Hoofdjes ver-

gaard , dc andere Aairswyze geplaatst heeft,

Zy zyn in beiden wit. De eerde is , volgens

G M E L i N , in geheel Siberië gemeen , groei-

jende dikwils maar een Handbreed, fomtyds een

Elle hoog. Het Landvolk aan de Irtis gebruikt

de gedroogde Bladen in Aftrckzel , als Thee. Zy
leggen ook dit Kruid op Wonden en Gezwellen.

De andere, die als Kroontjes -Bloemen heeft,

valt in Tartarie.

(g) Strandkruid met een gepluimde Steng tn jx.

Elsvormige fpitfe Bladen*
E^b^nu'

Den bynaam heeft deeze van baare fteekende

Bladen , naar die der Anjelieren gelykcndc, en

een Plag maakcnde die naar een Egel zweemt.

A L p I N u s noemde het Ecbinus of andere Boks-

doorn.

(9) Statiee Scapo paniculato , Foliis SuhulatEs mucionatis.

Limon. Fol. Sub. mucron. pungenti^us. R. Lu^di. 191- Li-

fum fol. aculeati<. Boïï. Ctnt. II. p. it. T. ic. Limon.

Grjtc. Junipaci folio. Toubkf. Cor. zj. Echinii» f. Trsgs-
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IVJ doorn. De Groeiplaats is ia de VVocilynen van
Afdeel. Griekenland en Klein Afic.

stukI^ X

I

o) Strandkruid met een getakte bogtige Steng ,

^
X geribde Bladen en endelingfe Tros - Bloeme n,

^'io^xi Door Steller us is decze in Siberië ge-

vonden en aan G m e l i n medegedeeld, Zy heeft

dc Wortclbladen Eyrondachtig en op de wyzc

der andere Soorten getropt. De Steng is een

Span hoog, bogtig getakt, en getopt met zeer

fraaije Bloemhoofdjes , uit gekleurde rood en

witte Kelken en kleine blaauwe Bloempjes fa-

mengcfteld.

'(ii) Strandkruid ma een eenigermaate gebla-

Furpura- derde Steng ; de Bladen Jlomp Eyrond Wig-

Gcpurpcrd. vomiig , drisribbig, ge/pitst.

De Heer Bergius noemt dceze Kaapfche,

die hy omftandig befchryft , Statice peregrina»

Zyn Ed. betrekt 'er toe het Heejlerïg Kaapfch

Limonimn van Ra y, dat naar ons gemeen Eu-

ropifch gelykt. Ook meent hy, dat het Zee -Gras

met een naakte Takkige Steng, welke zo wel

als de Bladen muw is, van Gmelin, eenzelf-

de

(lo) Statice Scapo Ramofo flexuofo Sec. Sm. Fol. ovalibus.

(ii; Stutice Caule fubfoliato Sec. Mant. $9. Stuire pere-

grina. I.ERG- Ca^. so. Limon. Fiuticofura Cap. B. Spei

vu^gari noftrati liroüc. Raj. S»ppl. 146. Gmei.. Si^. 11- P-

SI?. BUKM. FI. Cap. Prgdr. p. I.



de Plant zy. De Steng is ongcvaar een Span

hoog. De Kelken en Bloemen zyo paarfchachtig, Apdeei;

waar van de bynaam,
riooy'o.

(12) Strandkruid ?net een laag Heejierige ge-^"^^^'

bladerde Steng ; de Bladen getropt , Wig- She
vormigyglad en Jlomp yds StengenjchraaU

"''^^If

hloemig. k'xui.

Aan de Middellandfche Zee groeit deeze,een

Plantje van naauwlyks ccn Vinger hoog , met

blcekroode Bloemen. Bcvoorcns was hcc onder

de Vcrfcheidenheden van 'c gcwooneLimoDium

opgeteld.

(13) Strandkruid 7net een Heejlerige Steng,
^^"J^,,-

die van boven naakt en Takkig ü, met on-co/a:'

gejleelde Hoofdjes , en Lancetvormige Scliee-^^^^"^^'

de -Bladen heeft,

In Siberië groeit deeze Soort, die Stengetjes

van minder dan een Voet hoog maakt , zig in

Takjes verdeelende, die met Hoofdjes van klei-

ne blaauwe Bloempjes, in Schubbige witte Kelk-

jes , gekroond zyn. Aan de Zout - Meircn is

haare voornaamfle Groeiplaats.

(14) Strand-

(xz) Statice Caule Suffrutlcofo Foliofo Sic. Mant. $9- Li-

Cu; Stati» Cau'c Fruticofo ,
f^perne nudo Ramofo &c.

Sm. Fol. e l.anceolato Linearibus Sec. GMEL. 5;*. II. p.zK.

T. ïj. f. 2, 3.

K. DJilL. VUI, Sïö»,
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Afp^'el
^^^^ Strandkriiid met esne Heejlerige geblader*

vl^
' de Steng y eenzaams Bloemen ^ en Lancet"

Hoofd» vormige Scheede - Bladen,

^7t!ce
Stengbladen zyn Liniaal of zeer fmal itt

»oJ///öLdeeze Soort, welke Houtig is , volgens Boe-
üoutig. j,^^ £ gn Qp Sicilië groeit, Dikwils komen *er

Gallen aan voor , die door het fteeken van In-

fekcen vcrcirzaikc zyn C*}. Zy hebben fomtyds

de grootte van een Eikel. De Wortel van dit

Kruid is ontzagly k groot , hebbende fomtyds de

dikte en langte van eens Menfchen Been , en

van binnen zo rood zynde als Brafilie- Hout»

ISiectemin fpreidt hetzelve zig daar van flegts

Takswyze langs den Grond uit, als het Var-

kens-Gras, met Bladen naar die van de^i 0!yf-

Ct4) Statlce Caule FruTlcofo foliofo &cc. St3t. FoJ. C^ule

Xanc. Linearibus. H. CUff. iitf. R. Lugil,. ipz. LimoniHm

L-gnofura Galla. fcreni. Bocc Sic. s*. T. i(J, 17-

CalUs /£pe r,rtfx PhaUna. R^AI:M. Inu l.I. T. i*,

f. 1- 4: zegt HNN.ÏUS, in S^tc. Ph^t. Ed. II. p. 39*.

Worm. je C

fchyn yker

il.en, gc'yk (
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boom of van Z:e-Porfdein gelykende. De IV.

Bloemen zyn vry groot, als die der blaauwcSy-

ring, gelyk ged igte Autheur aanmerkc, en be F-Ioofd.

flaan flegts uic één Blaadje , even als in hct""'^-

Portugeefche Strandkruid met veeldeelige Bla-„J"'^^'*

den , van T O ü R N E F 11 t. Onder den zelfden

bynaam geeft FoRsKAOHLeen Soort van dit

Geflagt, hy Alexandrie in Egypte groefjende,

op, welke nader fcheen overeen te komen met

de voorgaande Siberifchc.

(1$) Strandkruid met een Heejlerige geblader' xv.

de Takkige Steng en Elsvormige Bladen» Jurea'
Goudklco-

Deeze heeft de Bloemkelken Goudgeel , waards-

van de bynaam. Het Kruid is door Amman
afgebeeld en was op Bergvelden in Siberië ge-

vonden door den Heer Gmclin, die het on-

der den naam van Limonium met Kali- Bladen

befjhryft. De Wortel is maar een Schryfpen dik

en heeft een Bloedkleurig rooden Bast, van bin-

nen wit zyrde , zoet van Smaak. In allc Kelk-

jes, byna, kwamen hem roode Wormpjes voor.

(i6) Strandkruid met een Heejlerige Takkige xvr.

Steng, de Takjes Schubbig,
^^/^^^oStSdti.

dit met een Haairtje getipt zyn, In

(is) Statict Caule Frut. Foüofo Ramofo &c. Gmïi. Sih,

(16) iüatitt Caule Fruc* Ramofo &c. Limonium Ferulaceo

Tolio. GHUL. Lut. MORll. Hifi. III.S.Ii.T. X. f. iJ.PLÜK.
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IV. Tn Barbarie , Portugal , Spanje , komt decze
FDEEL.

g^^^^^ ^ Stengen rondachtig byna

Hoofd. Houtig en gepluimd heeft, zonder Bladen ^ de
STUK.

xakken Draadachtig dun , en Schubswyze be-

v^{^^' kleed met zeer kleine Kafjes: de Bladen fyn ver-

deeld: de Bloemen eenigermaate op elkander leg-

gende, cplIVj^cnde, cenzydig, geel van Kleur.

XVII. (17) Scrandkruid met een bogtige, TaJüiige ,

rfuiZ/l Zemclige Steng,

^^^^
Deeze is , door den vermaarden S h a w , in

Afrika gevonden cn bcfchrcevcn ; doch hy heeft

de Takjes voor Blaadjes aangezien , zegt LiN'

N^üs. Sh A w zegt , dat de Blaadjes grys wit

zyn, als waren zy met Suiker beftrooid. Lin-

N^üs zegt 3 dat het gchcclc Kruid Zeir.clig

is; 't welk dan ook dc Blaadjes inlluic.Zyn Ed.

voegt 'er by , dat S H A w 'er een fchoon roode

Vrugtmaaking aan toefchryft. Die Autheur zegt,

de Bloem is fraay en fchoon rood , en aan den

Stam komen Galnooten voort, van een ovaale

figuur, met verfcheide gaatjes,

xvii'. (18) Strandkruid mt een Kruidige Steng; de



Wortelbladen overhoeks Vinswyxe uitge*

fneeden; de Stengbladen drievoudig , drie-^'

kantig i
Elsvormig, afloopende. H

•TUK,

Decze zeer fraaije Soorc ?:roeit in dc Levant

en voorts langs de Middellandfchc Zee , inzon-^^"'*'

derheid op de Kusten van Sicilië. Zy komt,

met het gcmeene Limonium, op vogtige Vel-

den voor in Paleftina, by de Stad Joppe, alwaar

men de Bladen van beiden met Azyn , a's Sala-

de nuttigt. Clütius vondt ze by Mallagaen

bragt het Zaad in Holland over; waar dcior hcc

in de Kruidtuinen voortgeteeld werdt. Immers
datzeive bevondt Clüsiüs met het Rauwol-

ffche Limonium overeenkomftig
; ge'yk hy 'er

dan ook de Afbeelding en befchryving van me-

degedeeld heeft. Het is voor eenige Jaaren , door

Mautyn, fierlyk in Plaat gebragt.

De Wortelbladen gelyken zeer naar die vnn 't

Kruid dat men Hertstonge noemt , en hebben

een aanzienlyke langte. De Steng , om laag rond ,

verdeelt zig in Takken , die fmalle Bladen heb-

ben , welke langs dezelven afloopen. De Tak-

ken zyn als met gehakkelde Vliezen gevleugeld

en lo' pen uit in Hoofdjes, van drie
, vier,

vyf of zes , eenbladige
,
Trechterachtige Bloe-

men , van blaauwe Kleur, die door het droo-

gen niet verdwynt ; gelyk ik bevind in myn
Exemplaar van dceze Plant. Clusius kreeg

Lïmnn. Afncanum &c. MAKT- Cent. T. p. 4?. y, Limonium

Caulibus aUtis fcc. ShAW. ^frit. N. 363.

II. .DEEL VIIUSTWR,
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ÏV. 'er eenigen, die door een Boomkweeker by Ka«

'vL^^ dix in Spanje verzameld waren.

Hoofd- Twee Verfcheidcnheden zyn door Linnveü»

opgegeven , waar van de eene de Bladen on-

vige, verdeeld of minder uicgehoekt en ruig , de Bloe-

men bleek geel heeft, met paarlche Kelken: de

andere de Vleugels der Stengen en Takken niet

gehakkeld. Bladen als de eerfteen fpitfere geel-

achtige Kelken heeft. Deeze is de Elkhaddah

der Arabieren , zegt S h aw , die dezelve itt

Barbarie heeft gevonden.

Door FoRSKAOHL zyn drie nieuwe Soor-

ten, van dit Gefligt, waargenomen. De eene,

die hy Statice Axülaris noemt , hadt een Hce-
ftcrige gebladerde Steng, gegafi'elde Blocmpliii*

men in de Oxelen en regtopftaande gctroptc

Bloemen. Een andere, genaamd Cyli?idrifolia

^

hadt een Heefterige , gebladerde , TakkigeSteng,

van een Voet hoog, na 't afvallen der Bladen,

die Cylindrifchengefpitst waren, gefchubdbly-

Vcnde. Een derde, Stai ice aphyUa gedoopt, hadt

een Takkige , gewrichte , gegolfde geknobbel-

de Steng, geheel Bladerloos. Deeze laatfte groei-

de overvloedig in de Woeftynen by de Graf-

lieden van Alexandria in Egypte : de eerde hy

Lohaja in Arabie; de tweede by Mocha op den

Kleijigen Zee -Oever.

L I N u M. Vlafch.'

De byzondere Kenmerken van dit GeRigt

van Kruiden zyn ; dc Kelk en Bloem beiclca

vyf-
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Vylbladig: het Zaadhu'sje vyfklrppig met tien IV.

Holligheden , bevattende enkelde Zaaden. A»MBt;

Het bevat twee -en -twintig Soorten , waar Hoofd-

van dc cerfle zestien de Bladen overhoeks of

beurtlings ; de zes laatften gepaard of tegenover ni*,^'^^'

elkander geplaatst hebben.

(i) Vlafch met de Kelksn tn Zaadhuisjes ge
J-^^^

Spitst, de Bloemblaadjes gekarteld, de Bla-ufita"!!}:-

den Lancetvormig overhoeks; de Stejig by-"'^^^^^.

Deeze Soort levert het gewoone t^lafch uk;

dat in de middelfte en Ooftelyke deeien van

Éuröpa, als ook in onze Nederlanden, jaarlyks

overvloedig uit Zaad geteeld wordt. Zy groeic

van zelf in de Zuidelyke deelcn onder 't Koorn

;

doch, zelfs in Switzerland, kwam zy Haller
voor , geen inlandfch Kruid te zyn , komende

waarfchynlyk hier en daar in 'c wilde op , uic

gevallen Zaad. Het Wilde , immers , gclykc

het tamme Vlafch volkomen. De oirfprong zou

misfchicn uit Afrika kunnen zyn. Dj Grieken

iioemen 't Linon , de Lacyncn Linum, de Ita-

'.cSyJI.Mat.

. p. i49. II.

Up.. Jla» .
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IV. liaanen en Spanjaarden Lino , dc Franfchea

^v"^- Lin^ dcEngelfchen Flax , de Dultkhets Flachs ,

Hoofd- waar van onze bcnaaming haare afkomst heefc.

STUK. pjgj. maakt, uit een Vczeligen Wortel, ronde

vi£t'f^^' Stengetjes, van één of twee Voeten hoog, on-

geregeld bezet met Blaadjes , van een Duim lang

,

Lancet vormig ,
fpits en groen, zeer glad. Op

den top heefc het fchoon Hemelfchblaauwe Bloe-

men , op enkelde Steeltjes , die veelal aan Tak-

jes groeijcn , welke gebladerd uit de Oxels der

bovcnrte Bladen fchieten. Daar op volgen r«5nde

Zaadhuisjes , met platte, gladde, bruine, we-

derzyds fpitfe Zaadjes.

De nuttigheid van dit Kruid is ODgeftieen. De
Vezelachtigheid van deszelfs Stengetjes maakt

het binnenfte daar van , door zekere bereiding

,

die men braakcn noemt , bekwaam voor de We-
veryën van het Linnen , welks menigvuldig ge-

bruik om het Lighaam zuiver te houden en tot

den opfchik der Vrouwsperfoonen , t'over be-

kend is. Ook weet men , hoe, van het afge-

lleetcn Linnen , de Vcdden ftrekken tot het

thans in de Samcnleeving zo onontbeerlyke

Papier , dat de Grondflag der Geleerdheid , het

Werktuig der Correfpondentie en de As is,

waar op de Koophandel draait. Ondertusfchen

wordt op de Eilanden aan de MiddcllaDdfche

Zee en in de Levant, zo TouRNEFORTver-
haalt, het Vlafch allcenlyk gezaaid, om de Olie

uit het Zaad , welke men aldaar tot de Spyzcó

gebruikt. Die Olie is ongemeen verzagtcDde,



en dient derhalve, inwendige tegen 't Graveel, IV;

den Roodcn Loop , Bloedfpuuwiog en alle Kwaa- AfdejU

len , die uit fcherpe Stoffen ontftaan , mids men Hoofd-

*er een grooce veelheid van innccme. In Kly-

ftccren wordt zy byna altons gedaan. Uitwen-

dig gehruikt menze, om plaatlèn, waar men zig

aan 't Vuur of gloeijend Yzer gebrand heeft, te

bcaryken. De Schilders mengen hunne Verwen

met gekookte Lyn - Olie : de Drukkers Inkt

wordt van dezelve gemaakt ; men brandtze in

Lampen , enz. Het Zaad op zig zelve, of het

Meel daar van , kan gegeten worden , gelyk ,

by gebrek van Koom , wel gcfchied is ; doch

het valt zwaar om te verteeren. Dc Lynkoeken,

waar de Olie is uitgeperst , {trekken tot goed

Voedzel voor het Rundvee.

(2) Vlafchwet de Kelken en ZaadhuisjesJlomp : ir.

de Bladen overhoeks Lancetvormig effen-^e^""'

randig,
T?nd!'''^'

Deeze overblyvende Soort van Vlafch, valt

in Siberië als ook in Engeland ; maar de Sten-

gen van het Siberifche waren opüaande, dis

van het Engelfche leggende zegt de Ridder, en

vraagt of dit altoos plaats hebbe? R a y zal zyn

(2) IjHum Calydbus Capfulisque obtuGuscuüs &c. MiLt.

Diff. T. «66. f. z. H. Ups. 72. H. Cliff. .14- R- Lu^di.

ilOBis. Hi/i. II. p. J73. Linum fylvcfttc coKftl. psrcnAf

ereaius &c. Raj. AngL III. p. ?62.

S %
II.DlSW.Yin, STOK.
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ïV. Ed. aanftonds beantwoorden , uit zyne aanhaa-
Afdeel.

ij^g ^ pij^j. geplaatst , alwaar 'dezelve hec

Hoofd- den naam geeft van Wild ovcrblyvcnd Hemelfch'

blaauw Vlarch , dal regter op Jlaat, enz. zeg-

gende , dat het overvloedig groeit op de Heuve-

len en aan de kant der Eouwlauden by Cam-

C3) Vlafch Tnet Lancetvormige , Haairige , vyf-

ribbige Bladen,

Deeze Soort groeit op de Gebergten van Lom-

(4) Vlafch dat de Kelken ruig , ge/pitst, on-

gejieeld, overhoeks geplaatst heeft, zowel

als de Bladen 3 maar die aan de Takktn

gepaard.

Op vcrfcheide hooge drooge Velden, zo in

Ooftcnryk als in Tartarie ^ groeit deeze Soort

van Vlafch , welke byna van hoogte als het Gc-

meene is , met dikke , ruige Steelen cn Blade-

er) Vlafch
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(5) Vlafch dat de Kelken ge/pitst heeft , d^ IV.

Bladen Lancetvormig
, verjlrooid

,
gejlrekt ,

^i^obsi..

ruuw en puntig , de Steng rond en van o»- Hoofd-
deren getakt. stue.

Deeze Soort groeit in dat gedeelte van Euro-
f^^l"^,

pa , 't welk men oudtyds Gallia Narbonenfis f''

plagt te noemen ;naamclyk in Languedok cn Pro-

vence. Het heeft de Stengetjes een Voet hoog ,

Houtig : de Bladen donker groen , zeer fcherp

gepunt: de Bloemen groot, Hemelfchblaauw ,

in Kroontjes.

(ö) Vlafch metgefpitjle Ke'ken, en verjlrooi- vu

de Borjlelig Liniaale Bladen y die naar ag-'^"^'^''

teren rmw zyn, Dun'jiadfg.

Agt

O) Linum Calycibuï acaminsds &c. Un. fylv. ca?rul. fo-

Uo acuto. C. B. Pin. 214. Prtdr. ,07. Lin. fylr. anguftif.

Ibii. r;n. fylv. V. anguftif. tliud genu». Ci.'i8. Hifi.

Mt. ^. Lin. fyhr. ang. Fl. dilutc purp. vel carn. a ».

14. Lin. Oxyph. multlcmle. Bocc Mus. II. p. i6j-

. Linaria Capill. folio altera. C. B. Pin. 213. 5.

nguftlfoHum album &c. Toornf. In/l. j+o. Z. Lin-

e anguftiotibas 5c dcnfioribus foliiï , fl. rainorc. C-

. 214. Lin, Fol. altera. Linearibus ftc. SCOP. C«n. «9
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A-DEEL.
Verfcheidenhedcn hecfc 1. 1 n n u s op-

gegeven van deezc Soort , die op drooge VeU
Hoofd- den in Vrankryk cn Switzerlmd haare Groei*

^^y/L - P^^^^^ heeft, hoewel men ze in Languedok en

liitl
^ Provcnce, ja zelfs in Kirniolic en in Oollenryk

ook aantreft. De Ridder wil echter thans , dat men

dc Vierde daar van zal iiiLfluiten. De Kleur der

Bloemen , die of hoog blaauw, of paarfchach^

tig, of blcekblaauw en zelfs Vleefchklcurig zyn

,

maakt het meefte vcrfchil in deezen. De Heer

FoRsKAOHL vondt een dunbladig Viafch
,

met gecle Bloemen , in Arabie. Volgens H al-

le» geeft de Houtige Wortel veele Stangetjes

van een Voet hoog , die Hcefterachtig en ge-

armd zyn , met zeer fmalle , dikachtige Blaad-

jes en de Kelken zyn gebaard. Linn^eüs
Eoemtzc Eyrond , zeer gefpitst, cn , gelyker-

wys de Bladen , met kleine Stekeltje$ Zaagswy-

ze getand,

vu. (7) Vlafch met gefpitjle Elsvormige Kelken',

gIiu-Ü!» Liniaal Lancnvormige overhoekfe Bladen:

?Mnicii, tweebloemtge Steeltjes van de Pluim en by-

na •ngefleelde Bloemen*

Derze byzondere Soort groeit in Bosfchen van

Languedok en Provence. Somtyds heeft dezel-

ve drie,fomtyds vyf Stylen op 't Vrugtbeginzel,

(8) Vlafch

(7) Linum CalycIbHs Subulatis acutis &c. Lin. fyl7. m\'
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(8) Vlafch met Ëyronds , fpitfe, ongedoornde IV.

Kelken : de Bladen Lancetvorvtig , de on- Afdeeu

derjien gepaard. Hoofb- '

Deeze, die het Wilde Vlafch is van Dodo- viil

N ^ ü s , groeit aan den Zeekant in Italië , Pro- ^^^^^J^^
vence en Jjangucdok ; doch ook op het Gebcrg- zeekauu.

te van Baden in Ooftenryk. Zy gelykt vry veel

naar het Tamme Vlafch , maar de Bloemen zyn

geel. Ook heeft zy veel overeenkomst met de

voorgaande Soort.

^9} Vlafch mt geronde flompt Kelken , Lint- ïr.

aale fpitsachtige Bladen en neergeboogen j^\^ï!ch.'

Stengen,

Behalve de Vierde worde hier ook t'huis ge-

bragt de Eerfte vcrfcheidenheid van het Dun-

bladige Vlafch , hier voor befchreeven. Naar de

volgende gelykt deeze Soort zeer, maar de Sten-

gen hellen en de onderllc Bladen zyn üchubs-

&c. H. Clif. 114. R. I.u^dk.

lenfe. J. B. Hijt. 111. p. 4J4- Linum lylveftrc. DOD. Fim^t,

(9) Linum Calycibus rotundatis obtufi» &c. Sf>. PUnt,

167Z. jACCi- "9. Lini tcnuifolii, V,r. ^. pnmn. Sp.

, DïEL. VIIU i

luint. anguftif.

cjuirta.

S4
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IV. wys' omgöboogen. 't Gelicele Gewas is eff^a

'^*°f^^* wet eenvoudige ronde Stengetjes, die byna op,

HooPfi- den Grondleggen. De Bladen klimmen op: de

STUK. liioemen 7.yn blaauw en niet klein. Het groeit

J?.^"^'' op de Ooftenrykfe Bergen.

X. (lo) VMch metgeronde flompe Kelken, en Li-

/tllaZ^^"' viaale /pitje rcgtachtige Bladen.

iyi«- Van dit Neder- Ooflcnrykfe Vlafch, dat op

den Kalenberg en anderen groeit
, zyn de Sten-

gen korter dan in 't gewoone, de Bladen ver-

fprcid ; de Bloemen voor 't bloeijen knikkende

;

de Kelken Eyrond, (lomp.

ST. Cu) Vlafch met fpitfe Kelken overhoekf , de
^irg-.n:*- ZaadkuisjCSfio?npieen Draadachtige I luim

;

vjrg.n.fch.
. Lanmyormige overhoekfe Bladen; de IFor'

teibladen Ey ond»

In Virginie en Pcnfylvanie i^roeitdeeze Soort

;

dïe p,eL'Ic Bloemen liccft , ongcvaar een Voe*

hoog.

xir. (12) Vlafch tnet hyna Zaagtandige 'ruuwe,

(,,; Calycibu,

Oz) Linun, Caiyci'nu

ureum: j: B. Hij!, lil.



Lancetvomigtnarimvljks gejl.eelda Kelken: iv.

in een Pluim van g?gnffdds Taikcn. afdeel .

Deeze heeft, aan de Rlaa'ljcs ,
wcdcrzyds ;tuk»

pen Stip : de Kelk is hoekig : de Bloemblaadjes Penti^y.

zyn geel met Saffraankicurige Strecpen. De"''*'

Groeiplaats is in Ooftenryk^KarjiioIie, Languc-

dok en elders.

(13) Vlafch 772^: Elsvormige Kelken en Lan- xux.

cetvormige gefirekte gefpitjh Bladen, die

aan de kanten ruuw zyn* Geihckt.

In Languedok , vSpanje cn op Sicilië , groeit

dit Kruid, dat tot het Stecnzaad is bcLrokkcn

geweest door C. B a u h i n r s. Gclykt inder-

daad niet weinig naar hetzelve, volgens de Af-

beelding vaa de raifninu met Vhfchkruid -Bla-

den by L O p. F, L , wclkc door J. B a u h i n u s

is aangehaald. De Bloemen zyn 'luilachtig ver-

gaard : de Kelken eens zo lang als het Zaadhuis-

je, daar in vervat.

(14) Vlafch met Liniaale fpltfe ruuwe Bladen ^
x;v.

en laag Heejierige Stejigen,
/ï'""'
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IV» In 't Ryk van Valence , dat tot Spanje behoort;

vif^'
groeit deeze , volgens den vermaarden Kruid-

HooFD* kenner T o u r n e f o r t.

STUK*

Yinum
^^^^ Vlafch met Wigvormige Bladen en Boom-

^ricrèi^. achtige Stengen,

A L p I N u s kreeg van 't Eiland Kandia , onder

den naam van Boomachtig Vla{ch,cen Tak van

een Plant, welke de Bloemen, Vrugten en Zaa-

den, volmaakt naar die van Vlafch gelykendc,

hadt. Zy is, zegt hy. Boomachtig, hebbende

tengere ronde Takken, fchecf geflrckt en zwart

van Bast : met Bladen als die der Myrthen by-

na geheel bedekt , en aan de toppen Bloemen

draagende, die geel van Kleuren zeer bicter wa«

ren. De Vrugt, van grootte als Cicers , bevatte

vier Zaadcn , aan die van het Vlafch volkomen

gclyk. 't Gewas groeit, volgens LiNW-ffius,

ook in Italië.

XVI. (lö) Vlafch , 'welk het Grondfiuk der Bladen

y

Sf'''" wederzyds, Klierig gefiippeld heeft,

Klükbloe-
mig- Tot de Klokjes is deeze betrokken geweest:

want de Bloem heeft eene alszins Klokvormige

fi-

/LP. Exot. 19. T. II.

(ï6) Linum Fol. l»afi utiinque &c. GouAN Minsf. is9'

fin. Z12. Rapunculus nemor. anguftif. li. 93- Camp. lutea»

Liiilfolia Montis Lupi. LOB. //. 1.14. Campanula Linifolii

lutca. J. B. Hljl, 11. p. 817-
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figuur. Men vindt het Kruid op den Berg van ivyl
St. Loup by Montpellier, a's ook in de Zuide-"^.'^flH

lyke deelcn Provence. De Stengetjcs zyn maar Hooi^
een Vinger lang

,
hoekig en loopen dikwüs aan '

*
*

't end uit in drie groote geftcclde Bloemen , met ni^^"'"^*"

Lancetvormige fpitfe KeJken. De onderüe Bla-

den zyn breed en rondachtig^ de bovénften als

die van Vlafch: dc Bloemen geel.

(17) Vlafch met gepaarde Lancctvormig Lint' xvir.

aak Bladen , de endbloemen gejlcdd, J/rTar

Deeze wSoort, in de Leidfche Akadcmie Tuinj^^jg^j^^j^*

zig bevindende , was uit Afrika afkomflig.

Cl 8) Vlafch met de Bladen by de Bloemen Lan^ xviir.

cetvormig en gepaard , de Bloemen overJioeks ^Sop*
en ongefteela , ma Kelken zo lang als de l>!ocinig.

Bladen,

Op Klcijige Velden van Itah'e groeit deezc,

die de Stengen hoekig , effen , in twee of drie-

en gedeeld heeft ; de Bladen wedtffzyds van

agtercn met een bruine Klier, die aan de Sten-

gen ovcrhocks cn Lancctvormig, aan de Tak-

ken

um Fo!. Floriferis oppofTtS Lanceolatij Sec. M.

Llnuin hiteum ad fingula Genicula floiidum. C.

. latifoliom. COL. Ecthr. II. p. 75. T. ïo.

u, DEii.. yiii. STui.
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ken fmalicr en gepaard : de Bloemen gcelach-

• tig, raecccn Bladerigen Kelk.

(I9) Vlafch met gepaarde Eyrond Lancetvor'

mige Bladen f gegaffelde Stengen en fpitfe

'\ Bloemblaadjes.

Op de Velden der Noordelyke deelen van Eu-

ropa niet alleen , maar ook in Pruisfen , Oollea-

ryk, ja zelfs in Languedok en Provence
,
groeit

deeze Soort , welke men Purgeer - Vlajchmcmu

Men vindt het in onze Nederlanden in de Zalii-

Jcer Waard, volj^ens den Heer de Gorter.
In Switzerland is niets gemeencr op de Gras-

Landen , volgens den Heer Hall er. Men
vindt het by weinigen goed afgebeeld , dan by

J. Ba UH iNüs cn by Loesel.
Het Plantje grociL naauwlyks een Handbreed

hoog en heefc rondachtigc VVortcIblaadjes , de

bovenden fmalicr en de Bloemblaadjes , die wit

of bleek gcci zyn
, fpits j 't welk , benevens de

kleinte der Bloempjes, hetzelve van de andere

Soorten onderfcheidt, Het Loof is uitermaate

bitter en dient tot een Purgeermiddel voor 't

Landvolk. Een Handvol , daar van, een nagt

ge-

(19) Linum Fol. opp. ovato - hnccolatis , icc. H. Clif,

114. R. Ln^dh. 434. GOOAN Mensp. ito. Ger. Prav. 415.

GORT, Belg. 9«. iCSAM. Aujlr, 87. Fl.Sutc. zss, zji.Mat.
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getrokken in Wey of Water, dat men 'smor- ^V;

gens inneemt , doet zagtelyk afgaan, en evcn'^'vif^'

't zelfde kan men doen met een vierde Loots Hoofd-

van 't gedroogde Kruid. "u^

(20) Vlafch met gepaarde Bladen , een gegaf.jiaku.

feldt Steng ; de Bloemen viermannig en vier-
Geftcaiid*

-ivyvig.

Wegens de gelykenis van de Vrugt naar die

van 't Vlafch, noemde Michelius die

kleine Kruidje Linocarpum, Anderen hebben

het Linoirf(?x geheten en Vaillant ChamcBlinum ,

dat is Laag Vlafch, Om dat dc Zaadhuisjes
, open

geboriien , zig met hunne Hokjes Raderachtig

gedraald vertoonen
,
gaf D 1 l l e n i u s 'cr den

naam aan van Radiola. Niettegcnftaande het in

getal der Vrugtmaakende deelcn van dit Geflagt

afwykt , oordeelt de Ridder , dat het daar toe

behoore. Het heeft vier Meeldraadjes , vierSty-

len , vier Bloemblaadjes en agt Hokjes in de

Vrugt. De Bladen, naar die van Muur gelyken-

de, zyn naauwlyks grootcr dan een Speldckop

en de Zaadjes byna onzigtbaar, zonder Mikros-

koop. 't Geheele Plantje, dat zeer Takkigis,

groeit naauwlyks oen halven Vinger hoog. De

. oppofitls Sec. H. aif. 114. R. iHdi.

urn Scrpil.i folio. MiCH. '

llifolia, Raj. Ar.gL lll. 1

mum, f. Millegcani mia
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IV. Engelfchen noemen het Allfeed , als byna gc-
Apdeel

Jjj,^! uit 2aad beftaande, en het behoort tot het

Hoofd- zogenaamde Düi%endgrein. De Groeiplaats is op
STUK. vogtigc Zandgronden , door geheel Europa , als

v^^""^' ook in onze Nederlanden , doch niet algemeen.

xxr. VMchmet kmislingfe Bladm.

ilum/'^"' Deeze Soort heeft Stengetjes van eenhalfVoeC
vieibiadig.of hooger , die by tusfchenwydcen met vier Blaad-

jes omringd zyn en zig boven in Takjes verdec-

len , met taamelyk groote vyf bladige Bloemen.

Behalve dedze wordt ook het Zeekants - Vlafch,

door den Heer N, L. B urm a nn u s, onder de
i Kaapfche Planten geteld.

De Bloempjes van het kleine Kaapfe Plantje,

alhier in Fig, i , op Plaat XLVI , natuurlyker

grootte, vertoond; heb ik bevonden vyf Meel-

draadjes en vyf Stylen te hebben ; des hetzelve

volftrekt tot deezen Rang behoort en volgens

dc Gcllaltc komt het aan geen Gcflagt, daar

in, nader, dan aan dat van Vlafch, Het enke-

le dunne Stengetjc , daar van , is by ray Bla-

derloos, doch dewyl het drie Knoopjes heeft,

geloof ik , dat het Bladertjes gehad zal heb-

ben ; doch of die kruislings om het Stcngctje

iiebben gedaan, of enkeld, is my onbekend,

ract) Vlafch

iJrum Foüis qmternls. Lin. Afric. Rubi* foliis qua-

tcmis flellatis. KAJ. ^W»'. jaS- ö«aM. Fl, Caf. Frtdr^

P- h
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' HOOFO*
In Italië groeit decze Soort , die een Plantje

^
is van een Handbreed hoog, dat uit een dun langst

Worteltje ronde Stengetjes fchiet , met Krans- xxir.

blaadjes van een Duim of daar omtrent lang.^^^/"J^.

Cp den top heeft het vry groote paarfchfalaau-^«j-

we Bloempjes, op welken een rond Zaadhuisje

volgt, dat tienhokkig is gelyk inde andere Soor*

Aldrovanda,
De Kenmerken van dit Geflagt, zyn eenvyf-

deeligcKelk, vyf Bloemblaadjes , een vyfklep-

pig Zaadhuisje, dat in ééne holligheid tienZaa-

den bevat.

Het is benoemd naar den vermaarden Natuur- ^^^i-

befchryvcr Aldrovandds, en bevat, tot^^ /^JSL"-'

nog toe, maaréónc Soort (i), voorkomende op
'"^fj^j^.,^,

Moerasfige plaatfen , zo van Italië als van Oost-t'g«-

indie. M o nti u s heeft de eerfte , in de Ver-

handelingen der Geleerden Sociëteit van Bono-

nie, befchreeven cn in Afbeelding gcbragr. De
Indifche is voorgeteld door den fchranderen

Plu-

(2i) Linum Foliis Verticülatis. Linum fylv. Flore ctfio,

Suppi. 5Z4. BARR. Rar. 685. T. I2ï«.

^

11» DEEl, VIII. STXWt
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ï^^'"' P L ü K E N E T. 't Gewas heeft rondachtige Blaad-

'^^
vm!^^

jcs ,
gclyk ons Eendekroos , die met twee Haüir-

HooKD tjcs aan 'c agter - end gebaard zyn. Ook draagt

STUK. het Blaasjes, byna gelyk de Utricularia, maar

-jQ!'^'^' 'i'S^ getropt by elkander.

D R. O s E R A, Zonnedaauw.

Dit Geflagt heeft een vyfdeeligen Kelk envyf

r.Ioemblaadjes. Het Zaadhuisje is ccnhokkig»

gelyk in 't voorgaande en aan den top ook vyf*

klcppig , bevattende vcele Zaadjes. Voorts wor-

den de Planten , tot hetzelve behoorcnde, door

zektrc hyzonderc gedaante , die 'er den naam
aan geeft , ondcrrcheiden. In zes Soorten zyn

zy verdeeld, als volgt.

I. Zonnedaauw met de Bloemfleeltja uit den

rau^Ê/o-
en fchyfrondt Bladen.

Rondüia- (2) Zonnedaiuw mtt de Bloemjleeltjes uit den

Wortel en langwerpige Bladsn.

Deezc beide Soorten komen op vogtigeHey-
'^'s-

. Vel-

ff) Drofer^ Scipil riücati* Fol. orbiculAtls. Syfi.mt.XlU

(1) Drtfir* Scap. Rad. Fol. oblongij. Fl. L»fp. Sitte. Alg.

R. Lui^dk. 417. Ros Solis folio oMongo. C B. Fin. Sf7-

«•lis. DoB. rimj>:. 474. Item Roriia minoi, Lp», |Hi
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VeMcn door de gehccle Vcluwe, op Grasheu- iV.

veicjcs by Naaiden, als ook in Friesland, en el-
'^ïf^*»

ders in onz.e Provinticn , voor. Zy grocijen voorts , Hooro-

door geheel Europa , niet alleen, maar ook in*^"^

Afii, Afrikaan Noord - Amerika; ten minÜede»,-,/'*"''^'

rondbladige: want de langbladige is minder ge-

meen. Men zou echter met den Ridder kunnca

twyfelcn , oF het ook een Verfcheidenheid mog-

te zyn. Men heeftze beiden Ros Solis of Zonne-

daauw genoemd, om dat de Blaadjes op de kant

mee Haairtjes bezet zyn, waar aan men altoos,

zelfs in 't heetftc van de Zonnefchyn , hier en

daar Druppeltjes ziet van een kleverig Vogt , 'c

welk zig als Daauw vertoont. De fchikking der

Blaadjes en derzclvcr figuur wykt in het Cey-

lorfche , door den Heer Burmannüs afge-

beeld, aanmerkelyk van het Europifche» dat de

Elaadjes vry lang gefteeld heeft , af en komt

meer met het Afrikaanfche , van H e rm a n n u s ,

In fommige deelen der Nederlanden noemt

men dit Plantje , dat uit een Roosje van VVor-

telbaden ongedeelde Bloemfl:en2;etjcs , van on-

gevaar een Vinger hoog , uitgeeft , Loopigkruid ^

om dat de Kocijen 'er loopig of geil door wor-

den, volgers ÜoüON^us, wanner zy daar

van eeten. Voor 't Wolvee ondertusfc hen is het

zo wel in Virgioie nadeelig bevonden als iaSwit-

zer*

(•) Kos Solis Africanus minimu» Fol. oblongo- rvrundii.

HSKMi Cat, Plant. Afr. p. 19.

T
lU D»Sla VIII. JIOT,
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IV zerlin J, Het is fchcrp , maskt Zweeren in de
Afdeel

j^^jj veroirziakt deTecring inde Schaapen,

Hoofd- gelyk men by Ai'burg ondervonden heeft, vol»

'r"'** gens BoRRicnius Hierom is het te ver-

jip/'"^' wonderen , dat hetzelve in Menfchen , als eea

I3orstmiddcl , zodanig aangcnreezen zy ge»

weest (f) I£ venwclloopt men 'erop Ceylon niet

minder hoog mede , dan in Europa, volgens

H E i< M A N N u s. Het Zout daar van zou tet';en

de Verftoppingen van de Lever , Milt en het

Darmfcheil, een byzonder Middel zyn (4.;.

(3^ Zonne h^xiw met de Bloeinjieeltjes uit den

luf.tinua. Wond -, de BLclen Elsvormig van onderen

jeefch"
verhevenrond : de Bloemen tienmannig,

R A j u s acht dit Kruidje , dat in Portugal

groeit, geen Soort vnn Zonr.cdaauw re zyn. tiet

heeft wel dergelyke gehaairde Bladen , doch 't

getal der Meeldraadjes van de Bloemen is altoos

tien. De Bladen zyn zeer fmal, een Span lang,

cn de Bloemen vry groot, wier Stoelen eenige

Blaadjes hebben.
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(5) Zoncedani

Steng en Lanceivormige Bladen, v.

Deezc beide Soorten groeijen aan de Kaap der
^^'^'J^j'g

Goede Hope, als ook in andere deelen van Afri-mig'

ka, ten niinfte wat de laatfle betreft, welke de

Vader van B r e y n i u s van de Kust van Gui-

nee hadt ontvangen. Zy verfchiilen aanmerkelyk

ten opzigt van de Bloemen , die in dc eerfte ge-

aaird , aan de éénc zyde van 't top - end aan lan-

ge Stengen voortkomen, in de andere met haar

tweeën uit het top -end van korte Stcngetjes.

Deeze zyn gebladerd en die der ecrftc ongebla-

dcrd , een Span lang. De Bloemen 7yn in de

laatrte ook veel grooter dan in de eerfte, wier

Bladen , uit den Wortel voortkomende, \mg
gelkeld zyn cn dikwils omgekruld. Van de laat-

ile , welke de Bloemen wit of fchoon paarfch

heeft , komt eene Verfcheidenheid voor , by Pi.o-

KENRT , aan de Afrikaanfche Kust , tegenover

Madagaskar, verzameld, hebbende de Wortel.

blaad-

T. 7S. f- 2. Ros Scüs Folio an;;afto flore amp

Trodr. III. T. 11. f. 2. ROS '^ol. Afr. C>tti F

Caule foliofo. Raj. Sufpl.sis. 0. i'LUK. FMyt- T.,i
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IV. blaadjes korter en breeder en aan het Bloem-

llengetje langer fmaller Blaadjes , met een klei-

HooFD- nere Bloem. Zodanig een Plantje heb ik van de

STUK. j^ggp bekomen ; zo wel als van het Grootbloe-

^i^f"^^' mige; 't welk ik, om dat van de Wortelbladen

door de Heeren Bürmannus en Breyn
geen gewag gemaakt en flcgts enkele Takjes af-

gebeeld worden ; als ook wegens een aanmerke-

lykc verfchillendheid , in fommige opzigten , hier

op PI. XLVI. Fig. z, in de Natuurlyke grootte

afgebeeld, mededeel.

fL. XLVI. Dit J^lantje heeft veele fyne roode Worteltjes

,

byna zo lang als de Bladen , die aan den Stoel

in 't ronde uitfchieten , van een Stroobreed aan

*c begin allengs vcrfmallcndc en in zeer fyne

puntjes uitloopendc. Op de zyden zyn dceze

Blaadjes over de gehecle langtc , eveneens als

in het gewoone Zonnedaauw, met Knopjes ge»

haaird. Het Stengetje, uic het midden voortko-

mende , is wit- Wollig en bezet met dergelyke

Blaadjes , uit wier Oxclcn hetzelve Bloempjes

uitgeeft, wier getal hier, met het cndelinglè,

drie is. Deeze Bloempjes beftaan ieder uit een

Kelk van vyf dergelyke met Knopjes gehaairde

Blaadjes , byna even zo lang als de Bloemblaad-

jes, en zeer puntig , zo dat de uitgcfpreide Kelk

zig gclyk een Ster vertoont. De Bloemblaadjes

zyn aan 'c end rond en roodachtig van Kleur.

Vyf Meeldraadjes omringen den Stamper , die

een langwerpig rond Lighaam heeft of Vrugtbe-

ginzel, waar op een enkel dun Styltje met een
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klein Knopje als Stempel. De Mcclknopjes zyn IV.

zo lang als de Meeldraadjes. Zy beftaan ieder ^'^«i.-

uit twee Rolronde deelen, nevens malkander, Hoofd-

roodachtig van Kleur, doch die aan 't onderend

een zwart rond Schyfje hebben , waar in het nia!""^^^

puntje van het Meeldraadje fteekt , daar zy

waarfcbynlyk zig op beweegen of draaijcn
, ge-

lyk men dit in eenige andere Bloemen waarneemt.

In de vergroote Bloem , by A, en daar ne-

vens
,
by a , is dit blykbaar.

Niettegenftaandc de overeenkomst der gedaan-

te met de Soorten van dit Geflagt, beken ik,

heeft in dit Plantje een aanmerkelyk verfchil

plaats; doordien het geen vyf Stylen en zeer

groote Meelknopjcs heeft : dus zou het nader

met het GeHagt van Roridula overeenkomen ,

maar het kan tot de voorheen befchreevene eenig-

fte Soort daar van * niet betrokken worden , als » gja^j^,

geen;Heefter, noch Heeflertje zynde, gelyk de^JJ-

Heer N. L- Burmannus 'ervan zegt; hoe "
™ *

zeer ook de Deelen der Vrugtmaaking gelyken'

mogen, Zy worden, in het GrootbloemigeZon-

nedaauw, thans , door den Ridder aldus befchree-

Dc bodem van de Bloem is zwart. De

„ Meeldraadjes zyn zwart , van langte als de

„ Kelk : de Meelknopjes Hartvormig geel ; de

„ Stamper zwart. Het Vrugtbeginzel is Eyrond,

„ en aan hetzelve zitten rondom den top , niet

„ op denzelven, vyf zwarte Stylen, van langte

T 3 „ al$

lU DUL, VIII. SxtlS.
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IV „ als de Bloemblaa Jjcs , en aan 't end verdeeld

vi^^' » ^° ^^^^ dunne Haairtjes."

S°L^!°' (^J Zonncdaauw met een Takkige gebladerde

vr. S:er.g, de Bladen Liniaal,

ooSa- Deezc Soort, in Oo/Mndic vallende, endoor
difch. den Horpleercar J. Bukman., us onder de

CcAiinfchc Plaiitcn afgebeeld, heeft volgens

7yn EJ. een Stengetje van ren half Voet lang ,

dun , ïakkig , met zeer dunne ijlaadjVs over-

hoeks, ten halve , naar 't end toe, met Haair-

tjes gedekt. CJit dcrzelvcr Üxelen komen de

Bbemfteelcjcs voort , mcLdrie en meer, of ook

fomtyds met cnkelde Bloemen. Het overige was

zyn Ed.,even a^s in de andere Soorten vanZoa-

ncdaauvv , voorgekomen.

De Kenmerken van dit Geflagt, dat zynea

r.aam v.m den Kruidkenner G i s ek e heeft , zyn

,

een vyfbladigc Kelk , zon^-ier Bloemblaadjes

,

en de Vrugt uit vyf rondachtige Zaadhuisjes ,

ieder met één Zaadje , digt aan elkander ge-

voegd, bclUande.

j
De eenigfte Soort (i), daar van bekend, is

on-

Uy lir,/:rM Caulc Ramofo foliofo Fol. linearilmJ F/.

Külreutcra Moliuginoidcj. MuBR. (
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onder den naam vr.n Kooïreutera die naar de Mol- IV.

lugo gelykt , door den Hoogieeraar M u k r a y ^^^^ei-V

in de Goctinger Verhandelingen befchrceven. HoofJ)-

De Heer Linn^ds geeft 'er den bynaam''^'^'^-

Tharnacioides , als een Kruidje naar 't Pharna „i^"'"'^^*

cium gelykende, aan. Doch zyn Ed. zegt thans,

dat het de gedaante heeft van 't Blecebrum Fi-

coideum* De Stengetjes zyn Kruid Ig, gisd, rond,

een Voet lang, op den Grond leggende, aan de

bovenzyde geftreept , met Knietjes ver van eU
Jcander : de Blaadjes gepaard en kort gclteeld,

Lancetvormig ovaal, Üomp, efFen: de Bloem-

fteeltjes komen enkeld in de Oxelen voort: zy

zyn rond en naakt, draagende een veelbloeniig

Kroontje, met Bloemen van buiten groen , van

binnen wit, die neerhangen, doch by'tbloeijen

zig opregtcn. De Groeiplaats U in Ooftindie.

C R A s s u L A. Dikblad.

De Kenmerken van dit uitgebreide Gcflagt

zyn: een vyfbladige Kelk, yyf BloemblaaJj. s

•

vyf Honigfchubbetjcs onder aan 't Vru;:;tbcg-n-

zel en vyf Zaadhuisjes , by elkander vergaard»

Hier kan men de dikte der Bladen , naar die

van 't Huislook gelykende, byvoegen , waarvan

het den naam gekrcegen heeft by Dille-
mus. Ver de meellen zyn Afrikaanfche of lie-

ver Kaapiche Planten.

Onder de Soorten van hetzelve, wier getal

thans tot vyfentwint'g is aangegroeid, komen

'er voor die Heefterachtig zyn , gelyk de tien

II. D«u VIII. STUK»
^
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IV. ccritcn : de overigen zyn van een Kruidige ge*

^' Halte.

r^uK?' (O Pil«blad viet Eyronde , platte, Kraakbee-

j.
nig op de kant gehaairde Bladen , die om

S»*^*^ '^^^"^ Scheedswyze famengegroeid zyn.

Deeze, uiE den Hortus Medicus alhier door

den vermaarden Commelyn in Afbee'ding

gcbrjgt , heeft een ronden rooden Stam , als uic

verfcheide Leedjes beftaande , die zig in Takken

verdeelt , welke met gemelde B'aden bes cL en

aan den top met Tuiltjes ven Roode Bloemen

gekroond zyn. Deeze Tuiltjes zyn dubbeld gc-

gsfFeld en de Bloemen in vyven gedeeld. Hy
hadt ze Cotyledon geheten.

ïi. (2) Dikbla met Liniaak Kraakheenig op de kant

EooS'. gehaairde Bladen
,
die om de Steng Scheeds-

wyze fanfngegrQdd zyn ; de Sieng Heejit*

rig met een end - Tuiltje.

Dc fmalhcid d'. r Bladen onderfcheidt voor-

naamelyk deeze , die ook van de Kaap afkom-t

llig Is , gelyk de voorgaande en volgende. De
Stengen zyn een Span hoog en vergaan jaarlyks

,

doch

Cl) CfMi/uU Fol. ovatii planis Cartilagineo -ciliaris &c,

Sy/J. mt. XII. Gen. p. zis- ^'g. XUl- Gen. tpi- P,

zu. M*nt. 36c. ƒƒ. Cli^. 116. R. LMf^dh. 454. Cotyled.

(a) Craifuïalc\. linearibus Canilajinco -cUi«ti$a(c. ^4««t
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doch dc Wortel blyfc over. Dc Kroontjes zyn IV.

klein , maar de Takken zeer lang , zo Ber- '^^^^^^ï--

GIDS aanmerkt. Hoofd,

(3) Dikblad met platte Samengegroeid - door. m.
boorde effer^e Bladen , de Bloemen Tuilach- ^^j^fj*

tig gepluimd, Gcei.

Deeze heeft de Steng een 5pan hoog, van

boven lange ronde Sappige Bladen Uitgeevende ,

en daar tusfchen komen l uikjes vangeele Bloe-

men voort,

(4) Dikblad met Elsvormige , rypig ruuwe ir.

Bladen , getuilde Bloemen en eene Heejier-^^^'^'^!'^^^

achtige Steng.

Dit is een Heeftcrtje van een Voet hoog, ge-

gaffeld, hebbende dc Takken Bloedkïcurig en

,

zo wel als de geheele Plant, gelyk als met Ys-

deeltjes bcfprengd. De Bladen zyn gepaard. Li-

niaal, Vlcezig. Op de toppen draagt het kleine

Tuiltjes van witte Bloemen , mee Lancetvor-?

mige uitgefpreidc Blaadjes.

(5) Dikblad mst gepaarde , uitgebreide
, /amen- v.

' fj) Crj^/ulM Fol. phnis connata - petfoliatis l»vibus Sec.

Cfasf. Po!, teretibus Sec. Mant. 60. BüRm. Jifr, 37. T. i%.

(4; Craifula Fo!. Suhuhtii Pminolb - fcabris Alc. Mant. 60.

füla Mcffmbryantli. foiiis longis asperis. Diu.. Eltli. w-j. t.

Cotyled«n A..cana^.me.ccns «CC. M4«r. C^t

^. DEIL, VIII, STUK,
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gegroeide , ruime ,
op de kant gehaairde BIa-

ArflEEL. Steng agterwaards ruuw.

STUK^^ Decze , die door dc ruuwheid van de Bladen

i^yfv)^. en Steng uitmunt , is door D i L l e n i u s in Af-

bedding gebragc. Zy is ,
gelyk alle de voorgaan-

den, van de Kaap afkom ftig.

VI. Q6) Dikblad met Lancetswys' Elsvormigs^ on»

'^rftltll gedeelde , famengegroeide , gejleufde Bla-

^üoorbia fign ^ yan onderen verhevenrond zyn,

In de Europifchc Tuinen komt deeze zo w
als de cerfte voor , moetende bewaard worden

in de Winterhuizen. Comrielvn heeftze ge.

noemd yïloè'y die gefteeld is en doorbladig , niec

gedoomd , Zeegroen van Kleur. Zekerlyk zal

die Hoogleeraar dc Bloemen niet gezien hebben,

welken dit Gewas, in 'tjaar 1725, in de EK
thamfche Tuin by Londen voortbragt, en waar

uit blykt, dat het van de Aloë, het Huisloolc

en der;;clykc Flanttn , in Geflagt vcrfchüle. De
Steng is kruislings omringd met dikke Bladen ,

die fcheppende fcaan en van boven Geutswyze

uitgehold zyn, welker zwaarte zy , dikwüs zes,

3§t Voeten en hooger groeijende , zonder fleun-

zel

(<s) Crüj/uU Fol. Lanccobfo - Subulatis &c. H. Cllf. 1

K.- Lufdh. 45;. Crasf. altisfiina perfoliata. DlLL- Elth. I

T. 96. f. II?. MiLL. Ic. log. AlocAfricana Caulesccns l
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zcl naauw'yks kan draagcn. De Plant heeft, IV.

gelyk de vülgendjD, meJe haar afkomst van de "^^Jf*'

(7) nM-)hd met gepaarde, Ehvormig fpitfe ^ vir.

uitgebreide} Jbmmisen agieromgekromde PrlüfÜü-

Bladen; de Steng Heejleruchtig,
"^'iieeftenj

Van deeze , die met een Steng van maar een

Voet hoogte in de Upfalfche Akadomie -Tuin

geteeld is , heeft men 'er eene Verfchcidenb.eid,

van derü;elyke hoogte , die in ccrjj^c opzigten

verfchilt ; doch zo , dat zy beiden onder de ge-

dagte bepaaling vallti^n. De Bladen zyn nicc

grooter dan die van den Gcneverboom, de ou-

den kroiTimen zig om, en de Steng geeft fom-

tyds Woitels uit.

^8) Dikblad 7«ef Elsvormige , een weinig op- virr.

'ivaards gekromde , flaauw vierhoakige , uit- viechoc-'

gebreide Bladen; de Steng opgeregt , Boom-^^^'

achtig en Wortelfchietende

Deeze , ook in onze Kruidhoven bekend, is

Heefterig , met een Steng van drie Voeten hoog,

zegt de Ridder j hebbende de Bladen gepaaid

(7) CrasfuU Fol. oppos. Subuhtis acutis patentibus &c.

(») Cra>ful* FoI. SubulatiJ fub-incurvis &c. //. Cnjf.^U.

R. Lugdh. 45 J. Cotyledonoides Af:icanum. Bradl. Sutc.

$pii»a Capcnfis Comofa Fl. albo. Tetiv. Guzopi, J. s<).f. «.

ïl. Dm- VIII. Stok.

Kaap.

en

Jïant.öup, Crufu-a Caffca. //.nr. ^z^.
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IV. en een naakte ronde Bloemfleel , waar op een
Afdeel,

zeer Takkige , driedeelfge, getopte Pluim, vao

FIooFD- witte Bloemen, met paarfche Mcclknopjes»

IX. (9) Dikblad met gepaards hyna Lancetswys\

t\vMMa. Mesvormige Bladen
,
digt aan elkander,

'^'^'^x!^ (lo) Dikblad met gepaarde , fiomp Eyronde

^

^Mesvo'-
ejfenrandige , hyna Mesvormigefcheeve Bh'

mig. den; Paarswyze famengegroeid en wat van

eikanderen af*

De Bloemen van deeze beiden komen in die

cigenfchap overeen , dat zy hier te Lande nooit

(11) Dikblad met eene geheel enkelde Steng ^

a gefpitjle Bladen , en ongefteelde zydelingje

l Bloemen.

Deeze is niet aan de Kaap maar in Siberië

waargenomen door den Heer GMELiN,zynde
bevoorens tot het Geflagt van Navelkruid be-

trokken geweest. Zy heeft Wortelbladen , in 't

ronde gefchikt , als het Huislook , die byna al-

len Elsvormig zyn , en een enkelde regtopftaan-

de Steng van een Voet lang, Spiraalswyze met

Bla-

(9) Cras/uh Fol. oppofitls fublanceolatis &c. Mmi. 61.

Clif. 49«- R- 4J5. Cra

DlLt. EIth. ii;. T. 97. f. 114.

fii) Cras/ala Caulc ficnpliciïlimo Sec.

47. t' 2.' Cotylcion rplnofi. Sp. PUnt. 6i
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Bladen omringd. Van drie tot vyf witte Bloe- IV*

men zitten in de Oxelen, maakende Aairen bo-'^y^^*^*

ven aan de Stengen. Hoofi>-
«TUK.

Dikblad met eene kruidige gearmds Steng ; xii-
^

"

de Bladen Hartvormig ongejleeld , de Stee-cm/urTi-
'

len eenbloemig*
''santorie

Deeze wederom behoort , gelyk alJe de vol-*^'^'^*

génde, tot de Afrikaanfche of Kaapfche Plan-

( 1 3) Dikblad met een Kruidige gegaffelde Steng xu

Lancetvormig Eironde Bladenden eenbloe-^^^^j^

mige Steeïen.

Een Plantje van naauwlyks een Handbreed

hoog, 't welk eenigcrmaate de geftalte van de

kleine Santorie , doch dikke Sappige Blaadjes

heeft, maakt deeze Soort uit. De Bloemen zyn

van buiten paarfch , van binnen Goudgeel.

(i^) Dikblad met een Kruidige gegaffelde ruu- xi\

we Steng ,
Lancetvormige Blaadjes, de en-^J'J"'

delingfe Bloemen getropt, üet«

(12) Cras/ulaCinle Herbaceo Brachiai

O?) Cratfula Caule Herb. dichotom.
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IV. Dit heeft niet meer hoogte d^n 't vorrgannde.

AfDEEL. Sojnmige Bloempjes komen uit de Ox; s der

Hoofd- Blaadjes, die Vlcezig, dun en fpits zyn ,tnkeld

STUIT, voort , anderen tropswyze aan 't end der Takjes

,

^yf^y gclyk in de Vettekous. Het heefteen eenb[i

gen vyfdecligen Ke'k. met vyf kleine witte blot n:-

blaadjes , cie veel kleiner zyn. 't (iccn Ber-
Gius onder deczen bynaam befchryft, is wat

vcrichillendc, en heeft het getal der Vrugtiiiaa-

kende deelen fomtyds zes.

5v. (15) Dikhlad met een Kruidige opftaande Steng

nri^'ofa^ è^S^f^^^^^ '^l akken, met gepaarde Jlomp

Seiig. Eyronde Borjlelige Bladm ; de Sieeltjes een-

blosmig.

Van decze wordt gemeld , dat de Steng eca

Span hoog en wac flekelig is ; de Bladen gepaard ,

geftrecpt, efFenrandig , de ondcrftco dikwils ge-

heeld. Veel Bloemen komen op enkelde Steel-

tjes, a?.n 't end der Takjes voort, wier Kelken

Lorfielis zyn (*;.

X VT. C 16 ) Dikblnd Titet een Kruidige Ugt^ende Steng ;

Uot-cM^. i/c Bladen gepaard y Eyrund. bultig en op

elkander leggende : de Bloemen eenzaam en

ongejledd. De

(15) CraffuU Cau'e Hcrb- cre^o dichotomo ,Fol.obovaus

(»; Caiyt% flrifrofi ftiat 'er in Am. Acai. Dit betekent,

dnt zy. gelyketwys cie Qladcn , met kleine Boilleligc Haair-

tjM bezet zyn. Fbll. Bot. p. 219, 45.

Cratfula Caule Hetbncco proftratT , Fol. opp.ov.gibWs

imbiicaÜJ , Flor. fcsfilibus iblitatüs. Am, A^ad. VI. Afr. 10.
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Pe Stengetjes zyn Draadachtig, zelden Tak-^ IV".

kig in decze zeer kleine Soort, v/elkc zeer klei- ^vi.^^*

. re Vleczige Blaadjes heeft. De 131oempjes zyn^^o^»-

van langtc als de Blaadjes.
"""^

O7) Dikblad met gepaarde ovaale platachtige
^^^/ulm

ver afjiandige , op de kant gehaairde Bla- auata.

den en endelingfe Bloemtuiltjes.
ic^miwai-

Deeze Soort groeit omtrent een Voet hoog,

ïnec een kort Stengctje , dat verfcheide Takjes

uitgeeft, die met Blaadjes als van Huislook,

doch by paaren kruislings geplaatst, bezet zyn.

Men vindtze in de Europjfchc Kruidhoven.

(183 Dikblad met gepaarde Eyronde gcjlippsl- xviti.

de kanthaairige Bladen , de onderjten /'2»^-Se!uppei*d,

Een rond Stengetje , met Vleezige Blaadjes

van gezegde figuur, die met kuiltjes geftippcld,

van cederen vcrhevenrond zyn , en op de kant

zeer fyn gehaaird : zeer kcrte Tuiltjes in de Oxe-

len , van witte Klokswyze Bloempjes, inctp.nr-

fchc Meelknopjts, heeft decze Soort.

(19) Dik.

f17) Cr^s/uU Fol. oppoITtis ovilihns planiuscuJis , diftïnc-

tis, CiUzth. li. Cliff. 47«. R. L«ab. 4,5. Crasfula Caules-

cens Fol. Scmpetvivi cruciatis. DlLL. Elth. \i6. T. 9S. f.

(ig) Crasfula Fol. cppofitis ovntis p-maatls cUiatis &c.

eens ficc. RAj. SuppL 118.

II. D£KL. VIU. STtfB,
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IV. (19) DikhlaJ met Elsvormige Spilronde uit^e*

Afdeel.
jrffife Blaadjes en eene Kruidige Steng.

s"üK?' Dcezc is Afrikaanfch wit Huislook van Her

XIX. MAKNus genoemd, 'c Gewas heel c Sappige Sten-

^^ZiUti* g^^i^^ Hooger dan een Span, met fmalle, dikke

Eui-otniig. groene gefpiille Blaadjes ,die kruislings de Steng

omringen. Het draagt een Kroontje van witte

Bloempjis en daar op volgen kleine Zaadjes , in

vyf by elkander gevoegde Haauvirtjcs.

TX. (20) Dikblad met ZaagsM^ys' getande platte

fa.''""^''
Blaadjes overhoeks , een zeer eenvoudige

Oï'eihoeks. Steng en hangende Bloemen.

Deezc is door den Heer J. Bürmanpius
afgebeeld onder de Afrikaanfche Planten , en

befchreeven , als Takken uitgeevende van twee

Voeten lang, die paarfch en ruig zyn, bezet met

getande, langwerpig fpitfe Bladen , uit wierÖxe-

Icn eenzaame gcele Bloemen voortkomen , met

korte Steeltjes.

Kubnu
^^'-^ Dikblad inet Spoelachtlge een weinig plat'

(10) Cras/uiA Fol. Scrnto - dentatis &c. //, Cilf. 497. R.

Lugdy 4Jf. Cr..r. Fol. oblongis ao.tis d.nraris &c. BOBM.

^/r. st, T. 24. Cotylcdon flore lutco media. Hbbm.

Fufifoimibus fubdeptejfii &c. Sedum
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te Bladen ; een vierdeelig gebladerd Kroofi' IV"-

ije van ongejleelde Bloemen met omgebooge- ^^^f^^
ne Meeldraadjes. Hoofd*

STUK.

ï)k Kruidje , thans wegens de Vyfmannigheid Péntasr
.

Van het Huislook, dat tien Meeldraadjes heeft,""**

üitgetnonlterd , voerde aldaar den zelfden by-

naam. Daar waren wel vier Verfcheidenheden

aangehaald » doch ik plaats hier flegts dé be-

fchryving, welke de Ridder van het zynegeefr.

Dit hadt een Stengctje van een Vinger hoog ,

met verïlrooide , langwerpige , ftompe , Vlee*

zige Blaadjes, de ooderften by vieren : een drie-

öf vierdeelig Kroontje met omgekronide Takjes

en oiigofteeldc Bloemen, wit van Kleur en zeer

gefpitst,met een ruigen paarfchachtigeii Kielen

een Vrugt van die zelfde Kleur. De meeftcAu-

theurön hebben het , wegens de Geftake, onder

het HwfjZoo^ geteld, 't Gelykt zeer naar die Soort,

welke denbynaam van Jaarlyks voert. Het groeit

in de Zuidelyke deelen van Europa , als ook iö

Switzerland»

(fti) Dikblad met een Kruidige Steng
^ uitge- xxir.

'

breide Bladen en gekranfte gebaarde Bloe- tZtum-'

wen» I^fi, ...x

tubens. Sp. Plant. C19. OED. D ,n. «ï. Sfidutn Foliis oblon-

po-ovatis , Florlbus in fmnmum Ciulwu congeftis , Calycetn-

beotc- Htlv.

(11) Crai/uta Cau'.e Herbscco , Fol. paten.ibus &c. Mant.

S61. S>i». Nat. XII. Tom. j. App, p. ijo. iedam annuuK

V ,
«»-

M DiFt. VIII, STWt,
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ÏV. Dit kleine Plantje, by Montpellier in Langue-

^vf.^^* dok ontdekt door M a c n o l i u s , en door hem
Hoofd- in Afbeelding gebragt , is niet nieuw , zo de

Ridder aanmerkt , en ookgeene Verfcheidcnheid

vigl
"

van de voorgaande Socrt. Het groeit in 't wil-

de niet meer dan één of twee Duimen hoog.

L I N N^: u s heeft het in de üpfalfche Tuin ge-

teeld , met een enkeld Stengetje van een Vin-

ger hoog, dat roodachtig is en weinige Takjes

uitgeeft, met zeer kleine Vleezige Blaadjes. De
Bloempjes omringen Kranswyze de Steng; zy

hebben een groenen Kelk en witte Bloemblaad-

jes met paarfche Slippen of Baardjes, 't Getal

der Vrugtmaakende deelen , in 't algemeen , is

vyf. De Kelk fluit zig na 't bloeijen en dan flee-

ken de puntjes van de Bloemblaadjes door de

Splectcn heen. Dit alles moet met een Mikros-

koop waargenomen worden. De gefternde Zaad-

huisjes zyn groot , rood van Kleur en met het

bloote Oog taameiyk zigcbaar.

XXIII. (23) Dikblad met Elsvormige Wortelbladen en

^ud£S.s, ^^"^ naakte Steng.

üznSz^ (24.) Dikblad niet Kinderende Rankjes , die

Vii^. iiö. R. 4^5•Cras^uIaC3Espitofalo^g^folia.DlU..

(^4) Cratfula Sarmeniis Froliferis , determinate FoIioGs fiec.

ƒ/. Cüff: 496. R. Lupdb. VAd. Crnsf. Orbicularis lepeni f«l-

Sen.pcxvivi. üili.. Eith.iis. T. loo. f. ns.
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hepaaldelyk gebladerd de Bladen zser IV.

iiUgehreid en op elkander leg^€72de, Afdei^^

(aj) Dikblad meteen Jlapps kruipende Steng en^VI^'
gepaarde Blaadjes, xxv.

Deeze drie laatfte Soorten
, wederom, zyn ^doo^"

van de Kaap afkomflig en door den beroemden

D ] L L E N I u s in Afbeelding gebragt. De S ten-

getjes van de eerfte en derde vallen fomtyds

een Voet hccg of lang, en komen opdygcn uit

het midden 'der Bladen, dia in de tweede Roos-

jes op den Grond maaken , gelyk foramig Huis-

look. Deeze heeft zeer kleine Stengetjes , naauw-

lyks een Vinger hoog, In de derde kruipen zy

langs den Grond.

Alle de Soorten van dit Gsllagt , uitgenomen

de Siberifche, die thans de Elfde is en de twee

hier naaitvoorgaande Europifche , hebben haare

Groeiplaats op 't Zuid -end van Afrika of aan

de Kaap der Goede Hope. Men vindt 'er een-

entwintig, waar onder eenige byzondere, door

den Hser N. L. Burmannus opgeteld in

zyne voorftelling der Kaapfche Planten , en on-

der de Oostindifchen brengt zyn Ed. eene Cras-

fula Scutellaria te berde , welke de Bladen

overhoeks , Nierachtig , holrond en flaauw ge-

kar-

(zs) Cres/uta Caule flaccido tepsnte » ToL oppofi-

V 2
Dtrv. VIIL Stuk»
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IV. karteld heeft met DoornacHti?e Tandjes (*%
Afdeel,

j^^^^^^ ^ou de Ecrfte Schotteljlruik van R nw
Hoofd ph i üs zyn , dus genaimd , o^n dat de Bladen
STUK. van Indiaanen als Kommetjes gebruikt wor-

J^t!""^' den , om daar uit Bry of Pap te eeren ; even als

men zulks h'er te Lande met Konis - RHden

zou kunnen doen. 't Grwas, desw(gen Daufi

Fapeda genaamd , is een Struik van tien of twaalf

Voeten hoog , met den Stam heneden een Been

dik: zo dat het ontzaglyk verfchillen zou vaa

de andere Soorten. Byna nooit bloeit dit Ge-

was
,
zyn Ie aan ge7egden Hongleeraar zonder

Bloem of Vrugt ov^r^cz^n ^pn. Men roemt het

in 't Maleitfch ockTiaun Manko . onder welken

naam ik een Takje niPt drie Bladen van Java

gf kreegen heb . die volmaakt metdegedagte be»

fchryving overeenkomen , doch , gedroogd zyn-

de , zo dun zyn als Lindebladen,

V I s E H I A. Wifeno.

De Kenmerken zyn : een vyftandige Kbkvor-

mige Kelk; oen vyfbladige Bloem en een Vrugt

uit vvf Zaadhuisjes beflaande.

Indien de Geflilte nier zo zeer verfchilde, zou

m^n die Gewas tot het voorgaande (ieflagt en

indien de V'rugc vyfhokkig was toe de Maher-

{*) cr«rtii.?rw^w«)Foi
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Dia betrekken kunnen (*). Van bei len verfchilc het IV;

bovendien, door het ontbrcekcn, van blykbaarc
^''vïf^

Honigoakjes of Schubbetjes ho wel het iets, H -ofd-

naar dezelven gelykende, rond )m het Vrugtbe-^'^"^*

ginzei heefc , daar de vyf Meeldraadjes op ge- r.ia!""^^'

Ik heb her uit Oostindie bekomen, onder den r.

naam van Wifeno , en dt-rhalve geef ik 'er den «S&i.
Latynfchen naam /^i/èm'a aan. De Afbeelding

,

Fig. ^, PI. XLVI, vertoont het Takje, datPL^Lvi.

GafFeiswyze verdeeld is en in Blocmcrosjes uit-
^*

loopt , die faincngcvoegd een foort van Kroon

of Zonnefchcrm maakcn. Het Blad is Hart-

vormig , aan 't end fpits , op de kamen Tands.

wyze gefchaard , zeer ruuw op 't gevoel, en lang

gefteeld. De Kelk der Bloemen is Klokvormig,

vyftandig verdiclJ, met fpitfe punten en blyfc

over. De Bloem beftaat uit vyf Eyronde Blaad-

jes , veel langer dan de Kelk , aan 'c Voetje

fmaller en gefteeld , aan de tip breeder en rond.

De Meeldraadjes zyn breed en platachtig , om-

ringende digt het Vrugtbeginzcl , doch niet fa-

mengegrocid. Zy hebben dubbelde Meelknop-

jcs, die langvfirpig en gcfleufd zyn. Vyf Sty-

len , byna zo lang als de Bloemblaadjes en lan-

ger dan de Meeldraadjes , zitten op het Vrugt-

beginzel cn loopen uit in Stempels, die maar

weinig dikker zyn, krooDenJe de Vrugi, die in

't

(*) De MAbtmkt h in het IV. StüK, oüéa deHcefiiis,

bhds. 4} 9. enz. befchreevea.

V 3
II. DtlL* VIII. STXnU
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IV. 't geheel Eyrond is , doch bcftaat nit vyf lang-
AvDJiEL-

.yj^grpige platte Zaadhuisjes , van onderen een

HooKD weinig dikker en aldaar een enkeld, geipitst,
STUK-- rondachtig Zaad bevattende. De Takjes, Blad-
^jf-^r

fceclcn en Zaadhuisj-s , zyn met een fync , naauw-

lyks zigtbaarc, WoHighcid bedekt. De Vrugt-

maakende declcn zyn by B , in de geopende

Eïoem, viermaal in langte en dus Lighaamelyfc

vierenzestig maal vergroot zynde , aangcweezen

,

en de Vrugt met haare ZaadhHisjcs vergroot by

Letter C.

Tot de Veelwyvigen onder de Vyfmannige

Planten , behoort een enkel Geflagt , 't welk

die Klasfe befluit. Het voert den naam van

M Y O s ü R ü s. Muifen -Staart.

Y. De cenigfce Soort van hetzelve Ci) groeit ia

^^^2;^{''j'*'*Kuropa , doch is niet gemeen. Zy maakt een

zcLr klein Plantje uit, dat door zyne gefteckle Aairt-
^"^'°*

jes den raam van Muizenjlaartjes helomen

heeft. Men noemt hec in 't Franfch ook Qiieue

de Souris , maar in 't Engelfch Blodjlrange , in

't Hoogduitfch Tauzendkorn. De Groeiplaats is

,

in onze Nederlanden , op vogtige Zandgronden

en

(1) Myofuruj. Syst. K^t. XII. Gen. 390. p. 217. V,g.

XlII. Gen. 394. r- 254. Myofiirus Fol. imegcriirais. //•

C:if. 117- Fi- Sutc. 161 , 276. R- Lu?db. <^p2. GOOAM

4ofi. GORT. Bik- 9:. Holoêeo cffims Cauda Miuis. C B.

Fin. 190. TouRNF. Faris. 471. Cauda Almis. DOD. Peioft'



cn op fommige plaatfcn tusfchen 't Koorn. In vi.

;\pril bloeit het cn het Zaad rypt aan in Mey, -^^^^^

waar na het Plantje t'eenemaal verdort cn niet Hoofd-

dan in 't volgende Jaar voortkomtuitzynZaad.^^"'^*

J5y Aftrachan , aan de Kaspifchc Zee , is dkniar'"^

Kruidje ook door den Heer S. G. Gmelin
gevonden en afgebeeld. Zyne befchryvjng ver-

fchilt een weinig van die van Linn^us.
De gcheele hoogte is niet meer dan drie of

vier Duimen. Het heeft dikke Grasachtige

Blaadjes ,
tropswyze voortkomende , en daar

tusfchen grocijen de Steeltjes, die aan 't end

een Aair hebben van vyfbladige, aangegroeide

Kelkjes cn deeze bevatten ieder vyfHonigbak-

jes, die Elsvormig zyn , gelykende naar Bloem-

blaadjes. De menigvuldigheid der Styltjes maakt

dccze Aairtjes in fommig gedeelte ruig. Het
komt ook voor met twaalf Meeldraadjes , en

vervolgens beftaan de Aairen, als 't ware, ge-

heel uit Zaadjes; weshalve het, van fommigen,
Duizendgrein genoemd wordt. De Smaak is een

weinig fcherp en famentrekkende.

V 4 VII. HOOFD-
II. Deeu VIII. Stuk.



JBefchryving der Zesmannige Kruiden»
(Hexandria) , dat is , die zes Meeldraadjes

hebben, tot welkende Anaoasfen, Aspergics,

Aloë - Planten , Patich of Zuuriog en andertn

lehooren.

Onder de Zesmannige Kruiden komen veele

Lelieachtige en Bolplanten voor , welken

ik, volgens de orde van myne befchryving , zal

afzonderen. Het eerfte Geflagt, in dceze Klasfe

van het Stelzel der Scxen, voert den naam van

E R O M E L I A. Ananas.

Als bevattende die zeer bekende Planten, wel-

ken de vermaarde Vrugten , Ananasfen genaamd ,

voortbrengen. Het is genoemd naar den Swecd-,

fchen Geneesheer Bbomelius, door zyne

Flora Gothica vermaard. De Kenmerken zyn

:

een dricdeeligeKelk, boven het Vrugtbcginzel

;

drie Bloemblaadjes , ieder een Honigfchiibbetje

aan den voet hebbende cn ccn Vrugt met drie

Zaadhokjes.

Zeven Soorten, meest uit de Wcstindiën of

uit Zuid - Amerika afkomftig , worden 'er thans

^ppgeteld, naamelyk

(O An?-
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(i) Ananas met kantdoornige gejpitfte Bladen ^V.

en een gekroonde Am. '
'vfu'**

Dit is de gewoone Ananas -Flanc, te bekcndsruK.

pm, wat de uitcrlyke gedaante aangaat , om- i.

ftandig te befchryven. In de VVcstindiën en aan ^„l*!,!''.*

de Vafte Kust , byzonderlyk te Suriname, als'^***»^"^

ook in Brafil en elders
, groeit zy wild

, zynde

van daar in Ooflindic , zo wel als in Europa o*

vergebragt, waar menze in Broeibakken teelt.

De Plant gelykt naar een Diflel met Aloë-BIa-

den en de Vrugt naar een Pynappel. 't Gewas

,

iiaamelyk, fchiet een Steng van weinig hoogte,

die tusfchen de Bladen een Bloem -Aair krygt,

zynde van onderen in eenige gekranftc Bladen

vervat, en van boven met dcrgelyken gekroond.

De Bloemen zyn ongefteeld en maakcn een dik-

ke Aair uit, zo wel als de Vnigc, welke als 't

wa-

(i) BrtmtSa Fol. ciliato - fpinofis mucronatis ,
Spicl Co-

moQ. SyJ}. Nat. XII. Gen. 391. p. zjz. r^g. XIII. Gen.
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IV. ware uit famengegroeide Besfcn , gclyk eea
ArnrEL, Mocrbefie, beflaat.

HoohD. Deeze Vrugt, die men Ananas mcmt, valt

«TUIT. grooter , kleiner en pieramidaal of byna geheel

i/igeT^^'
algemcenc benaaming , by de raecüc

Natiën van Europa , is Pyn- yjppels , maar de

Franfchen nocmenze ook Pain de Sucre , dat is

Suikerbrood. In de Indien vallen zy dikvvüs van

die figuur: hier te Lande zyn zy doorgaans

ronder en kleiner , hoewel menze 'er ook

geteeld heeft van zeven Duimen hoogte en

dertien Duimen omtreks. Rumphius zegt

,

dat zy in OolHndie een Voet lang vallen

en van dikte als eens Menfchen Been. De
grootte , derhalve , maakt geen weczentlyk

verfchil uit , zo min als de figuur ; doch men
heeft 'er, met het Vleefch witachtig en Goud-
geel; zynde de Kleur van buiten ook meer of

minder geel , met ros of bruinrood gemengd.

De Bladen zyn gemeenlyk blaauwachtig en ftcrk

gedcornd,-maar men vindt 'er, die dczelvcn hel-

der grotn en weinig of niet gedoomd hebben;

gelyk de Wilde Ananas , Pitta genaamd , by

P L u M I £ R , van welker Bladvezelen , met Ka-

toen gcmcn^rd , in Indie Garen gemaakt wordt

,

daar men in Bcngale Zakdoeken en andere Stof-

fen van weeft. Deeze moet w?! onJerfeheiJen

wnrd.-n van de Amcrika::Jjrche Aloc, wier Bla-

den her Fil de Pïte , ook een f(XM t van Garen of

Touw , iiitl( V'.rcn. In Oostimüe groeit deeze

wilde Ananas zo menigvuldig, zelfs op afgelc-
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gen Eilanden , dat men 'cr die naauwlyks den-

ken kan van buiten ingebragt te zyn, gelyk de

Tamme, wier Vrugt, aldaar geteeld, in 'c eerst [;

tien Dukaaten goldt, zo Acosta meldt.
^'

De Ananasfen worden byca van iedereen ge-^,-

prcezcn , wegens haare lekkerheid. Sommigen

vergelyken den Smaak by dien van Aardbefiën

,

anderen by dien van Druiven. Me r i an wil

,

dat men 'erveelen van onze aangenaamfte Vrug-

ten te gelyk in proeft. Zo hebben zy ook een zeer

aangenaamen Reuk. Maar de hoedanigheid ver-

fchilt aanmerkelyk naar de behandeling en den

Landaarr. In dc Wcstindiën , daar zy rykelyk

zyn 5 moet men zig dikwils in 't gebruik derzel-

ven , gelyk van andere verkoelende Vrugten

maatigen , om niet in 't Kolyk of den Rooden

Loop te vervallen (*). Hierom zynzc , wat 'er

ook van gezegd mag worden , tot Voedzel niet

zo dienftig a's de Banannen. Dc Slaavinnen

zelfs weeten door hetrykclykeeten deezer Vrug-

ten, die zy in 't Bofch vinden, zig de Vrugt af

te dryven ; zo men verhaalt. Hier te Lande is

het Sap wnt fchcrp , zo dat men 'er door toe

Bloed-

II. D£IL. VIII, STUS
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IV. Bloedwateren zou kunnen vervallen; ielyk in

^Tilf Itaiie wel gebeurt. Men fnxdt dtrnalve de ge-

Hoof* fchilde Anaras , en legt de Sneedjes In Spaan-

fcnen Wyn , of in Water; svaar door de fcher-

xigeT^^' pigheid verzagt wordt en aus kan menze zonder

gevaar gebruiken. Ook wordt 'er, in de Indiën,

een zeer lekkere Wyn van gemaakt. 13oor de

aangenaamheid der Vrugten worden de Kak-

kerlakke 1 aangelokt , die op de Plant voorttee-

len ; gely'k dezelve ook tot voeding van Want-

fen en ander Ongediert , en van de Rupfen ftrekt,

die dc bekende Ananas • Kapel uitleveren.

TT. Ca) Ananas met kant - Doornige gefpitfle Bid'

Th'jlZ^ den en een Tros aan H end van de Steng.

Een zeer fragije Af be i.^ing van dceze vindt

men onder de Planten van EHRfcT,door Tutw
uitgegeven ; waar uii blykt , dat de hovende

Bladen, by de Vrugt-Tros, rood zyn. Zywas

niet afgebeeld door M . l le k , noch ook door

Pm MIER, zoDiLLEvjiüs aanmerkt , die

het Gewas ook in Pl^at gebragt heeft. Her wordt

op de Ergclfchc Eilanden Pinguïn genoemd, üe
Heer J A c Q_u i N vcrhailt , dat men op Jamaika

daar van leevendc Omiuiningen der Landeryën

en Hoven maakt , welke zo fterk zyn , dar geen

Menfch

terraiaj.. H. C/yf. R. Lu^J. BROWn. Jam. 191- N- 4*

JACQ; Amtr. 9I. TbEW. E^rft. T. 5'. An. Americana fylr.

altera mfnor. Pu'K. Aïant. 29. T. ijt. f- 4- Pinguïn. DIU..

Bltè, iio. T. Zfo.f. iU.
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M'^nfch in ftaat is , daar over heen te klimmen, IV*

en geen Beellen 'er door kunnen breeken. 'viu*
De Bhden zyn zeer ftyf en met fcherpe Door- Hoofd-

ncn gev/ipcnd ,
vyf of zes Voeten lang. Het

maakt een Steng van twee of drie Voeten, die,,*!*"'^*

zeer fraay is en beladen met veele Rooskleurige

Bloemen , van omtrent twee Duimen langcc.

Hier op volgen geelachtige Vrugten . die lang-

werpig Eyrond en klein zyn (*), zuuracatig eti

niet aangenaarh van Sm^ak; hoewel zy van de

Muizen of Rotten zeer bemind worden , diedeS-

wegen in menigte onder deeze P. anten neflelen*

*t Gewas geert Afzetzels uit
,
gclyk het Huis-

look , waar door het zig fterk voortplant.

(3) Ananas met regtopfiaande Bladen , en on- irr.

gejteelde by den tortel vergaarde Bloemen, /cüZT,^^
on^eftecl.

Deeze, in Zuid Anerika groeijende, is ook '^^^

in de VVestindiëi gevonden door den Heer Jac-

Q"iN, die de zonderlinge Eigenfchappen waar-

genomen heeft. Het is , zegt hy , een fraaije

ongcftcelde Phnt , met niet dan Wortel- of

Stodbladen , doch zeer talryk, Elsvormig Li-

>e Heer jACQtTiu

I doch by Tbhw
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IV. niaal of Dcgcnvormig, op de kant gedoomd en
AfDEEL regtopltaandc , doch zo ftyf niet als in de ande-

fJooFD. re Soorten, en hierom aan de Punt dikwÜs om-
STUK. geboogen , meer dan eens Mans langte hoog.

r^mvj-i- Bloemen zyn Rooskleurig , zonder Reuk ,

bynadrie Duimen lang , mee den Kelk en 't Vrugt-

beginzel Roestkleurig gehaaird. De Vrugten ,

ook van drie Duimen, van ovaale figuur, twee

of driehonderd in getal, ziiten in 'tkaffige mid-

delpunt der Bladen , en bcflaan een holte van

een half Voet middcUyn. Onder een Lederach-

tigen geelen Bast hebben die een witachtig Sap-

pig Vleefch , dat van een zoetachtig zuurcii

Smaak is , cn waar in veel gladde rondachtige

Zaaden , die bruin van Kleur zyn , nefceien.

Gefchiid zyn deeze Vrugten , volkomen ryp

zynde , nicc onaangenaam van Smaak j doch

onryp zynde zo Icherp , dat 'er de Mond fom-

tyds door aan 't bloeden raakt , en de Tong als

ontveld wordt , in de genen , die ze ecten. In

de Keizerlykc Tuin te Weencn hadt deeze

Plant reeds Vrugt gedragen* Op Martcnique ca

Kuba heeft hy dezelve, op Bofchachtige plaat-

' fen der Gebergten , groeijende gevonden , wor-

dende v'in de Ingezetenen, met een Karibifchen

naam , Karatas geheten. De Vrugten ryp wor-

dendc , wyken de Bladen van een, naar den

Grond , en geeven dus gelegenheid , om 'er by

te komen , fchietende de Plant vervolgens haare

Afzetzcis tot voortplauting uit.

(4; Ana-
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(4) Ananas met Zaagsw'yi'' gtdcornde fimpe IV.

Bladen en overhoskfe Aairsn. Afdeel*

Dccze heeft de Bladen Tongachtig, dat Is.tuk!^'

aan 'c t nci rLomp,en een Bloemfteng met zyde- iv.

lingfe Aairen , aan welken de Vrugten als Bes- ^*™'^^*

fen groeijen; zo dat zy van de voorgaanden zeer ceiongde.

verfchilt. P L u M 1 e r heeftze in Zuid - Ameri-

ka waargenomen.

(5) Ananas met de Wortelhladen Doornachtig
^J^^-^^

getand, de Stengbladen geheel effenrandig/ nS-'^

Deeze,door dien zelfden Pater in Zuid -Ame-

rika gevonden , onderfcheidt zig door de gebla-

derde Steng 5 die ver buiten de Bladen iiitfteekt,

van de gewoone Ananasfen. Myns oordeels zou

ze dcrhavle beter den naam van Bladjlengig mo-
gen voeren,

(6) Ananas 5 die hyna ongejteeld is , met ver- ,vi.

gaarde ongejleelde Bloemen en afzetzels in ^itTgc!*

de Oxelen.

Volgens deo Heer Jacquin wilde deeze

f4) nromeUa Tol. Terrato - fpinofil obtuGs , Spicis alternïs.

Jrotn. RamoC. & Racenufa , Foliis Aiundiaacds ferratis.

PLUM. GeK. 16. Ic. 64-

(O Bremeiia. Fol. radicalibus dentJto - fpinoSs 5a. Bxo-

melia Pyraraidata aculcis nigris. Plum. Gen. 46- 6i.

(6) Bromtlia fubacaulis. Flor. aggtegatis fcsfiiibtts , AxU-



|lÖ ZESMAN.NIUE ICRUlDRWi

tv, ' zeer wel voort, en hadt verfchcide maaien Bloéc^
Afdeel. Vrugt gegeven in de Keizerlyke Broeihuizen.

riooFD- De Bladen zyn ongemeen llyf en fterk gedoomd ,

STUK»
(jf,^!^ t;orter dan In de andere Ananasfen. Dertig

vifeT""^'
Bloemen , blaauw van Kleur, komen in 't mid-

delpunt der Plant, zonder Steel of Steng voort,

byna als in de Karatas, voorgemeld. De Vrug-

ten zyn klcin^ Zy fchiet , uit de Oxels der onder-

üe Bladen , dikke korte Byfcheuten of Afzetzels>

die nieuwe Planten maaken. De afkomst zal ze*

kcrlyk ook uit de Westindien zyn.

VI r. ( 7 ) Ananas met een verfpreide Pluim en op

^7IZ^1 gedoomde gejpitjte omgekromde

ktombi::-* Bladen,
dige.

Deeze wordt door de gezegde byzonderhéid

flians , volgens den Heer Jacquin, van dö

Derde Soort afgezonderd , en voert den bynaam

van Piso ontleend. Men noemtze in Nieuw

Jjpanje MéxocoÜ , 'c welk II e r n a N d F. z als

ccn Plant die Vrugten gelyk Pruimen , by elk-

ander als cene Ananas vergaard, voortbrengt,

zynde zeer aangenaarii van Smaak, heeft afge-

beeld. Wanneer de Vrugt ryp is , hangen de

Bladen geel , even ofzy verflenst waren , naar den

Grond

(7) BrcmcHa PanIcuI3 difFufa &c. 5;. Plant. I. p. aJf.



Grond omgcboogen. Zy komen uic ccn kort IV.

dik Stammetje , eïcc uit den Seoel of Wortel

voort , en bevatten den tros van de gezegde Hoofd-

Vrugten. Mor i so n heeft de figui'.r van Her-®^"^'

NANJJEz overgenomen of gekopieerd.
«ij!'^"''""''"

T I L I. A N O S I A.

Dit Geflagt, door den Ridder benoemd, ter

cere van zekeren T i l l a n d s , den eerflen en^

cenigften Kruidkundigen , die v>'elecr in Finland

is geweest , bevat vcrfcheide Wesiindifche Ge-
wasfen , die even als de Marentakken op Boo-

men groeijen , en in derzelver Schors gev^orteU

zyn.

Het heeft een driedeeligcn blyvenden Kelk

;

de Bloem is Klokvormig , ecnbladig, in drieën

gedeeld: het Zaadhuisje eenhokkig met gepluis-

de Zaaden.

Dit Geflapt bevat zeven Soorten , altemaal

Westindifche of uit Zuid - Amerika , hier vol-

gcnde.

CO Tillandfii mei esn gepluimde JJlccmJlsng.
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IV. Volgens de bcfchryving van den vcrrnaardea

Afdeel, s lo a n e omringt deeze Plant , met vet Ie brui-

Hoofd ne Vezelen , de Takken of Stammen der Boo.
•TOK. fnen , waar op zy groeit , en maakt zig dus een

vigt**^'''
vafte llandplaats, waar uit Bladen vortkomen,

naar die der Ananasfcn of Aloë - Planten gcly-

kende , van derdlialf Voeten lan,'. Zy L^open

puntig uit, d'^^ch zyn aan den Wortel een Hand-

palm breed, omvattende elkander zod.inig, dat

door de famenvoeging der zyden van verfcheide

Bladen met malkander een foort van Kelder of

Bak gemaakt wordt , waar in het Regc» water

zig even als in de Bladen van onze VoUtrs

Kaarden vergaart , en door de kleine opct ing

van boven niet fchiclyk weg dnmpt De knob-

belachtige Voet der Bladen aan de Steng, maakt

dat dezelve zig a's met Blaazen beladen ver-

toont. Cic Water Ürekt , door een by7ondcrc

gunUe van den Schepper , tot Dorstlesfching

voor Vogelen en andere Dieren, ja zelfs voor

Menfchen, in dat hcetc Klimaat. Want , de-

wyl deeze Plant niet fchadclyk of Vergiftig is,

kan men het zonder hinder drinken ; gclyk

Dampier verhaalt , zelf gedaan te hebben.

Gedaste Bladen, nu, geevcn uit het midden

een ronde Steng , van drie of vier Voeten lang-

te, die altoos If.odrcgt flnat, om dus het Wa-
ter te kunnen vangen Gekwetst zynde, geeft

zy een doorfchyn( ndc witte l.ymcrigc Gom
uit. Poven verdeelt zy zig in Takje.s , die hief

cn daar bezet zyn met Bloemen van drie Blaad-
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jcs, bleek geel of groenachtig van Kkuï, met IV.

paarfche Meeldraadjes , waar op diickantige
v^if*"

Zaadhuisjes volgen, die kleine Zaaden , met een Hoofd-

lang Pluis voorzien , bevatten , en zelt in de^"^""^*

drie Blaadjes van den Kelk begreepen zyn. Dcc-,.;^'*"'^^"

ze Zaadhuisjes , eenigermaace uaar die der An-

jelieren gelykendc , kunnen de reden zyn van

den bynaam , welken Livüjevs geeft aan die

Gewas, dat zig, voor 'toverige , byna als een Aloë-

Plant vertoont»

CO Tillardfia rnet de Bladen van boven Zaag- ir.

tandig gedoomd, en een gehladérde Aair, j-Jlataf'^''

Deeze heeft de Bladen ook ecnige Voeten gC'

lang, naar die der Aoanasfen gclyker.de, doch

brceder en ftomp , en ecne pieramidaale Aiir ,

met Bladen tusfchen de Bloemen , 't welk dezel-

ve zeer fraay bont maakt. Zy groeit op oude

rottige Boomflammen in Zuid- Amerika.

(3) Tillandfia met Tongachtig Lancetvormige nr.

Bladen , die effenrandig fyn en aan den èetongdt

y^oet Blaasaditig»

Door

(2} Tillandfta Fol. fupcrne rcrrato-rpinofis , Spica Como-
fa: TiUaodGa parafitica maxtraa Sec Brown. ^um. i^i. Ca-
«gtiata clavata & fpicata. Plum. Ge». 10. Ie. 75. f. i.

(3) Tilianii/,a Fd. Lanccolato - Lingulatis, inteirernnils,

bafi Ventticoiis. jAcq. -4b». Hi/I. 52. T. 62. Tillaniiaa me-
dia paralii.ca «te. BBOWM. Jam. 194. Viscuin Caryophyll.

xmximum Bcc. Sloan. Jam. ti. Uijï. l. p. igp. T. no.
Raj. Suppt. 40J. Cara^uata hrifolia Sc clayatj. Ptü.n. Ctn,
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IV. Door den Heer Jacqüin is deeze, zo wel
^
ntf

^' PLüMiEa en Sloane, afgebeeld.

Hoofd- De Bladen vcrbrccden zig Tpngachtig naar 'c

sTUE. end en rondachtig by den Voet, alwaar zy ook

^.f"*^y'het Regen -Water, even als de eerfle Soort

,

vergaderen ; doch de Steng is hier enkcld en

korr. Op lommerryke en vogtigc plaatfcn, in

gi ootc liosfchen
,
op 'c Eiland Martenique , komt

dit Gewas op de Stammen van ontzaglyke Boo-

men voor , wordende van de Franfchen aldaar

Bofch' Ananas geheten.

\v. (4) Tillandfia met Draadachtig dunne, effen'

randige Bladen en eene enkelde losfe ^aiu
Dunliladl-

gc- Deezc die den zelfden Heer overvloedig voor-

kwam op het Geboomte , dat by Karthagcna

~ groeit aan de Zeeitranden , is mcrkelyk kleiner

dan de voorgaanden. Zy heeft de Bladen Efs-

vormig dun , naar 't begin verdikkende , ook hol

gefleufd als die der anderen, maar fpiraal om-

gedraaid en door witte dwarsbandjes bont ; dus

naar een* Soort van Aloë gelykende. 't Gewas is

daarom fraay en praalt niet roode Bloemen , die

ver van elkapder voortkomen aan een dunne

rcgtopftaandc Steng. Ilct draagt bruine Zaad-

(4) TilUrdfia Fol. Filiformibus intcgerriniis &r. R. Lugib.

25. JACQ: Amer. Uijl. p. 92. T. 63. Tiil. parafitica parva&c.

L*OvCn. Jam. 194. Renaalraia Spici multiplici. Pl«'M. Gtn.



(5^ Tillandfia met zeer korte IVortelhladen , een IV.

byna naakte Steng , en eenigermaate vsr- '^^''ebl .

deelde opjiygende Takken, Hoofd-

Als een Kandelaar, met veele Armen, breidt v.

zigdeeze uit, met kleine Bloemtakjes, die over- ^'J^^*
end ftaan op de dwars - Takken der Steng. De Gepiuim-

EIaden, welke den Stoel maaken , zynzeer kort.*^^*

't Is ook een Bygcwas , als de anderen,

C6) Tillandfia die een Halm heeft , m^t op el- vr.

kander leggende zydelingfe Aairen. cmI'^^'

Cj) Tillandfia met Liniaale gejleufde ^cergc- A^iuge.

hoogen Bladen ^ een enkelde gefcImbJe Halm
^Jj^J;^.

en enkelde Aair,
E'nke!

Deeze twee, ook iu Zuid -Amerika door Pa*

terP L ü M 1 E R ontdekt 3 fchynen meest door de

gcfteldheid der Aairen te verfchillen.

(8^ Tillandfia met Elsvormige ruuwe Bladen, vin.

fima &c. PlüM. Gen. 17 237-

Catyopliytloidej anguftifolium. Catesb. '

? Rencnlmia Spici raulripüci. Plum.
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die omgeboogen zyn , eenbloemige Halmen

en twcebloemige Kafjes.

Donr S L O A N E is deeze op dc Boomen van

Jamaika waargenomen , die aanmerkc dat het

Gewas, in manier van groeijin^^, in Blaasachtig-

hcid der Bladen aan de Steng , en in 't opvan-

gen van 't Regenwater, met de eerfte Soort

üvereenkome, maar door de Grasachtige fraai-

heid der Bladen , welke veel naar die der Anje-

lieren gelykcn , daar van verrchille. Ook zyn

de Bladen met een korte witte Wolligheid be-

dekt, die dezelven , gelyk inde volgende, ais

met Ryp bedaauwd doet voorkomen. Het heeft

een dunne Steng en eene driebladige paarfche

Bloem, met gepluisd Zaad als de overigen.

(.9JI Tillandfia die Draadachtig is, enrumv^

met omgedraaide Takken.

Deeze Soort, op de Takken der Boomengroei-

jende als de anderen , hangt als Mos van de

zeiven nederwaards , en heeft de Stengetjcs

en l akjes Draadachtig dun. De langte, welke

I Tillandfia Filiformts Ramofa intorta Icabr.i. H. Clif,

R. Za^i*. as- GHON. f^irg. 36. BARR. j£juin, 99-

ilniJa pstafitica \c. Bbown. yam. 192. vhc. Catyo-
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dce/e Draadachtige Siengctjcs ncderhangen , fs IV.

fomcyds tot twi.itig Voeten. Het wordt van de
"^^yf^f"

Engclfchen , dcswcgen, ccn oud Mans Baard ^nn^o^

geno'-md. üe Vogeltjes , die Hangnesten aan de'"'^"'^*

uiterlte Takken der Roemen maaken, neemcn lom-,,^""'^"

tyds daar toe de Draad' n van dit Gewas. Hec

komt voor in Virginie , aan de Vaste Kust vaa

Zuid • Amerika cc in de Wcstindiën.

B U R M A N K I

Dit Gtflagt is door den Ridder benoemd,

ter ecre van den vermaarden Hoogleeraar der

Kruidkunde , in de Hortus Medicus dcezer Stad

Amfteldam , den Hooggeleerden Heer Joan.
K t s B u R M A N N n s , die door zyne befchry*

ving der Ceylonfche^ niet alleen» maar ook der

j^frikaanfche of liever Kaapfche Planten, als ook

door dc Latynfcbe Vertaaling van 't Ambonfclie

Kruidboek vanRüMPHiusen andere Werken ,

zig een eeuwigen roem verworven heeft.

De hyzondcre Kenmerken van hetzelve zyn;

een driekantige, driedcdige ,
gekit urJe Kelk,

met Vliezige hoeken: drie Bloemblaadjes, een

driehokkig rcgt Zaadhuisje, met kleine Zaadjes.

Het bevac twee Soorten, waar van de eene

op Ceylon , de andere in Virginie haare groei-

plaats heeft ; als

(1) Burmannia met een dubbelde Jair, .

Ge- c.;.^.

(1; Burmannia Spic3 gcmini. Syfl. Nt.»- XII. Cta, 39 J- Twee-

!L DllL, VIII, STTO,



3i3 Zesmansige Kruide».

Gedagte Hoor^leeraar liceft dccze Soort , die

' op Moerasfige plaatfen van 'c gemelde Eiland

groe,: ,omfl;aDdig befchreevcn en afgebeeld. Men
noemtze 'er Jawael of Jawul en Dyajawul , dat

is, VVater-Ja^ul. Her man kus hadtze ge-

noemd Ceylonfche Hyacinth der Moeras/en, 't Is

een klein Plantje , met Grasachtige Blaadjes

van twee Duim lang, allen by den Wortel groei»

jende, waar tiisfchen hert een Stengetje heeft van

één of anderhalve Span , met eenige Blaadjes

overhoeK's bekleed, en zig vcrdeelendc in twee

Aairtjcs van zeer fraaijc Bloemen, die blaauw

van Kitur zyn en overcnd flaan , als op een ry

geplaatst. Zy hebben- een Fypachcigen Kelk,

met drs Vleugels np zyde en van boven in drie

gecle Puntjes uitloopcndc. Dcz.s Meeldraadjes

zyn zeer kort cn het Zaadhuisje langwerpig mcc

drie hoeken.

(2) Burmannia met twee Bloemsiu

ra. Deeze , in Virginie grocijcnde , is ook een

klein Waterplantje , dat een fraaije paarfche Bloem

op den top van het Stengetje heeft, volgens

Cla YTON. De Bloem bcftnnt uit drie Blaad-

jes, die -^h Fluimen uitlkck. n ann c'e zyd/n van

den Kclh De Stcngetjcs zyn zo fyn als Maair,

naakt,

p. n?. XIIt.Gen. 397.p.MaHun.\T. 50. T.io.f. r.

I-i. ^'(yl. 12?. II. Clif. izs- R. f.u-Ji:. lts. Planta Zeyla-

rka Aquntica ;.c. RAj. Su^pl. ss9.

(t) Üurmaunia noxc gcmino. //. C'i/. lig. Btitmanni»

Scapo bifioro. G?.ON. r«>£- 3 0-



T^aakt , komende uit ccn Tropje van fmalle EJaad-

jes voort en de Wortel is Vczchchdg, ^

Tradescantia. ^

Dit Geflagt is door R u p p i us benoemd naar „i

zekeren Engelfchen Heer T k a d e s c a n t, van

wiens Kruidtuin een Planten -Lyst, in de bc
fchryving van zyn Kabinet , is gegeven.

De Kenmerken daar van zyn, een dricbladi-

gc Kelk , drie Bloemblaadjes ; de zes Meel-

draadjes ruig door gewrichte Haairtjes en de Stem-

pel Pypachtig: het Zaadhuisje driehokkig.

Zeven Soorten komen thans in hetzelve voor,

naamelyk

Cl) Tradcscantia die opgeregt is en gladbla-

dig 3 met getrapte Bloemen.
J-

Dcezc is in de Bloemtuinen niet onbekend

,

maakende een Plant uit van gladde Biesachtige
'

VVortelbladen , tusfchen welken Stengen voort-

komen, die korter zyn, met tropjes van Bloe-

men , die uit drie roodachtige Bloemblaadjes

b2ltaan. Dc Bloem valt grooter of kleiner en

van

Nnt\v. Gen. 5 94- p- 13 3. ^eg. XIII. Gen. 398- P- 26o.

//. Ci:/f. 127. Ups. 73. R. lugdi. ,7. GOUAN Mcnsp. i6z.

Rupp. Jen. 4ï. Geon. l^irg. 36 , 49. Ephcmerum Virginia-

Iingoides tiipetalura Sec. MoRis. Hiji. III. p.'óos. S. ij.

T. z. f. 4. Ailium five Moly Virgmianum. C B. Pin. 5otf.

X5
II. DOL. VIII. STIK»
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IV. van K^^ur blaauw, paarfch, rood of wit» met
Afdeel, genige verandt;ringen , 'c welk agt Vcrfcheiden-

HooFD- heden uitn.aakt , die door T o o u n e f o r t V( -or

STUK. Soorten geteld zyn. Deeze Kruidkenner vergelykc

Einvjy Zaadhuipji s by Tarwe Ciraan. De öloem-

tropjes zyn in twee lange fpitfe Bladen vervat.

Het vvordt, gemeen lyk
, geheten.

(2) Tradrscan t ia die npgeregt is en gladbladig ,

liTiHu' met zeer lange enkelde Blosmjieelen.

^Maiabaar- Afbeelding van deeze, die aan de Kust

van Malabar groeit , vindt men , onder d< n naam

van TaU'Püliii in de Malabaarfe Kruidhof,

nr. (s) Tradescantia met de Steng embloemig,

Gctibdc. Oceze , by Suratte gevonden , heeft ver-

fpreide Stengetjes van een Handbreed hoog ,

met korte Lancetvom^ige Schcedachtige Blaad-

jes , en aan 't end een Draadachtigen langen

BlocmPeel. De Bloem is groot en heeft drie

vyfribbige B aaljes, g« lyk ook de Bloemblaad-

jes veelribbig zyn : zes Meeldraadjes met vio-

lette Haairtjes en een aan 't end haakigen Styl.

^
^V;^^

(4) Tradescantia die nederlegt en ruig is.



H E X A N D R I A. 331

Op Martenique vondc dc Heer J a c Q u i n JV,

dit Plantje , dat zeer teder is en Stengetjcs heeft vn'.''^*

die in 'c eerst langs den Grond kruipen, maar^io^^o-

vervolgens zig opregten. De Bladen zyn Hart

vormig en meest op.de kanten wat ruig, dochnio.

zo ruig niet als in de Afbeelding van die, welke

pLüMiEain Zuid - Amerika von^t.

(5) Tradescantia met een Takkige Steng en v.

ongejteelde zydelingfe Bloemen.
cJ'tiaA-

Decze , voorheen Commelina genoemd geweest, ox2ii)ioe-

groeit in Oostindie op Waterige plaatfen. De""^^'

Steng is ook van onderen kruipende, met Lini-

aale Blaadjes , uit wier Oxelen de Bloempjes als

uit Blaasjes voortkomen ^ die gekleurd zyn. Zy
zyn eenbladig , Trechterachtig, in drieën gedeeld

en blaauw gezoomd , met zes gehaairde Meel-
draadjes, even als de andere Soorten»

(6) Tradescantia die kruipt , gladbladig met vr.

tmeUadige Schubbige Bloemfclieeden. nekSe'
Dee- ^

^*

5;». FUnt. p. 62.

II, DEiSI- VIII, STUK,
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IV. Deeze, opCeylon en Malabar, iDMocrasfige

^''viL^' Grondeö, voortkomende, is door den Heer N.

Hoofd- L» B u r m a n n u s afgebeeld. Zy heeft de
•TUK. Bloempjes wederom driebladig , met Haairige

Meeldraadjes , een geknodften Styl en een Pyp-

achtigen gekartelden Stempel. De Bloemfcheed-

jes bcftaan uit zes paar of minder Bloempjes

over ééne zyde. Het Plantje heeft ronde, Tak-

kige, verfprcide gladde Stengetjcs.

VII. (7) Tradescantia die kruipt en gladbladig is,

taTti^Pa- 'ïïiet driebladige gefchubde Bloemfcheeden.

.

tchtr e"
Deeze Soort is ook door gezegden Hooglecraar

afgebeeld en aan den Kidder medegedeeld. Zy
maakt een klein Plantje , dat uit de Knietjes

Wortel fchiet, aan de Kust van Koromandel,

uit. Door de gekleurde Schubbetjes, wv/av in dc

Bloempjes zitten , vcrtoonen die zig ecnigszins

Vlinderachtig. Linn^eus merkt het als van

*£ voorgaande w^einig vcrfcliillend aan.

PONTEDERIA.
Dit Geflagt, naar den beroemden Jltaliaan Pon-

teder a getyteld, heeft de Bloem eenbladig, in zes-

fen gedeeld , met twee Lippen ; drie Meeldraad-

jes in de tippen , drie in 't Pypje der Bloem :

geplant ; het Zaadhuisje met drie holligheden,

Het bevat vier uithcemfche Soorten , als volgt,

(O Pon-

(7) TraJestantia repens 1;
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(1) Pontedcria met Eyronde Bladen enkoppi- IV.

ge Bloemen, ^?af

Op Vv^atcrige p!aatfen , in 'c Ryk van Islala- s^ti!"'

bnr , gtüdc deezc, welke Bladen als de Water- i.

Weegbree heeft of liever naar die van de Cm^^'^lf'J'*

nacorus gelykende. De Bloemen komen
,
byna Eyronde.

als in het Parnaskruid, uit dc.Bladfteelen voort,

zycde'dc Stengen hol en Kruidig.

(2) PoDtederia met Hartvormige Bladen en ir.

een knikkende Bloemtros. scheSge*.

Tot die Soort, waar aan de Heer N.L. Bür»

MANKUS den naam van Scheedige gegeven hadt,

is door den Ridder thans ook t'huis gebragt het

Moeras - Moes van R n m p h t n s , 't welk de Bla-

den naar die van Kalfsvoet gelykende heeft,

't Is een groote Waterplant, met dikke fappige

iUadfteelcn , uit welker Blaasjes de Bloemlten-

gen voortkomen. Somtyds zyn de Bladen ron-

der ,
fomtyds fpitlèr. Zy worden van de Ma-

casfaren , inzonderheid daar men Ryst tcelc ,

veel tot Moes gebruikt.

Cs)

(x) PontederU Foliis ovatis Floiibufi CapitatiJ. Sjü. Nat.

Kil. Ccn. 39J- p. 433. f^tg. XIII. Gen. 399. p- 4"- Plan.

tag'nis Aq. Fo!. Flor. glomeratis. PLUK. Alm. 299. Narukila.

(i) ronuderi* Fol. Cordarij Racemo cernuo. Mant. izi.

Pontedciia Vaginalis. BuKM. FL Ind. p. 8o. Plantaginis ftclla.

tjt foliii &c. PLUK. Alm. 299. T. aij. f. 4. Oli» paluOiC.

II. DIM.. VIII, Sn».



33+ SMAK NI GE Kruiden.

Cs) Pontederïa met Hartvormige Bladen en

^'vfu^' gf^aairde Bloemen.

sTUK.^ Deeze Soort is een Virginifche Water-Plant,

lu- die eenigermaate naar de Water- Weegbree

cTrdaTa' gplylft , voljzens Pluken ETIUS, hebbende
Hirtvoi-ggn van blaauwe Bloemen als eenHyacinth»

Volgens Clayton zyn de Bladen van eene

Pylnchtige figuur , met lange ronde Biesachtigo

Srcelcn. De Bloemen van de gezegde Aair zya

eenbladig , in twee Lippen verdeeld , die we-

derom in dritcn gefneeden zyn, 't welk zes Slip-

pen maakt , hebbende de hovende van binnen

een geele Vlak. Het Zaadhuisje is rimpelig en

van eene Peerachtige figuur , een enkel Zaad

influitende.

'.V. C4) Pontederia met Piekvormige Bladen en

v'lt'it Kroontjes -Bhemen,

^ Tn verfcheide deelen van Oostindie groeit

deeze Plant , die eenigermaate naar het Pyl-

kruid
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Icruid gelykt , doch op de manier var dit Ge- IV.

flagt dti Bloemen, uic het mndden derB'adflce-

Jen of Stcngtn , als uit een B'^ia^je voortbrengt. -Ioofd-

Dic van Java , onder den naam van Plompen

met P>lswyze Bladen, door den Heer Klein „.vf'"'^^'

BOF aan den Hoogleeraar B ü r m a is n u s wis

gezonden, hadc meer dan twintig Bloemen. L i n~

w ^ ü s merkt aan , dat deezc Soort een Ton-
getje onJer de Bloem heeft, gelyk inde Mala-

baarf ' Carimgola i het weik aan de tweede Soort

oiiibreekc,

Hi'T ter plaatfe behoort het Kaapfe Kruid,

dat in Fig, i ,
op Plaat XLVai' is voorgefteld,

hctwelke , fchoon in cenige cpzigten overcenko-

mende, nogt'^ans te veel verfchilt, om tot het

voorbaande Gefl:Jgt betrokken te worden. Ik

maak 'er derhalve een nieuw Geflagt van , het-

welke ik , wegens de verdien flen van den Fran-

fchen Kruidkenner deezes naams
, doop met den

thans openltaanden naam van

Renealmia,
De Kenmerken zyn, een zcsbladige Kelk en

driedc elige Bloem , gclyk.' Meeldraadjes cn Meel-

knopjts, rondom het Vru-tbeginzel, eneeneén-

hokkig Zaadhuisje.

De ecniglte Soort , my daar van bekend , heeft i.

Bie^achli-e holle Fla ifleelen , rrr langte van vier

Duimen uit den Wortel voortkomende, en oPp^'x^vii.

't erd langwerpig ovaale Bladen hebbende, fcheef 'fï^. i.*

€D ongelykzydig , waar vao de grootften onge-

vaar
U. DSSI.. VIII. SttX,
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IV. vaar twee Duim lang zyn cn één Duim brcetl.

Afdeel,
j^jj^j. g^]yj.j veel naar dit kleine Kruidje,

Hoofd- 't welk thans Limofella genoemd wordt , of ook
STUK. naar voorgaande eerfte Score. De Stengen,

yigtT^^' "^ccr dan eea Voet hoogte bereiken , ver-

deelen zig meer dan eens GafFeIswyze,en eindi-

gen in Tropjcs van Bloemen , die meestal ook

in tweeën of in drieën verdeeld zyn. By ieder

verdeeling hebbea de Takken een , naar boven

langs hoe fmaller en kleiner , Lancetvormig

Blaadje. Aan de toppen worden deeze Blaadjes

als Stoppeltjes. De Kelk, die men gedeeld kan

noemen , is groen en zesbladig fpits gepunt, be-

vattende de eenbladige Bloem , die ftomp gelipc

is en Oranjekleurig. De zes Meeldraadjes zyn

zeer dun cn klein, metgroote hngv/crpige ,Li-

niaalc Meclknopjes , van aanmerkclyke dikte,

Zy omringen het Peerachtige Vrugtbeginzcl

,

dat een langen Styl heeft, met een driedeeli-

gen Stempel, cn eene eenhokkige Vrugt wordt;

Men kan zulks duidclyk in de vcrgroocc Kelk,

by üy bffchouwen. De minder volkomen Bloe-

men hebben de Kelken vyfbhdig, enmaarvyf
Meeldraadjes.

Hier de Hamanthus , Galanthus en veelc an-

dere Gcflagtcn , die tot de Bolplantcn behoo-

ren, ovcrflaande, koom ik tot dat van

Asparagus. Aspergic.

Deszdfs Bloem is in zcsfcn gedeeld en op-

itaau-
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ItJtande, met de drie binnenlle Blaadjes aan

tippen omgeboogen ; de Vrugt een Bezie met ^if^'
drie hoUighedco cn m ieder twee Zaaden. Hoofd»

Dertien Soorten vindt men thans in dit Ge-^''"^'^

flügc opgctr l-cnd , meest uit'ieemfche , doch g^nia^'

waar ouder ook Europifche voorkomen , gelyk

Cl) Aspergie met een opgeregte ronde Kruidige
J-^

Steng , BorJUli^e Bladm en gelyke Stop- 0ffici7St.

pcltjes,
Gcmccne.

De Griekfche naam , Asparago: y is tot allé

Natiën byna van Europa overgegaan ; zo dat

de Italiaanen dit Kruid Asparago, de Duitfchers

Spargeny de Engelfchcn Sperage , de Franfcheo

Aspergos en wy Nederlanders Aspergies en ge-

nieenlyk Sperjie of ook Koraalkruid noemen.

Meest, echter, geeft men den naam van Sper-

lies aan de Jonge Spruiten , die , wanneer zy zig

cfTcn boven den Grond vcrcooncn , om laag uit-

geftoken worden , en dan gekookt tot een lek-

kere Tocfpyze ftrekken. Ten dien einde teelt

men het Kruid uit Zaad , cn plant vervolgens

de jaarigc Stoelen ia Bedden van Paarden - Mest

cn Zand , waar door dczelvcn in 't derde Jaar

Med. r65- H. Clif. lil. R. Lu^M.

fi. Asparagus fativa. C B. Pi». 4«<»-

fiore folio. 9. Asp. fylv. tenuisfimo

^ant. 490. COVAH JUtnsp. 176. Gt
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IV. goeden Oogst, van wel gevoede Sperfics, uit-

A'^^f/" leveren.

HooF^ Deeze tamme of Hof • Aspergie verfchilt, zo
STUK. Ridder zegt , door de Kweckiog alleen van

wfr^'" Wilde Aspergie , die overvloedig in Velden

aan den Ryn en Donau , als ook in *t Zand aan

den Zeekant van Europa, gelyk in Engeland en

onze Provinciën , ja zelfs in Sweeden in een Bofch

van Schoonen en aan de Middellandfchc Zee

voorkomt. De Wilde , nogthans , is fyner van

Loof of ook grover , en zoude , volgens Dok-

tor G E a A R D , in Provence tweehuizig zyn

,

dat is op fommige Planten Mannelyke of on-

vrugtbaare , op anderen Vrouwelyke Bloemen

hebben. Dit heeft , zegt L i n n ^ u s , in de Hof-

Aspergies geen plaats. Men ziet 'cr echter on-

der, die geen Besicn draagen, terwyl anderen
,

die men insgcl}ks na den fnytyd laat opfchie-

ten , met roode Besfen als Kraaltjes ïlerk hela»

den zyn.

Ik zal my niet ophouden met de bcfchryving

van dit aan iedereen zeer bekende Gewas , maar

alleenlyk , ten opzigt van deszelfs Eigenfchap»

pen , aanmerken , hoe de Spergies geen ongezond

Voedzel zyn , laxeerende en het Water (Icrk af-

zettende, gcevende tevens daar aan, by de loo-

zing, een ongcwoonen Reuk. De Wortels, ge-

droogd zyndc , v/orden onder de Vyf Openen-

de, die veele inwendige Verüoppingen wegnee-

men, geteld. De Ouden, evenwel, hebben door

Asparagus een ander Kruid gemeend. Sommigen



, dat de Wortels verfch gebruikt moeten IV.'

worden , om van kragt te zyn. De Besfen , vif.'^

eenigszins zoet van Smaak , zyn van dergelykc Hoofd-

hoedanigheid en bevatten een rondachtig Zaad,*^"^*

dat ook geteld wordt onder de Winkelmiddelen, nia.

(a) Aspergie met een ongedoomde ronde u.

Steng , afgeboogen Takken en Borjielige tfZZ'
Bladeii. Afgcboo-

5, Deeze Afrikaanfchc gclykt naar de voor-

j, gaande Soort, maar is hooger , met meer Bla-

„ den en die eens zo lang zyn. De Steng ver-

5, gaat Jaarlyks. Zy heeft enkelde , Lancetswys-

j, Elsvormigc Stoppeltjes , van onderen meteen

3, Vliezige punt. De Bladen zyn zeven of tien-

„ voudig, Draadachtig, uitgebreid. Myne Plant,

5, van de Kaap, is Mannelyk," zegt de Ridder,

(3) Aspergie met enkelde omgekeerde ^^^^^^"^ 9 p^^j]'^,

ronde Takken en Zeisfenvormig Degenach'ZeitreabU->

tige Bladen.

Op Ceylon groeit deeze , die door den Heet

J. B u R M A N N u s is afgebeeld.

('4) Aspergie met ronde Doornen ^ ronde omge- j^JJf^^,

(3) Atpiragms Aculcij foUtariis rererCs , Ramis

kc. Fl. Zeyl. 123. Asp. Fol. falcatis ex uno pua

oGs. BüKM. 2cyl. 3fi. T. ij. f.2.

(4) Asparagus AculcU folitarüs &c. A$p. Frttt,

Y 2
II, DEii.. VllI.Sxui;,
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IV. boogene , teru^ gebroken , Takken en Bot-

'^''viff
^* gehandelde Bladen,

STUK. De Bladen komen getropt en als gefternd
, ge-

^igt'*'^^'
lykcrwys die der Lorkenboomen , op 't end der

Takjes voort in deeze , die de Takken rond en

gegaffeld ; de Mikjes Wrattig met een klein

knikkend Doorntje heeft.

V. (5^ Aspergie tnet enkelde omgekeerde Doorenff

^ Takken hoekig y de Bladen Lancetvormig

'jEtn opi
Liniaal,

Aan dc Kaap der Goede Hope groeit deeze en

de voorgaande. Zy gelykt naar de derde Soort,

maar heeft de Bladen kleiner, omtrent zeven-,

niet drievoudig; de vStoppeltjes gccven een ag-

terwaards gekeerde Doorn uit: de Takken zyn

bogtig, gehoekt, als Heeftcrachtig, groen.

VT. (6) Aspergie met enkelde Doornen . eenopflaan-

oïtindT-*
Steng, Draadachtige Takken en getrop-

fche. ' u Borjtelige Bladen,
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Onder den bynaani van Afiaticus is deezc , IV.

in Ooltindic groeijende , voorgcüeld door den

Heer Bürmannüs, die daar toe de Kleine Boof'd-

gedoorndc Aspergie van Madrafs
, welke rank-

^"^^^^

achtig groeit, volgens de Afbeelding van I'lü-^-,^^*'"''^

K E N E T betrekt,

(7) Aspergie met enkelde Doornen , gehoelte vir.

bogtige Takken , en getrapts driekantige
, aülZ"^"

ftompe , afvallende Bladen.

Boven Liifabon , niet verre van de Taag ,

vondt C L ü s I ü s deeze Huilde Aspergie , die ook

op andere plaatfen van Portugal en Spanje groeit,

overvloedig, 't Is een Heefterig Gewas , mee
witte Stengen, zig in Takken verdeelende, die

bogtig en aan ieder bogt voorzien zyn met eea

enkelde
, fterke, nederwaards gellrekte Doorn.

Daar nevens gceven zy tropje^ uit van vyf of

zes opdaande Blaadjes , in welker midden aan

dunne Steeltjes neerhangende Bloemen voortko»

men, waar op een roodc Sappige Bezie volgt,

die driedeelig fchynt , dnch gcmeenlyk maar

één en fomtyds twee Zaaden bevat.

(8) As-
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(8) Aspergie met een ongedoornde hoekige Hee-

^^ïfif ' Mk^ Steng, de Bladen Naaldachtig,

Hoofd- Jlyf, blyvende, gefpitji , egaaL

Clüsius vondc deeze, die

Zeiti/olius.hy de ecrfle Corruda nocmc, insgelyks in Span-
^pusWa-

.^^ aldaar men deezc wilde Soorten, door mal-

kander , Esparragos noemde , en by de Grie-

ken, zegt hy , Wilde Aspergies. De Steeltjes

of Spruiten , voegt hy 'er by , zyn ook eetbaar,

doch bitter, en de Wortels overtreiFen in Ge-

nceskragt die der tamme Aspergies. 't Woord
Corruda is van Latynfche afkomst en zou van

het afvallen der Bladen afgeleid kunnen worden

;

doch dit heeft in deeze Soort geen plaats. De-
zelve is Hcefterachtig en heeft van vyf tot zeven

Blaadjes , die Draadachtig dun , een weinig ftyf

en ftekelig zyn. De Wortels hangen tropswyze

aan den Stoel en zyn Spoelachtig dik, gelyk in

de AfFodillcn : 'c welk ook plaats heeft in de

voorgaande en andere zo tamme als wilde As-

pergies. Hier zyn de Besfen, in de rypheid ,

Afchgraauw.

IX. (p) Aspergie die ongehladerd is
,

Heejlerig
,

melykc.
^ • &

GOTJAN Monsp. 116. Asparagus Fol. acutis. C. B. Pin. 45>o«

Asparagus fylv. Cam. Epit. z6o. Cjiruda prior. CtUS. HiJH

(9) Asparagus aphyllus Fruticofus &c. Asp. Risp. ACUl««



Hexandria.
vyfhoekig , met vierhoekige famengedrukte tV,

gejlreepte Doornen. Afdeel;

Wegens de ontzaglyke Doornen , van een

Vinger lang, welken deeze Spaanfche heeft, is' ^^„^y.
de bynaam vanToüRNEFORT ontleend.

(lo) Aspergie met een ongedoornde , hoekige x.

Heejlerige Steng, de Bladen Elsvormigi apTyltul?

gejlreept , ongelyk en fpreidende. i^liT'

Buiten de Doornen , die met hun drieën of

vieren getropt voortkomen , heeft dit Gewas,

dat op 't Eiland Sicilië, in Spanje en Portugal

groeit , geene Bladen : des het Bladerloos ge-

noemd mag worden. De Besfen hebben, ryp

zynde , een zwarte Kleur. Men kan hier toe de

Heefterachtige Aspergie , welke Toürne-
PORT op Kandia vondt , en a^ebecld heeft,

(ii) Aspergie met viervoudige Doornen en ver'
^^JJ^'^^

gaar- Kaapfdi*,'

(to) Asfüra!;us Ciule inerini nneulato &c H. Clif. ni.

nis &c. C. B. P,n. 490. Corruda altera. Clhs. Hifi. II. p.

ï7». Hhp. 4J7. Ic 459. ASD. fyl/. f'ter. DOB. Ptmpt. 704.

Conudac vatietas &c. I.oB. Ic /8. Asp. Cr«. fmticofuf

(11) Asparagui Spinis quaternts &c. A«p. fol. qurnfs Seta-

Sp.nxsbxen>«adunc,s.R.J

II. DIEL. VIII. STOK.
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Afdeel.

«TUK.
* Deeze voert, in 't byzondcr,den bynaam van

Eenivy- Kaopfche. Dc Wortel is knobbelig of Bolachtig:

de Stengen zyn Draadig , bogtig , Heefterachtig.

Zy heeft vier uitgebreide , iets omgckromde ,

zeer fcherpe Doornen , uit wier Oxelen Draad-

achtige Takjes voortkomen
, flap, ongedoornd,

afvallende, met Borftelige, fcherpe korte Blaad-

jes, zynde de Takken, tusfchen de Takjes, Ilyf.

xiT. (la) Aspergie met enkelde Liniaal- Lancet»

sltmf"fl^* vormige Bladen ; een bogtige Steng en om"

Rwkigc gekromde Doornen^

De Afbeelding van H e r M a n n u s verklaart

genoegzaam dit Gewas , 't welk op Ccylon in

de Bosfchcn groeit , en aldaar van de Inlanders

Hatawarija , van de Europëers Scorzonera ge-

heten wordt. De Wortels, naamelyk , in Melk

of Vleefchnat gekookt, of met Zout, Azyn cn

Peper, toegemaakt, zyn een lekkere Vcrfnape-

ring. .

XTii. (is) Aspergie met gekranste Bladen,

)
Aiparegus JoV\is folitariis LfnMri -Lanccolatli

. (52. T. 6^. Schnda - Yeli • KeJangu, Hêru lUl. ;
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In de Levant , Klein Afie en verder Oost- IV.

•waards, heefc dit Gewas zyne Groeiplaats , zyn.
^"J'j'^*'^'

de door T o u R n e F o r t toe dc Aspcrgies be- Hoofd-

trokken.

Verfchcide andere Gewasfen, bevooren? door ƒ
den Ridder hier t'huis gebragc, zyn thans in het"*

volgende Geflagc geplaatst , waar van ik de
Bpomachtigcn reeds befchrceven heb , zo dac

Dog twee Kruidige daar ia overblyvcn, als volgt.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , door my

,

omftandig te boek gefteld (*) Het bevat vyf

Soorten , waar van dc twee laatften zyn , als

volgt.

(4) Dracacna die Kruidig is en eenigermaate iv.

geftengd , met Degenachtige Bladen»
Erfifoi

Dit is een fchraal Gewas , dat omtrent tcrd.g;.

hoogte van een Elle opfchiet , met Bladen als

die van fnydend Lifch, verfchcidcnc by elkan-

der getropt cn dus een nieuwe Sreng uitgeeven-

de ,
op 't laatst een dun Stengetjc met Bloemen

,

die als aan Draadjes hangen , gcdernd zynde en

zesbladig, hoogblaauw van Kleur met zes gec-

Ic Meeldraadjes, Dc Vrugt is Bcfieachtig mee

ecni-

() II. n. II. STUK, bl. enz.

J4ant. 63. Gladioliu oc{oratus IndicKf. EkUMPH. Amb. V.

T. 7J-

Y 5
\\» n«i, VIII. sttji.



346 ZËSMAN^MGE K RUIDEN.

IV eenige Pukkeltjes , zoet van Smaak cn gecfc

^^vfi!^'
paarfchachtig Sap , dat de Handen verwt.

Hoofd- De Wortels of derzeiver Vezelen , gedroogd
STUK. zynde , komen onder ander Reukwerk en daar-

v;vf'''^^*
om noemt R üMp h lus dit Gewas Welrieken-

de Oostindifche Gladiolus , zeggende dat dezel-

ve veel op Java groeit.

V. Cj) Dracjena die Kruidig is en 'ongejleitgd^met

CrlmhA- Liniaale Bladen,

Graibiadi- Deeze Soort , die mede in Ooftindie groeit

,

heeft Grasachtigc Bladen , die zeer geftreept

zyn , een Span lang : de Blocmüeng is weinig

langer , geevende aan ieder Tandje van de Tros

vier of vyf Bloemen uit, welke als uit ecnftomp

Kafje voortkomen.

CoNVALLARiA. Dalkruid.

Een zesdeelige Bloem en een gevlakte Befie

met drie holligheden , in ieder een Zaadje be-

vattende. Duszyn de byzondere Kenmerken vaa

dit Geflagt opgegeven , waar in de Heer L i n-

NiEus drie onderdcelingen gemaakt heeft ; de

eerfte met Klokswyze, de tweede met Trech-

terachtige en de derde met Radvormige Bloe-

men De tweede bevat dc Poly^onata van Toür-

kefout; de derde deszelfs Smilaces, voor een

ge-

(s) Drdcdua Herhacea acaulis , Fo!. linearihus. Aspa-

ragus Gianainifoliiu. Sp. Pïant. 450. Bvkm. Fl. Jnd. p*
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geJeelte ; dc cerfle alleen hec volgende Kruid, IV,

dac den naam aan 't geheele Gedagc geefc. "^"^f^^

Met Klokswyzc Bloemen. jtuk.

CO Dalkruid met een naakte Bloem- Steng. i

Onder den naam van Lelietjes van den Dak is

dit Kruid in ons Land zeer bekend, wordende i-ciietjcs

ook i¥£3'&/o5W2m genoemd, gelyk in Duitfchland , tSe/'*

of Lely Convaly , met een bafterdnaam. De
Franfchen heeten het Muget ofLysdes Fallées^

de Engelfchen Lilly Convally , May - Lilly of

Conval - Lilly. Het groeit op Bergvelden, in Va-

leijen of Dalen , en in Bosfchen der middelfte

deelen van Europa ,
gelyk in Duitfchland en

Switzerland , als ook in onze Nederlanden hier

en daar ; doch allerovervloedigst in Swceden ,

zo LiNNiTius aanmerkt. Men heeft het ook

in Sibci-ie gcvcnden. Ilct koiiic inegelyks in de

Zuidelyke deelen van Europa voor.

Het Kruid geeft, uiteen voortloopende Wor-

tel , twee breedachtige Bladen , naar die der

Leliën cenigszins gelykcnde , v/elke een Sten-

getje infiuitcn, van ruim een haif Voet hoogte,

met een Aair van kleine witte Bloempjes, zeer

aangenaam van Reuk. Hier van wordt een Wa-
ter en Geest gedeftilleerd, die Hoofd- en Hart-

ller-

fi) Canvallarla Scnpo nudo. Syü- Nat. XII. Gen. 4zi-p.

i4<ï. f^'g XIII. Gen. 415. p- Z7J- J^^^t. Utd. 167. H. Cif.

41. LugdL 20. GoüAK M9Kip, n6, GORT. Bel^, yj. f;c.

II. D2E;,. VIII» Siu»
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!V. Herkende is , gepreezen tegen de Vallende Ziek-

^Tnf^ te en andere Zenuwkwaaien. Het Pocijer der

Hoofd- gedroogde Bloemen kan tot een Niesmiddel die-

STUK. j,en. De roode ronde Besfen zyn, zo wel als de
E^-mr gia^go Wortels, zeer bitter. Van de Bladen

maakt men , met Kalk , een fchoon groene Kleur,

die duurzaam is.

** Met Trechterachtige Bloemen.

lï. C^) Dalkmid met geJa-atiste Bladen.

t^irr"'
^^^^^ Steenachtige Gebergten der Noor-

Sekxaust. delyke deelen van Europa, zelfs van Lapland,

niet alleen , maar ook der Zuidelyke dcelen ,

gclyk in Prcvcnce , groeit dit Kruid , dat niet

zeldzaam is in Swiczcrland, noch ook in deBos-

fchen van Oodenryk en Hongarie. Het heeft

rcgtc Stengen van een Elle hoog, die fomtyds

getakt , fomtyds enkeld zyn , Kranswyze by

verdiepingen omringd met vier of vyf fmallc

Lancetvormige Bladen , uit wier Oxelen de Bloem-

pjes , cn voorts de Besfen, aan Trosjes neder»

hangen.

iTi. (3) Dalkruid met overhoekfe omvattende Bla»

Z'.'""" den,

Zegcl. (5)^ C>KVM!laria Fol. rertidllatis. H. Cliff, lij. f.. Luzü.

Sec. Polygonatum aleerum. Doo. Fempt. 345- Polvg. angufti-

foliuai ramofum. C. B. Ptn. 30J , jo^. TouRNr. Injl. 7I.

HALL. Helv. zst. 0%n. Dan. Itf.

(l) CtnvaUaria tol. tXtciaïi amplcxi . caulibns flcc. Mat.
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den , een tweefnydende Sten^ en byna een- iv;

Moemige OxeljLeeltjes.
^'vil.*^

Dit Kruid, dat op dergclyke plaatfen, onder i^c^^""

en by het vot^rgaande , doch ook in onze Ne- itffl«jy-

derlanden en elders, waar het andere niet groeit,"^*

zelfs m Virginieen Siberië, voorkomr; wordt

Salomons -Zegel genoemd, raar den Latynfchen

naam, dien m^n 'er in de Apcthcekcn aan gecfc.

Men leidt dien naam af van dc Merken , als

met een Stempel ingedrukt, welken op de Wor-
tels zouden zyn. De Griekfche naam , Folygo-

natum , fchynt duidelykcr van de bogtigheid

der Wortelen ontleend. Men noemt het in 'c

Franfch Seau de Salomony in 't Engcifch Solo-

mons Sealy maar in 't Hoogduitfch Weis/wurts,

dat is Witte of WitworteL

Het maakt Stengen van omtrent een Elle

hoogte , die niet Takkig zyn , maar knikkende

,

bezet met ovaale Bladen, dikwils opwaards Haan-

de , wier Ribben aan de kanten evenwydig loo-

peti. Het Kruid heeft dus een byzondere ge-

daante , waar aan het zeer gemakkelyk kenbaar

is. Men heeft 'er Vcrfchcidenheden van , in dc

hoogte van 't Gewas , in de grootte der Bladen ,

in de Reuk der Bloemen , als ook daar in ver-

fchii-

Lugdk. GOUAI
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IV. fchillende , dat dezelven aan cnkelde Steeltjes

^'vn!^ hangen ; terwyl in anderen de Bloemen
,
by twee-

Hoofd- ën, drieën, aan een Trosje groeijen. Zy zyn

lang, wit, aan den rand in zesfen verdeeld, met
^rfKwj-

g^Q^j^g Tandjes. Men vindt het metroode, met

paarfche , met zwarte Bcsfen , die een Braak-

middel zyn. De Wortel is zoet met cenige fcherp-

hcid ; het Kruid walgelyk. Men heeft het onder

de Geneesmiddelen geteld , doch de kragt is

duifter. De Bladen worden, uitwendig, in vcr-

zagtende Pappen , van fommigen gebruikt.

IV. (4) Dalkruid met overJwekfe omvattende Bla-

TirJim- den , een ronde Steng en veelbloemige Oxel-

Hier wordt het Grootbladige Salomons- Zegel

bedoeld , d.it op de zelfde plaatfcn als het voor-

gaande groeit , en ook eene Verfcheidenheid van

het gemecne fchynt te zyn , zo fommigen aan-

merken. De Bladen zyn
, volgens Cl us rus,

fomtyds zo groot als die van het Witte Nies-

wortel Kruid.

Met Raderachtige Bloemen.

V- C5) Dalkruid met ongefleelde Bladen en een fa-

ctllo^f' viengcjlclde end Tros. Dit
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Dit Kruid , in Virginie en Kanada grocijen IV.

de , is Gecrost Salomons- Zegel genoemd van '^^yf"*

CoR -uiüs , die het afbeeldt. Het heeft, Hoofd -

insgelyks, een witten Wortel: de Steng isen-®''"^*

keld , met ongetande , breede , geribde fpitfc„;a'f^""'^^"

Bladen , naar die van de Weegbree gelykende

,

witachtig van Kleur. De Bloemen komen Aairs-

wyze voort, zynde klein en vyfbladig, waar-

op roode Bcsfcn volgen, ieder met twee harde

glanzige Zaadcn. Deeze Besfen worden 'er ge-

acht rioofd- cn Hartfterkende te zyn , zegt

Clayton.

((5) Dalkruid met zeer veek omvattende Bladen.
(^^['^^^^^

Men vindt deeze Soort ondcrfcheiden doorG^nïc.'

een gcflernde Bloem , en zy is Vrugtbaar ge-

aaird Salomons - Zegel getyteld door C o r w u-

Tüs; dc Groeiplaats is in Kanada,

GEON. llr^. 3S. PolygonaturaRicemofura. CcRjj. Gi«

f. 1. MOB. /i;}'?. III. p. Si7. S, 13. T. 4-ƒ• 9-

ereöum fpicatum &c. MORIS. Hifl. lU. p. s36. S. ij.

. f. 7- Polygon. Canad. fpicamm fertile. Co«n. Cmad,

II.DIIUVIII. STO«.
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IV. Id de Bosfchen van Siberië is deeze waarge-
Afdeel,

jjo^^gjj ^qqj. ^jg^ n^^j. Gmelin, zynde Pha-

HoofD- langium met Bladen van Wit -Nieswortel Kruid
STUK. door Amman gccyteld. Zy heeft twee ^ drie

v^e"!^' ^^^^ Stengbladen van vcrrchillende grootte en

breedte. De Bloempjes komen yl aan een naakc

Stcngetje voort en daar op volj^en roode Beslcn,

bevattende twee of drie geelachtige Zaaden.
,

vTii. (2) Dalkruid met Hartvormige Bladen.

'rwetbï'
Kruid , dat men Eenblad noemt , hoe wel

«üg.
'

het aan de Steng altoos twee Bladen heeft, is

door geheel Europa gemeen, By ons vindt men
het in 't Haagfe Bofch, in Gelderland, Vries-

land en elders. Eerst komt , uit den Vezeligen

Wortel, een enkele Steel met één Blad, waar

jiog écD of Lwee aan de Steng , die maar een

Handbreed hoog is, bygevocgd v/orden, zynde

allen Hartvormig. De Bloempjes , die yl aan het

Stcngetje flaan , ffi-'-^en zig door den Ouder-

doiu langs hoe meer in de vlakte uit. Ket draagt

roodachtige Besfen , die tweehokkig zyn , doch

gemeenlyk maar één Zaad hebben, dewyl het

andere misdraagt ; terwyl die van 't Salomons

Ze-

ro Ce>,raii.r;a Fol. Corda.k H. C.if. 1.5. R. Lu^d',.

^ó. GOUAN JUnsp. 177. GEB. Frov. nj. FL n^s- 9^. Fj-

liiirn convaniura minus. C B. Pin. 304. Gramen Parnasfï.

Joh. LOB. llcn. joj. Smilax unifglia ImmiUinu. TOtfRNf»
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Zegel veelzaadig zyn. Dit maakt een merkelyfc IV.

verfchil met de opgegevene Kermt-rkeni hoc-^'y^f^

wel de Besfen , door haare Vlakkigheid voor Hoofd-

de rypwording, in de meelle Soorten daar aan*"^"**

voldoen. /Jr''-

De Kenmerken , waar aan dit Geflagc , dat

uit zig zelve kenbaar is, onderfcheiden wordt,

zyn een hangende Bloem (*) , die het Vrugtbe-

ginzcl omvat en het Honigbakje in haar bodem

heeft ; de Meeldraadjes in het Kasje ingeplant.

Van dit Geflagt zyn veele Soorten , meest al-

len uit Afrika afkomilig , in de Eroeikasfen der

Liefhebberen bekend en tot de eerfte Soort kun*

nen een menigte Verfcheidenheden betrokken

worden, welken ik zal optellen, Link^eüs
heeft de Soorten, elk op zig zelve, en volgens

de Bloemen , en volgens de Bladen , befchrcc-

ven , als volgt.

O) Aloë

meeftc Soorten van dit Gefligt hangenit Bloemen t.ebbcn.

Ik geloof, dsrhalve , dac dit Certlla in/era zal willen zyn ,

waar door hctwWe z^g vm 't volgende blykbaarlyk ondet-

Tcheidt. Ook hebhen zy allen peen uitgebrciden Mond. De

'

Amerik-'ar./che Aloë ^ die federt veele Jiaren doot haat bloei-

jen in Europa ao veel gcrugti gemaakt heeft, is w 'c vol-

gende Geflagt gejilaatst.
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IV. (i)jAloë met gefieelde , knikkende , getroste

^

^^vn.^' &;y;2a Cylindrifche Bloemen, Aloë met ge-

Hoori). tande , Scheedswys omvattende Bladen aan

•TUK. Steng i die dikwils wortelt , fchoon op'

A^'p^rf,. fiaande,

^Doorbia-
jjjgj. j^j. volgende Verfcheidenheden

door den Ridder begrecpen.

A. Aloë uit Afrika , die een Steng heeft , met

meer Zeegroene Bladen, de Steng omvatten-

de en ftomper gepunt.

B. Aloë uit Afrika , die een Steng heeft met

minder Zeegroene Bladen , op 't end aan de Rug

gedoomd.

C. Aloë uit Afrika, die een Steng heeft met

breeder Zeegroene Bladen , die aan alle kanten

D. Alcë uit Afrika, die ccn Steng heeft mee

Zeegroene zeer korte Bladen, die aan 't end ,

van binnen en van buiten, een weinig gedoomd

zyn.

E.

(i) jiletnor. pcduncalatiscemuls ,Corymbous&c. AhiTol.

430. p. 17»- Clif. Ups. R. Lufdb. 23. GO'JAN JfcKsp. 179.

A. Aloë Afr. Caulescens 5cc. Comm. Pr£l. 63. T. 17.

Mar. 44- T. 44-

B. Aloë Afr. Caulcicenf &c. Comm. Pr^. 69. T. is.

C. Aloê Afr. Caulescens Sec. Comm, Pr^L 70. T. 19.

D. Aloë Afr. Caulciccns &c. COMM. PrdL 73. T. »t*
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E» Aloé uit Afrika, die een Steng heeft, mec IV<

Zeegroene Bladen , wier gehcele Rug gedoomd is. yff.^'

F. Aloë uit Afrika , die een Steng heeft met^^°J'°-

kortere Zeegroene Bladen , in- en uitwaards een Mmgfi
weinig gcdoornd, «w.

G. Aloë uit Afrika, die een Steng heeft , met

Zeegroene , de Steng omvattende Bladen.

H. Aloë uit Afrika, die een Steng heeft, met

gedoomde Bladen, die wederzyds witachtige

Vlakken hebben.

L Aloë uit Afrika, die een Steng heeft, door-

bladig is en Zeegroen , niet gedoomd.

K. Aloë uit Afrika met Zeegroene Bladen ,

die aan den rand en op 't end aan de Rug ge-

doomd zyn , met roode Bloemen»

L. Aloë uit Afrika , die gevlakt is en gedoomd ,
de grootfte.

M. Aloë uit Afrika , die gevlakt is en gedoomd ;

de kleinüe.

E. A'.oë Afr. Caulescens atc. COMM. Fr^l. 71. T. a«.

n$rt. ir. T. 13- HALL. Ctftt. 7(.

F. Aloë Afr. Cimlescens &c. Comm. Pr£l. 72. T. xi.

G. Aloë Afr. Ciulescens &c. Comm. Horf. II. p.x7.T. 14.

H. Aloë Aft. Caulescens &c. Comm. Hart. II. p. 9. T. j.

I. Alcë Afr. Caulescens &c. COMM. Prtt. 74. T. ij.

K. Aloë Afï. Fol. glaucis ftc. COMM. Pr*l. 7$. T.

JSitt. II. p. li. T. 12.

L. Aloë Afr. maculata fpinofa major. DttL. Elth. 17. T,

M. Aloc Aff. maculata fpiaofa minor, Dltt. Elth, l|.
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IV. N. Aloë uit Afrika met Myterachtige ge*

^^ïfif
• doornde Bladeo.

Hoofd. q. Aloë van Socotora , die fmalbladig is en

*^£l*u/ -
gedoomd, met paarfche Bloemen.

Decze Verfcheidenheden van Afrikaanfche

Aloë , komen daar in overeen , dat zy allen dik-

ke Vleezige Bladen hebben, die een geelachtig

bitter en Hinkend Sap uitgeeven. De Bladen

groeijen in de meeften aan een dikke Steng , doch

in de vyf laatften komen zy getroptby den Wor-

tel voort ; hoewel door den Ouderdom zig ook

Ibmtyds opeen Steng verheffende, gelyk in de

Elfde, welke, zo Dilleniüs oordeelt, de

zelfde is als de Agtfte, hebbende de Bladen ook

gevlakt. De Steng zit als een Paaltje in de Grond ,

uitloopende in vcele Koordachtige Vezel - Wor*
telen. Altemaal , behalve de Negende, hebben

zy de Bladen , die in allen meer of min rond

van Rug en hol van binnen zyn ,
op de kanten ge-

wapend met fchcrpc , fterkc cn kwctzcndc Door-

nen. De laatlle , van 't Eiland Socotora , aan

den ingang der Roode Zee , afkomftig , heeft

,

volgens C o M M EL Y N , een Sap , dat wel ook

geel en bitter is , doch minder vies van Reuk ,

gelyk die der beste Aloü , naar dat Eiland ge-

naamd,

N. Aloë Afr. Mitriformis fpnofa. DiLL. El:è. 21. T. 17-

VOttbcntibm. Fluk. Mm, /j. T.



naamd. De meeften zyn uit den Amfterdomfen ly;

Kruidtuin afgebcc-Id , en vcclcn bevinden zig^KDE^u

in de Brocihuizcn vm voornaame Liefhebbers. q^o^^
Men vindtze byna allen, en nog veele anderen

,

stuk.

met Kleuren in het Kruidboek van We in- //ewfy

M ANN, op meer dan dertig PJaaten, zeer na-""*'

tuurlyk voorgefteld. Twee voegt de Ridder

nog , als Verfcheidenheden , onder byzondere

naamen , by deeze Soort ; tc weeten

P. Aloë met opftaande Elsvormige Wortel- ^u?

bladen , die overal bezet zyn met weeriooze*''^3gg^

Doornen.

Deeze wordt Laage Aloë genoemd , om dat zy

kleiner dan de voorgaanden valt , hebbende de

Bladen maar vier Duimen lang, wederzyds be-

zet met Wratten en naauwlyks fteekende Door-

nen , en uitloopcnde in een Punt , die naar 'c

midden van de Plant is omgcboogcn. Tweemaal

's Jaars fchiet zy een Bloemftcng, zelden hoo-

ger dan anderhalf Voet , welke roode Bloemen

draagt , die aan 'c end groen zyn ,
by den top

vergaard a!s in de anderen. Het Sap was in 't

eerst een weinig bitter, doch aandonds zoet

wordende, bevonden.

Qj. Aloë met getropte , Scheedachtige, ge- au^



Zesmannige Kruiden.

IV. vlakte , platte , getande , gedoomde E'adin,
AFDEEL.

£)c Groeiplaats van deeze, die de waare AWé-
Hnori> Plant der Autheuren geacht wordt te zyn, is ia
rnux.

Mnkd. en de heide Indien, komende ook voort
"^^

in Italië, op Sicilië en Maltha, op de Daken en

cp oude Muuren. Zy kan , derhalve , ook wel

in Spanje grocijen , van waar zy, volgens Mtin-

TiMG, overgebragt werdt , die 'er, zo wel als

R u M p H I u s , den naam van Spaanjclie Jlo'é

aan geeft , en zegt, dat de Franfchen dezelve

Perroquet noemen. Men vindtze by veele Au-

theuren afgebeeld , cn daar uic blykt , dat zy

aanmerkelyk van die van Socotora
,
by C o M-

MELYN , verfchille ; hoewel zy ook, waar-

fchynlyk, op dat Eiland groeit, en van fommi-

gen Aloè' Socotorina geheten wordt.

'^rti^^'
^'^^ ^^'^^^^ ^^'^^^^ ^^^^'^^

Winkel- groeit, fchynt te blyken uit de Waarncemingcn

van wylcn den Dcenfchen Geneesheer Fo r s-

KAOHL. Deeze , immers, vondt by Loha-

ja een Aloë , met gevlakte Bladen en geele

Bloemen , hebbende de Steng anderhalf Voet

hoog; en eene andere, waar aan by den naam
geeft van Winkel - Aloè'; alzo het groene Lymc-
rigc Sap der üladcn den Reuk van de Socotryn-

fc

R. LMFdi. »2. GOUAN JlftKsp. ïto. BROWN. Jam. 167.

BiEK. Fl. Ind. «3. Aloë Tulgaris. C B. Pir.. 2S6. A!oc vcr

ri. /riur.t. It. 96. Kadaiiaku f. Catavala. Hon. Mal. XI. p.

7- T. }. Seaipervivum majus Indicura. Kumph. j4mi. V. p.

ijl. Aloë vera de Barbados. Knor», Jlt^num FltrA. Ne-

£iai!). 1770. p, i3>. Tab. A= s.



Hexandr ia.

fe hadü. Decze , van do Arabieren Sahr genoemd , IV:

worde dus door hem befchreeven ( *). '^^y^^^

„ De Bhdeu zyn uitwaards dunner, van bo-FlooF»,

j, ven hol, van onderen rond; hebbende aan^''^"'^*

„ de kanten opftaande, platachtige, korte Door-„;^(*'"'^^''

s, nen , digt by en tegenover elkander. Aan den

„ Voet zyn ze plat en maaken een Scheede. De
Kleur is groen , met wit gewolkt , van onde-

„ ren rosachtig. De Steng is twee Ellen hoog,

„ rond , glad, Afchgraauw, fomtyds intwccëa

„ gedeeld , met eene end - Tros van een Voet

5, langte. De Bloemen zyn rood, kort gcflceld

,

j, neergeboogen , rondachtig driekant, hebben-

5, de de Slippen van den Mond aan 't end om-

gekromd ; de drie binnenllen beneden de tip

j, famenluikende en een weinig langer dan de
overigen, leder Bloem is vaa onderen ge-

fchoord , door een Vliezig , Lancetvormig
,

„ afgcboogen Blikje."

De manier der Bloeijing en de Bloemen ko«

men volflrekt in de Echte Aloë met de Door-

bladige overeen ,
zegt Linn^^ïus, en daarom

heeft zyn Ed. dezelve tol: die Soort betrokken,

hoewel zy dc Bloem een weinig minder verdeeld

fcheen te hebben; maakende daarvan een dub-

belde Verfchcidenhcid , zo ten opzigt van dc

Bloemen als van de Bladen , uit.

De Drogery , die den naam van ^/oé' voert

,

is

(*) FUr. jEgfpt. Arai, Hafn. 1775. p. 73.

Z4
U. DMt. vni. Stuk,
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-
! r v-r 'iktc Sap van zodanige Plartcn , cn

n ! cr S .p dcrrclvcn van byzondcrc

jn , in fom.iii^en (linkende, in an-

weinig onr.a-genaam van Reuk,
: IC 7.yn (*) ; acht men het zeer waar-

ichynlyk , dat de byzon Icic Socrtcn van Abó
u;t hy/onderc Planten kcmcn. Van cl- Bereiding

kan het ook veel afhangen ; of naamelyk het

v:;n zelf uitloopendc Sap der Bladen, dan het

uicgcperfte, of cindelyk ook het Afkookzelvan

Iict oveiblyvcnde na dc perfing, tot het berei-

den van dit Extrakt gebezigd worde. Voorts

maakt dc Groeiplaats hier in mede een gewel-

dig verfchil: want in het S3p der Oostind fche

Aloe- Planten , van dcczcn aart, vordc Rum-
PHius g( en de minde b'tferhcid: welke hec-

zelv^ook doorGiRin^' geheel verliest, zo Boe r-

HAAVE uit Wf.dflius heeft aangerekend (f).

Men twvfe^t derhalve niet , of de A1oe die

men Socoturina', wc;;cns haare cerfle afkomst ,

noemt , en lucida , wegens haare helderheid ,

is het verdikte zuivere Sip van die Plant, vvcl«

ke CoMMELVN onder dcezcn naam heeft af-

gebeeld. De Aloè' Hcpatica fchynt het verdikte

en waarfchynlyk door uitpcrfing verkrccgcnc Sap
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tc 7vn, van dc gcmccnc of Eci.tc Aloë, Ir.ai^t VJ.

befchrecvcn De Cubullina, die vol oozuivci- '"^f"
heden is , zwart , donker cn zeer llinkenJe , Hoofd-

zal van de ccn of andere fleste SoorCj of moog-^"^"'^*

lyk op de laatfle manier van Bereiding , of door ^
afko(^king, vervaardigd zyn.

De Aloë, in 't aFgemecn , beftaat uit Gom-CQ
Harüige dealen ; waar van d^ eerlten het voor-

raamfte Purgeermiddel zyn , cn hierom wordt

de Leverkleurige , ten dien opzi,^cc , van fom-

migcn vcrkoozcn : doch als het op 'c uitwendi-

ge gebruik , tot zuivering van \\'()ndenenZwcc-

ren , of tochaaling derzclven , aankomt,- wan-

Ecer de Balfamicke hoedanigheid meest gczogc

n-orJt , dan zal de Harstachtigltc en zuiverfte

dc befte zyn. Verfcheide wasfchingen en be-

reidingen der Aloë , die men in de Winkels
oudtyds hc.fr in2;cvojrd

, zyn nutteloos; dcwy!

gemaakt heeft van dit vSap[ waar van men, naar

de byzondcrc oogmerken , dc een of ar.dcrc

Soort gebruiken kan. Inwendig fcliaidc hcL ri-:

,

dan door te veel aanhouding, als ook d virzy-

ne fchcrpheid, in fommigcn , di.> het niet vcr-

draagen kunnen.

(23 Alcc met getroste, knikkende , byna Cy- 11.

i ) Ar r\ R ïï • «c A? • F I c i'

•

132 Ups. 17. R. Lugdb. 14. GO'JAH MoTup. jjo. Atoc Afr!

Z 5
H. DEEU VIII. 5TUK.
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IV. llndrifche Bloemen , die een gelyken gaa-

A?^££u penden Mond hebben Aloë met de Steng-

Hoorn* bbJen drievoudig ,
Schubbig regtopjlaaii'

«TüF, ^ zn drie Kraakbeenige hoeken.

Deeze Soort , bont genaamd , wegens dc te-

kening der 131aden , mee groote en kleine wit-

achtige Vlakken op een donker groenen Grond,

heeft dezelven zeer dik en ftyf, in een driehoe-

kige punt uitloopende , op de kanten en de Rug

mee een witte ruuwc Streep, doch ongedoornd.

Zy zyn by den Wortel getropt cn geeven een

dunne Steng uit, luchtig bezet met roode Bloe-

men. Het Sap der Bladen is zoetachtig. Op
Klcijige plaatfcn aan dc Kaap groeit deeze , die

door Afzetzels zig rykclyk voortplant. In 'c

Franfch noemt mcnzc Fappegaais - Alvé' , zege

GOÜAN.

III- Cs) Alf^ë met gejleelde hangende, Cylindrifch
dis- Eyronde kromme Bloemen, Aloë met Tcng-

Twcezy- achtige uitgebreide Bladen , op twee ryè'n.
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Dceze worde , in 'c Franfch , yihc a bcc de IV. ^
Canne , dat is Eendebeks - ALë , geheten, Dc '^^^

Bladen hcbhen inderdaad iets , dac naar de fi. Hookd-'^

guur van zulk een Bek gclykt: terwyl zy ookj^""^"^*

op een zonderlinge manier , op elkander l<^ggen„jf
'""^

en maar aan twee zyden , tegenover malkander,

grocijen. Wegens derzeiver figuur noemt men.

ze, ook niet oneigen, Tongen- Jloè. De Sten-

gen, die daartusfchen vocrckomcn ,
zyn , zo v^el

als de Bloemen. Koraalrood in fommigen.Eeni-

gen hebben de Bladen Wrattig , anderen maar

gepukkeld of met witte Vlakken : 't vvcik aan-

merkelyke Verfcheidcchcden maakt , die door

de Tongachtigheid der Bladen cn de kromte der

Bloemen tot deezc Soort famcngebra^t zyn.

Dus komt hier ook de Aloë van Co mme- p-^^,--,

LYN met geplooide Bladen t'huis : een zeer (iepivwi-

misfelyk Gewas , dat de Bladen by uitflck lang'^"'

cn Tongachtig heeft, voortkomende uit den top

van een dik Stammetje. Zy draagt roode Bloe-

men en kan in de befchryvinge van den Amüer-

damfen Kruidhof nader befchouwd worden.

(4) Aloë met geaairde Eyrondey ruige gekar-
jv.

telde Bloemen , wier binnenjle Slippenfay^-fj'^
tnenluiken. Aloë met zesvcudige

, Eyron-spZ'aii

de, gefpitjle Stengbladen,

Dee-

U) AUè- Flor. Spicatis oratis muncatis &c. Al«ë Fol. Caul.

i|. Dm» viiu ST«i^.
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IV. Deezc Soorc, op Velden in Afrika grocijcn-

^
viif^ de, maakc een Gcwasje uit , dat zeer bekend

HooPD' is in de Brocikasfender Liefhebberen van vreem-
sTOK* Kruiden, Het groeit van een Handbreed tot

j^^^g ^ beftaat uit korte dikke Blaad-

jes , met een zeer fciicrpc ilyve Funt , welke

a!s Spiraalswyze om een Steng groeijen, die zy

jzcheel onzigtbaar maaken. Somtyds geeft dit

Plantje, van boven of ter zyden , eene dunne

Bioemfteng uit, van één of anderhalf Voetlang,

met hangende Bloemen , die in 't eerst paarfch,

vervolgens witachtig zyn , doch aan den Mond
groen , en voorts als gezegd is. Het Sap is Wa-
terig en Smaakeloos, De Franfchcn noemenze

Aloê en Epi , dat is Gcaairde of Koorn-Aair

Alcc.

V. ($) Alcii met geaairde driekantige tweelippige

ntt^a.' jBloemen , die de onderjie Lip omgejlagen

Geknakte. Jhebben, A\o'é met de Stenghladen vyfvoudig

Ruitachtig gebuikt , met een driekantige

Vlakte uitpuilende.

In Afrika groeit decze op Klcy - Gronden

,

volgens den Ridder. Men geeft 'er , wegens

de zonderlinge gedaante der Bladen , in 't Franfch

den naam aan van AM' a Pouce ecrafé, dat men
ia

is) Mtè- flor. S^icatis triquetrls bilat)iatis &c. Aloc Fol.

Cmlinis Sec. H. CUf. 132. Ups. 17. R. Lugdb. 14. GooAJt

Homp. igo. Aloë Africana brevisfimo crasfitfimoque foÜo,

COMM. Hort. II. T. 6. TlU.. Pii. 6. T. t.
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in *t Neerduitfch zou kunnen noemen , Plet- IV.
duim - Aloë, De reden hier van is , dat de Bla- ^^^eeu'

den, die zeer kort en dik zyn, uitwaards als HooFi*
een geknakte punt hebben , naar 't end van een "u^^»

plat geknelden Duim gelykende. Ik begryp noch-
thans niet, met wat reden Linn.eus het"'"'
Stengbladen noemt. De Bloemen gelyken zeer
naar die der laatfte Soort , zo zyn Ed. aan-
merkt.

(6) Aloë met geaairde Trechterachtige twee- vr.

lippïge Bloemen , die vyf Slippen omgeboo- ^;,f,j;f

gen hebben, de bovenjle opjtaande. A!cü LyneTige,

met drievoudige gefieufde op elkander leg.

gende Bladen, die aan de tippen idtgsbrsid

De Bladen van deeze, C^ie weezentlyk Steng-
bladen zyn ,) zitten als driepuntige Blakertjes
in malkander , zynde zo hol , dat menze teregc

Geutjes -Aloe, in 't Fraofch Aloë en echutière ^
noemen kan. Men zou ze ook Lampjes-AIoë
kunnen hceten. Zy groeit naauwlyks een Voec
hoog en geeft een dunne Bloemfteci uit van
één of anderhalf Voeclangce, met eenige wei-
nige Bloemen, die onregelmaatig gelipt zyn.

U» DïEU VIII. STOS.
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IV. aan 't end bezet , paarfchachtig van Kleur*
AFDLjiiL. Dii^LENiüs verbeelde zig, dat de Lymerig-

HooFD. heid der Bladen , waar C omm e l y n van fpreekt

,

STUK.
(^hiej. tot een bynaam gebruikt,) betrekking heb-
|u,g Qp derzelver Sap; want aan het Gewas, van

buiten , hadt hy geene Kleverigheid kunnen

waarneemen,

C7) AIoü met geaairde tweelippige Bloemen , dg

hovenfie Lip regtst opt de onderjie omge-

kromd. Aloë met vergaarde IVortelbladen ^

die Eyrond Elsvormig gefpitst en gedoomd

zyn.

Margert- Tot dceze Soort worden, inde eerftc plaats

,

"pMddraa^e Gepacrslde AMs t'huis gebragt, dat is de zo-
gende, danigen, die de Bladen met witte Wratten , als

met PaarJen , begroeid hebben ; hoewel zulks

maar in de jonge Bladen plaats heeft : want ge-

dagte Wrattea zyn op de oude Bladen groen*

Men

"

(7) MoSYlou Spicatïs bilablatls 5cc. Aloë Fo!. aggreg^tls

Hadlcalibus &c. Aloë YoWi o^ato - fubulat.'s &c. H. Clig.

UI. K. LusS. 14. Aleë Afr. Folio in fummit. triang. Mar-

garitifera. Gomm. Hort. II. p. 19. T. ic. AWé Afr. Mar*

garitifera. BBADt. Saee. 3. p, 1. T. zi.
fi.

Aloë Afr. Marg,

ir.inor. Comm. uts. T. ii. Dill. EltL 19. T. itf. f- :7-5'»

A!cë Afr. humilis Arachnoidea. Comm. Pral. 7». T. 27.

A!oc fol. ovato-lanccolatis Carnofis &c. H. CUf. ur-

ƒ;. Ups. ts. R. Lugdi^. 24. GOUAN Mcnsp. i%u Aloë Afr-

II. p, T. iji^EaiOL. Swe. 3. p. 12. T. 3«.



Hexandria*
Men heeft 'er een Groote van , als ook een IV.

Kleine ea een Allerkleinfte,- verfchillende doe- ^"^jff
^*

ze allen byna alleen in de Grootte van 'c Ge- Hoofd-

was en van de Paarlachtige Wratten. In de^"^"^'*

Groote werdt het Sap, in de Hortus Medicus

alhier, door wylen den Hoogleeraar C o m m e-

LYN zoet, in de kleine Zoutachtig bevonden.

De Bloemfteng is in allen rond, maar in de

Groote Takkigst en draagt in allcn groenachti-

ge Bloemen met eenig paarfch , naar die van

enkelJe Hyacinthen gelykende.

Wegens de overeenkomst der Bloemen is
^''»*^«»'-*

hier ook een zonderlinge Aloë betrokken, die spinne-

mcn in 't Franfch a Pattes d'Araignée noemt,

dat is Spinnepoot. De Bladen zyn Lancetvor-

mig Eyrond , Vleezig , aan *t end driekantig

cn met een menigte van weerloozc, flappe ,

witachtige Doornen bezet, die 'er gezegden naam
aan gceven. De Plant is klein en geeft op zyde

cc.n Bloemfteng uit, fomtyds een Voet,fomtyds

twee Voeten hoog en hooger : zynde van ver-

fchillende dikte cn met een dergelyke Aair, als

ccn Hyacinth, praaiende. Het Sap der Bladen

is Smaakeloos.

De Uvaria , ook tot die Gcflagt betrokken

geweest, thans in dat \m/lletris geplaatst , zal

,

om dat de Wortel , ten minfte die van de Eer-

fee Soort , Bolachtig is , cn wegeus de gelykheid

der Bloemen, onder de Bolplanten bcfchreeven

worden.

Behalve een Bonte Alcè\ met Liniaal • Lan-

cet'
n. Deel, Vlll. StwsJ
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IV. cctvormige Bladen en ecne de Hangende ge-

^vfi!^* niiamd , om dac zy dikwils aan Rotfcn hangcjn-

HooFD- de voorkwam , met zeer fmalle Bladen van om"

trcnc een Voet lang ; als ook een Ongedoornde;

y/^f"""^" vondt dc Deenfche Doktor Forskaohl, in

Arabie, nog eene Soort , v^^elke hy Waggelende

Aloë tytelt. Deeze hadc de Bladen platachtig,

donker groen ,
Tandig gedoomd , en byna on-

gcfteeide , knikkende , geelachtig roode Bloe-

men. De Stam, welken zy opgroeijendc krygt,

een i\rm dik , en een Elle lang , zegt hy , was

zo zwak , dat hy door 'c minfte geweld omviel

,

ten zy 'er een Steen of ander Stcunzcl ter ^yde

ware. Hec verfche Sap was geelachtig , het droo-

ge Bloedrood : waar door zy genoegzaam van

de Echte Aloë onderfchcidcn wcrdt (*}.

Agave. Boom-AIoi;.

Die Geflagt verfchilt van het voorgaande door

een opitaande Bloem , die ook wel geen Kelk

heeft, doch boven het Vrugtbeginzel geplaatst

is. Uier zyn de Meeldraadjes langer dan de Bloem

cn overend llaande. De Steng is Boomachtig.

Hec bevat vier Soorten, allen uic Amerika af-

komftig, naamelyk

T. (O ^^^"iTi - ^^oö met Tandachtig gedoornds

jit^ruL. -^''-i--" ^^"^ Takkige Bloemjleng,

l. dcntato - ^/laoUs , Scapo Ramofo. ^J*.
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Hier wordt die Soort van Aloë bedoeld >

welke, uit de Westindiën afkomüig, en aldaar ^vilf^*

Metl genaamd , zo groote Planten maakt, dat Hoofd-

incnze naauwlyks uit en in de Winterhuizen

kan brengen. Men vindt 'er met Bladen van nis.

meer dan een Vadem lang, byna een Voetbreed

en meer dan een half Voet dik: zo dat het ge-

heele Gewas, in zyne Tobbe, byna twee Mans
langten boven den Grond komt met de Punten

zyner Bladen, eo cenen omtrek beflaat van vcr-

fcheidc Vademen. Zodanig is de grootte onge-

vaar van deeze Plant , wanneer zy aan 't bloei-

jen toe is, een tydflip dat veelen in de tydvan

twee Eeuwen , dien dit Gewas in Europa is

geweest en aangekweekt (*) , te vergecffch heb-

ben vervvagt en dus huan2 moeite \'rugteIoos

bedeed in verlangen om hetzelve een Steng te

zien fchieten als een gcheele Boom (f) , met
een fiorlyk gearmde Kroon van Bloemen, meer

jAC. Anton. CoBTUïiM , cen der Edelen van Padus
,

gtoot

andere uitgelezene Plmcen zag , in den pare ijéi ; fckryft

C4MÏRARIÜS Hort. Ihd. p. II.

(t) \ïca noemtze , in 't Franfch , AUè tn Aftrt , étt h

Eoomachtigc of Boom - Al-, c ; welke benaaming ik hier heb

fchruikt. iOKSRAOHL voadt iu Aubie een Aki Arbares^

uit wier Snp Vergift gemjakt werdu FUr. ^rai. p. CX.

Aa
II. DE£L. VIII, STUK.
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IV. dan een Vinger lang , die een zeer aangenaa-

^'yj^j^^' men Reuk verfpreiden en zelfs Honig uitftor-

HooFD ten in Bakjes daar onder geplaatst.

STUK. Reeds in den jaare 1580, evenwel, heeft dee-
^Eenwy Wcstindifche Aloë gebloeid in de Tuin van

den Groot fiertog van Toskanen , een Steng

fchi etende van meer dan twaalf Ellen hoog.

Vervolgens bloeide 'er te Rome één, in de Tuin

van den Kardinaal FARNESE,in 'tjaar 1^25;

een andere te Madrit , agt Jaaren laater , die

vyfentwintig Voeten hoog wierdt. In de voor-

gaande Eeuw hebben 'er ten minde nog twee

in Duitfchland gebloeid, en in deeze is, na het

Jaar 1730, bet bloeijen deezer Aloë -Planten,

meest van Vera Cruz in Nieuw Spanje af-

komftig , zo gemeen geworden , dat men het

niet meer als iets zeldzaams befchouwt 't Is

bekend dat federt, zo te Leiden ais hier te Am-
fcerdam , vcrfcheidene gebloeid hebben. Dit

komt buiten twyfel daar van daan , dat de Plan-

ten , in de Kruidtuinen van Europa aangekweekt,

door den tyd haaren daar toe bekwaamen Ou-

derdom, van vyftig of misfchieu honderd Jaa-

ren, hebben bereikt (f}. Dit

Te Leiden heeft deeze Aloc.de eerfte,m«3J zo yeel

bekend ii, in de Nederlanden , gebloeid 't jaar ijiS'

( tJ Gemeenlyk iaat men de Stengen Plant na het bloeijenw
wdken en verdorren 5 docli de Hovenier van 't Kcizerlyke Hof

,

die 'er in 't Jaar 1 7<o , of daar omtrent
, gebloeid hadt ,in het zeer

daai aan, in 't volgende fair, nieuwe Bloemen enrype Vrog-

ren , benevens een menigte Afzetxel» , bekomen. }kc^ Ois*



H E X A N I) R I A» 371

tic Gewas , dat men Alos Americana major IV.

noemt, (inonderfcheidiog van een kleine Soort

die volgt j) is thans in de Zuidelyke deelen van Hoofd*

Europa zo gemeen , dat men 'er in Portugal ' ^^'^^

Haagen van maakt , naar 't zeggen van L i n-

K^us. Zyn Ed. verhaalt", dat hetzelve, in de

W'estindiën en Amerika, op drooge Steenach-

tige Heuvels voortkomt. In Nieuw Spanje

groeit het zeer veel, wordende aldaar gebruikt

tot Omtuiningen der Landeryën en om de Woo-
ningen te befchutten voor den aanval vanVyan-

den en Verfcheurcnde Dieren. De Bladen naa-

mclyk zyn , Tandswyze , op de zyden gewa-

pend met fcherpe Doornen en loopen aan 't end

niet alleen fpits, maar in een dikken , fterken

en zo fcherpen Stekel uit , dat de Araerikaancii

zig daar van als een Els bedienen , en ook de

Punten hunner Pyleu dikwils daar mede wape-

nen. De Bladen zyn Zeegroen en hebben een

Soort van Daauw of Waafem , die maakt , dat

*er de Tekens der aanraaking met den Vinger

lang op blyven ftaan. Men vindt *er een Ver-

fcheidenheid van, die de Bladen fmaller, dun-

ner en groener heeft , doch voor 'c overige wei-

nig fchynt teverfchillen. De Wortel is voorzien

met vecle Vezelen, geiyk in andere Soorten.

Hy geeft veele Afzetzels uit , die men zorgvul-

dig wegneemt , om de Moederplant kragtig te

maaken.

Ie vergeefs zou men hier de bitterheid zoe-

ken, die in de Echte Aloë -Plant hecrfcht: al-

Aa 2 zo
U. DIU. VIK. SITUU
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JV, zo het Sap der Bladen ziltig is
; ja men wil , dat

'y.j^ 'het Merg derzei ven en der Stengen, in Ame-
HoGFD- rika , gekookt zynde gegeten worde ,

zyndc
STUK. jjus 2eer aangenaam van Smaak, Ook voegt men

vif."""^' ^y» ^^P den Wortel, doorkoo-

king verdikt zyndc . Suiker uit'evere, en door

Giding Wyn worde, doch die zo llcrk is, dat

zy niet dan voor de Wilden drinkbaar geacht

worde; flaande de Eui-opcaanen , die 'cr niet

gewoon aan zyn , aanftonds in 'c Hoofd. Men
kan 'er dan ook Azyn van maaken , gelyk ligt is

tc begrypen. De Amerikaanen zouden zelfs door

den heeten Damp , der gekookte of op 't Vuur ge-

braden Bladen , zulk een Zweet weeten te verwek-

ken , dat de Venus - Ziekte 'er door genezen wer-

. de; zo Clüsïus verhaalt. Hy hadteen Net-

je , van dc Biadvezclen door de Zuster v.in zya

Hospes gemaakt, te Valence gezien, en gehoord

dat men te MadritHembden, daarvan vervaar-

digd, tc koop hield (*).

Men kan dus te regt zeggen , dat decze Soort

van Aloë den Wilden, in Amerika en de West-

indien , Voedzel en Dekzel en allerley Levens-

behoeften uitlevert. De Stengen , die zo dik

als Sparren of Juffers zyn , dienen tot fchooring

der Daken en de drooge Bladen tot Dakpannen

of Schindels : terwyl de Vezels of Draaden ge-

bruikt worden , om het een met het andere te

verbinden , cn de Donrcns aan 't end zelfs die-

nen kunnen tot Spykcrs en Nagelen.

(O Boom-
^

(*j nar, Stirp.HUf, p. iii^^^f.
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(2) Boom - Aloë met getande Bla len, de Med- 1\

draadjes niet langer dan de Bloam. ^^^^

Die is de Kleine A^jierikaan/che yJloé' vanMim-l^'^
TiNt;^ welke rommigen ten onregte met dc n.

voorgaande Grootc verward hebben. Zy was .^^'^

alhier weggeraakt , doch werdc, met den aan- vee;re

vang deezer Eeuw , aan den Hortus Medicus^^'

weder bezorgd door den Burgermeeiler H o d-

3)e; zo Commelyn verhaalt. Men onder-

fcheidt ze door de kortheid der Meeldraadjes,

die in de andere veel langer dan de Bloem zyn ,

genoegzaam. De Bladen zyn zelden meer dan

twee Voeten lang en in 't midden ruim een

half Voec breed. De Sceng , welke zy hier in

de Hortus uitgaf, was ruim tien Voeten hoog
,

en dro^ aan den top wel een Kroon van veele

geelachtig groene , opftaandc Bloemen , in fi-

guur naar die van de Groote Al; ë gelykende,

doch de ondcrüe Takken waren met veele Af-

zctzels of jonge Planten beladen : ja , dat vcr-

wonderiyk is , dc overigen bragtcn zelfs, na

Hier uit blykt , dat zelfs de vermaarde R

zyt e IntrodtJïh ad noihi&m Ktrum tiaturaliumU.c

te met dc K'eine verward heeft, ze.'gende , dat

van hoogte als een kieine Pek: want i.i 't ecrit b«

de ftiaden aU Vyf ofzes Voeien lang. 7Xt bladz. H
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ÏV.
iiej. verflenzen der Bloemen, een menigte zul-

vn.^' kc Spruiten voort.

Hoofd- Hermannus heeft wel , in de befchry-
sTUff.

^jj^g jgj, pjaj^tQi^ ^.^n Leidfeu Tuin, een

vi/e. Sprnitdraagende Aloë , die by Haarlem, op de

SohUfcra. Hofttcde van den Heer de Fl ines, gebloeid

ismk. hadt C*} : doch dezelve verfchilde t'ccneraaal

van de bcfdireevene zegt Commelyn; wes-

halve hy die , tot cnderfcheiding , Folygona^ dat

is Veelteclige , genoemd heeft. In decze , 't is

waar ,
zyn de Meeldraadjes veel langer dan de

Bloem vertoond ; 't welk dezelve nader brengt

aan de Groote Wcstindifche Aloë, waar vaode

een en andere mooglyk flegts Verfcheidenhe-

den zyn. Want deezehadt de gedaante vaneen

jonge Plant daar van, cn bragt een Steng voort

van zes of zeven Voeten hoog. De Wilde Oost-

indifcJie Jloè' van Rumphius, welke door

hem met de Araerikaanfche vergeleeken wordt

,

fchynt my nog meer van de gedagte Kleine

af te wyK'cn ,
(hoewel zy ook Sprnitdraagende

is,) als hebbende een Steng van drie of vier

Mans langten hoog (f).

De

() Alrc Amcrkana Sobollfcra. Hkhm. Lufrdi.

Schlftra geweest zy , die uit Zaad, dat doo

derd was ,
voorrgcteeld , in do;» j.iare 1754 te Schonbtunn,

in de Kfizetlyke Tuinen , gc!)locid heeft, in 't Vcorjiar
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De Heer Jacquin befchryfc , onder den IV.

naam van Jgave Cubenfts, een dergclyk Ge- ^^Jf^f^
was, dat veel op 't Eiland Kuba,inde West-HooFD-

indiên , door hem , groeijende gevonden was/"^"^'

Hetzelve hadt een zeer fraaye gedaante. De rj^*^'"'

J31aden waren Degenvormig gefpitst, dik, op-

üaande, bleek groen, drie of vier Voeten lang.

Een opgeregte Steng , van vyfcien Voeten , vras

zeer fchoon gepluimd met menigvuldige han-

gende Bloemen , aangenaamer van Reuk dan de

Afrikaanen. De Vrugtmaakende deelen kwamen

met die van dit Geflagt overeen, 't Is mede een

Spruitdraagende Gewas , draagendc aan de Tak-

ken van de Bloempluim Bolletjes , welke nieu-

we Planten voortbrengen. De Ingezetenen, by

wien dit Gewas Maguey genoemd wordt, ge-

bruiken de Bladen of derzelver Merg om het

Linnen te wasfchen , in plaats van Zeep (*J,

(3) Boom - Aloë met Tandachtig gedoomde Ji^-^^

Bladen en eene zeer eenvoudige Steng, rir^KUa.

Van deeze , die in Virginie groeit, vallen de^*^''^'

Bladen in de Herfst af, doch de Wortel blyfc

over. Zy heeft een enkelde Steng als een Le-

(3) yig/tve Fol. deatat
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lie, met overboek fe ongeftcelde Bloemen ha.

^'zet, die aangenaam van Reuk zyn, groen van

> Kleur, met de Meeldraadjes eens zo lang als de

Bloem , en zeer lange , trillende , opleggende
^' Meelknopjes. De Bladen zyn fmal, met kleine

Doornachtige Tandjes.

(4) Boom - Aloë met geheel effenrandige Bla-

den,

dc.

Dceze Soort vcrfchilt van de anderen , door-

dien de Bladen geheel zonder Stekels, niet dik.

Hap en volkomen gclyk of effen van Rand zyn.

Aan 't begin , echter, zyn zy fmaller en dikker,

worden naar *t midden breeder, cn eindigen in

een Punt die niet fcherp is noch gedoomd.

Dcczc Balden vallen wcl vyf Voet lang cn vier

Duimen breed. Zy komen voort uit een dik

rond Stammetje, van een Handbreed hoog, t

^-clk de V\'ortel is , die daarom Knobbelachtig

genoemd wordt, zyndc niet loodc Vezels in de

Grond vast. De Biadcn fprcidcn zig in de rond-

te uit van een Hoorn , die in 't midden flaat

,

gclyk in andere Aloë* Planten. Zy hebben een

aanmerkelyken Stank. Van deezc Plant worden

voornaameiyk , in dc Wcstincicn , daar de In-

landers dtzclve I'iet noemen, de Bladveztls tot

sfimo FoJio , Fht diaa
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den , cn ïn 't byzonder op Kurasfau van de IV.

Schoenmaakers gebruikt : zo dat die Draaden ^^y^^^*^-

zeer fterk moeten zyn. De Afrikaanfche Boom-iioomn

achtige , met witte zeer welriekende Bloemen < ) ,
stuk.

die men lang in dc Hortus Medicus alhier gehad ^ .ƒ"""^r

hecft, fchynt 'er in Gewas naar te gelyken.Hier

zyn de Bloemen by getekend, zo als men die

aan de Kaap waargenomen hadt.

A c O R u s. Kalmus.

Een Cylindrifche Bloemfleng, Aairswyze ge-

dekt met zesbladige naakte Bloempjes, die zes

Meeldraadjes, doch geen Styl hebben: de Vrugt

driehokkig.

Dus komen de Kenmerken voor van d't Gj- i.

fldgt, welks eenïgfte Soort Ci)> in ons Lmd, cJ^ZuV.
zo de Heer Linn^üs aanmerkt

, gemcener*^"»'^™*-

dan elders , evenwel ook overvlocdi -rorit m
vcrfcheide dcelcn van Duuichland

, gelyk om-

ftreeks Weenen , by Dantzig , in Pommeren

io Switzerlacd, ja zelfs in de Zuidclyke deelcn

albicmtibui ftagtan-

o. p. 249. f'es- XIII.

. Dlft VIII. STUK,
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IV van Sweedeo. Overal is deszelfs Groeiplaats aan

^^^f^^'de kanten van Graften, Vyvers, Slooten en Mei-

Hoofd- ren;-by ons in de Trekvaarten tusfchen Haar-

lem , Leiden , Delft en den Haag , naar U-

vfi^^^ trecht toe : in Slooten en Graften van Gelder-

land ^ als ook in de Provincie van Vriesland op

Moerasfige Gronden en in Poelen of ftaande

Wateren. Morison heeft het in fomtnige

deelen van Engeland en zeer overvloedig tus-

fchen Sluis en Brugge in Vlaanderen waargeno-*

men. In Vrankryk fchynt het zeldzaam te zyn.

Waarfchynlyk zal het ook in Griekenland en

Klein Afie groeijen, dewyl het Gewas aan Di-

oscoRiDEs is bekend geweest cn voor des-

zelfs Echte Acorus of Jkoron gehouden wordt.

Die Griekfche naam is in Italië en zelfs in

Duitfchland overgebragt met de Plant , welke

Keizer Maximiliaan de II , zo men wil , uit de

Turkfche of Tartaarfche Landen kreeg (>
Gemecnlyk , echter , noemt men 't in Europa

Kalmus , naar den naam van Cakmus Jromati-

cus j die 'er in de Apotheekcn aan gegeven wordt.

Van M O R I s O N is het Kruiderige Li/chdodde ,

met een rimpelige Knods , getyteld. Het heeft

,

indeidaad , iets dat naar de geftake van Lifch

zwctmt , en gciykt door zyne Aairen naar de

Plant die men Typha noemt, groeijende op der-

neenen , dat het dns Toortgeplant zou zyn

'I: doch dc algemeenheid maakt zulks bj
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gelyke plaatfen. De Bladen zyn lang , naauw ÏV.

lyks een Vinger breed, met de rug een ^émg^^^f^^
uitpuilende , doch de eene helft , langs de Rib Hoofo-

heen , is breedcr dan de andere, en de Kleur ^"^^^'^

fchoon glanzig groen. DeAair, of zogenaamde wtf"/"""^''"

Knods , is niet verheven , gelyk in de Lifchdod-

den, maar komt zydclings uit een Blad voort;

hoewel fommigcn dit een Steng noemen. Met
Zaadhuisjes beladen is dezelve fomtyds een

Vinger lang.

De Wortel van dit Gewas , die lang, dun en

Knoopig is , bevat deszelfs uitmuntende Krui-

derigheid , welke echter ook in de Bladen

plaats heeft, en dc Vaarten , in 't doorreizen,

met haaren Geur vervult. De Smaak , echter ,

is niet aangenaam; hoewel men de Schyfjesvan

den gedroogden W^ortel dikwils in Koek bakt,

om die geuriger en verte erba^rcr te mnaken. Hy
hs een goed Middel voor de IMaag , VVindbree-

kende en verwarmende. Men kan hem op Wyn
zetten en dus gebruiken. Het gedeltilleerde

Water is ook niet zonder kragt. Hy komt in

vcrfchcide Opiaaien cn andere Winkelmiddelen,

A!s ccne Verfcheidenbeid wordt hier t'huis vlZV,

gebragtde Oostindifche Kalmus Acorus met
(^J^'""-'-

een dunner en knoopiger Wortel;, van H e r m a n-

Nüs gemeld, en volgens hem anders weinig

van de Gemccne of Europifche Kalmus verfchÜ-

lende. Op Ceylon wordt deeze P^azumbOy aan

de Kust van Malabar Waembu geheten. R üM-
p H i üs , die ze afbeeldt , zegt , dat men het

Ge-
II. DEEU. VIJUJtck.



3^0 Zesmannige Kruiden.

IV. Gewas , in de Maleitfe Landen

,

Deryngo noemt,
/fpeel »|- yfQ\y- Je Portugeezen Dirimgo Ichryven , en

Hoofd fomtvds Coryango : ook waren 'er die het Ka-
STUK. run noemden , welke naam eenigszins overeen- '

Eenwy j^omt mct Acorum Het groeit 'er overvloedigst

in de Waterryke Landen
,
gelyk aan de Ganges

in Bengalc. Hy hadt het echter ook op hooge

drooge Gronden der Molukkes zien groeijen.

De Wortel was fcherper en heeter dan die van

onze Kalmus. Die op Ceylon voortkwam, was

aangenaamer van Reuk en Smaak dan de Euro-

pifche. De Chineezcn leggen de Bladen in de

Bedfteden om de Weegluizen te verdryven, en

verbeelden zig ook , dat het , in de Huizen op-

gehargen , de Booze Geeftcn verjaagt : mis-

fehicn , cm dat het dc kwaade Dampen weg-

Dcemr.

Orontiüm.
' De Kenmerken zyn , een Cylindrifchc Bloem-

fleng gedekt met zeshladigc naakte Bloempjes:

het Vrugtbeginzel zonder Styl ; de Vrugt cea

eenzaadig Blaasje.

'Orontiüm
ccnigae Soort van dit Gewas ^i), tot

'^7"*'//!* nog toe bekend, groeit in Staande Wateren en

'wateiig. Becken in Kanada en Virginic, volgens

den
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den Ridder, De Geftaltc is zodanig met die van IV,

het Kalfsvoet- Kruid overeenkotuftig , dat men-
'^''vfi"*

ze met het Arum Virginicum verward heeft. Hoofd ^

't Zou het dryvend Kalfsvoet met eene naakte ^^"^

Schaft zyn van B a n , s t e 8 , daar C a t e s b y

de Afbeelding van geeft, zeggende dat het een

Aair heeft van blaauwe Bloemen , aan 't end vaa

Stengen , die vier Voeten iang zyn ; waar op

groene Besfen volgen, die nooit hard worden,

afvallende wanneer zy ryp zyn. De Bladen wa-

ren ovaal , ruim een Voet lang, groen cn kvva«

men aan lange Sappige Stcelen voort. De Vrugt-

maaking fchynt my, in haar geheel, meer naar

die van 't Kalfsvoet te gelyken , en de zelfde

Aanhaalingen vindt men aldaar , by den Heer

GronoviüsC*>
Volgens L I N N^ u s behoort bier de Taaho

of Taahim - Wortel der Amerikaanfche Wilden ,

daar Kalm van zegt, dat zy dczelven, onder

de Afch gebraden, aten, en dat de Zwynen *er

zo gretig naar waren , dat die dezelven diep uit

den Modder gingen uitwroeten. Zy groeiden ia

Noord - Amerika dikwils zo dik als een Man om
zyn Middel , en waren raauw zo fcherp, dat

men ze voor de Menfchen Vergiftig achtte.

Kalm zegt, dat dit de Wortel van het Virgi-

nifche Kalfsvoet is, by de Wilden in Karolina

Tuckalm genaamd, en aldaar gedroogd gegeten

wordende.
^

i*) Zie Aium Fol. eoetri ov«to. GaoN. fTTr^. p. 1^2.

H. DKEL. VIII, SnS
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IV. RiCHARDIA»

PIooFE-
zesbladige Kelk, een eenbla-.ligc Bloem,

8TUK, die byna Rolrond is en drie Zaaden, komen
Eenvjy als byzondcrc Kenmerken voor.

De ccnigüe Soort van dit Geflagt (i), teVc-

Ruhatdia ra Cruz groeijende , is door Hoüston waar-

"^uiwc. genomen en bcfchreeven* De Plant behoort tot

de Gefternde (*>. De Steng is hoog, gearmd,

eenigermaate als met Leedjes , flaauw vierhoe-

kig, ftekelig, met ftyfachtige , verfl:rooide,om-

geboogene Haairen. De Bladen zyn Lancetvor-

mig Eyrond , overhocks geribd , eitenrandig,

eenigermaate geftcelden ruuw. De Bloemen zyn

doorgaans ook Kranswyze l;im?ngehoopt , End-

hoofdjes maakcnJe die geftraald zyn met vier

of meer Bladen. De Bloemen zyn lang en dun,

*^'^<"-gelyk in de Ruuwkruiden * , maar in zesfen ge-

deeld en de Vrugt beftaat uit drie Zaaden.

De byzondere Kenmerken van dit nieuwrc Ge-

flagt zyn dus opgegeven. Een zesbladige Kelk

en zesdcelige Bloem , die Klokvormig is en zes

Stempels heeft, boven het Zaadliuisje, dat zes-

hokkig is en veelzaadig,

cal'AriKa De eenigfte Soort (i), te vooren door Lin-

(i> Canaiiua. S^Ji. Nat. Ktg, Xïli. üw. ijou p. 2tj.

Canariwa.

fi) Richaidia. Syjl. Nat. XII. Gen. 434. p, 2,1. Fig,

cm. Gen. 434. P- in- ^eg- XIII. Hen. .,39. p. zsi.

O Ziehetll. D.1. SrvKÓeciet Natuurl. iji/l. bl.1dz.190.

IfJEVS

XIII.
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N^us onder de Klokjes geplaatst en aldaar on- IV.

der den naam van Kanarifche door my befcbree- y**^»

A^en (*), is wegens de zesdeeligheid in de Vrugt- HooFD-

maaking , aldaar gemeld , door den Ridder af-""*»

gezonderd , en hier geplaatst. Ik zal dit Gewas „j^""*^'

derhalve niet nader befchryven.

Frankenia*
Van dit Geflagt is de Kelk vyfdeelig Trech-

terachtig, met vyf Bloemblaadjes; de Stempel

in zcsfen gedeeld : het Zaadhuisje driekleppig

met ééne holligheid.

Het bevat drie Soorten, altemaal in Europa

groeijende , als volgt.

(i) Frankenia met Liniaale Bladen, die aan ».
^

den voet op zyde gehaaird zyn. uvit^"*"*

Gladde.

Naar

Nat. Feg. XII 1. p. ]

Zie 't voorgas

(I) Frankenia Fol.

ninuïfoliisSerpyUi. C. B. Pin. 281. Kali f. Ven

D> non disGmiIii. J. B. Ilijl, lil. p. 7oj.ïolyg.

H.Drtt. VIII, STOI4
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IV. Naar eenen Doktor F r a n c h i, te Floren*
Afdeel. prakcizeerende, een groot Kruidkenner , heeft

Hoofd- MiciiELiüs den Geflagtnaam Franca iuge-

sTUK. iteld, waar van de Ridder, zo 't feliynt, Fran-

gemaakt heeft. Dceze Soort groeit aan de
^ ' Kusten van de Middellandfche Zee, zo wel ia

Italië a!s in Languedok en Provence. Men vindt-

zc by de Aucheuren, wegens de uitwendige ge-

daante, tot het Varkensgras betrokken ; hoewel

Ray het Lychnis noemde, wegens de Bloem-

pjes, welke Anjelierachtig zyn. Het gelykt ook

eenigszins naar Heide. Sommigen vergelykcQ

het by de Kali. Het groeit naauwlyks een Span

hoog en heeft knoopige Takjes • met gctropte

Wormachtige of Naaldswyze Blaadjes. Meest

komt het hurkend of leggend voor; doch uit de

Afbeelding van den Heer S. G. Gmelin,
die hetzelve by de Aflrachanfche Zoutmciren

vondt, fchynt het veeleer opllaande te zyn (^)»

(2) Frankcnia met ruige Stengen , en gebon-

delde end- Blaadjes.

Deeze , zo wel als de voorgaande , allerbest by

M I c H En u s afgebeeld , was door hem in

Apulie en door Toürnefort op 't Eiland

Kan-

(•1 Rnz? darcb RusUr.d. 1!. Th. T. 41.

niultifion cand;di. MiCH- GfK. 23. T. zi. f. 2. Polygon-

Cret. Thymi folio. C B. Pin. Prodr. ^^\. AlüneCre-

tica marit. fupina &<•. Toubnf. Cor. 4J. Nothria hïrAjtlU

TI.
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Kandia gevooden. L l N n ^. u s voegt hier thans IV.

het Kaapfe Plaotje by , 't welk dc vermaarde
^^jff'

Sweed, Berciüs, onder den naam van iVb- flooFD.

thria , hecfc afgebeeld en befchreeven (*3;'^"'^'

doch betwclke zyn Ed. tot de Enkelbrocderi-^,.^-^""""^'

gen hadt t'huis gebragt , om dat de Meeldraad-

jes in een Cylinder famenloopen. Ook verfchiit

zyne Afbeelding veel van die des cerstgemel-

den,

(3) Frankenia met Jlomp Eyronck Bladen, die
^^J";^.

van onderen als gepoeijerd zyfu puiveruk.

Onder den naam yan jinthyllisbeichryhCixi''
''^

sius een Kruidje en beeldt het af, dat hy in

Spanje gevonden hadt , cn wel alleen aan de

Graften der Stad Valence. Het groeit ook ia

Provence en Languedok onder en by de eerlle

Soort, cn aan de Oevers der Zuidelykc deelen

van Italië. *t Gelykt zeer naar het Kruid dat

men Chaumfyce noemt , door zyne rondachtigc

Blaadjes, die aan leggende Stengetjes groeijen,

uit wier Oxelen de Bloempjes getropt voortko-

glad , doch de Tal<jes migathtig styn ; 't wdi
Europifche veel verfchilr.

(3; Frsnkenla Fol. obovatis tetafis &c. FranJ

llbus. S. M.mp. 168. CÏOÜAN Monsp. 185. GeR.

Franca tnarir. quadrif. fupina. MlSH. Gen. 23

Valeiitina. ClOS. Hijl. II. p. i8«. Hhp. 479

411. Anthyllis mar. Chamifyces fimilis, C, B. P

Bb
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IV. men , welke vierbladig zyn , witachtig of bleek

^^\n.^' paarfch. Het heeft een Zoutigen Smaak , en

Hoofd, fchynt , volgens hem , als mee fyn Zout befprengd

te zyn. TouRNEFOttT hadt dit Kruidje tot

viicT""^' het Muur betrokken

P E P L I S.

De Kelk is Klokvormig, aan den Mond in

twaalven gefnceden , met zes Bloemblaadjes ,

daar ingeplant, en het Zaadhuisje heeft twee Hol-

ligheden in dit Geflagt , dat twee Soorten be-

vat.

I. Cl) PepJis met ongebladerde Bloemen.
FtpUs

''"eu/opI-
Mocrasfigc ovcrftroomde Gronden en in

Tche. ' ondiepe ftilftaande Wateren , zo van onze Ne-

derlanden , als in Switzerland en elders in Eu-

ropa ;
groeit dit kleine Kruidje , 't welk door

M r c HE L I u s en andere voornaame hedendaag-

fchen is afgebeeld en befchreeven. Dille-
Ki üs hadt het, onder zyne nieuwe Geflagten,

by

(*} AlCne maritima fupina Fol. Chamsfyccs. Toubnï.

Jnfl. App. «6J.

(i) Peplis Flatibus apetalis. Syjf. Nat. XI 1. Gen. 441- P-

Lapp. 12S. Fl. Sutc. zsti, 312. HALL. i/f/v. 40Ö. Glaucoi-'

des paluare PortulacsE folio. MiCH. Gen. 21. T. i«. GlauX

lio. VAiLL. Purii. %o. T. 15. f. J. Aiane paluftds minor

Serpiliifolia. C. B. Pin. 251. Glaujt paluftrij &c. TOuaNï.

/n/7. fg.



HEXANDRtA. Sgj-

hy den naam van Portula voorgclleld , waar
^

van de bynaam is ontleend. Sommigen hebben y^f.*'"

het Glaux of Glaucoidss genoemd , om dat het Hoofd-

daar naa gelykt. By B a u h i n u s hecc het
'^"^

Kkine Moeras -Muur met wilde Thym Blaad-^j^la"."''

je?.

Het heeft kruipende Stengetjes , die overal

Wortelen en onder elkander verward zyn , ein*

digende in een Roosje van B!adcn. De Bloem-

pjes komen aan de Scengetjes, in de Oxels der

Bladen voort , en zyn als gemeld is. Dikwils

komt de Kelk zonder Bloemblaadjes voor,draa-

gende evenwel Vrugt, Toornefort heeft

het Moeras - Glaux , met een geftrcepte gelloote-

Ec Bloem en Porfelein - Bladen , getyteld.

(a} Peph's met nermannige eenbladige BloC'

Dit is een teer jaarlyks Plantje, in de West-'*

indien groeijende , 't welk rondachtige Blaadjes

en in derzelver Oxelcn eenzaame Bloempjes

heeft. De Wortel is Vezelig en brengt kleine

Knobbeltjes voort. De Steeltjes zyn twee Dui-

men lang : de Bloempjes wit. Üm de gclykheid

der Gcltalte heeft de Ridder het hier t'huis ge-

bra;^t.

Van de Twcewyvigen is de Atraphaxis

2) PefUt Floitbus tetrandris monopetalis. Ja<
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onder de Heeflers reeds bcfchreeven , en dc
' Kyst betrek ik tot de Grasplanten: gaande der-

halve tot dc Driewyvigen onder de Zcsmannigcn

over ; waar van het cerllc Geflagt is

Ruwe x. Patich.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt zyn,

ccn dricbladigc Kelk en drie famenluikende

Bloemblaadjes, welke blyven en het bekiccdzel

worden van een driekantig Zaad.

In hetzelve komen byna dertig Soorten, meest

Europifche, voor; dewylde Zuuring en anderen

van dien aart ook daar in bcgreepen zyn. Zy
worden in drie Rangen onderfcheiden , als

volgt.

* Tweeflagtige , die de Klepjes van de Bloem

met ccn Korreltje getekend hebben.

CO Patich met tweejlagtige Bloemen, de Klep-

u j^^ effenrandig , één Korreldraagende : de

Bladen Eyrond Lametvormig,

Dit Gewas wordt in de Hoven gezaaid en

derhalve Tamme Patich of Patiëntie genoemd ,

welke naam misfchien van *t Franfche woord
Patience afkomüig is. Men noemt het, in 't

3 obloDgo. C. U. Pin. 1
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Latyn , zo wel als de volgende Soorten , Rumex ; IV.

want Lapathon is een Grickfch woord. Deh^.
'^'^f;^^*

liaanen heeccn het Lapatio of Rombice , de En- Hoofd-

gclfchen Doek ^ de Duidchers Mengeh'urtz ^^'^^'^'

StreiffwuTtz en Züterwurtz^ of Grindwurtz.
^J'''^^'

Alle welke benaamihgen ook toepaslelyk zyn op

de volgende Europifche Soorten.

De tamme Patich krygtdikwils een Steng van

eens Menfchen hoogte. De ijladen zyn fomtyds

een Voet lang en een half Vo3t breed , ten min-

ftc wat de onderllen aangaat; want naar boven

worden zy allengs klemcr. Zy . zyn ftyfachtig ,

ruuw en oneffen. De Zaadbladen zyn Pylvor-

mig , als die van Zuuring
,
zegt L i n k iE u s en

de Steng is wel rond, doch geflcufd. Hy loopt

uil in ecne Aair van Bloemen waar op Zaa-

den volgen van gezegde hoedanigheid. De Wor-
tel is van buiten rood , van binnen gee! van Kleur.

Ket Kruid wordt tot Moes gebruikt, doch is

gantfch niet aangenaam van Smaak. De natuur-

lyke Groeiplaats zou zyn in Italië.

Cl) Patich met Umfiaglige Bloemen, de Klep.
^

ir.^

jes effenrandig , één Korreldraagende : ds sJg^nms^

Bladen Lancetswys Hartvormig,
tttti'^^.

,

De

ro Rumx Flor. He:m. Vair. intcg. 5cc. Mat. Md.
R. Cliff. Ups. R. Lugdb. 2Z9. I^-pathatn FoIi« atuto mhzn-

te. C. E. Pin. iij. Lapailiutn rubens. D09. Ptmpt. 650.

Cam. Epit. 229. Lap. Sanguincuia. LOB. hen. z?o. Goay.
Bdg. ,03.

Bb3
lU Diïl. VIII. Sr«.



De Bloedkleurige Ribben en Aders der Bla-

"den onderfcheiden deeze inzonderheid van de

andere Wilde Pan'ch. Hier om noemt men 't

Bloedkruid of Braakenhhed in onze Nederlan-
" den , daar het van zelf niet alleen in de Moes-

hoven , maar ook aan Wegen cn op ruuwc

plaatfen voortkomt. Het gelykt anders veel naar

de Spitshladige Soort
,

' en kan daar voor in de

Geneeskunde gebruikt worden. Het Sap , dat

men 'er uitperst, is Bloedrood en maakt Afgang ;

doch het Zaad, in Afkookzel gemengd, zo wel

als de Wortel , wordt tot Blocdftenipiag aange-

(3) Patich met tweejl. BI de Klepjes cfeitran-

dig , aUe7i Korreldraagende : de Bladen Lan-

cetvormig, met Rolronde Schceden.

(4) Patich met tweefl. BI. de Klepjef efenran-

dig , allen Korreldraagende : de Bladen

Laiicetvormig i met jlaauwe Scheeden.

Deeze beide Soorten zyn als Virginifche Plan-

ten door den Heer G R O N o V I ü s opgetekend.

In de voorgaande is een Cylindrifch Vliezig

Stoppeltje, dat het Lcedje byna tot de helft be-

kleedt; doch in deeze niet. De Blocmftceltjes,



H E X A N D R I A.

in de andere dikker, zyn in dccze Haairachtig IV.

dun. Zy is meer gepluimd ; de voorgaande meer ^''vn^^
geaaird en heeft de Bloempjes Kranswyze aan Hoofd-

de Knietjes der Stengen of Takken. Clav-^"^"^*

TON fchryfc aan deeze roode Ribben en Aders

wc; doch LiNK^üs heeft 'er van bekomen

,

die ze niet hadt : waarom, mooglyk, de Bloed-

Üreepige door zyn Ed. ook als een Virginifche

is aangemerkt. De Wortel is van buiten zwart,

van binnen geel.

(j) Patich met tweejl. BI. effenrandige Korrel- ^J^^^
draagende Klepjes en Lancetvormige ge- cnspZ'!^

golfde fpitfe Bladen.

De Wilde Patich komt met fmalle gegolfde

of gekrulde Bladen door geheel Europa, op wil-

de woefte plaatlbn, aan Wallen en Wegen, in

vogtige Weiden, en aan de kanten van Slooten,

veel in onze Nederlanden voor; doch de Heer

H A L L E R oordeelt dezelve niet weezentlyk van

de Water- Patich te verfchiilcn.

(6) Patich met tweejl. BI. en getande Klepjes ^ vr.
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IV. allen Kmeldraagmde^ de Bladen LanceU

^'vii^'"
vcrmig.

Hoofd- ^ , . . . ., , .

STUK. Deeze , ook ih vjrginje groeijende , is een

Dritwy zeer Takkig Plantje , van een Span hoog , met
"'-S'" Lancetvormige ,

gelteelde, gegolfde, gladde

^

effenrandige Bladen
,
tcrwyl de Klepjes der Bloe-

men wcderzyds drie lange Tandjes hebben, zyn-

de allen gedekt met groote blceke Korreltjes.

VIT. (7) P^*^'^^ "^^^ ^^^^^-f^' Klepjes driedeellg

jF^ypilas
gebcrjield , het me Korreldraagende.

fch!ef Deeze heeft , aan dc Klepjes der Bloemen ,

zeer lange Borllelachtige Tandjes , waar door

de Zaadhuisjes zig als gebaard vertoonen. De
Groeiplaats is gefield in Egypte , alwaar Fo r

KAOH L ccn Soort van dit Gtflagt vondt, met

gebladerde Aairen , welke cenigszins naar deeze

fcheen te gelyken, Hy heeft ook de voorgaande

en volgende , aldaar of in Arabic, waar^^cno"

men Q^'),

VUT. Patich met txyecJI. BI. de Klepjes allen ge~

^cunP ^" Korreldraagende; de Bladen Lan»
" " cetYormig.

Thans is deeze, ook uit Egypte afkoniHig, van

rx Flor. Hcrmn[ihr. &c. Lapathum Jtgypf. Capfijl.

L & cicnata. Dill. Ehh. iji. T. 15S. isr-
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de voorgaande afgezonderd , doordien zy dc IV.

Tandjes geenszins Borjlelachtig o£ hr\ger dan de ^^^^^^
^

'

Klepjes heefc , en van de Zesde Soort, wierUooFD-

Tandjes Klsvormig zyn , door Lancetvormige
'"^^^

Tandjes. Het komt hier dan op een zeer tync J"^^
onderfcheiding aan: terwyl de JJladen , in alle

drie Soorten , Lancetvormig of langwerpig zyn.

De Bloemen kwamen in de Upfalfche zydelings

voort ; in die van D I L L E N I ü s Kranswyze om
de Steng , die gebladerd was en geaaird , an- ^

derhalf of twee Voeten , in die van den üpfal-

fchen Tuin maar een Span hoog. Naar alle ge-

dagten zal in de Patich, welke in Egypte en

Arabic groeit, niet minder Verfcheidenheid plaats

hebben dan in onze Wilde Patich. Immers de

gemelde , van den Heer Fo r s k a o h l in Egyp-

te waargenomen , welke hy Comqfus noemt , ver-

fchilde zeer in de deelcn der Vrugtmaak'ng.

De Kelk van dccze hadt maar twee Blaadjes Rumex

cn de Bloem bcftondt uit twee getande Klepjes, ccLo-n.

waar van het binnenfte grootst. De Klepjes v.-a-

ren vyf of zeventandig. 't Getal der Meeldraad,

jes was vier, der Stamperen twee. De Stenipcl

v;as in vyvcn verdeeld , het grootfte Klepjo in

de Vrugt Korreldraagende. Hec KruiJ, dat hy

in December aan 't Kanaal by den Tuin van

Ibrahim Bey, te Kairo , zag blocijen en \'rui^t-

draagen , hadt een leggende ronde , toode .^'teng

,

van anderhalf Duim dik () , in een Aair liic-

loc-

() Hy zegt aWtcnhV, fesqu'iptllicaTis ; dit kan
, ni^ns

oordcc's , niet dan de dikte betekoflcn. B b 5
II, DüEU VIII. STUK.
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IV. loopende, welke niet alleen tusfchcn de Bloe-

"^^viK^ men gebladerd, maar ook van boven raetBlaad-

HooFD jes gekroond vv^as.

STUK. Tot klaarder begrip van de gefteldheid der

fapSÏ; Klepjes , heb ik in Kg. a , op P l a a t XLVII,

^^'liY'z^'
Afbeelding gebragc van de Vrugt eener Ja-

'

panfche Patich , uic rayne Verzameling , die

met de bepaaling van deeze Soort volkomen

firookt. De Bladen , immers, zyn Lancetvor-

mig, de Bloemen tweeflagtig en de Klepjes alle

drie Korreldraagende en getand. Dit laatfte ver-

toont zigduidelyk in het viermaal overlangs ver-

groote Zaadhuisje by Letter è, dat, geopend

zynde en uitgebreid , van onderen voorkomt als

by c , en dus het driekantige Zaad uitgeeft

,

even veel vergroot hy \ welk in die Klepjes

was begreepcn. Deeze Klepjes ,zyndc de voort-

gegroeide Blaadjes van de Bloem , als gezegd is ,

hebben ieder zulk een Korreltje als een Beursje

uitpuilende, van binnen Sleufachtig en dus gc-

Ichikt om de drie uitfteckcnde hoeken van het

Zaad te bevatten. Zeer fraay zyn deeze rosach-

tige Klepjes verfierd met een geweefzel van

bruine Adertjes. In 't Bloempje komen die Kor-

relachtige Blaasjes veel kleiner en byna onzigt-

baar voor.

IX. (y) Patich met tweajl. BI. de Klepjes getand

marhTmus. ~ CU KorreUraagcnde y de Bladen Liniaal.
Ocverlche.

(O) Rumex Flor. Hcrmnphr,



Hexandria,
Aan de Zeekusten van Europa, zo in Italië^ VI.

als in Sweeden , groeit decze , die de Bladen 'vtu^*
zeer fmal en fpits heeft, den Wortel rood, detiooFo-

Bloemen geel , weshalve het Anthoxanthon \

is geheten. Het heeft

n een Handpalm,

(lo) Patich met tweejl BI de Klepjes getand

en Korreldraagende ] de Eladsn lang Hart- du-^irua-

vormigfiomp en ruigachtig. G^iniktc.

Deeze groeit op de Velden in Italië. Wegens

de langte der zy - Takken , die wyd gemikt

zyn , heeft zy deh bynaam.

(lO Patich met tweejl. BI. de Klepjes getand xi.

en Korreldraagende ; de Bladen lang Hart- spSbil'

vornug ge/pitst. iig««

De SpitsUadige Patich komt in onze Neder-

lan-

II. N. 31?. Lapatham Aq. Luteoli folio. Toubnf. /«;?. j 04.

Lip. Aq. anguft. acum. Folio. Bocc. Mus. 11. p. 14;. T.

104. Lüp. minimum. C. B. fin. iis. Anthoxanthon. j. U.

Rumex Flor. Hermaphr. Sec. Mat. Med. 176. .

8. R. Lugdb. ZZ9. GOUAN Mor.sp. 186. GEB. Prt

AM. jIuJ?, 10?. GORT. £^g. 104. Lapthum acuru

. DEKL. vut. Stok.
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IV. landen en in andere deelcn van Europa , by dc

^^viL*" Gekrulde en andere Soorten van Wilde Fatich

Hoofd- voor , welke het Landvolk Leeken noomt , mis-
5TUK. fchien om de verachtclykheid van het Kruid, In

Provencc noemt mcnze Rénebre» In Svvitzerland

groeit dezelve, zo de Heer H aller aante-

kent j fomtyds drie Ellen hoog. Hier vak zy

kLincr en fchynt dikwiJs naby te komen aan de

Bloedflrcepige , voorgemeld. De allcrklcinflc

Spitsbladige van Lob el zal hier ook behoo-

ren : maakcnde hec verfchil van den Grond en

Groeiplaats dat onderfcheid van Gewos. De
Wortel is geel en komt, zo wel als de Bladen

cn 't Zaad , onder de VVinkelmiddclen voor.

Men hecfcze uitwt^ndig als zuiverende, tegen

Huidziekten; inwendig n's Ontlafting ir.ia'xcnde,

voorgcfchrecvcn ; waar in dceze Soort meest be-

antwoorden zou aan den Griekfchcn naam. De
Wortel tot poeijer en met Hennendrek tot een

Pap gemaakt, zegt men een zeker Middel te-

gen Schurft te zyn , by *c Gemeen in ge-

bruik (}•

xn. (12) Patich met Wsejl. BI. ^ getande Korrel-

ihJ^^f^fus.
draagende Klepjes en lang Hartvormigs

sto^p- JtornpacJitigc gekartelde Bladen,
'

Door
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Door de {lompheid der Bladen , by den VVor- jv/
tel naar die van Eectc gelykcndc, vcrfchilt dee- Afdeel^

ze alleen van de voorgaande , volgens C a m e- Hoo!^
R A u I u s , die 'er byna de zelfde kragten aan stok.

toefchryfr. Van de Water - Padch is zy door J^'iï^

dr* getandheid der Zaadklepjcs ligt te onder-
'

fchcidcn. Zy komt by de voorige in de mcefte

deelen van Europa voor , en overvloedig op

Zandige Gronden , als cok in de Moeshoven

van onze Nederlanden.

C13) Patich mt twee/L BI, en getande Klep* ^^^^^
jes ; byna maar één Korreldraagende ; de fuuhtr.

Wortelbladen Lierachtjg.
schoone.

Deeze heeft haar bynaam wegens de fraai-

heid van 't Gewas, welks Wortelbladen naar

ccn foort van ouderwetfche Schilden, of naar

het Speeltuig, dac men een Viool noemt, gc-

lyxcn. Zy loopcn naar 'c end rondachtig en

brceder, hebbende wederzyds een uitgulping

by den Steöl. De Stengbladen zyn langwerpig

Eyrond en niet uirgehoekt : de Bloemtakjes

omgcboogen : de Klepjes van den Kelk getand ,

aan de tippen flomp, waar van het buitenge

II. p. SS 8. RAJ. w/i.

TlLL. Pi$. 93. T. 37

S. GORT. iJc/j. 10:

II. DVLU VIII. SXQ»
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IV. een Korreltje draagt , in de overigen is het

^Tirf^' ^^^"^ C*> De Groeiplaats is in Engeland,

Hoofd- Vrankryk en Italië , ja, volgens Boerhaa-
STUK* ook in onze Nederlanden.
Dritwy.

v>se, Tweeflagtigc, die dc Klepjes zonderKor-

reltje, of naakt, hebben.

XIV. (14) Patich met tweejl. BI, en getande naakte

Buc^phaio. Klepjes ; de Steeltjes plat verdikt en omge-

Thorus. loogen,
Osfekoppi-

De omgekrulde Kelkblaadjes geeven aan de

Zaadhuisjes de vertooning van een Osfekop , in

decze Soort , welke Zuuring van Napels met

Ocymum - Bladen is genoemd geweest , groei-

jende in Italië. Drie Bloempjes komen altoos

by malkander voor.

(i5) Patich 7net tweejl. BI. en ongetande naakte

^v ifer-"'" Klepjes j de Bladen Hartvormig glad , ge"

jpitst.

Door

(*) In deeze Soort fchyncn dan de Zaadklepjes van den

(r+} Rumêx Hor. Hemaphr. &c. H. Ups. 90. Ram. Fr.

Mnegr. T. i. Hydr(

Xt6. Lapaihuia Aq. 1
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Door deeze bepaaling inzonderheid wordt dce- IV.

ze Soort van de Gekrulde Patich onderfchciden , ^"v""*'
by welke zy aan de kanten van Slooten en Graf- Hoo^w
ten, Meircn cn Moerasfcn, zo in onze Neder-""'^'

landen als door geheel Europa groeit. Men vindt „.•^y'"'^^'

'cr een Grootevan, die de Bladen dikvvilsmeer

dan een Elie lang heeft, op fommigc plaatfen,

en de Steng één of anderhalf Elle hoog, en

eene welke Kleine Water - Patich genoemd

wordt; hoewel Boehmer deeze, in deLeip-

ziger Kruidbefchryving , voor eene byzondere

Soort houdt. Münting heeft, met veele re-

denen, getracht te ftaaven, dat de Groote Wa-
ter -Patich de echte Britannica der Ouden zy,

cn die benaaming moest, volgens hem , niet vaa

't Eiland van Groot Brittannic , maar van de

kragten afgeleid worden. Brit, zegthy, bete-

kent by de Friezen vastmaaken, Tan een Tand
cn ica of hica uitwerping. Dus zou die naam een

Kruid betekenen , 't welk Tanden , die wagge-

len en anders uit zouden vallen , vast zet. Een
famcntrckkendc kragt heeft , zo wel als een bit-

terachrige wrange Smaak, in de Wortel plaats,

gelyk in deSpitsbladigc en andere Soorten. Dee-

ze is 't , welke eigcntlyk Peerdick of Faardik

geheten wordt. Men noemtze , in de Elfaz,

Water - RJiabarber : want , op drooge plaatfen

gereeld, heeft de Wortel een aanmerkelyke pur-

geerende kragt en wordt derhalve het Gemeen ,

door fomraige Chirurgyns, by dubbelde Giftc ,

in

II. DtEL. VIII. STUK,
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IV. in plaats van Rabarber ingegeven; zo Doktor
Afdp.el. j^tAppüs verhaak (*>

Hoofd-
stuk. (16) Patich met tweejl BL en effene Klepjes i

^vr.^ de Bladen Hartvormig ; de Steng Boom-

tige. Deeze Roomachtige Patich , met byna ronde

Bladen , in de openbaare Kruidhoven bekend en

van de Kanarifche Eilanden afkomftig, heeft de

Bloem in drieën , niet in zcsfen gedeeld , zegt

de Ridder. Het Maankruid der Arabifche Wys-

gcerenhadt Klyfachtige Bladen, en fchynt der-

halve hier van te verrchillcn , doch de Heer

H ALLER merkt aan, dat de Blaadjes in de

jongheid rond, inde volwasfene driehoekig zyn.

(17} Patich met tweejl. verdubb. BI en alk

Klepjes zeer groot y niesachtig , omgeboc»

V/'/'icnrius. gen', de Bladen onverdeeld.

geudc. Vrugt van dceze is Blaasachtig, waarvan

zy den naam heeft , komende ook in de open-

baa-

(») Hl/l. Plant, M/M. p. 163.

tiinatis &c. H. Clif. Ups.
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baare Tuinen voor. Men vindtze Amerikaanfclia

Zuuring, met zeer lang gelteelde Bladen
, by de vu,

Aucheuren genoemd. B a ü h r n u s befchryftze Hoofd.

en MoRisoN beeldtze af, onder dien naam.
/j^^^j.

L(iNN-ff:üs, echccr , ftclt de Groeiplaats in««a.

Afrika te zyn ;bevoorens in Afrika en Amerika:

JBüRMANNus in Afia , Afrika en Amerika»

De laatfte hadt een Zuuringachtige Patich met

rondachtige Bladen van Java ontvangen; doch ia

de Afbeeldingen van deeze Soort zyn zy zoda-

nig niet. Het is een Jaarjyks Zaaygcwas , welks

Bladen driekantig of Pylvormig als die der Mel-

de j en zeer lang gcfteeld , een Zuurachtigen

Smaak hebben, volgens Baühinus.

Patich mt tweejl, afgezonderde BI. het xvnr.

ééne Klepje een groote Viezige Netswy^ p^yZ'""
7£ Wiek hebbende : de Bladen als uitge^ R«>«-

knaagd.
''"""^**

De geleerde SHAwvondc deeze Soort, gelyk

uit dc bcpaaling blykt, in Egypte : Forska-
o H L hecfc wel de Blaasdraagende , maar niet

deeze, aldaar aanp;etrofFen, Het kan deGefchil-

derde (^Rmnex pi^lus) niet zyn, welke zyn Ed,

byRofette doorgaans op Zandige plaatfen vondt:

want die hadt de Klepjes Korreldraagende onge-

tand ,

(18) Rumtx Flor. Herraaphr. dlftlnajs Sec. R. Zwii.ijo.
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IV. tand, de Bladen Liniaal ,
Vinswyze gekarteld

^'ui.*"
Bladen zyn hier op de kanten als uicge-

HooFD fcheurd ,
gclyk in de Rakette : de Klepjes van

«TUK. Zaadhuisjes wel een Duim groot, Rooskleu-
^_^fKw>-

j.jg ^ aan de kanten getand, rondachtitr, doch

van onderen en van boven in tweeën gefplecten»

XIX. (19) Patich met tmefl afgezonderde BI. Hart-

T^^uIkuj. vormige Jlompe , efftnrandige Klepjes en

Bat'ban- E^jTOTid- tylvoTuiige BMeu.

De Bladen zyn in deeze , die in Barbarie en

Spanje groeit, ook uitgehockt. 't Gewas is bng

bekend geweest, en wox^t Sti7ikende Zse-Fa-

tich genoemd van B a u h i n u s , die zegt , dat

het aan den Zeekant niet wyd van MontpeÜier

voortkomt. By Gouan nogthans vind ik het

niet gemeld. Het blyft over.

XX. (20) Patich met tweejl. BI. , Piekswyz' Hart-

^'rain-' vormige Bladen en ronde Stengen.

Cl 9) RumxVloT. Herm. dift. «ec. Acetof

I
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jDecze Soort i? de door geheel Europa 2:0 be-

kende Tuin-Züuring , wclke men, by M üN-'^''yj^***

tiNG, in Gemeene, in Roomfche of rondbla- ffooFD-

dige en in Spaanfche j die de groot ftc is van^^""^;

Blad , onderfcheiden vindt. De Gemeene is dour„;^7'"^^'

R A Y op Gebergten iri Etigeland j door H a l-

LER in Switzerland, op de Alpen, door Vol-
KAMER in Beijereit wild grocijcnde gevon-

den (*). Door kweeking fchyntdie zodanig ver*

ianderd te zyn , dat zy ronder en grootcr Bladen

heeft, wordende dus gcmtenlvk Ziiurirg ofook

Zurkel) in 'c Franfch Ozeille of / igrette ^ in 't

Engclfch Sofrel , in 'c Hoogduitlch Ampfef

Sauer - Jmpfer , in 't Spaan fch Azederas en in

't Latyn Acetofa geiioemJ, wegens den yiiuieü

Smaak, die *er ook, by de hedendaagfche Grie-

ken , den öa^m van Oxalis aan doet geeven.

De kleine Schildbladige Züuring , in de Kruid-

tuin te Padua gegroeid , met kruipende Stenget-

jes van vier Duimen lang en Blaadjes als eeö

Nd'

() Z;oncI«lingis't,datmenzé, in Switzerland en Provence*

Qraauwbiinderland j aan de Grenzen van Swaben, ouiftrecks

Plun^ overat groeijende gevonden is in de fchuinfe Beddin*

gtn van bcweeelykc Steenen , aldaar Rieferfin genaatnd. In

Provence groeit zy , volgens Gebaro , op Steenige Berg - Vel*

• den en in de Valejen j wild. Te MontpeUier in Lm^'uedofc

U-ordc zy volgens GouAN, gelyk by ons ia de Tuiijcn, g««

IccIJ cn tot Moeskruid gcliojden.

Cr 1
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IV. Ncisel grcx)t; wordt als eene Verfcheidenheid

'vü!'" hier t'huis gebragt tot dit Gewas , 't welk 'er

Hoofd- ontzaglyk van verfchilt. De Geftalte is ieder-

*^"^» een bekend. De Bladen (taan niet alleen over-

•^ge!""^' end , ma ir vooral , w^nneer het in 't Zaad (chiet,

de Stengen , die flevig zyn en fomtyds opfchie-

tcn tot twee E^len hoogte ,
zynde dan beladen

met een groote Aair van Bloemen , op welken

gemeenlyk een driekantig zwart glanzig Zaad

volgt. Men vindt nogthans gewag «emaakt van

eene onvrugtbaare Zuuring van deezcn airt , die

het Mannetje fchynt te zyn van deeze Soort.

De Tuin - Zuuring is van grootcn dienst in de

Huishouding» dewyl zy allerley üwrt van Mnes,

Vleefchnat en Sausfcn, fmaakelyk niet alleen , maar

ook gezonder maakt ,
voor heete Galachtige Ge-

fteilen , in welken dit Kruid, door zync verkoe-

lende hoedanigheid , tot een Geneesmiddel kan

ftrekkcn. Het bedwingt de Galbraaking en her-

ftelt dcn Appetyt
j
ja neemt de Dorfligheid weg

,

in allerlev bederflyke Koortfen. Men kan het

uitgeperfle Sap of Afkookzel der Bladen gebrui-

ken laaten. Het Zaad heeft een Hartflerkende

hoedanigheid en is eenigszins famentrekkende

en üoppende , gelyk inzonderheid de Wortel ,

die aan 't Afkookzel eene roode Kleur mede-
deelt.

(21) Patich met tweejlagtige Bloemen > dietnn

Meeldraadjes hebben.

Dee-

Cii) ^"mtx flor. hcrmiphroditij digynis. ƒ/. CUff, n»-
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Deeze, die de Rondbladige A^pifchc is van C. l^'*

Bauhinus, heeft hen Loof als van Lepel-
^^''J'i^^''*

bladen , doch eenig^zins uitgerand. De Kelk floom-

is twcebhdig , zo wel als de Bloem, die zes^^"^'

Meeldraadjes en tweeStylen heeft, verfchillen-„,-^.^^''^^'

de dus aanmerkelyk van de anderen. Het Plant-

je , op de Muuren van een Gasthuis op den

groeten St. BernhardsBerg, in Switzerland, ge-

vonden , was minder dan een Handpalm hoog

en hadc zeer lang gefteelde Blaadje??. Het groeit

ook, volgens Linn^eüs, op de Laplandfche

Bergen en volgens G e r a r d in Provcnce.

*** Met tweebeddige Bloemen.

(21) Patich met tmejlagtige onvmgtbaare en xxrr.

F'romvelyke Bloemen, met gekartelde naak' A^tZ's!
te Klepjes en Hartvormigeftompe rimpdige Aipüchc-,

Bladen.

De Monniken - RImbarber dc: Winkelen wordt

R. Lugd''. 130. Fl. Snee. Lapp. Acetofa rfttiindlfolla Alpine.

C. B. Pin. 114. Prcdr. J5. Oed. Dan. T. 14- Acctof.i re-

cetofa Bticaniiica lotundifolia. Fr. compresfo. Blair Obs.

pens, Coch'earise foliis &c. Pluk. A^m. g.

liu.n. HALL. Helv. 170. La?. Hort. roti

num. C. B 115. rotuBdifbüum. Clüs.,

barbnum M^nachotunr. M.it. Med. 17S

Cc 3
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IV. geacht deeze Soort te zyn , welke in Switzerland

^^^f^^
zeer gemeen is oiatrect de J3erg - Stallen op de

Hoofd. Alpen, Het komt ook in de ZuidcKke deelen

STUK, van Vrankryk voor, en op verfcheide plaatfea

Duitfchland. Ten opzigte der Ooftenrykfe

Eergen fprcckt Clusiüs 'er dus van. » Op
j, alle die Kuggen , inzonderheid omtrent de

„ vogtigfte plaatlèn , alwaar de Bedien , die

3, men 'er in de Zomerfche Maanden voedt

„ gewoon zyn om te drinken by een te komen,,

valt zeer menigvuldig die groote Patich,met

hreede en cirkelronde Bladen, welke fommi-

33 gen verkeerdeh k Rhabarber meenen te zyn.

5, Dezelve, nogthaps , heeft den Wortel niet,

„ gelyk menze gemecnlyk afbeeldt, even als

„ de'Ra lys of Paarden • Patich (*) , regt in

3, den Grond neerdaaicndc, maqr langs de Op-»

3, pcrvlakcc , byna als die van de Kalmus en

3, Irisfcn, kru pende3 fomtydseen Armdik,mct

3, Vezels hier en daar vast , voorwaards aanr

3, grocijcndc en vnortloopcnde , gelyk die van

de Ka'mus en 't Salnmons- zegel Kruid , van

binnen uitdeDgeelen paarfchachtig. Gedroogd

zynde , zweemt dezelve naar Rhabarber cn

3, kleurt riet minder af."

Dit l .ruid, dat in gcfialfc en grootte naar de

Rhabjrber zweemt , is van fommigcn daar voor

gehouden en gebruikt ; doch het heeft naauw-

lyks
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lyks andere hoedanigheden dan de ^^^'"''^^'^
^J'^^^^

Patich of Paardik , '/o L o b e l aanmerkt , door ^vn^^*

wien nogthans de onderlte Bladen , voUens ^^^ofo-

Halliü, te rond zyn afgebeeld. Deeze Kruid "^J*

.

kenner houd: hetzelve , benevens de voorge-«i/»."

melde Spitsbladigcen Gekrulde , alsook de Groo-

te. Kleine en allerkleinlte Water- Patich , aK

temaa! voor Vcrfcheidenheden : „ vs^ant, zegt

5, hy, de Kransjes, die in de jonge Plant zeer

digt by elkander waren ,
verfpreidcn zig door

3, 't opfchiercn : de Bladen , onder aan ftomp

j, en breed , worden fmaller en fpiifcr naar bo-

j, ven : in de jongheid krullen zy zig aan de

j, kanten om; doch worden vlak in de Oudcr-

„ dom. De Goudkleur der Aairen vcrdwynt op

„ zyn tyd, en worde donker, zo door de Meel-

„ draadjes als door de Zaaden. De Bladen, tus-

j, fchen de Kransjes, zyn in de jonge Plant vcr-

borgen , doch komen te voorlbbyn in de vol-

wasfcne en lleeken uit , en wac dies meer

Indien echter de hier voor befchreevcne Pa-

tich -P'a' ten twccflagtigc Bloemen Ixhben , zou-

den zy weczei^tlyk van deeze verfchükn, die,

volgons de Waarncemingcn van Zin iNn)5, by

Gottingen, de bovenlte Bloemen van de Aairen

Kfannelyk , de onderden Vmuwelyk heeft;

zeer met het vcreifchte tot bevtugtingovcreen-

komüig ; en Hartvormige l;laden,van grootte

als die van de Rhabarbcr , doch gerimpeld , vol-

gens LiNN yEus.

Cc 4 Ca3) Pa.
II. DaEL. VIII. STUK.
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(23) Patich met Manwyvi^e Bloevie (t)>
de Vroumlyke Kelken eenbladig ; de buiten-

Jle Klepjes met omgeboogen haakjes heb-

bende.

Dc Kandiafche Bette met gedoomd Zaad is

i-hier betrokken. Men vindt 'er de Afbeelding

van by C. Bauiiinus , die aanmerkt dat de

Stengen een £lle lang zyn en langs den Grond

verfpreid: de Bladen als die der Zwarte Beete,

doch kleiner en lang gefteeld. Men vindtze in

de Europifche Kruidhoveo, Tournefort
hadtzc tot de Spinagic t'huis gebragt.

(24) Patich met Tweehuhige Bloemen ^ Pieks'

w^j' Lancetwrmige Bladen en uitgebreid»

In iLalie is de Groeiplaats van decze, welke

Daar onze Veld-Zummg veel gclykt en 'er wel

Hiji. II.
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een Badaard - Soort van zou fchynen te zyn; [V.

doch de Ooren der Bladen gaapen van agterea
'^^^y^^J'*

meer en de Stoppeltjes zyn langer: terwyl zy Hooyij-

veele Knobbeltjes aan de Wortelen hangcnde'TUK.

heeft. De Steng is opflaande en niet getakt

volgens den Ridder.

(25) Patich met Tweshuizige Bloemen en Piek- xxv.

vormige Bladen , die gevingerde Ooren

hebben (*). veewceii-"

Op de Bergen van Toskanen , het Napelfchc

,

als ook in de Levant , wordt de Groeiplaats*

van deeze Soort gefteld te zyn. De Vingerach-

tige verdeeling van de Kwabben der Bladen maakt-

ze zonderling.
~

(26} Patich Tweehützige Bloemen en lang' xxvr. •

werpige Pylvormige Bladen. Dif^'y^^S

linor erefta Lobis multifidis. Bocc Alu

(*) Ik volK 1

U. DSM., VIII STUK,
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IV. Dit Kruid , onder den naam van l^eid-Zun<.

^vJ';'
ring by ons algemeen bekend, groeit v, de

Hooi r.- V\ eiden of Graslanden door byna geheel Euro-

pa. Men noemt het , dciwogen , in 't Fraulch

^^g'''"^"OzeUle de Préz, als ook Vineite Saliette; m
't En^Llicli Wild Surrel of V\ ildc Zuuring. Zur-

kel is de benaau.ing , die 'cr op fo.nm'gc plaat-

fen van ons Laiid, zo wel als aan de'l uin-Zuu-

rin^ of Spaanfche Zuuring , voorgemeld , door

onze Landsgenooten aan gegeven wordt,

In dit bekende Gewas zullen weinigen opgc-

merkt hebben, dat 'er van hetzelve Planten zyn

die alleen Mannetjes en anderen die niet dan

Wyfjcs Bloemen draagen : weshalve hetzelve

tot de Tweehuizigen behoort. Onder de Kruid-

kundigen zelfs zullen vcclcn , mi^fcliien , niet ge-

let hebben op het oi dtrfcheid dier Planrcn, „ dac

„ raamelyk de J\ia7Z72c?;Vx kleiner zyn , metpaar-

„ fche Bloeraftcelijes en gaapcnde Kelken , heb-

5. bende zes Ivlceldniadjes met gcelc Knoojcs,

3, die paarfch worden , uitgenon;cn het V'oet-

Huk, dat geel blyft: dat de PFyfjes-PïmKcn

„ ^rr oter zyn , met de grootlte Kelkblaadjes

„ rmgcbc.ogcn , de kicinften opgeregt , het

„ Vruf ibegn zcl dekkende , dne Srylen mee
rrode ^ci iinmdc Stempels : a's ook dat de

K'(pjc5 nlItrL-s , tot w rwtidcns toe, ver-

„ h' .k'n." Uis heeft loktor S co poli die

ordTfct-eiJ , wel waardig in een zo gemeen
Phirtje onzer Velden nitt een keurig Oog nage-

gaan tc worden, voor^elleld en befiuit daar uit.
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dat de Mannetjes - Plant , tot dc bevrugting , IV.

niet grooter behoeft te zyn dan dc Wvfjes. In ^^'"^•^^^«l.

de Tweehuizigcn , inderdaad , w-ar het Stuif- Hoofq-

niecl door den Wind moet ovcigcbia:;c worden ,'5tuk,

kan dit kleine verfchil van hoogte weinig nadt.-el ^.^y'^''^^'

doen. Ondertusfchen vergaat wel het derde

deel der Wyfjes- Bloemen zonder /,ig tot Vrugt

te zetten, offchoon zy het Mannetje zeer naby

hebben , getuigt die zelfde Iheu
Aanmcrkelyke Verfcheidenhcdcn zyn tot dec-

ze Soort betrokken. Behalve die met witte

Bloemen , door Tournefort waargeno-

men , komt 'er ook een Gekrulde op 't Tapyt.

Deeze allen groeijen op de Velden ; doch de

Zeer groote Wilde Berg -Zuuring van C. B Au-

HiNüs is door S>-[iEucnzER,HALLn:a
cn anderen, op de Switzerfchc Alpen gevonden,

groeijende, tej>en dc na'uurder cirdv.re Planten,

op de hooge Vel 'en hooger, d-in in de Valei-

jen. Nog ecne, die een zeer breed fUad hcefc,

nam Boccone in Italië op de Berden waar.

Deeze beiden vcrfchillen anders niet van de

gcwonne Veld - Zuurinty.

Het Loof var. deeze Plint komt met deTuin-

Zuuring, in hncdmigheden , byraovercen. Min
kan het als S ilade nutti^^en , gelyk by \ Lan Ivolk

dikwils gefchirdt. In de koude deden des Aard-

bodems vcritr. kt het voor de Ingezetenen en

voor 'c Scheepsvo'k, dat 'er aanlandt, tegen 'c

Scheurbuik toiMedicyn. De Groenlardcrs iiion-

gcn, ten dien einde, de Bladen van Vcldzuurinj^

II. DEii, VIII. Stuk,
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IV. en Lepelbladen , in hunne Pottagiün on icr-

AroiaL een (^). Voor 't overige is aan den Wortel een

Hoofd- byzondere kragt, tot het wegneemen der Ver-
STUK ftoppingen van de Lever, toegefchreevcn BoEa-
^öriewy-

jj^^yg pi'ces het Zout, door Kr>'(tallizatie uit

het geperftc en geklaarde Sap bereid , in heete

Ziekten en Rotkoortlen grootelyks aan.

xxviT. (2j) Parich met T^veehuizige Bloemen enLati'

^cIu/hI '^e^vorrnig Piekiwyze Bladen.

Zuxkdf Dit KruiJ is, in zyne Verfcbeidenhcden , ge-

roep- zaam kenbaar aan de Piekswyzc figuur der

Blaadjes, die by Camebarius, Dodo-
neus en Lob EL , vry wel vertoond wordr.

Het groeit ook in alle dee'cn van Europa en

wordt door dc bcnaaming van Schaaps - Zurkel

of Kleine Wilde Zuuricg, onderrchciden : want

het Gewas valt in allen deele kleiner, dan 't

voorgaande. Op Zandachtige Gronden groeit het

dikwils zo overvloedig , dat het Koorn daar door

verdrukt wordt : gelyk in Brabant en Vlaande-

ren veel plaats heeft. Een half Voet zyn dc

Sten-

(*) BABTHOL. Aa. Med. 1(571. Obs. 9.

n. Clii;. 3tc. &c. utfupia. Acetofa iTrTenüs LanceoLui. C

Ic. i9'. Oxt is minima. DuD. Fempt. 650. Vak. 2. Acetofa

thom acetüfum &c. Hali.. Huv. i6s.
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Stengetjcs zelden hoog en de Blaadjes niet bo- IV.

ven een Duim lang. De Bloem- en Vrugtmaa-
y^f^*

king komt overeen ; maar 't Mannetje is hier Hoofd-

zo groot als 't VVyfje. Somtyds kruipt het > fom-

tyds üaat het overend. De Blaadjes zyn lang-

wcrpiger of ronder, en hebben fomtyu's krom-

me haakige Ooren , fomtyds eenvoudige by-

hangzels , fomtyds in 't geheel geen Ooren of

Haaken , die aan de bovenfte Blaadjes altoos

ontbrcckcn. De Smaak is zuur en in kragten

komt het met de voorgaande overeen.

Ca83 Patich met Tweehuizige Bloenen , Lan-
^l^^l;

cetvormige gefheelde Bladen, en omgeboo' *euitMtut.

gen Vrugten met kanthaairige Klepjes. Z'fSt"

Die Kruidje heeft Bladen als die van de
Schaaps- Zurkel, doch geheel zonder Ooren of
Haaken ,

zf^gt L 1 n n iï: u s. De Afbeelding van

C, B AUHiNus toont, dat deze! ven zeer Lan-
cetvormig zyn. Hy hadt die van het gene in *c

jaar 1594 , in de Tuin des Hertogs van Wir-

temberg , bloeide , ontleend , en noemt de

Zaadhuisjes ftekelig. De Stengetjcs waren ruim

een Handbreed hoog. Het groeit , volgens den

Ridder, op Kandia en in Spanje.

(^9} Pa-

(it) Rumex Flor. Dioids Sec.

gandix. J. B. Hiji. II. p. s^ï.

lUDUU VIII. STOK,
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IV. (if)) Patich met Bloemen, Hartvot»

AfDEEL. Piekswyze Bladen en leggende Swjgen j

Hoofd- die hoekig zyn,

STUK.

XXIX. In de üpüiKche Tuin heeft dit Gewas, Vad

^Tur'ilni de hooge Gebergten by Bononie in Lombardyé

z^uuttif
ail<om(ti^', geen Bloem willen vertoonen, niet-

""""
t 'g: rftaande het zeer weeldig groeide, brengcü-

de een menigte van leggende , Takkigé, hoe-

kige , geftreepte Stengen , die één of anderhalf^

Voet lang waren, uit een Wortel met dergely*

kc Knobbels daaraan hangende, als in de Knob-

bel-Zuuring , voort* De Bladen, van gezegde

gedaante, waren üitermaate zuut , aan den rand

paarfchachtigj gegolfd en naauwlyks gekarteld,

Zy zyn Idngcr dan die van de Veldzuuring ^ zo

L i N N iï: u s aanmerkt. Hier mede wil zyn Ed*

dat men ccne Kaïpfe Zuuring ^ Plant, doorPiu-

KENET^ afgebeeld , zal vergelyken.

vsfY. Danr zyn genoegzaamc redenen , om die ja-

^ panfche Plant, waar van ik in Fig. 3, op Plaaï

XLVII , de Afbeelding mededeel , insgelyks tot

:.;i..dit Geflagt te betrekken. Ik geef 'er derhalve
^'

3. naam van Ktoontjes - Zuuring aan* Zeer

blykbaar , immers , heeft dezelve een algemeen

Kroontje, uit byzondcre fimengefteld, hebben-

de het cerfte een éénbladig, dc anderen veel-

bla*

folio. Bocc. ^lus. laj. T. izö. PLUK. Piy'' T. iiu f. a*
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bladige Omwindzels. De Stcpg is kruipende , .

hoekig of gcfleufd , bogcig en met Knoopcn , ''"'if^*

aan ieder van welken zy een graote V liezigc '^oo^o-

Scheedc heeft, zo wel als aan den oirfprong''^"^

der Takken en Bladfteelen. De Bladen , wier «/aT"^^*'

figuur Fiekswys' Hartvormig of Spatelachtig is,

zyn op de gewoone manier geaderd, niet fterk

geribd en hebben middelmaatige Steelen , die

vry dun zyn. Geen Wolligheid heeft in 't gehee-

Ie Gewas plaats. Op 't end der T-ikken komt,

uit een dergelyke Vliezige Beursachtige Schee-

de , het Bloemfteeltje voort , dat de Kroon draagt

,

benevens nog een byzonder Steeltje , met eea

enkeld Kroontje , hocdanigen 'er vier op hec

andere Steeltje zyn , elk een byzonder Stee lije

hebbende. Van de Omwindzels heb ik gefpro-

ker. 't Getal der Bloempjes, in ieder Kroon-

tje , fchynt omtrent tien te z*h. Blykbaarlyk

hebben dezelven , d-^or 't Mikroskoop onder-

zogt zynde , een Kelk die verdeeld is in drie

fpitfe , waar binnen drie ftompe Bloemblaadjes,

Jn 't midden van de Bloem zyn drie lange dun-

ne witte Stylen , ieder met een roodachtigen

Stempel geknopt , en omrini»d van zes kortere

Meeldraadjes met groote ronde Knopjes.

Dus komt het getal, gelyk de Ridder fpreekt»

in dceze Plant volmaakt met dit Geflagt over-

een () , cn , zo veel ik zien kan , in decze

klei-

(*) Dat ii Cahx 3 Ml*': CmU* j fttala; Stamna ê

Styli 3 I &». I.

11. Dnu VIII.
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IV., yeioe Bloempjes, hebben zy een roodachtig

^'
vu!^* bruin , driekantig Vrugtbeginzel , 't welk de

Hoofd- overeenkomst nog vermeerdert. Maar, volgens

STUK. ondcrzogte Bloempjes, zou zy tot de Twee-

v^eT""^' flagtigen onder de Patich behooren. Uit de ge-

dagtc groota Scheedeo , waar uit de Takken en

Bladfcce'cn voortkomen , vermoed ik dat het

een Waterplant zy, in welken men meermaals

,

gelyk in het Fonteinkruid , zodanige Vh'ezige

Scheeden vindt ; dienende , naar myne gedagten,

om de nog tedere Knoppen voor de te fterke

aandoening *'an het Water te befchutten.

Van dit Geflagt zyn de byzondere Kenmer-

ken , een zcsdeelige Bloem , die agtcrom ge-

boogen if , zonder Kelk, en de Vrugc cenc drie-

zaadi;>e Bezie.

Twee vSoorten , beiden üithecmfche , komen

'cr in voof, naamelyk

In deeze Virginifche, welke naar het Paris-

kruid gclykt, is de Steng, op zekere hoogte,

Kransr

I
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Kranswyze omringd mee zes of zeven Lancet- IV,

vormige Blaadje?. Op den top grocic ccn trop-
^^Jfif**"

je van Bladen, 't welk ccnigc Draadachtig dun- Hoofd-

nc Steeltjes uitgeeft , die tiisfchen de Bladen

neerhangen , ieder met één Bloempje, dat gQ-rJu/'^^^

ftraald u , met omgeboogen Punten en bleek.

Op de Bloem volgt een vogtige Bezie , zwart

van Kleur , met drie of vier harde Zaaden.

(2) Mcdeola met gevinde Bladm , de Bla.id-
AvL/,i

jes overhosks. A^pata^n*

Dit Gewas, onder ccn naam van Afrikaanfcheachdgc?'

Klimmende Spergie met Myrthtbladen , door

TiLLius geboekt, is ook door Hkrman-
Nüs, als in de Lcidfe Tuin hevindelyk, afge-

beeld. De Stengen zyn rond en ongedoornd;

de Bladenkomen op ecne andere manier voort daa

in de gewoone Vinbladige Plai ten, en hebben

doorgaans zeven Blaadjes V/cdcrzyds. *£ Gcwaa
klimt dikwils op , tot meer dan eens M.ns
laogtc hoog. De Bloemen komen, aan Steeltjes

hangende, uit de Oxels der Bla^len , en ópde-

zelven volgden fchoonióoJe Besfcn, als died.-r

Spergies ,
volgens II e u m a n n u s.

Van dc Veelwyvigen komt in deeze K^asfe

ééd

fï) Medtola ïoh pInJistIi , FoIioHi ötternis. Aspar. Fo!.

ovato-lanceolatis 8ec. //. Clif. 122. R. Lugib. 29. Asp.Afr.

fcandens Myrti folio. TiLL. Pis. 16 T. 12. f. i.z.Lurul

«7s. T. 6gi.

Dd
II. DEEL. VIII. STÜK.
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één Geflagt voor, 't welk den raim voert vaa

A L I s M A. Water- Weegbree.

Den Griekfchen naam Alismay van D i os-

co ri des atk-om(lig , geeft de Heer Lin-
N ü s aan dit GcHagt , waar in verfcheide Soor-

ten van Water -Weegbree begreepen zyn.

De byzondere Kenmerken beftaan in een drie-

bladigen Kelk en drie Bloemblaadjes , met zes

Meeldraadjes en verfcheide Stampertjcsj , vol-

gende daar op vecle Zaaden. 't Getal der Soor-

ten is agt, als volgt.

(I) Water - Weegbree met Eyronde fpitfe

Bladen en Jiomp driehoekige F'rugten»

De twee VerfcheiJenheden van dit Kruid ;

waar van de eene, die Breedbladig is , zeer fraay

by Camerariüs, de Smalbladige by Lo-

BELenDoDONéos afgebeeld , komen door ge-

heel Europa ain de kanten van flilftaande Wa-
teren en in ondiepe Meircn of Moerasfen voor.

Men zietze by ons , aan den Duinkant en el-

der?,

4SJ. P- i57 f^'Z- Xlir. Gen. ^60. p. 2%^. Gouan Momp.

I. p. 77- Plantapo Aq. Jatifolin. C B. Pt». 190. Planngo A-

quatica. Cam. Epit. z6^. ^ raat. Aq. anguftifoiia. C B-

fin. 190. Hant. Aq. OoD. Pemp:. p. 606. Phnt. Aq. Fol.

Bet» aut Plantsgin s , Florc Gallii albi. Loa. U. 300. DoflU'

fooiiun, H4I.L. Heiv, 300.
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öcrs ) veel in zodanige Slootcn , inzonderheid iVt

de Breedbladige , die degemeenfle is. Misfchicn
^^J^j**"

komt het verfchil der Bladen alleen van dchoe-HooFO-

danigheid van den Grond, 'c Gewas verhefc zig""^-

boven 't Water , zo met zyne Bladen als Sten.

gen , welke met een fchoone Aair of Pluim van

witte Bloemen, praaien. De Wortel beftaac uit

een dik bos Vezelen. De Bladen zyn , even als

in de Weegbree, oveilangs fterk geribd en lang

gefteeld. De Aair is aartig met haare Steeltjes

gekranst en decze wederom met kleiner Blocm-

fteekjes. De Vrugt is een Hoofdje van veele

eenzaadige Haauwtjes , in 'f ronde geplaatst»

doch in drieën verdeeld.

Men wil dat dit Kruid voor het Vee Vergif-

tig zy. F A B R E G o ü zegt , dit 'er Koeijen van

zyn geftorven. Deszelfs Sap is zo fchcrpj dac

mende Bladen tot een Blaartiekkend Middel ge-

bruiken kan , zo H A L I E R meldt.

(2) Water - Weegbree met Eyronde fpitfe tr.

Bladen, gekroonde Steeltjes en Kloutronde /tffj,"'

Frugten. Gede.

In Znid- Amerika komt d't Gcwr^s voor, 't

welk allergrootst f3amM iiu ii van I^lümikr
geheten wordt. De Blocui is geelacfatitj ,de Vrugc

Klootrond,

C3) VVa.

ïlantdg. folio, floic flamccntc, fr, glob«»fo. ÏWJM. Sptc.

Dd 2
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1V« C3) Water - Weegbree w^t langwerpig Hart*
'

^'vn!^* vormige Bladen en zeswyvige Bloemen : de .

Hoofd- Zaadhuisjes Elsvormig* -

Deeze Soort , die de Haauwtjes der Zaadea

^;['j^'^f„„^"Sterswyze geplaatst heeft en daar door, zo wel
;

Cfcitcrnde. als doür dc Eladen, zeer zigtbaar van de ande- ,

ren verfchilt, is , zo wel als de volgende. Da-

mafonium gewoemd dooï Vaillant en ande- •

re Kruidkundigen (^). Dc vermaarde ïouR-j
WE FORT hadt 'er, onder dien naam, een by- 1

zonder Geflagt van gemaakt en de Bloem , zo
'

wel als 't Zaadhulsje, zeer fraay afgebeeld; ge«

lyk men de gcheele Plant by L o b e L vindt. Zy

groeit in Engeland en Vrankryk op Waterige

plaatfen.

i\r. (4) VV ater - Weegbree met Jlomp Hartvormi-

Hm&' ' twaalfmaimige Bloemen en

ge. Haakig gefpitjle rrugten.

(3) AJiima Fol. Cordato - oblongis &c. Alisma Fruftu ieX-

corni. H. Ciif. i+i. GOUAN Monsp. 190. R. Lugdé. 4<-

Plant. Aq. Stellata. C. B. Fin. 190. Plant. Aq. minor alteia.

Lob. /«. joi. Damifonium ftellamm. Dal. Hi/l. lojs.

(* > VAltLANT vertaalt dat woord , Flate de Berger cf

Herders -flut en de Duitfchers noemen dit Geflagt Fro/ci-

lófftl , dat is K:krorf;h - Lepel ; welke l

'olio Cordifoimi. VAiLl,. Mem. de 1719. p. 28. Sagitraiia

rjrginiana &c. MoH. ttifi. lll. p. 618. S. ij. T. 4

lanunculus Aquaticus, Afaii foliis Sec. tLVM.Sp. j.Ie.aH-



H E X A N D R . I A. 42£

Deeze , die als een middelflag tiisrchcn de IV.

Water- Weegbree en het Water- Pylkruid uit-
'^^y^^^f'

maakt, groeit, volgens de Waarneemingen, zoRookd

wel in Zuid- als in Noord - Amerika. Ten min-^"^"*^*

lle wordt dc Water -Ranonkel, met Mans- Oor
„^l^,"^''^^'

Bladen , die aan dc Knoopen Kroontjes draagt,

van P L 13 M I E i< , hier ook t'huis gebragt.

( 5 ) Water - Weegbree met Jiomp - Eyronde Y-

Bladen en een%aame Bloemjleekn. n^anu'

(6) W^ater - Weegbree -mt Liniaal Lancet- vi.

vormige Uladenen Klootronde rappige Zaad- loidZ''''

huisjes, Sigï*

Deeze beide Soorten groeijcn op fommige

plaatfen van Vrankryk, Engeland en Sweedcn,

in de Slooten. De eerfte moesc niet verwarren

met den Water - Ranonkel ^ die Grasachtïge en

ronde Bladen heeft. Zy heeft doorgaans agt

Zaadhuisjes. De andere komt in onze Neder-

landen ,
overvloedig , in de Trekvaarten vm

Zuid-
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IV. Zuidholland , als ook in Overysfel en Vries-

^'vir!^' °P Landen , die Moerasfig zyn of onder.

Hoofd- Water (laan , cn elders , meest op Zandige Gron-
fTuir. jjen voor. Zy worde kleine W^ater -Weegbree ge«

Jii!^'"''^
noemd , dewyl de Eladen naar die der fmalbla»

digc Weegbree gelyken. Deeze beide Soorten

zyn zeer Ranonkelachtig.

VF. (7) Water- Weegbree TMtfiS/^vormigtf Bladen,

vonni-
Plantje, met witte Bloemp-

se. jes , doof den Heer Clayton in Virginie

waargenomen,

vin.
^ (8) Water - Weegbree met fpits Hartvormige

/oiiT."'"'" Bladen en gewrichte Bladfieelen,

hr..idbiadi- Yafj 2elf is de reden van den Bynaam blyk-

baar m deeze nieuwe Soort , in lealic op Wa-

terige plaatfen in de Appennynfchc Bergen waar^

genomen. Volgens de nadere bcfchryving heeft

zy de Bladen Hartvormig elFen, lang gedeeld,

naauwlyksgefpitsten de Bladfteelen maarflaauw

gewricht , komende de Bloemfteng vohnaakE

ïnet die der Water - Weegbree overeen.

VIII. HOOFD-

f7) Misma FoULs Subulatis. Gbon. fir^. S7- Sag. pudl»

(t) Misma FoU Cordatis acutfï &c. Bass. ^cl. Btnon^

nunc. pal. FJoicalbo,Gtam!nis PainasÜ fülio. TiLL./'»V.
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VIII. HOOFDSTUK. Hoofd-

Befchryving der Zevenmannice Krui-
den Clleptandria,) waar van maar weinige

Gejlagten voorkomen.

Onder de Zevenmannigen is het Geflagt van

JEiCulus , dacden Paarde-Karftengen Boom
bevat

, nog maar alleen , als Eoomachtig be-

fchrccven: des 'er nog vyf Geflaf^ten overbly-

ven , welke my thans te befchryven ftaan. Het

eerkc behoort tot de Eenwyvigcn (*) en voert

den naam van

Triektalis.
De Kenmerken zyn een zevenbladige Kelk en

zevendeeligc Bloem, die gclyk is en vlak, wor-

dende gevolgd van cene drooge Befie.

De eenigftc Soort hier van (O , groeijende
.

J.

in Europla'.

{*) Dat in deeze Klasfe geene Onderdeclingen zyn, gdykrchc.

ik bladz. 2*7. in het II. D. II. Stur. gezegd hel), ziet al-

leen op die der Rangen , v/aar van ik alciaar blidz. zzs

(O Trientalis Fo!. Lanceolatii irtcgerrimis. S>jf. Nat.XW.

fl. Lapp. 139. Fl. S^tc. 302, iz6. R. Lugdi. 438. Hall.

Opusc. I2J. KAL^f. Itin. D.p. z6i. Aiane Alpina. Schwenckf.

Predr. 100. fig. p. 99. fub nominc Pfjiiii mnern^ item

Btafiliana: ibid. p. 100.

Dd 4
II. Dk£i.. viiI. Stok,



in de Bosfchcn cn Kreupelhout der Noordelyke

^•dcclcn vna Europa, is onder den naam van

Wintergroen met Bloemen van Muur- bclchree-

ven en afgebeeld door C. Badhinus, die

aannicrkt dat 'cr ook een groote en kleine Bra-

filiaanfche is, waar van de laatfie volkomen gé-

lykt naar dc Europilche. Dcezc is een kleia

riarfjc , misrcliicn wegens het weinig aanzien,,

op zig zelve, lierha Trientalis gcnaami ; hoe-

wel 'er de dorre Berg- en Bofchvclden , zo ia

Lapland cn Swceden als in Duitfghland, onge-

meen door verficrd worden , wanneer het , ia

't. midden van Juny bloeijende , dezelven ak

met een wit Laken overdekt. Het groeit ook

op de Gebergten in Noord- Amerika en in Si-

Iczie. Dc Heer H a lle r vondt het zeer ge-

meen in de Bosfchen by Cclle in 'c llaDovcr-

fclje , QD keurt de bcfcliryvin^^ van L i n n iK u &

goed.

Dit Kruidje, dat naauwlyks een half Voet

hcKK' gvocit , heeft een enkclde Steng , eerst met

kleine (;n 'JIo Bladertjes , die opwaards vcrgroo-

ten, mnakcnic een Kransje van zeven
,
agt tot

liegen Bladen in de hoogte. De Bloemfteeltjes,,

die het a!diar uitgeeft
,
zyn fo.ntyds enkcid ,

fomtyds dubbeld cn de Bloem is doorgaans in

zevenen gedeeld , zo wel als de Kelk , die

parirfch is,, gclyk dc buitcnzyde van het Bloem-

blaadje 5 dnt van binnen Melkwit is met zeven

Meeldraadjes, die Goudgecle ronde Mcclkoop'

ies hcbbcD en ccn cr.kc'en Styl,

Dl-
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D I S A N D R A. IV.

Dit nieuwe Geflagc heeft de Kenmerken , wat
^.

het getal bclant^t, zeer onbcÜeOtJjg in ecne zelf-^Tuic.

de Soort cn Plant. De vcrdeelin^; vnn de Kelk auk-

en Bloem is van vyven tot agten en dit vol^t'"*-

ook het getal der Meeldraadjes, welken het van

vyf tot agt heeft , doch meest zeven en dus

is alsdan ook de Bloem cn Kelk verdeeld. Zy
zyn korter dan de Bloem, en hebber, Pylswy-

ze Knopjes. De Styl is Draadachiig met een

enkclden Stempel cn het ZnaJhuisje Eymrd , vai

langte als de Kelk, tweehokkig , bevattende

veelc Eyronde Zaadjes.

De eeniglte Soort (i) , weleer Silnhorpia
J-^^

genoemd geweest , is een Plant met le^gerdc ,;,r 'L'

ronde , ruigacntige Stcugen j van één of twee ""^^ ^

Voeten langte. De Bladen , die Nicrachtig rond ,

rcct dertig Tandjes, gcftceld en ook ruig zyn

,

f'jvocijen overhocks , en hebben Blocmftecltjes

in ,de Oxclen. Dceze komen meest dubbeld ,

zelden één- of drievoudi^^ voor : zy zyn dun

,

ftaan regtop , ieder met óérc Bloem, die geel

is van Kleur. De Afrikaatife Sibthorpia vanSiiAw

fchynt ook veel naar dcc7, j te gelykcn. De Groei-

plaats is in de Levant.

On-

Ci) Difandf^i. S>/?. Nat. T'e:. XIU. Gcn^p. 190- SiMhor-

Dd 5
II DsE'-viii. Stuk,
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IV. Onder de Tweewyvigen veert het ccnigfte
'AfDEEL.

Geflagt den naam van

Hoofd-
stuk. L I M E U M»

Jjjtwy- j^.^ ^^^^^ vyfbladigcn Kelk en vyf egaale

Bloemblaadjes ; het Zaadhuisje is rond met

twee holligheden.

De eeDigftc Soort (i), van de Kaap afkom-

^//IrT^tM.flig, beeft de geftalte van de Corrigiolaoi Te#
Kadi;Kh. jephium , zegt de Ridder. De Stengen zyn flap

,

let-gende , hoekig , naakt ; een Span lang : de

Blaadjes ovcrhoeks, ver van elkander, Lancet-

vormig Liniaal, klein , naauwlyks geftecld. Aan

't end komen famengeftelde naakte Bloemtrosjes

voort, die vry lang gefteeld zyn.

In 't Jaar 1766 is aan den Hoogleer Bür-

W A N N ü s een Takje overgezonden , dat de

Blaadjes langwerpig Eyrond en de Steng regt-

opftaande heeft , de Trogjes niet zo lang gefteeld

,

fchynende van het voorga:ïnde te verfchillen.

Een laag Linieum , met Eyrondc Bladen , vondc

de Heer F o R s k a o h l by Lohaja in Arabie.

Dit . hadt leggende Stengetjes : de Kelk was

naauwlyks gekielJ,niet fpitfe Bloemblaadjes

De Driewyvigen leverden in deeze Klasfe geen

Geflagc uit , des ik het hier nevens op Plaat

XL VIII, in Fig. i , afgebeelde Japanfche Kruid

heb

(i) Limcum. Sy/f. K^t. XU.

l6l. p. 2.r. B-ny,. Pr.ir. Fl

(*) Fitr. JS,g)ft. Arat. p. 7
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T R u ë L L ü ^f. Ti-offclkruid.

onder iv;
Afdeel.

Hoofd-

Om dat de Bladen naar een Metzelaars - Trof- ^^-j.

fel COzweeraen. Zygelyken wel Zeer veel naar

die van dat Kruid , 't welk onder den naam van

Doorbladig Duizendknoop door den Hoogleeraar

L. BüRMANNüs is afgebeeld, hebbende

ook agterwaards gedoomde Stengen : dcch hec

verfchilt daar van door de plaatzing der Bloem-

pjes, welke hier tot Hoofdjes vergaart zyn; als

ook door de Vrugtmaakcndc deelen , zeer veel.

Dit Kruid , dan, heeft lange dunne Knoopi-

ge Stengen, met omgekromde Doorntjes bezet,

zo wel als de Bladfteelcn en Middelrib der Bla-

den , wier figuur , als gemeld is, men in de
Afbeelding befchouwen kan. Haar punten maa-

ken byna een gelykzydigen Üriehoek uit. Op 'c

end der Steogen of Takjes , zig GafFelswys'

verdeelende , komen getropte Bloempjes , ieder

een zevenbladigen Kelk hebbende en zeven Meel-

draadjes , mee dubbelde rosfe Mcelknopjes. De
Bloem is cenbladig,in vyvcn verdeeld, paarfch-

nchtig van Kleur. Drie Stylen zitten op het Vrugt-

beginzel , dat een pyramiedaale driczaadige Vi ugc

wordt.

De

II. DEH.« VIII. SZVK.
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De Vierwyvigen gecvcn het Gellagt van

S A U U U R U S.

Dat ccn Kat draagt met ecnbloemigc Schub-

ben , vervattende zeven Meeldraadjes , zonder

Bloem , eo vier Vrugtbcginzcls , waar op vier

eenzaadige Besfcn volgen.

Twee Soorten , beiden uitheemfche » zyn thans

daar in voorgefteld, naamelyk

(O Saururus met een gebladerde veel-Jairige

Steng.

Die Virginifche Gewas heeft Hartvormige

zeer fpitfe Bladen , naar die van de Tamrusge-

lykendc en uit een Vlies, dat de Steng Scheed-

achtig omwindt , met hunne Steden voortko-

mende. De Steng is beladen met hangende

Bloem -Aairen , gelyk die der gewoone Ama-

ranthcD , wit van Kleur met vcele zwarte Meel-

draadjes , die nicL ligt te tellen zyn , voor dat

de Aair haarc Schubben verloorcn heeft, gclyk

me'^zc t'us by Pli'kenet vindc vertoond.

De Kelk is Vliezig, eenbladig, zeer klein. Op
Watrrige plaatlen groeic dit Kruid in menigte.

Dc Wortels zyn verzagtende, weekmaakcndo

,

itis ace. //. Oi^. R. Lu^S.
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oplosfende cn Pynftillende fchryft C l a y t o n. IV.

(.2) Saururus zonder Steng , vist eene «"^^W^^qq"^

De Heer Koe nig , deeze in de Wateren saJlrus

van üostindie aantreffende , was van vernioe-
^r^vendc.

den of ze niet wel tot dit Geflagt behooren mog-

fc , hoewel iiy het juifte getal der Meeldraadjes

niet heeft kunnen waarneemen. 't Kruid gelykt

zeer naar ons rondbladig of dryvend Fontein-

kruid , maar heeft drie Draadachtige Stylen.

De Bladen zyn Hartvormig ovaal, drieribbig,

glad met zeer lange ElaHflerlen , en dryven op

het Water. Dat met Bladen als Zyde en Goud-

kleurige Aaircn van Plukenet, fchynt hier

van in Soort te verfchillen.

Nog blyvcn de Zevenwyvigen over, toe wel-

ken het Geflagt behoort, dat den naam deswe-

^^cn voert van

S E P T A S.

Welks Kenmerken zyn , een zevendeelige

Kelk , zeven Bloemblaadjes , zeven Vrugtbe*

ginzels , en zeven veelzaadigp 7aadhuisjes. Het

getal van zeven is derhalve hier zeer volko-

(2) Saururus acauüs , Scapo tnonoftachyo. Alant.

Parya Kalanga. Hort. Mal. XI. p. 31. T. rj. Confet.

tamog. Ind. fol. Serieels Spica Aur«5. ÏX-UK. Pbyt.
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De cenigfte Soort (i) van de Kaap afkonv

^vif,^'"ftig, bcvondt 7.\g , oneer den naam van Trien-

Ij oor D- talis met rondachtige gekartelde Bladen, in de

Leidfe A kademie - Tuin. P l u k ë n e t , die het

St\ta, Kruidje afbeelJc , twyfclde of het een kleine

fri^c'
^^^""^ Doronicuni ware, dan of het totHie-

^"^'^
racium behoorde. Hy noemt het, in 't Engelfch,

Link Grim the Collier. De Bladen van zyu

riantje , aan don Wortel groeijende
,
geleekea

naar die der Aariculaas en de Bloem, op een

Stcngetje cnkdd daar uit voortkomende , was

donker Saffraankleur. Daar is van de Kaap on-

langs een Plantje gebragt met Liniaale Bladen

en Oranjekleurige Bloemen , tot dit Geflagt be-

hoorende.

IX. HOOFDSTUK.
BefcJiryving van ie A c tm a n nig R K r ui-

DEN ( Ofl: ir.dria ^ , tot n'elken de Spaanfchc

Kers en veelerley Soorten va ?z Varkens -Gras

of Duizendknoop , waar onder de Boekweit,

enz., behooren,

De Agtmannigen, dat is die agt Meeldraad-

jes in dc Bloem hebben, zyn door dea
Ridder, ook, in Een-, Twee- Drie- ea Vier-

wy-



OCTANDR IA. 431

wyvigen verdeeld , waar van de ccrfle Rang, IV.

als gewoonlyk , de meefte Geflagten bevat , die A'I'eel.'

wederom gefmaldecld zyn, naar dac zy Bloem- Hoofd4

blaadjes hebben of niet. Van de eerfcen komen

de volgende Kruiden voor.
nfa.""^^'

TROPiEOLUM. Spaanfche Kers.

Dit Ccflagt heeft den Kelk eenbladig , gefpoord

en vyf ongelyke Bloemblaadjes : de Vrugt be«

(laat uit drie drooge Besachtige Zaaden. 't Ge-

tal der Soorten is vier als volgt.

CO Spaanfche Kers met Schildvormige C*)^^^;^,^^

uitgegulpte Bladen enfpits-BorJlelige Bloem- JClu
*

hlaadjes.

Dit thans onder den naam van SpaanfcJteKm
algemeene Kruid jnatuurlyk grocijenJe in Peru,

omftreeks Lima , is by de twee Eeuwen reeds

in

(*) SchiUvormg gebruik ik,alieen Rtfremeenebenaaming,

voor Peltutum, 't wek cigentlyk miat op de inpl .ntinp vaa

't End , ziet, en gecnaiina op de figuur. PbiL Mot. p. 48.

^''rTr / Fi PI • d- p r

vulgnre. TouRNF Feuill. Peruv. lil. p. 14. T. ». N'flai-

tium Indicura majus. C. B. Fin. 306. Naftmtium IndicaM.

Lob. Ic. 616. Fig. med.

II. Dust. viii, sm*
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IV. in Europa bekend geweest In 'c Franfch

^^ixt^^" noemt men het la Capucine , . wegens de figuur'

Hoofd, van de B-oem: in andere Taaien Indiaanfche of

Spaanfche Kers, dat niet oneigen is, dewyl het

vifeT""^^ over Spanje uit Indie herwaards is gekomen.

To URNEFORT hadc het Cardamïndum gehe-

ten , a's Cmiamum Indum , zo hy het ver-

verkliart (f) ; doch dien bafterd-naam heeft

L 1 iN N >E u s getragt te verbeteren met Tropceo-

ta; willende da ir mede amduiJcn, dat het van

de Tuinh'eden veel gebruikt wordt om zekere

Pieramiedcn van Latwerk te beklceden , waar

aan het met zyne Bladen dc Schilden en mctzy
ne iiloemcn , Helmen met Bloed gekleurd, en

van een Lans doorftoken , zou kunnen beteke-

nen en dus een foort van Zegetekenen der Ou-
den affchetzcn (|). •

Decze zowel als de volgende Soort hadt zyn

Ed. Tropteolum met Schildvormige ScJiyfronde Blo»

den genoemd gehad. Thans onjerfcheidt hy ze

door de figuur der Bloemblaadjes , die in

kleine Soort
,
volgens dc Afbeeldingen van Do^

DONiEnscnLoBEL, puntig voorkomen ; doch

ik vind niet , dat zy Borfiielig gefpitst zyn

,

() Habitat in Peru, Lims iKmtuit ijgo per DodoKimm,

Dus ftaat 'er in Spec. Ploitar. Linn. Maar dc zinfclieidiog

zil dus moeten zyn. Haoicu Liat in Peru: innotuit Anno

^
(t) D t betekent InJiaanfche Kers: want 't Griekfch Cér-

a) Ciiff-ort. p. 143.
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Ih de aangehaalde Afbeelding der Kleine ge- IV.

meene Spaanfche Kcrle, welke men in Vrank- '^'^Jf**

ryk ïa ptite Capucine noemt , uit F e u i l l e e , Hoofd-

zyn dezelven zo üomp als in de andere , die

volgt, genaamd «f^f'"'^^'

(z) Spaanfche Kers met Schüdvormige hyna

yyfkwabbigs Bladen en Jior/Jpe Bloem- '«^J"'-

blaadjes.

Een zohderlinge misflag , Van inodord voor

indica, maakt de aanhaalicg van Herman-
NUs tegen Itrytflig en onvei'ftaanbaar. Hy noemt

dit Kruid Klimmende Indifche Fióol , den Smaak

hebbende van Tuinkers y zeer groot en welriekend

de. Dezelve Was , zegt die Hoogleeraar, een

nieuwe Soort > in den jaare 1684 eetst door toe-

doen van den Edelen Heer Beverninc uic

Arnerika in Nederland ovorgebragc en vervol-

gens zo aan de Tuinen der Liefhebberen als aan

den Leidfen Akademie - Tuin medegedeeld. De
aangenaame Reuk en ficrlykheid maakt dit thans

gemeene Gewas , inzonderheid met dubbelde

of volle Bloemen , behaaglyk. Het v.'ordt zo

^el van Stek als door Zaad voortgeteeld, endas

fi) Tropiolum Fol. peltJtis fubquinquelobi* , PenÜs

. H. Upt. 93. Trop. Fol. pe!t. orbic.iiath. fl. Cii(f-
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IV, van een Jaarlyks in een overblyvend Kruid ver-
Afdeel. anderd. De Bladen gebruikt men in Peru als een

Hoofd- Wondmiddel en tegen 't Scheurbuik , tot Me-
8TüK« dicyn.

III. Cs) Spaacfche Kers met byna Schildvormige

Jiilrfdlt"! vy[kwabbige efenrandige Bladen, enm'
üaücid. anderlyke Bloemblaadjes.

In zekere Tuin te Stokholm was uit een

vreemd Zaadje voortgekomen een Soort van

Spaanfche Kers , jmeest byzonder door de Bladen ,

die niet rcgt Schildvormig , maar Wigachtig en

vyfkwabbig waren : welke door den Heer Ber-

Gios is afgebeeld en omljandig befchreeven.

Ook is 'c opmerkelyk , dat de Bloemblaadjes in

deeze byna geduurig veranderen,

IV. (4) Spaanfche Kers met byna Schildvormige

viecmd!'*' vyfkwabbige getande Bladen ; de Bloem'

blaadjes Kanthaairig als gefcheurd.

Pater F e u i l l e e heeft deeze Plant niet ver

van Lima in Peru waargenomen. Zy is wel dui-

dclyk van de anderen verfchillendc , hoewel zy

ook een Rankgewas maakt , dat by de Boomen ,

zegt hy , tot aan derzclver Toppen , opklimt.

De Bladen gelyken eenigszins naar die van het

. Cardamindum Quinque
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gewoone Pasfiebloem. De Bloemen hebben twee iv;

groote cn drie zeer kleine Blaadjes , vertoonen-^Fi^EEW

de dus als de Vlerken van een Vogel; weshal- Hoof'd»

vc de Spaanfchen den naam van Paxarito aan stuk.

dit Gewas hadden gegeven» Voor 't overige /^««sr

verfchilde het , ten opzigt van de deelen der

Vrugtmaaking , niet van de andere Spaanfche

Kers 5 zo die Pater omftaijdig bcfchryft. Het

Zaad was fchci p en een weinig zuurachtig vaa

Smaak.

Een vierdeclige Kelk en vier Bloemblaadjes

die in den Kelk zyn ingeplant : de Meelknop-

jes afgeboogcn en een vicrhokkig Zaadhuisje

in de Kelk beflootcn.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

flagt, 't welk drie alcemaal Amerikaanfche Soor-

ten heeft ,
naamclyk

(i) Rhexia met ongejleelde Zaagswys* getande h

Bladen en gladde Kelken, /liJtS

Deeze , in Virginie groeijcnde, en aldaar

tvegens het Zaadhuisje , de Zuigbotiel of hec

Pypkannetje genaamd , heeft de Steng met Vlie-

zi-

fi) Rhexta Fo!. ffsfilibus fctratis &c. Syff. Nat. XIU
Gen. 4-53. p. 26?. rig, XIII.Gcn. 4«8- P- »95. Gvxiit.Virg»

41, js. A;iph3-.n vcfrerabiüs CaroliniantK. PlüK Amalth.

»• Lyilmichia non p^ppoHi Virg. &c. Pi.uk. Aim. zjj. T.

Ee a
H. DSIU VUL ST«K,
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IV. zige kanten ; de Bladen gepaard , e'enigermaate

lï^ Lancetvormig , ongedeeld en H jairig ruig. Aan

Hoofd- 't end komt een gegaffelde Bloenifteel voort,
STUK.

j^gj. ecnzaame
, vierbladige, roode B!oerr>en,

^Eenviy-^^^
Zeisfenvoroiige gcelc Meelknopjcs hebben,

dwars op de Meeldraadjes geplaatst. Hierom

noemen Ibmmigen het Ankerhloem. De Vrugt is

langwerpig , dikbuikig , met een famengetrok-

ken Mond. Men noemt het 'er, volgens Cl AV-

ïON, ook Soepkruid.

Rh' a
Rtiexia met kanthaairige Bladen.

Mafyiand- Deeze , in Maryland waargenomen , heeft

^' dergelyke Bloemen en is geheel ftekelig , de Kell«

bezet met Borftels , die aan 'c end gelternd zyn.

Zy valt ook in Brafil,

III. (3) Rhcxia met overhoekfe, gepelde , vyfdse-
Aófantht.

^.^^ Oxelbloemen*

fcbe?"" '

Deeze Westindifche , door Browne Aj-

fanthera genaamd , heeft Houtige Roedswyze

Stengen , met vierhoekige Takken, en driefib-

bige Eyronde , gekartelde Bladen , tegenover

elkander. De Bloemen komen eenzaam voort

,

gelyk in de andere Soorten.

Ci) Rhexia Fol, ciliatis. Lyfimachla non papp. Tetr« Mi-

:reaa Ramofa Sec BROW
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Oenothek/, Onagri. ^ IV.

Die Soorten van Planten , wdken T o u r n e- j^qq^'^,

F O R T in het Geflagt van Onagra hadt geplaatst , stuk.

zyn door den Heer Linn/EUS met deezen Menc-

Griekfchen naam , die van ï h e o p h u a s t u s^^'"**'"'

afkom flig is en een foort van Lyjïmachia bete-

kend heeft, beftempeld. Men moet denzelven

als Emthera of Oimthera uitfprceken.

De Kelk is vierdeelig met vier Bloemblaadjes

en het onderfte van het Bloemfteeltje wordt een

Rolrond Zaadhuisje met ongepluisde Zaadjes , in

vier hokjes vervat.

In dit Geflagt komen tien Amerikaanfche Soor-

ten voor, naamelyk

( 1) Onagra met Eyrond • Lancetvormige vlakke i.

Bladen^ de Steng Doornachtig ruig. h?enTs!""^

Dit Kruid , in Virginie en andere deelen van^*^'

Noord - Amerika natuurlyk groeijende , is, fiu

ruim anderhalve Eeuw geleeden , in ons We-
reldsdeel overgebragt en aldaar zodanig gcnatu-

ralizeerd , dat men het thans , uit gevallen Zaad

,

Lugdb. 25 1. GOUAN Mo>

irg. 254, J8 KALM. hin.

;ornicu!at3. C. B. Pin. 24J

,
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IV, overal in 't wilde, zo wel als in de Tuinen,

ixf^' ^^^^ voortkomen. Men noemt het gemeenlyk

Hoofd- Gehoornde geeleWederick, wegens de overeen-
8Tus:.

j^-cmst der Gcftalte met dat Kruid en om dat de

vigtT""^' Zaadhuisjes zigals f foorntjes vertonnen, 't Schynt

het Virginifche Billcnkruid te zyn vanALPi-
N u s. De Afbeeldingen , evenwel , die men 'er

van heeft, voldoen, myns oordeels, weinig aao

Het Kruid, dat in het tweede Jaar eerst bloeit

en dan vergaat , heeft de \Voj'tclbladen onge-

vaareen half Voet of langer en een Duim breed.

De Steng , die het fchiet , bereikt dikwils vyf

of zes Voeten hoogte , en verdeelt zig in vcc-

Ie Takken , die insgelyks met dergelyke doch

kleinere Bladen bezet zyn , welke een witte

middelrib hebben , zynde zagt
, groen cn Sap-

pig, aan de kanten naauwlyks uirgegulpt; doch

de onderfee Bladen vindt men dieper ingcfnce-

den. Uit de Oxcls der Bladen komen Bloem-

fteelen voortjmet groote viabladige geele Bloe-

men, die tegen den Avond open gaan, en dan

een zeer liefiyken Geur vcifprciden. Den vol-

genden morgen verflenzen die Bloemen , en

tegen den avond komen arjdcrcn te voorfciiyn^

't welk een goed deel van den Zomer duurt,

CcJ Onagra met Eyrond - Lancetvormige vlak'

ke Bladen en eene effene weinig gehaairde

Steng, Dce-

(z) OtKtdtra Io\. ovato.Lanccülatlb p',nls &c. Oenoih.
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Dceze zou, volgens dc bepaaling, dc Steng IV,

minder ruig hebben dan de voorgaande ; hoewel

M I LL E R die flekeh"g noemt. Zy is rood , ruuw Hoofd-

en rnet Haairen bcfprengd , volgens den Ridder.

De Bladen zyn eenigermaate , akmet Tandjes , „,4.

uitgcgulpt en zo zagt niet. De Kelk heeft zyn

Pypje viermaal zo kort en beneden de Punt met

een Tandje. Dc Bloemblaadjes zyn de helft

kleiner. De Vrugt is met een agtdeeligen , niet

vierdeeligen Stempel, gelyk inde voorgaande,

gekroond en de Zaadhuisjes vierkleppig. Voorts

gelykt die Kruid , dat mede in Noord- Amerika

groeit, naar dezelve zeer.

C3) Onagn met Lancetvormige vlakke Bladen; ^^"•^•^

de Steng paarjchachtig en gedoomd* muTcatZ'*

Decze gelykt naar de voorgaande zegt de^^-

Ridder , maar heeft de Vrugt van boven niet

agtdeelig : de Steng is met roodc Stippen be-

fprengd ; de Groeiplaats in Kanada.

C4) Onagra met fyn getande Bladen^ enkdde

Haairige iitengen en cifjlandige Dveckwab-iTn^^'ot'

bige Eloemblaadjes.

.) Oetioth'ra Fol. dcnticul.itij , Cauü'jus fiinp!. Pilofis,

Ee^r
. DEEL. VIII. SruK.



44© Agtmankige Kruiden.

IV. In 't Lacd omflreeks Buenos Ayrcs, in Zuid*

^^ïx,^^* Amerika , grecit deeze , die in de Llpfalfche

EooBD- Tuin is gekweekt en naauwkeurig waargenomen,
sti;k'. ^ijj.

^jpj^ Stoel, die met vecle breed - Lanceti

t/if*?^'*'"
vormige E iaden o.mringd was , kwamen door-

gaans vyf Stengen voort, zynde ruig en groen,

met laogwcrpig Eyronde , getande, ongefteelde

Bladen hezet. Pe Bloemen kwamen, met een

Haairig Steeltje, uit de Oxels der bovenfteBlar

den voort, en hadden vier geele , Itcmp Hart-

vormige , tweckvvabbige Bloemblaadjes , zeer

veel naar die van de gcwoon e Onagragelykende,

zo wel als het Zaadhuisje (*),

^- (5^ Oragra met langwerpig Lancetvort^ige ,

,j'vJmu
'

geJpHp ^ vlakke gladde Bladen.
Agtklcp-

P'gi^. Deeze Soort , die door de Agtkicppigheid der

Zaadhuisjes zig onderfcheidt , komt in andere

op?iglcn grootclyks met de vcorgaanden over-

een. De aangehaalde figuur van Blümier
gelykt ook naar de Kleinblocmige , zo LiN-

rs jEus aann:crkt. Ik vind aldaar de Zaadhuisjeü

vierkantig afgebeeld. De Heer J a cq u

cictteram die figuur ook aan op deeze Soort
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welke zyn Ed. op dc mecfle Karibifchc Eilsn- IV.

landen, inde Wcstindiën, hadt aangetrofFen. Ik
'^'''J^.^'^'

heb , uic Oostindie , zo wel een 1'akje van de Hoo'^d-

Kleinbloemigc als van dceze ontvangen , waar van ^"r^^*

de Afbeelding, doormy, hierop PlaatXLVIII,^j^""'^J''

in Fig. I , is medegedeeld. Te njeerheb ik zulks

gedaan, om dat van de Agtkleppigheid der Zaad-

huisjes geen blyk is in de zyne. Zie hier, hoe

zyn Ed. het Westindifche heeft befchrecven.

„ De Kelk beftaat uit vier fpits Eyronde

„ Blaadjes , die onmiddelyk op het Vrugtbegin-

„ zcl zitten : de Bloem heeft vier ftomp Hart-

„ vormige uitgerande Blaadjes, langer dan die

5, van den Kelk en insgclyks uitge!-)reid. 't Ge-

„ tal der Meeldraadjes is agt, die E'svormig,

krom, en byna van langte als de Styl zyn,

„ met Eyronde opleggende Meelknopjes, Op
het Vrugtbeginzel , dat Rolrond

, langwer^

5, pig »
agLitreepig is , zit een dikke Styl , half

„ zo lang als de Kelkblaadjes , met een grootea

„ geknopten Stempel. Het Zaadhuisje , dat één-

bokkig is, fplyt in agtcn op?n en bevat een

5, menigte van zeer kleine hoekige Zaadjes, die

„ geen r luis hebben , zittende aan een vicr-

hoekig Standertje, vry geplaatst." Dit Stan-

dertje is in midden van het Zaadhuisje, gelyk

hetzelve zig , met vccle Zaadjes beladen, in

myn Takje vertoont, en hetzelve komt, voor 't

overige , met zyne bcfchryving overeen. Zyn

E l, merkt aan , dat dit Kruid een midJelllag

Ee 5 fchynt

II. DEIL. VIII, STU«*



442 Agtmannige Krüide>

C ö } Onagra met
\
Lancetvormige gegolfdt

;
Deezc , in 't Land omftreeks Buenos Ayres-

groeijende , was uic Zaad , dat men van daar

bekomen hadt, inde EItharafche Tuin geteeld

en is in Afbeelding gebragt door D i l l E n i u s

Hier is een afvallend Steeltje onder dc Bloem

gelyk in de gewoone Onagra ; 't welk de voor

gannde Soort niet ïiecft. 't Gelicele Gewas i:

digt bekleed met eene zagte Haairigheid (*}

Men vind het ook afgebeeld door Pater F e

ILLEE , die hetzelve, Mithou genaamd, in

Ryk van Chili gevonden hadt, liebbcnde een

Steng van drie Voeten hoogte. De Bladen wer-

den 'er , als een heilzaam Middel , op Kwet-

zmiren en Kneuzingen gelegd. In Virginie, al-

waar het ook groeit , gebruikt men ,
volgens

C L A Y T ON , de Bladen zeer veel als een Wond-
middel,

(7) Ona-

I

f6) 0««W FoI. Lanceolatis undulatis. H. Clif. 33. R-
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(7) Onagra die ruig is , mst de Bladen van IV

boven glad. ^^^^

Ook dcczc komt in Zuid- Amerika voor, stuk.

zynde door Pater Plumif. r aldaar waargcno- vir

mcD. 't Gewas is Heefterachtig , zeer ruig, mei^*^]'^'''

13 laden naar die van den Oleander gelykende.

(8) Onagra met Tandig uitgehoekte Bladen ,
'

de Steng knikkende getopt, vh^i

Dit Jaarlykfch Virginifch Kruid, door Plu-
KEN ET in Afbeelding gcbragt , is ook in de

UpfalfchQ Tuin geteeld. Het hadt de Steng een

Voet hoog , regtopftaande , met ovcrhoekle on-

gefteelde Bladen als boven , en Bloemen in dc

Oxelen , die zeer Haairïg waren , hebbende een

fpitfcn Kelk op een Steeltje , boven het Vrugc-

br-ginzel, dat een vierhoekig Zaadhuisje wierdt,

nicc uitgerande Kvirabbcn vnn boven en vierklep-

pig. Het heeft vier Bloemblaadjes , zo lang als

dc Kelk. By nagt flaapt het, zegt de Kidder,

met de bovenile Bladen uitgehold (*).

(9) Ona^

(7) OenoiherA hirta Fo'. fu?ra e!a'>rls. Oenoth. ssfjrgcns

Neili foiia, Fl. ma;^QO luteo. Plum- Sp. Ic. 174. f. z-
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IV. (9) Onagra met Lancetvormige eenigermaate

Ïj^^' getande Bladen, gejleelde Zaadhuisjes met

Hoofd- fpitfe hoeken en gejleelde Bloemtros/en.

IX. Deeze VirginiTche heeft eeo roode Steng en

^^„^"/a^'^mnlle Wilgenbladen , die zwart gevlakt zyn,

lieetterige-ovcrhoeks : de Bloem is, volgens Clayton,
groot cp fraav , zittende op een fierlyk ge-

ItreeptZaadhuisje. DeKelk, vierbladig en paarfch-

kleurig, barst dikwils maar aan ééne zyde open.

X. (10) Onagra met Lancetvormige Jlompe gtadds

^iT-J' eenigermaate gejleelde Bladen , leggende

fcieine. Stengen en fpitshoekige Zaadhuisjes»

In Noord - Amerika is de Groeiplaats van dee-

ze, die een Kruidig rond Stcngctje heeft van

een Handbreed hoog en ovaal Lancetvormige

Bladen. De Bloemen komen eenzaam in de

Oxclcn voort en hebben ftomp Hartvormige gee-

Ie ge(treeptc Blaadjes. De Zaadhuisjes zyn ovaal-,

achrig ftomp , agthoekig en viqrkleppig. Do
Wortel blyft over.

Epi-

Ij(ioi. Manlandica p
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E p I L O B I u M. Basterd- We jerik. ^ IV.

Die Kruiden, welken men gewoon is Chamw*
^^^^^

nerion te noemen , zyn hier begreepcn onder stuk.

het gclyknaamig Woord Epilobium , aanduiden- Monosy^

de , dat de Bloem op het langwerpige Vrugtbe-

ginzel of Haauwtje groeit. Men geeft 'er, om
dat zy veel naar het Wederik gclvk^n, in *c

Neerduitfch den naam van Bajierd Wederik :iin.

De Kenmerken komen met die van het voor-

gaande Geflagt byna overeen , verfchillende tea

voornaamfte daar in , dat het gepluisde Zaadca

heeft.

Het bevat zeven Soorten , waar van de twee

eerden de Meeldraadjes af^eboogen , de overigen

dezelven regtopflaande en regelmaatig , de Bloem-

blaadjes in tweeën gedeeld hebben : dus

(i) Bafterd - Wederik met verfpreide LiniaaU r.

Lmcetvarmige Bladenen ongelyke Bloemen» aZ'^qJ*

Aan de kanten van Graften , Slooten , Moe- s.uaibu-

rasfen , Meiren en andere Wateren , is die Kruid

,

zo in onze Nederlanden als door gantfch Euro-

pa,

(i> Epilobium Fol. fparCs Lineari - Lanceolatis &c. Sy/?.
^

Nat. XII. Gen. +66. p. 264. ^e^. XHl. Gen. 471. p- 29«.

GOUAN Momp. i(>j, Fl. Belf. 109. Epilob. Fol. diffjrmibu».

Lapp. 145. H. Ciif. JJ4. Lyfimachia Chamineiion difta an-

eiiftifoJia; fi. lat,fo!ia: Alpina. C B. PU. z^s- Proi<.

116. GMEt. Sib. I. p. Hg. HALL. 408- TOÜHNF. /»V«.

p. 10». T. 187.

II. D£Et, VIII. STüKj
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IV. pa, tot in Lapland , gemeea. Het komt met

^7/'"^ brecder of fmallcr Bladen voor, en gelykt zeer

Hooï'd- veel naar hcc Wederik in gellalte. Het groeit

tTVK, 20 hoog , dat men de Hutten der Bofch - Lap-

vige?""^' dikwils,als met eene Bosfchagie daardoor

omringd vindt, dis dezelven, wanneer het met

zyne fchoone purpere Bloemen praalt, zig als

Paleizen doet vertoonen, zo Linn^.üs aan-

merkt. Men znl zig hierover niet verv?onderen

,

wanneer men zig erinnert, hoe de Meftvaaltcn,

Vuilnishoopen en Wildernisien, hier te LandCs

*erdikwils door verfierd worden. Hoe fraayraoet

dan die Landltreek in Switzerland , Cdoor de ver-

/ woefling van het Bofch Bremgarten , daar de

Denneboomcn , in 't jaar 1720, aan een Kwaal

geftorven zyn,) welke 'cr vol van is, met die

Onkruid praaien. Op de Alpen komt eene Ver-

Icheidenheid voor die kleiner is , naauwlyks een

Voet hoog, met zeer fmalle korte Blaadjes, naar

die van Rosmaryn gelykendc, zoBAUHI^•u3
aanmerkt.

Het gcwoone Kruid deczes naams, heefteen

regte , ftyve, gebladerde , niet Takkige Steng;

bezet met langwerpige, fpitfe, weinig of niet

gekartelde Bladen, die van boven glad, van on-

deren Wollig zyn, en uitloopende in een Pluim

van paarfche Bloemen , met Kelken van de zelf-

de Kleur. Van de vier Bloemblaadjes laaten de

twee onderlijn door eengrooto gaaping den Styl

door , die dus nederhangc of knikt , gelyk de

Meeldraadjes : het welk door Toürnefort
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zeerwel in Afbeelding is vertoond. Men vindt- ^v.

ze ook mcc witte en met bonte Bloemen , ten

niinlte wat dc kleine Alpifche aangaat, die door Hoofd.

den Heer IJ a l le r is afgezonderd.

(a) Buftcrd- Wederik met overlioekfe , Lan- ,n.^

cetvormig Eyronde Bladen en ongeljke iat!f£m'*

Bloemen.
dfT'^^^''

Dcezc , die in Siberië groeit , verfchilt van

de voorgaande niet alleen door de Bladen veel

breeder, overhoeks en niet verfpreid, weder*

zyds met eene zagte Wolligheid bekleed te heb-

ben ; maar ook , doordien de Bloemen eens zo

groot zyn. Het Merg of Pit der Stengen wordt

door de Ingezetenen van Kamtfchatka , op den

Ooftelyken uithoek van Afic, voor een lekker-

ny gehouden. Ook heeft men aldaar bevonden ,

dat l;et Aftrekzei der Bladen tot de Gefling der

Heükruid Bladlteclen gebruikt , meer Geest uit-

leverde (*).

Aanmerkelyk verfchillen deeze twee Soortea

van de volgende: want zy hebben de Bloemen

ongelyk met geheele Blaadjes ; de Meeldraocj^•s

om laag raar den Styl hellende, den Stamper

neer geboogen ; de Bladen overhoeks en by 't

uitbotten omgekruld : 't welk in de anderen geen

plaats heeft.

Cs; Bas.

(i) Epilohium Fol, altetnis Lanceolato - ovatis , Flor. ina:*

qualibus. Oed. Dan. S6j. GmKL. Sib. I. p. zit.

II. DKEL. VIII. STOK.
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Cs) Basterd -Wederik met gepaarde Lancet vor-

^^^ix^*** '^"S^ Zaagswys' getande Bladen ^ die afloo»

Hoofd- pende de Steng omvatten,

8TUK.

iH. De ruigheid der Bladen maakt deeze , die

hir/ttn'^ overal onder de eerfle of op de zelfde plaatfen

«'"ge.
groeit , t'ovcr kenbaar. Zy wordt ook, zo wel

als die , Herba Antoniana van fommigen ge-

noemd, 'c welk men St. AnthoDi*s- Kruid vertaa-

ien kan , en misfchieü aflcidelyk is van de kragc

tot verdryving van vergiftige Dieren of boo^e

Gecften , welke 'er aan toegefchrèeveft wordt.

De Duitfchers noemen het, om die reden,

holden- dat is Tover -Kruid. Het zou ook daar

op kunnen zien, dat de Bloemen, op Azyn ge-

zet, dienftig geacht worden tot verdryving van

de Roos, genaamd St. Anthoni's Vuur. Ande-

ren noemenze beiden Filius ante Palrem, dat

is , 't Kind voor den Vader,- 't welk meer ei-

genfchap hoeft, als daat op zinfpcckndc, dat

dc llaauwtjcs zig eer vertoonen dan de Bloem.

I3it Kruid is ruisïachtig en heeft den Vost der

Bladen in 't midden hooger dan aan de zydcn*

Het komt voor met grootcre en met kleinere

Bloemen, en van dit laatfce heeft men eengroo-

fj) Epïkhium Fol. oppofltis Lanceolatis ferratis rfi

difj-. R. Lugii>. Fl. Suf.: Ddg. Ger. Prov, &c. Sec. Lyfi"
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te Soort , wel twee EÜcn hoog en een kleine,

maar een Voec hoog opfchictcnde , volgens ^ixt^^

Bauhinus. Haller merkt die met groote Hoofd-

Bloemenals dehoogüe van allen aan, groei j en-

de, aan den Waterkant, wel eens Mans lang-

te hoog. De Bloem van dceze is een Duim
breed en donker paarfch, die der andere bleek

rood. Beiden komen zy ook voor mee witte

(4) Bafterd. Wederik met gepaarde
^y^^^<^^ EpiM^m

getande Bladen. montanTm.

(j) Basterd- Wederik met Lancetvormig ge-^'^'^^'^'

kartelde Bladen , de onderjlen gepaard ; de Tftra'gt-

Sieng vierhoekig,
v"«h,cki-

(6) Baltcrd- Wederik met gepaarde Lancet-^^'^j

vormige effenrandige Bladen ; de Bloem" Pti^/irt.

blaadjes uitgera7id; de Steng regtopfiaande.gzT^*^^'

4) Ëpitohium Fol. oppofïtis Omh dcntatis. H. Clif. R.

jrfi. &c. Fi. Sutc. Lapp. B:lg. Prov. tcc. Lyllmacbia Si-

loü glabri major. C. B. Pin. i^s- Ffeudo - Lyfimjchium

, Caule lettrïgono. GouAN M»nsp, isxj. Lylim. SiLquofa

bra minor. C. B. Pin. 24J. RAJ. Hifi. joi. cham*n«ioa
Mum minus, toubnf. Inft. 303. VVUlich. Obu 69.
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IV. (7) Bafterd - Wederik met gepaarde Eyroni
Afdeel» Lancetvormige effenrandige Bladen , ora-

Hoofd* gejleelde Haauyytjes en een kruipende

»TUK. Wortel.

fhinum'!' De Heer H a l l e r oordeelt, dat alle deezc
AipUchc.

^jg,. Soorten, die in ons Wereldsdeel , hier en

daar , zo op Mocrasfige plaatfen , als op Zand-

gronden , in de Hoven en op Gebergten voor-

komen , enkele Verfcheidenheden zyn , mis-

fchien door de Groeiplaats of door vermengde

Bevrugting , gelyk in meer andere wilde Krui-

den plaats heeft , veroirzaakt. De Kleine Glad-

de , met een vierhoekige Steng , is in de Ho-

ven , by ons , zeer gemeen en heeft zelden meer

dan een Voet hoogte ; de Groote Gladde komt

meer op verhevene Zandige Gronden voor : dc

Smalbladige in vogtige Duin - Valeijen , en de

laatlte , in Beekjes der Alpen groeijende , met

zeer kleine Blaadjes , is in Vriesland , aan rui-

ge Wallen , door M E ES E waargenomen. In

allen zyn de Bladen glad enzy maaken een zeer

laftig Onkruid uit, door middel van de gepluisn
^

de Zaaden zig alom verfpreidende.
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Antichorüs, CIV.
Afdeel.

Van dit nieuwe Geflagt is de Kelk, zo wel hoofd-

als de Bloem , vierbladig: het Zaadhuisje EIs-stük.

vormig, vierhokkig ea vierkleppig, bevattende .^"^'ir

veele Zaadjes.

De eenigfte Soort hier van (iJ is, volgens r.

den Ridder, een klein Plantje, naar de Corcho-^wf"**^

rus gelykende , dat in Arabie groeit. De Sten-

getjes, die rond zyn,een Handbreed lang, leg-

gen op den Grond : de Blaadjes , die gedeeld

zyn en ovaal , (laan overhoeks : de Stoppeltjes

zyn Elsvormig. Twee Bloempjes , zeer kort

gedeeld en geel , komen tegenover malkander

in de Oxelen voort , met dikachtige Steeltjes

cn twee Blikjes. De Vrugt is knikkende, digt

onder de Steng omgeboogen.

Fuchsia.

Dit Geflagt, dat naar den ouden Kruidkenner

F ü c H s I ü s benoemd is , van de Viermannigen

thans hier verplaatst, heeft geen Kelk , de Bloem

agtdeeiig , en het Vrugtbcginzcl , daar onder ,

wordt ecne vierhokkige veclzaadige Bezie.

Twee Soorten zyn 'er thans toe betrokken >

Eaamelyk

CO Fuch-

(O Antkhoms. Syjt. Nat. Vig, XIII. Gen. 12^7- P- iJ>7.

Sjfl. Nat. Xll. Jlant, «.

Ff a
R. deeu viir. STUK.
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1

In Zuid - Amerika groeit deezc, die een

eenvoudige Kruidige Steng heeft , n

voudige Lancetvormige ongefteelde E
' eene regtopltaande Tros aan 't end.

fa) Fuchfia met veelbloemige Steeltjes.

Van deeze vind ik niets byzonders aangt

"kend.

C H L O R A.

Een agtbladige Kelk , een eenbladige Bloem

die in agten gedeeld is : het Zaadhuisje eenhok-

kig , tweekleppig veclzaadig. Dus komen de

byzondcrc Kenmerken voor van dit Geflagt,

tot liet welke thans de drie volgende Soorten

betrokken zyn.

(i) Chlora met doorgeboorde Bladen*

Sp. Plant. 3 3J. ;

dichotomo, Fo!.

Lugdb. ^,1. Gom
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Dit Kruidje, dnt in geheel Europa, buiten JV.

de Moordelykc deelen , als ook in onze Neder- ^"^ï"''*

landen , groeit , is doorbladige geele Santorie ge- Hoofd-

noemd geweest , om dat hec veel naar dezelve

gclykt, zyndc zelfs ook bitter van Smaak. Hct^,/'""*"^^'

maakt een Stengetje van ruim een Voet hoogte,

met Blaadjes die 'er zodanig om fluiten , dat zy

zig als doorboord vertoonen , maakendc zelfs een

hol Kommetje om de Steng , waar het Regen-

water in vergaart , gelykerwys in het Kaardcn-

kruid. Uit dceze Kommetjes komen de Bloem-

fteeltjes voort, metGoudgeele Bloempjes, die

vyf , zes of ook agtbladig zyn. Men vindt hec

in dc openbaare Kruidhoven.

(2) ChloTSi, die. vierbladig is.
^Jf-^^

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit dit J^'^''-^'''

Plantje, 't welk aangemerkt wordt uit de voor-^^^'^"'''*'

gaande Soort , door het Vierbladigc Vlafch bc-

zwangerd, te zyn gcfprooten. De Steng is mnr
een Span hoog , gewricht of met Leedjes

:

Blaadjes zyn zeer fmal , cn maakcn inct hun vie-

ren Kransjes uit. Vyf Blocmftecltjes komen aan

't end voort , icJcr met drie Bloempjes , in aii:en

gedeeld , maar fmalbladiger dan in dc voor-

gaande.

(3) Chlora met gepaarde Bladen.

Dcc- Dodfcan-

(3) Cèlorj Fol. oppofitli. Chironia doJccandra. Sp. Plant.

^ f 3
U. Dlil.. VIII. S1UJ«,
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IV. Dee7e groeit in Virgfnie en wordt van Clay-

TON genoemd Kleine Santorie , met Vleefch-

Hoofd- kleurige Bloemen , die in elf of twaalf flippen

STUK.
2:yn verdeeld. Men ziet hier uit de Gcftaltcder

J^T""^' Planten van dit Geflagt , tcrwyl zy in Bloem'

en Vrugtmaaking van het gemelde Kruid , dat

onder de Gentiaan betrokken is , verfchillen.

Stellera.

Kaar den vermaarden S t e l l e r u s , die uit

Rusland de Ooftelykfte deelen van Siberië door-

kruist heeft , is dit Geflagt benoemd , welks

Kenmerken zyn, een vierdeelige Bloem, zonder

Kelk, met zeer korte Meeldraadjes en een en-

keld Zaad , dat een Snuitje hecfr. Twee Soor-

ten komen 'er in voor , naamelyk



OCTAKDRIA. 455

als anderen, omfireeks Parys gevonden hecfc,

merkt ann , dat C o l u m n a , die 'er de befte
'

Afbeelding van hecfc gegeven, het maakzcl der Hoo

Bloemen niet gekend heeft, 't welke, zegt hy ^"^"^

door ] Baühinus wel is befchrecven. Zy»/^.
*

gclyken veel naar die der ThymelcBa, weshalve

hy ze ook in dat Geflagt hadt geplaatst. Met
de Gnidia en Pasferina, twee Geflagten van

meestal Kaapfche Heefters , door my voorheen

befchreeven (*) , waar dit tusfchen komt , ftroo-

ken zy ook zeer wel. Ik begryp naauwlyks ,

waarom B au h i n u s dezelven by een Korf-

je vergelykt. Zy zyn Trechterachtig en vier.

deelig , doch zeer klein , komende aan de zy-

den ongedeeld voort in een fync Wolligheid ,

die naauwlyks té bekennen is dan op de Zaadjes

,

met de Bloemblaadjes gekroond, welke ecne Peer-

achtige figuur hebben, zynde uitcrmaate klein.

Aan dit Kruid , ongevaar een Voet hoog met

een regt Stengetje , opgroeijende , werdt door

fommigen , zegt Tragus, de naamgegeven

van Pasftrina^ om dat de gladde Blaadj'.s naar

de Tongen der Vogeltjes , die men MosTchcn

noemt, gelyken ; zo Bauhinus het ver-

klaart, die hetzelve Paj/èrzTzfl Tragi noemt. Dit

is dan de oirfprong der benaDminge van dat Ge-

flagt, hier tot een bynagm gebruikt. Hy bcek't

het in 't Zaad ftaande,doch anders redelyk wel

,

af;

(*) Nat. Hift. II. D. IV. STI K, bladz. s^i, 549-

Ff 4
n. Deel. VIII. Srat.
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af ; {lellende het als een Wilde Soort van Steen-

* van Steenzaad voor. De Groeiplaats is in Italië,

Vrankryk , Duitfchland , op drooge Velden.

(2) Stellera met Lancetvormige Bladen en vyf-

j.
deelige Bloevien.

'• De bynaam Cham<Bjasine is de naam , welken

de vermaarde Gmelin aan dit Kruid, door

hem in Siberië ontdekt , gegeven hadt. Het

komt in Gcftalte taamelyk met de kleine San-

torie overeen ; doch uit éénen Wortel fchieten

wei van twintig tot dertig Stengetjes, die dun

cn zwak zyn , doorgaans minder dan een Voet

kng. Die Wortel is ook groot en zonderling.

Van boven dikwils dikker dan een Duim, ver-

deelt hy zig gemeenlyk in twee Wortelen van

een Voet lang en van eenc zo zonderlinge ge-

daante , dat men in fomtnigen de figuur van 't

Onderlyf van een Menfch waarneemt, even ais

ïn de W^ortcl van het Mandragers Kruid. Hy
bezit een aanzienlykc purgetrende hoedanig-

heid : wnnt twee Scrupels , daar van ^ na 'C

droogen fyn gcwreeven en met Honig gemengd,

deeden een fterk Menfch vyf of zes maal afgaan

cn twee of driemaal braaken , doch zonder be-

naauwdheid of aanmcrkelyke Buikpyn: 't welk

wylcn de He^r Gmelin zelf hadt bygC"

Oa-
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Onder de Tweewyvigen van deeze Klasfe is IV.

h^t eenigst overgeblecven Gellagc , dat my nu
'^^'J^!^'

DOg te befchryven Itaac, genaamd Hoofd-

MOEHRINGIA. -Di^r

Naar den niet minder vermaarden Kruidken-

aer deezes naams. Geneesheer te Jever in Oost-

vriesland en Lid van de Keizerlyke Akademie,

door wien verfcheide Planten , in derzeiver Ver-

handelingen , omftandig befchreeven zyn.

De Kelk en Bloem , beiden , zyn in hetzel-

ve vierbladig : het Zaadhuisje ecnhokkig , vier-

fcleppig.

De ecnigfte Soort, hier van^i), i^Mosach-^^ r.

tige gebynaamd , om dat het Kruidje zig byna j^Zcó/I'^

als Mos vertoom:. Het is tot de Soorten van Mosacnti-

Muur c'huis gebragt geweest en JBerg - Muur^^'

met Haairachtige Bladen door Ibmmigen ge-

noemd. Dalechamp bcfchryft het, onder

den naam van Mosachtig Muur , volgens M o-

RisoN, aldus. „ Dit Mosachtig Muur, fnde

5, Stammen van rottige Boomen , op vogtige

„ Muuren en andere donkere natte plaatfen

„ voort-

<i) Moehtingla. SyJ}. Nat. Xll. Gen. 48p. p. 275- rig.

na Capübceo folio. G. B. Pin. zji. ScHEüCHZ. yllp. ,o}.

pet,ilis. CER. Prov. 404. Alfine anguftif. minima montann-

COL. Ecphr. I. p. 292. T. 2j,o. Alline tcnuif. Muïcofa. C.

B. Pin. 151. WoaiS. Hij}. 11. p. SSU S. J. T. ïs. f. tï.

Ff 5
U. Dlll. Vlll. Stot.
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IV, „ voortkomende ,
geeft , uit een dun , kort ge-

^"^xf^'» haaird Worteltje, veele verfpreidc Takjes

,

Hoofd- „ die zig taamelyk van den Grond verheffen

,

met kleine Haairdunne, digt getropteBIaad-

v^r'""^' 55 , en witte niet twecdeelige Bloempjes ,

„ waar op zeer klein Zaad in kleine Hokjes

„ volgt , die vyfdeelig zyn , gelyk in de an-

3, dcre Muur -Soorten." Het groeit in de Zui-

delyke deeicn van Vrankryk , in Italië, Oost-

enryk en Switzerland ,
op vogtige piaatfen der

Gebergten , aan Bronnen en Beeken. De Heer

H ALLE R fchynt het met de eerfte Soort van

Vetmuur, hiervoor befchreeven C*), verward

te hebben.

Onder de Driewyvigen van deezc KIasfc,bc*

hoort tot de Kruiden pen zeer uitgebreid Ge-

flagt, dat den naam voert van

PoLYGONüM. Duizendknoop.

Hier in , naamelyk , zyn, behalve het <

kruid van dien naam, dat mengemecnlyk Va»,

kensgras roemt , ook de Kruiden , welke

de Geflagten van Bijiorta en Perjicaria

ren , ja zelfs het Boekweit en anderen , y

dc overeenkomst der Vrugtmaakinge e

ftaltc , b( grcepen : weshalve 'er ook SooitS

onder voorkomen, die in 'c getal der MecldraJ

jcs cn der Stylen verfchillen , gclyk wy zulU

Zie het VII. STUK dec2cr Nat. H.J!. l,].4o8.
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De byzondere Kenmerken zyn opgegeven te IV,

beftaan in een vyfdcelige Bloem , die als voor

Keljc verllrckc en een hoekig Zaad. Hoofd-

De Soorten , wier gccal zevenentwintig is ,
^tus.

zyn in de volgende Rangen onderfchcidcn.
r.il!'^'

* Atraphaxo ides.

Mee een Heefterachtige Steng.

(O Duizendknoop , die de Steng HeeJUrig
^^^^^-^^^^

heeft en twee Kelkblaadjes omgeboogen* fLu^c'^nT.
Heelkiig.

Dit Kruid , te vooren ^trapJiaxis genaamd

met den Grickfchen naam der Melde , naar wel-

ke het eenigszins gelykt , geeft de benaaming

aan dcezcn Rang. T o u r n e F o r t heeft het ia

de Levant gevonden en Ooflerfche Fatich , een

laage Hcefter, met een fraaije Bloefem, gehe-

ten. Dergelyk een Gewas groeit ook in Siberië,

maakende aldaar een Heeltcrtje met lang uit-

gefpreide Takken , en Bladen veel naar die van

't Varkensgras gelykende, glad, ftyf en geribd

,

brengende een driekantig Zaad tusfchcn drie

rondachtige Rooskleurige en fraay gellreepte

Blaadjes voort.



Agtmannige Kruid es

Ivict een enkelde Aair.

(2) Duizendknoop viet een gantfch enkelde een-

» Aairi^e Steng ; de Bladen Eyrond in een

Steel ajioopende*

Cp de Gebergten van Switzerland, Oofl.cn-

ryk , Vrankryk , ja zelfs in onze Nederlanden ,

komt dit Kruid wild groeijende voor, 'c welk

ook in de Kruidhoven om den Wortel wordt

geteeld. Het heeft van deszelfs omkromming

den Latynfchen naam, dien het in 't Spaanfch,

Franfch en Italiaanfch behoudt, doch de Duit-

fcHers noemen hetzelve NatUrwurts en wy Na-

ter- o{ Slangen- Wortel. Ook wordt 'cr, wegens

de figuur der Bladen, weide naam van bloeiende

Hertstong aan gegeven.

De Bladen, naamelyk, uit den Wortel groei-

jendc , gelyken veel naar die van 't Kruid dat

men Hertstonge noemt: zynde groot en breed,

met twee lappen zydelings aan den Steel: die

aan de Stengen groeijen veel fmaller. Aan der-

zelvcr top komt een korte Aair van gefteelds

Bloempjes voort , die paarfchachtig Roozekleur

zyn

(i) Pelyfer.um Caule fimpl. polyft.ichyo Scr. Mat. Md-
ïja. II. CUff. Ups. R. Lu7^h. 217. GOOAN Merssp. 158. Fl.
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zyn en op welken een driekantig Zaad volg% IV-

De Wortel is rond cn in de langte eens, twee '^''^j^*^*

of driemaal omgcboogcn , waar van men [Ioofd-

Vcrfchcidcnheden gemaakt heeft. Ook is de^'^"'^*

Groote , met Bladen van een Voet lang , in^i^"^^'

Switzerland, zegt Hall er, niet zeldzaam.

De gemeene groeic 'er overal in vogtige Ecrg-

velden.

De Wortel van dit Kruid is zuurachtig wrang

en zeer famentrekkende , wordende derhalve ,

zo in Gorgeldranken , wanneer de Tanden los

ftaan , als inwendig , tot ftuiting van Buikloop

en Bloed vloeijingen, die uit enkele verflappicg

ontfcaan
,
aangepreezen.

(3) DuizendXnoop met een gantfch enkelde p^J";^^
één - Aairige Steng en Lancetvormige pra^/eruZ

Bladen,
gjjdf'^"'

Een fraaije Afbeelding is van dit Gewas ge-

geven door Camerariüs,zo deHeerHAL-

LER aanmerkt , die 'er byvoegt , dat alle de

Verfcheidenheden , van middel/lag , klei7ie en al-

lerkJeinfte , by B a u H i N u s , tot eene zclidc

Plant

(•) Zie ToüRNy. m/i. R. H'.rb. T. zsr.

Lanceolatis. Fl. L*pp. Suec. II. CUf. hiftorta montana mi-

nor, Radice intotta inodori &c. Amm. Rmtb. p. Bi-

ftona Alpina media. C. B. Pin. 191- Oed. Dan, T. ij.

Opui(. 2;4. Bift. minoi feu Alpiaa. CAM. Epit. 1S14. ^

tl. D££L. VIII. STUK,
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Plant behooren. Hy noemt dezelve Bifcorta

met de Bladen aan den rand geribd, de onder'

Jlen ovaal y de bovenjien liniaal en het Zaad als

Druivepitten, De Bloem, zegt hy, is altoos wie

'"en het Zaad rond met een byhangzeitje. De Rib-

ben der Bladen, in den rand uitloopende, maa-

ken dat dezelve zig als geftippeld vertoont. Dit

overal in de Alpen j nu hooger dan laager , voor-

komende Kruid, merkt zyn Ed. aan, hetzelfde

te zyn, met dat gene , 't welk Amman vol-

gens de Waarneeming van Messersciimid
voorftelt, als in Siberië of Rusland groeijende,

en van het gemeene Naterwortel niet alleen

door de rondheid van het Zaad , maar ook daar

in verfchiliende, dat in het onderfce vande Aair

Bolletjes voortkomen, die pm jorg riantjezyn»

Dit heeft ook in de Alpifche Planten plaats, en

dcrzelver Aair draagt , dus, fomtyds Bladertjes

in plaats van Zaad, gelyk TouRWEFORThet
een en andere duidelyk heeft afgebeeld (*>

De Tartaarcn kooken dit Kruid met den Wor»

tel en gebruiken 't zelve als een Geneesmiddel

tegen Pynlyken Buikloop. Gm elin, die het

overvloedig in de Velden der Mynwerken van

Argun vondt , getuigt , dat de Tunguzers den

Wor-

(*) Zie In/}. S. Htrh. p. Jlt. T. 291, fiae^/TOOKNE-

PORTius ex vulgari fpecie pUgit , legt de Heer HALLEB,

tjei heeft duidelyk een longdtaacende Aair , en niet van de

gemeene maar van cca anJcjc Sooxt, afacbceld, gclyk hyin

de bcfchryvhig icgr.
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W'ortel zorgvuldig tot Winter - Voorraad opzog- IV.

ten in de holen der Berg -Muizen, gebruiken- '^'Jïf^

de dat arme Volk dien , onder den naam van Hoofd-;

Mukay tot Spyzc,
*^7vij-

* * * P E R S I C A R I A.

Met een tweedeeligen Stamper ofminder dan

agt Meeldraadjes.

(4) Duizendknoop meJv3;//»a7272fg«
Pohg»n*m

wyvige Bloemen , die in vieren ongelyk f^irginia-

verdeeld zyn, en Eyronde Bladen.
v^ïginifch.

Van deeze Virginifche, die in deEuropifche

Kruidhoven bekend is, zegt Clayton, dan

zy de Kelken wit , in vyven gedeeld en op een

lange ry, aan den tup vaude Sicng, Aairsvry*

ze geplaatst heeft , zynde de Bladen zagt en

fpits , het Zaad glanzig en hard, een weinig

fameogedrukc en aan de punt ruig. Dc Styl is

ten halve in tweeën gedeeld.

(5) Duizendknoop met vyfmannige half-twee-
Lapaihifo'

foliis, Calyce Flot. purpurco. TouaNF. inji. 51-. PcrfiCMit

Hydropiper. L JB- 4^. jif,

II. Deel. VilI.STUx.
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IV» wyvige Bloemsn , de MeeUraadjas egaal

Afdeel. regelmaatige Bloem.

STUK. xeer wel is *t, dat de Ridder deeze van het

vSr"^^' gewoone Water -Peper , dat volgen zal, onder*

fcheidc , maar zyn Ed. zal niet opgemerkt heb-

ben , dat de Afbeelding van L ob el, hier aan-

gehaald , juist even de zelfde is, als die van

DoDONiEus, door hem t'huis gcbragt tot de

Negende Soort (*} , en Tournefort zou

dit Kruid 'er, door een byzonderen naam, niet

van afgezonderd hebben , indien het niet anders

dan door de Meeldraadjes verfchilde. Voeg hier

by , dat L o b e l de zyne neemt voor het ge-

woone VVaterpeper , met witachtige en Lyf-

VcrwigC P.lnpmpn , gplyV hy in ^yii Kruidbock

zegt. Deeze Soort , met paarfche Bloemen

,

groeit in Vrankryk, zegt dc Ridder , en be-

fchryftze dus.

„ De Steng is regtopftaande, ftevig, cfFjn,

„ met ruigachtige kanthaairige Scheedjes ca

„ Eyronde gefteelde Bladen , van grootte als

„ die der Phytolacca. De Bloemftceltjes ftaan

tegen de Bladen over, van langte als deBla-

„ den en zyn Trosachtig ge-aaird."

() Tot het drukken der Watken van CLtJSius, Do-
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(6) Duizendknoop met vyfmannige half-twee- IV.

wyvige Bloemen en eene Eyronde Aair, ^^f|"*

Dus heeft thans Linn^. us dit Kruid betersTUK^"

bepaald , terwyl dc Heer j a c Q u i n heeft waar- vi.

genomen, dat in 't Water de Meeldraadjes kor-^^*^'^^^f*^

ter , op 't Land dezelven langer dan de Bloem "rwcciiag-

zyn. Dit Kruid, naamelyk, heeft voortloopen-"^*

de Rauken, die zig van den kant der Slooten,

Graften en Meiren, op 't Water uitfpreiden ea

aldaar een geheel ander Gewas verbeelden

,

met de Bladen breeder en glad : terwyl de-

zelven 5 op dc Wal , volmaakt Lancetvormig

ruigachtig,fmaller en als ingekrompen zyn , daar

het opftaande Stengen heeft. Sommigen hebben

hier van een byaondcre Soort van Perfenkruid

gemaakt (*) , die in eene Verhandeling op zig

zelf door Schülzius is befchreevcn. De
Afbeelding van Dodonacs is taamelyk

,

hoewel zy het Kruid buiten 't Water affchetst:

die van Lob el, hier een geheel andere , fchync

hetzelve ook te willen vercoonca : doch beiden

heb-

. Gve Stachytes Fontal
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IV. hebben zy daar in mis, dat zy de Ranken met
Afdeeu

YVorteltjcs afbeelden en zeggen, dac het door

Hoofd- middel van die Worteltjes zyn Voedzel uit den

STUK. Grond zou trekken onder Water. Het is altoos,

vi^u""^' 2° ^^^^ waargenomen heb , in de kanten

der Vyveren , Slooten en Graften, geworteld

en fchiet van daar zyne Ranken , langs de Op-

pervlakte , verfcheide Ellen uit , terwyl de

Bloem -Aairen zig daar boven rcgtftandig ver-

heffen toe een Handbreed of meer hoogte.

De Heer Halleu vergelykt de Bladen, zo

wel als de Aairen , by die van het Naterwor-

tel , en zegt dac de Aairen altoos roodachtig

zyn, of bleekrood. Dikwils vindt mcnze fchoon

paarfch van kleur, 't Getal der Meeldraadjes

is vyf, dc Scyl üiep In tweeën verdeeld cD het .M

Zaad platachtig Eyrond.

Dit Kruid komt op dergelyke manier,

gezegd is , door byna geheel Europa voor. Meii^

geeft het, in 't gemeen, dergelyken naam, alsJ
aan de Soorten van Fonteinkruid ; hoewel dit>9
in 't byzonder , by ons ook wel den naam van 1|
Roowilligen voert ; om dat de Bladen als der

Wilgen en de Ranken rood zyn. Op 'c Land

groeijende, bloeit het zeer zelden en fchynt alsdan

buiten zyn Element te zyn. Men heeft *er,ik

weet niet om welke reden , een Stecnbree-

kende kragt aan toegefchreeven , doch welke

niet genoegzaam blykt,* gelyk de geleerde Hof-

Arts T K E w omftandig , in de Neurenburgfche

fche Verhandelingen, heeft aangetoond.

(7) üui-
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(7) Duizendknoop met gekartelde Bladen, IV.
Afdsem.;

Zodanig eece Soort heeft de vermaarde ShaWjj^J^^-^

in Barbarie waargenomen. Ook is een Water- stuk

Perfenkruid , met gekartelde Bladen , van Java ^11.

ovcrgebragt. jilrltumT

(8) Duizendknoop met yyfmannige driewyyi~^Z'
^

ge Bloemen en Lancetvormige Bladen,
^Jm/J*

Deeze groeit in Siberië , volgens den Heer ^t"ui.
G M F. L I N. De Heer P a l l a s vondtze 'er , aan ^'S- ^^

de Oevers vac zeker Meir, overvloedig, Zy
heeft Bloemen, die uit eene menigte lange Aai-

ren faraengefteld zyn, cn Lancetvormige om-

geboogene Bladen ; doch is inzonderheid ocder-

fcheiden door Buikige eiFenc Scheedjes, veel

wyder dan dc Steng en onverdeeld , by dea

Voet van ieder Blad , waar door de Steng zig

a!s met Laarsjes vertoont,

Deeze gefleldheid heeft volkomen plaats in

dat Oostindifche Perfenkruid , waar van ik, uit

myne Verzameling, hier dc Afbeelding, ia

Fig. I , op Plaat XLIX. mededeel, 't Gewas
heeft een dikke holle Steng, donker bruin van

Kleur, omringd met de gezegde Laarsjes, die

(7) Pclygonum Tol
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^V. zig in 't bovenfte gedeelte als Kousjes in mzh

^'ixf"" kander fteckende vertooncn , ros van Kleur.

Hoofd- De onderften aan myn Tak, die aldaar opeen

Voet langte een Kwartier Duims dik is, zyn

vigt."^^' rykelyk een Duim lang. Zy zyn niet alleen aan

den bovenkant 3 maar over 't geheel, met kleine

Haairtjes bezet , en de Bladfteelen komen op

zyde uit dezelven voort. Haar Gcweefzel is

Vliezig dun , geaderd , en vertoont zig byna

als de Wieken van een Vlieg, met het Mikros-

koop gezien. De Bladen zyn volmaakt Lancet-

vormig , met een lange fpitfepunt, wel zeven

Duim lang , aan beide zyden zeer ruuw gehaaird.

De Aairen verdeelen zig zeer ruim en beftaan

uit enkelde Bloempjes , overhoeks geplaatst , ie-

der vervat in dergelyke Schubbetjes of Blikjes,

als de Stoppeltjes voorgemeld zyn , hoedanig

een Schubbetje, vergroot, by A is voorgefteld.

Ik heb de Bloempjes bevonden vyf Meeldraad-

jes te hebben ; waar uit nog te meer blykt,

dat dit Gewas niet tot het Gebaarde Perfen-

kruid behoore. Het Zaad is fameugedrukt rond.

achtig.

IX. (9) Duizendknoop met zemannige Mftwie-

Scherp. f9) Pohg6r.um Flor. hexJndrls femidigyni» &c. PoIyg.Fot.

Hort. Ciif. ^6. R. Lugdh. 2K. GOüAN Mtntp. I9«- G"*
Prov. 448. VAILL. TOOKNF. Par. HALL. Helv. I8I.

Smc. jio, 343. Fl. Belg. 114. Pctficatia arens feu Hydto-

piper. C. B. Pin. xoi. Hydropipct. DOO. Ptmpt. (07. LOh
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wyvige Bloemen, Lancetvormige Bladen IV,

en naauwlyks gehaairde Stoppeltjes»
Afdeel,

Hoofd.
Onder den Griekfchen naam Hydropeperi of stuk.

Waterpeper , is die Kruid in de meefte Taaien ."^"W

van Europa bekend , hoewel men het in 'c Franfch""**

Curage noemt. Het groeit byna overal in ons

Wereldsdecl, op vogtigc Zandgronden. Het is

zeer Takkig en Knoopig , met fmaller Lancet-

vormige Bladen en fchraalder Aairen, dan het

gewoone of zagte Perfenkruid. Het heeft over-

al gladde Stoppelfcheedjes , doch die niet dan

aan de mikken der Takken kanthaairig zyn.

By de Ouden hadt dit Kruid zo grootcnnaam

,

öatPARACELSüs hetzelve Mercurius terres-

tris noemde, willende dat alle Kwaaien daar

door, op een Sympathetifchc manier, wegge-

nomen werden. Het is zo heet, dat men de

Tong brandt door het te kaauwcn, en zig daar

mede af te veegen maakt Vuurigheid aan 't

Fondament. Niettemin bedient men 'er zig uit-

wendig met vrugt van , in Pappen met Armo-

niak-Zout, om koude Gezwellen te doen ver-

flaan,en tot zuivering van Zwecren, inzonder-

heid in Paarden , is het Kruid op zig zelf dien-

ftig. De ligte Husfaaarcn leggen de gekneusde

Bladen op Ontvellingen door den Zadel gemaakt.

Welke daar door geneezen. Inwendig heeft men
het gcdeftilleerde Water tegen 't Graveel aan-

gepreezen. Het AR-ookzcl in Vleefchfop, of

door andere Middelen verzagt , is dicnftig bc
Gg 3 von-

II. Deel VllU Stuk.
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vonden tegen de Verftoppingen der Ingewan-

den , in de Waterzugt , Gcelzugt , enz. Men
Hoofd- zegt, dat het de Vlooijcn verdryft en dat de

^^D^ïèw
-^"Sgcn of Vliegen niet znllen komen aan

•vi^el'^^' Vleefch , 't welk met het Sap is bcürecken
:

'

weshalve het van fommigen Flooijen- en Mug-

genkruid geheten wordt. Ook wordt 'er een

V\'ormdoodende kragt aan toegefchreeven.

X. (lo) Duizendknoop met zesmannige um^vy

??5f^r,l yige- Bloenm , langwerpig Eyronde Aai-

Gehaaird.
^^^j ^

Lancetvormige Bladen en kantlmi-

rige Stoppeltje:!.

Zeer veel komt ook dit Kruid , niet alleen io

geheel Europa , maar inzender Iicid in de laage

deelen van onze Provinciën , aan dc kanten der

Wegen , in de Hoven en Bouwlanden voor.

Het voert den naam van Perjïcaria, in 'tFranfch

Perjica're , in 't Neerdukfch Per/en- of Perfik-

Kruid ; om dat de Bladen veel naar die van den

Perfikcn-Soom gelyken. In 't Engellch noenii:

Clc) Foljgonum Flor. hfXmdri. digynis &c. H. Cllff- ^'

Perncaria mitis. J. b'. Hift. III. p. 779. Lapp. 71. P"'

. C. E. Fin. loi. MOBIS.
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men het Lake-Weed of Arsmart: in 't Hoog- IV.

duitfch Perfichkrauu ^^W':^'
Ongemeen veel veranderingen komen in dit Hoofdt

7.0 gemeene Onkruid voor. Het verfchilt voor stl-k.

eerst daar in , van meer of minder » en fomtyds „J^"^^'

geheel niet gevlakt te zyn; daar anders de on-

derfle Bladen met een groote halfmaanswyze

Loodkleurige Vlak zyn getekend. Ook heeft

het de Aairen onryp groen, doch bloeijende wit

of rood. In fommig zyn de Bladen breeder, ia

fommig fmaller, en ook wel van onderen Wol-
lig, zo H A L L E R opgemerkt heeft. Men vindt

het doorgaans met leggende Stengen , die zig

opregten, fomtyds een Elle hoog: maar het klei-

ne kruipende Engelfche Perfenkruid doet zulks

niet , en fchynt evenwel tot deeze Soort te be-

Dit Perfenkruid heeft eene zagte, cenigszins

famentrekkende , zout- en zuurachtige Smaak.

Het wordt gehouden voor een goed Wondmid-
del, en is dienflig tot Infpuitingen ter zuive-

ring van de Borst, na dat de Etter daar uit ont-

last is. Men heeft het ook tot Steenbrecking

aangeprcezen.
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Uit deeze bepaaling blykc , dat de hier be-

vige Bloemen , Roedswyzj Aairen , Lan-

cetvormige Bladen, en geknotte Stoppeltjef

die Burftelig gehaaird zyn.

doelde Soort de Stoppeltjes zeer lang gehaaird

cn als een Baard maakende heeft. De Ridder

verklaart zulks , uit zyn Chinecfch Exemplaar

waarfchynlyk , met te zeggen , dat derzelver

Borftelige Haairen byna zo lang zyn als het

Stoppeltje. Ik heb 'er van Java , met die Haai-

ren een halven, ja een geheelen Duim lang,

cn dus langer dan de Stoppeltjes ; verfchillcn-

de daar in grootelyks van het Gelaarsde Per-

fenkruid , in Fig i. afgebeeld. Hier fluiten

ook de Stoppeltjes digtcr om de Steng cn dc

Aair is niet zodanig , maar de Steng cn mid-

delribbcn der Bladen zyn roodachtig. Haai-

righcid of Wol word ik aan de Steng niet ge-

waar, zo min als aan de Bladen, die altemaal

Lancetvormig zyn, gelyk Li n

n

.«us zegt:

hoewel zyn Ed. ook een Perfenkruid , met

Eyronde gladde Bladen , daar toe fchynt te be-

trekken.

De gebaardheid der Stoppeltjes en de figuur

t^Tux'
'^^^ ^^^^^^ betrekt hier dat Japanfche Kruidje,

'ii^i^' waar van de Afbeelding in Fig. 2 is medege-

deeld. Hetzelve heeft een dun knoopig Stenget-

jc, dat zig in Takken verdeelt, die aan 't eed

jteaaird zyn. Aan ieder verdceling en by deo

cirfprcng der Blaadjes , groeit een zodanig Scheed-

acb'
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achtig Vliesje , met zeer lange Haairtjes. De IV,

,

Bladen zyn Lancetvorraig , doch naar de langte'^'^^j*^*

taamelyk breed , en dun. De Blommetjes derFJooFo-

Aairen zyu ook door gehaairde Blikjes, elk op^^"'^»

zig zelve , gefchoord , en als daar ingekast. Ik be-

vind in dezelven zes of zevtn Meeldraadjes ea

het Zaad is driekantig
,
gelyk in de anderen van

deeze Soort.

(12) Duizendknoop met zevenmannige twee-

wyvige Bloemen , Eyronde Bladen , een ^^^-^^^

regtopjiaande Steng en ruige Trompetach-olun!^*

tige Stoppeltjes.
öoae.fch.

Dit overal thans , zelfs in de gemeene Bloem-

hoven van Europa , zeer bekende en om de

lierlykheid van zyn Gewas en Bloemen bemin-

de Kruid, is door TouRNEFoax, in 'c al-

lervoorfle deczer Eeuw , op zyn Levantfchen '

Reistogt ontdekt, en uitliet Zaad in ons We-
reldsdcel voortgeteeld. 't Is een Jaarlyks Gewas

,

dat in grootte alle andere Soorten van dit Ge-

flagt verre overtreft , groeijende wel zes of ze-

ven Voeten hoog. Men heeft het, uit Zaad van

Smyrna gezonden , hier in de Hortus Mcdu us

meer

fii) Poljgtnum Flor. heptandris digyn?s c. H. Clif. 42.

Ups. 96. R. LunS. zi6. GOUAN Monsp. 199. MiLL. DiEi.

T. ïoi. Pecficaria Onentaüs Nicotianz folio ,
Calyce flo-

tuin purpureo. Tournf. Cer. 38. Comm. Rar. p. T. 43-

Schovanna modela- muccii. Hort. Mal. Xll. p. I47- T.7«.

Gg 5
II. DitjL. VIII. STBS'
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IV. meer dan twaalfVoeten hoog geteeld. Hy geeft

^^ïx.^^*
'^^ B^'iden van Tabak aan , doch zy fchynen

Hoofd- my meer naar die van Patich of zelfs , als men
*TUK. Qp evenwydige Ribben acht geeft, naar die

Sgt!^^'
Oostindifche Bloemriet tegelyken,- val-

lende de onderflen zeer groot , wel een Voet

lang en meer dan een half Voet breed. Hier te

Lande heeft het weinig ruigte, doch het gene

in Ooftindie groeit , van waar ik een fchoonen

Tak thacs voor my heb, is overal met eeneaan-

merkelyke witte Haairigheid bezet , en heeft de

Bekerachtige Stoppeltjes , inzonderheid , zeer

ruig van buiten , doch zonder Haairtjes op de

kant. Het is met fierlyke paarfche Bloem - Aai-

ren gekroond, en ftrekt dus, in de Herfst, tot

fieraad van Tuinen en Buitenplaatfcn.

p'^^lnum ^^3^ Duizendknoop met agtmannige tweewy

Fenjyiva- vige Bloemeii ^Jiekelige Bloemjleeltjes , Lan-

Pcn^iva- cetvormige Bladen en origedoornde Stoppel-

In Penfylvanie komt , volgens Kalm» decze

Soort voor, die veel naar het gewoone Perfen-

kruid gelykt , doch grooter is en geftrekcer in

alle opzigten ; zynde de Bladen van onderen ook'

zeer ruuw en de Blocrafteelen met flyve Borrel-

tjes bezet , die zeker Lym uitgceven : de Aairen

Trosachtig. Men heeft dergelyk ook in Enge-

land waargenomen.
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P O L Y G O N D M. IV.

* * * ¥ Met onverdeelde Bladen en agtmannige ix.

Bloemen. ^^^^"^

(14) Duizendknoop met agtmannige driewy- xiv.
_

vige Oxelbloemen en Eyrond- Lancetvor- mum.

mige altyd groene Bladen , de Steng laag
^«ekants.

Heejlerachtig,

Decze Soort, Zeekants -Duizendknoop ge-

naamd , ïn 't Franfch Renouêe de Mer , groeit

óp de Zee -Oevers der Zuidelyke deelbn van

Europa , de Levant en Virginie , volgens den

Ridder. Zy gelykt naar de volgende zeer, maar

Is flyver en grooterrde Blaadjes zyn akyd groen

en worden door 't droogen blaauw; de Steng is

hard , Heefterachtig en blyft over.

(15) Duizendknoop met agtmannige driewy»
J-^'-

vige Oxelbloemen , Lancetvormige Bladert avI^uu^.

en leggende Kruidige Stengetjes.
Gemeen.

(14) Ptlygtrtum Flor. oaandris t^g^'n;s Axillaribus &c.P

fis) Pohgonum Flor. oaandris trlgj-nis AxIMarlbus S

Ifat. mi. ï%6. H. eng-. R. Lv^db. GouAK MoK,p. Ge

Prov. VAILL. P^rh. TOORNF. Ft. Etlr. &C. &C. Polyg

nam latifolium. C. B. Pin. 28 t. /8. Polyjr. hrevi anguftof

ang. fül. Cal. pnrp. & t. Pol. ereftum humile, Fol. orbui

liiLL. ylpp. tf. HALL. Helv. Hz. Polygonum mas. Do
P"»pt, 113. LOB. Ic. 419.

n. DMU VUL STOK.
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IV, Dit Kruid voert van ouds den naam van Po-

^^f^^^'lygonum of Centumnodia , by ons Duizendknoop.,

Hoofd- wegens de Knoopigheid van deszelfs Stengetjes

,

•TUK. en Varkens - Gras , misfchien om dat de Var-

j^gpg f^^j ^^^^^ ^ 1^2^ ^^^^^^ Becacn

wordt voorbygegaan. Het heaook Kreupelgras t

om dat het op den Grond legt. De Duitfchers

Eoemen het Wegegrasf en Wegetritt , de Fran-

fchen Renouée of Terrasfe of Corrigiole , naar

den Latynfchen naam Corrigiola , die 'er ook

aan gegeven wordt : de Engelfchen Knotgrasf,

By de Grieken voerde het veelerley benaamin-

gen.

Het komt overal in Europa , zo wel als in

onze Nederlanden , aan de Wegen cn op woes-

te plaatfen voor, zeer weclig grocijcnde in dc

alierfchraaUte Gronden , en die beklecdcnde als

een Tapyt. De Bladen zyn in 't algemeen uit

den ovaalen gefpitst cn worden op eenigen af-

lland van den Wortel grooter. Men vindt Vr

Verfcheidenheden van, met fmaller , broeder,

korter of langer Blaadjes : men heeft het ook

met opftaande Stengetjes Bladerloos gezien.

Overal, by den oirfprong van een Blad ofTak-

je, maakt het Stcngetjc een Knietje en daar is

een zeer dun Vliezig Scheedje , waar in vier

Bloempjes, by malkander, vervat zyn, op wel-

ken een driekantig, zeer klein , Zaad volgt.

Dit Onkruidje, welks Zaad, door een byzon-

derc voorzienigheid van den Schepper, rykelyk

aan de Wegen verfpreid , het kleine Gcvogel-
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te 's Winters tot Aas Hrekt ; waar vande by- IV.

naam is ontleend ; heeft ook nog andere nuttig- ^^'Jxf^*
heden. Wegens zyne famentreklcende hoedanig- Hoofd

heid is het Sap daar van of het Aftrekzei in Wyn^"^"^
of Water, en het Kruid zelf, uitwendig opge-^/^"^^'

legd , tegen Breuken , Bloedloop en andere Vloei'

jingen , nuttig bevonden. Een Blaadje daar van

opgelegd en ftyf aangedrukt , heelt een verfche

Wond. De Ingezetenen van Karniolie gcbrui-

kenze, met vrugt, op Adderbeeten (*;.

(16} Duizendknoop met agtmatmige driewy-^ xvr.

vige Oxelhloemen , ovaale Bladen en eenjla^m*''

opgeregte Kruidige Steng, opgwcgt.

Uit Zaad, dat Kalm van Philadelphia hadt

medegebragt, is deeze voortgekomen.

Cl 7) Duizendknoop met agtmannige driewy- xviu

vige Bloemen, gewrichte Pluim ^ Aairenf^''"^'

en geknotte ScJieedswyze Stoppeltjes, Gewicht.

Deeze werdt in Kanada door dien zelfden

Heer gevonden. Zy maakte Stengetjes van een

Voet hoog , in Bloempluimen aan 't end ver-

deeld ,met Liniaale gladde Bladen. De Pluim was

la-

(*) ScoPOtr, Carn. p. 4i3'

(K) P»lygornm Flor. oaandris trigynls AxUIaribus, Fol.

(17) 'pclfgoKum Flor. oaandr. trigynis . Spicis aticalatij,

ïaniculatis
; ttipulis Vagin. tmncatts.

11. Dm, VUL ST«.
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IV. famengefleld uit Draadachtige Aairen , van bleek-

^^'Yx?' roode Bloempjes»

8Tük!°' Duizendknoop met agtmannige driewy'

xviiT. yige Bloemen , die Trosachtig zyn; Lan-

Sï""'"' cetvormige Bladen en een uitgebreide wyd

\yyd ge- gemikte Steng.

Men vindt dit Kruid, dat Toürnefort
Vetlhloemige Takkige Orientaalfche Boehveit

noemt , zo wel in Afie als in Italië. Het Blad

gelykt naar die van Perfenkruid , zynde zwart-

achtig van Kleur en de Bloemen v^it. De Steng

groeit j in Siberië, van één toe drie Ellen hoog,

cn geeft op zyde Takjes uit van een Voet

lang.

Hier is^, in de laatfte Uitgave van het Samen-

flel der Natuur, de Zevende Soort, zynde het

Zaagtandige Duizendknoop, geplaatst.

Met byna Hartvormige Bladen.

(it; Pclygcnum Flor. oftandris trigynis &c. Heixine Fol.

Lanceol. H. Ups. $6. Fagopyrum Oriëntale Ramofura &c.

BcxB. Cent. H. p. 31. T. 31. TOüBNF. Ctr. jy. Peificaria

AJp. fol. nigricantc. Flor. albis. All. Peiüm. 41. T. 8. Pers.

«ana &c. Amm. Ru,i. 140. Per$. Caulc difFufo. Gmel. 5/*.

IIT. p. 5 8. T. ïi. f. 2. Folyg. Spicis panicolatis. Gmbl. Sit-
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7endknoop , die canr Boekweit gelykcn en IV.

men zal b.etzelve , üraks , daar onder geteld

vinder. Hoofd-

(19) Duizendknoop met agtmannige driewy" xix.

vige Bloemen , rmwe Bloemjleelen , JS;y- ^cZf-H'^^

ronde Bladen en Hartvormige Blikjes, Chmeeich.

Van dit Gewas is de Steng ,
volgens den Rid-

der, bogdg;de Bladen zyn Eyrond - Hartvormig

of breed Eyrond , wederzyds glad ; de Bloem-

fteelen ftekelig , aan 't end dikwils driedeelig.

Het heeft breede Scheedswyze Stoppeltjes, die

niet ingefneeden of kanthaairig zyn, Eyrond.

De Bloemen komen, by weinigen, in rcndach-

tige end -Hoofdjes voort.

Hier mede oordeelt de Heer N. L. Bür- jivaanfeh.

MANNUs dat Kruid overeenkomfh'g ; 't welk

zyn Ed. van Java ontvangen hadt, onder den

naam van Javaanfche Klimmende Berg - Boekweit

,

welke aldaar Rankachtig tot agt Voeten hoog

groeit , zynde onder den naam van Sit - Java

bekend.

Ik zal hier de befchryving invoegen van een jn>infch.

Rankgewas , waar van ik een aanmerkclyken

Tak , we! anderhalf Voet Inng , uit Japan be-

komen heb , zynde in Fig. 3 , op Plaat XLIX.
het bovcnfte gedeelte daar van afgebeeld. De
Hank is dun , rond en roodachtig , geevende

de

Ci>) Felyganum Flor. oftandtis trigynis , Fedunc. fcabris,

ïol. «vatis , BraaeisCordatis. BüRM. FUlnd. jo. T. 30. f.

H. DïEU vm, STUK,
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IV. overhoeks Bloemtakjes uit , die zeer wyd gc-
Afdeel

j^jj^j. 2yii
^ Trosachtig bezet met Bloempjes : zo

Hoofd- dat, ware het niet om de Bladen, dezelve tot

«TUK. de Agttiendc Soort betrekkelyk zou kunnen zyn.
^grivtuy.

Bladen zyn hierbyna volmaakt Hartvormig,

doch puntig, en vry lang gefteeld. Geen ruuw-

hcid is aan dezelven of aan deBloemfceeltjes te

befpeuren. De Bloempjes , die ieder in een Blikje

zitten, zyn ontzaglyk klein. Ik heb niettemin, door

* t Mikroskoop , in één derzelven agt Meelkropjes

en drie driekantige Vrugtbeginzels of Zaadjes

,

zeer duidelyk waargenomen : zo dat het Gewas

zekerlyk hier t'huis behoort. De Kelk ofBloera

is vierdeelig. ^

(qo) Duizendknoop met Pylvormige Bladen,

^'auta^
^/e Steng gedoomd,

PjTwadig. Decze , op vogtige plaatfen in Virginic en

Maryland groeijende , is een Gewas dat naar

het Boekweit gelykt, doch fmaller Bladen heeft,

die van agteren uitgehold zyn , ver van elkander

geplaatst. Het klimt fomtyds als de Winde by

't Geboomte op, en beeft de Ranken gedoomd.

Men vindt het in vogtige Weiden, wordende

aldaar Cow -longue geheten, zo Clayton
aanmerkt,

^20) Polygcnam lol. Sagittatis , Caule aculcato- GMEI-

Caule eft&o, Aculeis teflexis &c. H. Cüf. ij*r. T. iz- ^'

lufdi. 111. FaROtritico fimilis &c. Pluk. Mant. 74. T. Jjl»

f. j. riant. post. c novo Belgio. LAET. Amtr. 73, T- 74-
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Cai) DuizcDdknoop met Fiekvortnige Bladen,

de Steng gedoomd*

Op waterige plaatfcn , in Virginie en Flori- stuk^**^

da, komt ook dceze voor, die naauwlyks dan xxr.

door dc fi-uur der Bladen , welke naar die van Jr/ftlhÜ^

Kalfsvoet gelyken , verfchilc. Het is een klim. ï-ieKbiadig.

mend Kruid.

(22^ Duizendknoop met driehoekige Bladen i xxit,

een gedoirnde Steng en doorbUdige , ronde, tum/'^"'

gaapende. Bladerige Stoppdtjes. ^^^^^^"^

Deeze Soort , naar de voorgaandeo gélyken-

de, is door den Heer N. L. Bürmannüs
in PItat gebragt , en heeft

,
volgens zyne Af-

beelding , de Bladen veel breeder dan zy lang

zyn ; terwyl nogthans zyn Ed. daar toe de Chi-

reefche Plant , naar Boekweit gelykende, vaa

Plukenet betrekt , welke de Bladen drie-

maal zo lang als breed heeft. Ook hadt dezelve

opgeregtc Stengetjes en opftaande Doornen : de

7yne was een Rankgewas , met omgeboogen

Doornen , zynde Klimmende gedoomde Beziedraa-

lende Zuuring van K l e i n h r getyteld , die

Fol. Haffati» Fagotritico filnilis fpi-

e novo Belgio. Lakt- Amer. 71

.

Fol. triangularibuï , Caule aculeato «ra

?o. T. j j-f.2. Fagotritico fiiaUii fpinofa ali-
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ÏV, op de Bergen van Java groeit. De Bloempjes

^'fx^*^^ vcrfchillen ook zeer. Myn Japanfch Gewas, io

Hoofd- Fig. i , op Plaar XLVIIl, afgebeeld, komt in

^^''^ hcc Loof vry veel met dat van zyn Ed. over-

^^"^^^'eerii doch verfchilt, gelyk ik aangemerkt heb,

in Bloem en Vrugtmaaking, niet alleen, maar

ook in de figuur der Stoppeltjes , welke hier

doorbladerig geflooten zyn vertoond. De af-

komst was van Java.

j5r]"irw (03) Duizendknoop met Pyhwys* Hartvof

Taurkum, mige Binden , een ongedoornde opgeregtt
^Taitaai-

^j^^^ eenigermaate getande Zaaden»

Het verfchil van deeze Siberifche of Tartaar-

fche met de gemeene Boekweit , beftaat daar

ïn ; I. dat zy de Bloemen niet wit en hol, maar

groen en vlak cn twee derden kleiner heeft : 2.

dat de hoeken des Zaads aan ieder kaut twee

ftompe Tandjes hebben : 3. dat zy anderhalf

of tweemaal zo veel Zaad geeft als de gemee-

ne. Derhalve zou decze Siberifche met voor-

deel kunnen geteeld worden, te meer, omdat

zy de Koude en Vorst veel beter kan uitftaan

;

zo de Heer Linn.t:us aanmerkt,

stiv. (24; Duizendknoop met Pyhivys' ihrtvof'

Fof. Cordato - Sagittatis Scc. Fagopyruin

ytio. Amm. Rutb. a+t. Cmil. Sib. III.

H. Ups. 06. Clif. UI. Fagotiiticum Si-
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,

mige Bladen ^ een byma regtopfiaande on- IV.

'gedoomde Steng en de hoeken van //«
^^^J^^''

Zaad effen. Hoofde
STUK.

Dit Kruid heeft zynen Griekfchen naam Fa- Tri^y^

gopyron, den Latynfchen Fago- triiicum en den"**-

H"Og of Neerduitfchen Boekweit of Buecken-

'waite , van de gelvkenis naar de Noocen der

Beukeboomcn ; terwyl het tevens voor Tarw
of VV'eite verftrckt. De Engelfchen heeten hec

Buckweut of Brank, Men noemt het , in de bo-

venfte deelen van Duitfchland ,ook Heiden-Kom^

in 't Fraofch Blénoir of Bied Sarrafin } zo ora

de bruinheid , als ora dat men het voor drie of

vierhonderd Jaaren eerst uit Afrika of Araoie,

en dus van de Sarrazynen, bekomen heeft. Lin-

K^üs Helt nogthans de Groeiplaats io Afie. Het

wordt tegenwoordig in alle deelen van Europa

gezaaid.

Het onderfcheidt zig van alle andere Soorten

van Koorn door zyn Gewas , 't welk geene Hal-

men maakt , maar een Takkig Kruid met Klyf-

achtige Bladen , aan den top met witte Bloem-

pjes gekroond ; waar van het Gezigt , zo wel

a's de Reukjbyzonder aangenaam is in de Bloei-

tyd CD duizenden van Byekorvcn vult met Ho.-

nig

nt. Hclrine Caule erefto inermi. II Ups, Cliff. R. Ln^Ji,

ïol. hcderac€o. c/b. Pi». 29$ • OcymoB CClWlc tKi,Hi/i,

ï7*. Fagopyron. DOO. Fempt. 712.

Hh iv
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IV. nig en Wafch. Het groeit fchielyk en rypt

AïPEfiL.
f^,f,ieiyij aan , doch verdraagt geen guur Weer

Hoofd- of aanmerkclyken Vorst , ook geene (terke droog-

""l^* te. Ondcrtusfchcn is 't een voordeel , dat het

vige!"^^'
fchraaKte Landen groeijen wil , en dezel-

ven eerder mest dan uitpuurt.

Dit Kruid wordt in fommige Landen , gelyl:

3n Italië, tot Voedzel voor het Vee, nog eens

in de Herfst gezaaid ; doch in de middelfte en

Noordelyke deelen van Europa, gelyk ook by

ons, Itrekt het gebroken Graan of Grutte, en

het Meel daar van , als bekend is, tot Voedzel

voor den Gemcenen Man. Dit Koorn maakt een

der voornaamfte Voortbrengzelen van Karnio-

^ie uit
,
ze^t' Doktor S c o p ol i. Het is een zeer

gezonde vSpyze en op den duur beter dan Tarw

alleen ; dewyl het lifter verteert en meer Af-

gang maakt ; maar het verfterkt in lang zo veel

het Lignaan der A-bcidsl'eJen niet, als Gars-

ten - Gort of het Roggen - Brood. Voor zwakke

Lieden is het zelfs een Geneesmiddel. Men kan

'er ook Brood van bukken; dat wel fmaakt,doch

"het is wat bruin. Het Afkookzel , of Bry daar

van , in Karnmelk , is een zeer j;oed verkoelend

Middel in heete Koortfen. De Pap van *t Grot-

ten -Meel ftrekt ongemeen tot rypmaaVirig van

Gezwellen , als ook om Pynen te doen verflaan.

Lob EL zegt , dat hy Bier van Boekweit hadc

gezien , 't welk aangenaamer doch bruiner wa-

re , dan van ander Koorn, Het Vee , inzon*

derheid het Pluimgedierte, wordt 'er vet van.
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Men gebruikt het in Swit/erland om Varkens IV,

te mesten. De Doppen hebben, als bekend is, '^^"x^^*
ook haare nuttigheden. Hoofd-

C25) Duizcrdknoop met Hartvormige Bladen , xx\^

een windende gehoekte Steng en Jlompacli-

ti^e Bloemen*
, .

Totdceze Soort zou de naam va.r\Helxine, welke
^'

aan de Boekweit gegeven wordt , meer Ichynen

te behooren ; alzo dit Kruid door zyne winden-

de Ranken als nedertrekt. Hierom wordt het

,

van DioscoRiüEs, zo men wil, Cifampelos

geheten , als zig om de VVyngaard Rmkcn flin*

gerende. Gemeenlyk noemt men 'c Zwarte IVin-

dl of Wilds Boekweit , en wegens het Zaad mag
men het ook wel Boekwinde heeten. Het groeit

door geheel Europa, gclyk byons, in Bouwlan-

den , Moeshoven, aan Wegen enz. Men beefc

het als een laftig Onkruid aan te merken.

De Stengen zyn gcflrcept, en geeven Bloem-

trosjes uit de Oxels der Bladen, waar op Zaa-

den,volgen, met den driekantigen Kelk bedekt,

zegt LiNNiEUs; die 'er Violetkleurige Meel-

knopjes aan toefchryft. De Heer H a l l e k ,

fagopyium vu

Hh 3
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IV, ondertusfchen , merkt aan , dat hier de agt Bol-

AruEBL
jgjjgj ^ ^jjj, j^ef^ de Bloem van de gewoonc

Hoofd» Boekweit vindt , ontbreeken : 't welk nader on-

STüK. derzock verdient.

^ xxvr. ^26) Duizendknoop met Hartvormige Bladen ,

DumstT een windende efene Steng en KielaclUig

^lloogc.
gewiekte Elomen,

Deeze zeer groote lang-Rankige Soort van

Boekwindc groeit in de lommerryke Bosfchea

der ZuiJelyke dce^en van Europa, zegt LiN-

N u s , aanmerkende, dat dezelve wiite Meel*

knopjes heeft. Ik vindze echter onder Je Krui-

den van Languedok en Próvence niet aangete-

kend. De Heer Ha ller zegt , dar zv over-

vloedig , in Switzerland, io dc Heggen groeit*

Hy zou zc voor cene Verfcheidenheid van de

voorgaande houden : doch volgens den Ridder

heeft zy de Kwabben der Bladen van agteren

rond; de Steng niet geftrecpt en de Pluim be-

ftaat uit een famengefceldc Tros, dieoverhoeks

in tweeën is gedeeld. Voeg hier by dat de Zaa-

den gevleugeld zyn , zo wel als dc Bloemen.

XXTVTT. (27) Duizendknoop viet Hartvormige Bladen,

^^g^^P klimmende Steng, Vc-

Cchc. ^ .. „
(16) Ptlygtnum Fol. Cord. Cau!c volabili Uvi &c. Fago-

pyrum &c. Djll. App. 60. Kvre. Jen. 99. HALL. Hf"-
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Dewyl in decze Westindifche of Amerikaan- IV;

fche de Bloem cn Vrugt famengedrukc Vliezig ^^^j^^W

Styn , zo behoorde zy mede afgezonderd te wor- Hoofd-

den. Het is een zeer uitgebreid klimmend Ge-

was , dat allergrootfte Amerikaanfche Boekweit

genoemd wordt van H e r m a n n u s ,geevende
"

ook veel grooter Zaad dan de gewoone.

Deeze drie laatfte Soorten hebben dit gemeen,

dat de voet der Bladftcelen van onderen met

een Gaatje doorboord is;zoLiNNAüs aan*

merkt.

Cardiospermum. Hartvrugt.

Een vierbladige Kelk, vier Bloemblaadjes en

een ongelyk vierbladig Honigbakje , komt in

dit Geflagt voor, dat zyncn naam heeft van de

Vrugt, welke beftaat uit drie famengegrocidc

Blaasachtige ZiaJhuisjes.

Twee Soorten, beiden uitheemfche, zyn 'er

in vervat, naamelyk.

(O Hartvrugt met effene Bladen. ]By
^J^^^^

Caale rub. Semine ni;!;ro. Grom. f^r/j. 44, 61. Fagotr. vo- Halicmta-

P- i77-V-t^. Xlir. Gen. 498. p- 3»5. H. Qif. Uf>t. R. Luidb,

4«4- GowAN MoKip. 199. Fl- 2erfl. 142- fi^um Veficariuoi

Fnifta nigro. C. B. Pin. 74J. Hilicacabum. RUMW- Amli,

VI. p. 60. T. 24. f. 2. Halicacabu» peregrinus. DOD. Ptmj>t.

SS. ^. Corindutn ampliore folio , Frudu maxima, y, Cot-

Ind. Fr. 8e folio luinoti. TouaNF. M. 4Ji. BUBM. Fi,hi%

Dl^L, VIII, STW,
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TV. ByToüRNEFORT vindc men een fraaijo

Afbeelding van de Vrugt van dit Gewas, die

Hoofd- grooter of kleiner voorkomt , en dus Verfchei-

STUK. denheden maakt. Wel twee Eeuwen is die Kruid

v^f!*""^' reeds in Europa bekend geweest, alzo men het

by DoDONiEü» afgebeeld en befchrcevcn

vindr. In Vrankryk noemt men het Pois demer-

yeille , in Engeland Black Winter - Clierrie , in

tuitfchland Schwarts Schintten , wegens de

bfuinlieid der Vrugten , welke Blaasachtig zya

als die der Alkekcngi , en hierom noemt gedag-

te Auchtur het Zwarte of Vreemde Krieken vqn

over Zee. Dit is een wj^ezentljke naam, dewyl

•men 't Kruid uit Ooftindifch Zaad geteeld zal

hebben.

Het maakt een Takkig Gewas , met dunne

gcfleufde Ranken, die Vinswys' verdeelde Bla-

den hebben en zeer lange Klaauwieren , veel

l.inger dan de Bladen. Dceze Klaauwieren, aan

't end in tweeën gedeeld cn omgekruld , geeven

danr tusfchen een Steeltje uit, dat zig in drieën

verdeelt , met Bloempjes , als gezegd is , die

een klein groen Kelkje hebben. Hier op volgt

een Blaasachtige Vrugt, drie harde ronde zwar-

te Zaaden ,als E'-wtjcs
,
bevattende. Het groeit

,

volgens R u M p H I u s , in 'Indic veel op zan-

dige plaatfen , in verlaten Tuinen en aan vlak*

ke Oevers van Rivieren.

iT. (i) Har-tvru7t met Bladen , die van onderen

Wolli- zyn. Des-

^AZ'.''t''' C»^ C,r.r^^p,rr,ur, Tol. C^hv^s tomrntnüs. Ordiosp. viüo.

fcaahfch. fum, Fol. incills obtufis, Fetioiis brcnbus. MiLt. I>i3,



O C T A N n R 1 A. 489

Dec7e , in Erafil vallende , gclykc naar het IV.'

voorgaande, doch heeft dc Huiv-jes en Bladen ^'J*"^'
van onderen VVoliig ruig

, en de BIoemfleel-HooFD-

tjes, tusfchen de Krulletjes der Klaauwieren ,5tük.

met tien of elf Bloempjes, die na 't afvallen der
^.ƒ"^ï"

Vrugtmaakende deelen overblyven, zynde flyf,

en de Zaadhuisjes fmaller.

De Vicrwyvigen , in deeze Klasfe , leveren

de drie volgende Geflagten van Kruiden uit.

Paris. Wolfsbezie.

De Kelk is vierbladig in dit Geflagc, mctvier

fmallere Bloemblaadjes en de Vrugt een vier-

hokkige Bezie.

Hier van is maar ééne Soort bekend (i), r.

welke onder den naam van Herba Paris of Pa-f,'J^;;,J"*"

ris - Kruid , door den grooten Kruidkenner Tour - viarbiadig.

KEFORT 5 werdt befchreeven. Men noemt

het , in 'c Franfch , Raifin de Renard of Vos-

fendruif , in 't Iloo^duitfch Wolfsbeer of Ein-

le^r^ en by ons Wolfshczie of Spinnekoppen,

inronderheid in Brabant ,
volgens D o d o n iP. ü s.

Het groeit veel in 't Socnjer-Bofch by Brus-

fcl, en verdt'r in andere dcelen van Europa,

tot zelfs in Lapland toe.

Uit
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IV» Uit een Stengetjevan omtrent een Spanboog,

^^^ix!^* geeft het vier Bladen uit , fpits Eyrond van

Hoofd- figuur , die in 't kruis ftaan , en geftreept zyn.

STUK.
jjgj. midden derzelven komt een Steeltje,

t';^r'"^*met een Bloempje van vier zeer fmalle groen-

achtige Blaadjes, fmaller en korter dan de vier

Kelkbladen. In 't midden is een vierdeelig

Vrugtbeginzel , van agt Meeldraadjes omriogd

en met vier Stylen , die omgekruld zyn , ge-

kroond. Hier op volgt een zw^artachtige blaau-

we Bezie , die in vier holligheden veele Zaa-

den bevat.

Sommigen hebben dit Kruid by de Nagtfcha-

de vergeleeken en 'er een verdoovende kragt

aan toegefchrecven. Anderen noemen 't heil-

zaam. De Besfcn, die een Zuurachtig Sap be-

vatten, worden van Viervoetige Dieren zondet

hinder gebruikt. Lobel verhaalt, dat menze

gemengd hadt onder een Tegengift , waar door

een Hond , dien hy Rottekruid en Sublimaat,

tot een half Drachme, hadt ingegeven, was ge-

nezen. Het Zaad zou Menfchen , die half gek

waren, herfteld hebben. Het Kruid gedampt,

en als een Pap verfch opgelegd , neemt de Zwel-

ling der Teeldeelen, en andere Ontfteekingen ,

- iomtyds weg.

A D O X A. Muskuskruid,

De Kelk is tweedeelig beneden , de Bloem

vier of vyfdeelig, boven het Vrugtbeginzel gc-

plaatst>
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plaatst, dat een vier- of vyfbckkigc Bcziewordt, IV,

met den Kelk ramengegroeid. ArDotOfV

De eenii^fte Stort, hier van bekend (i), isEiooFo-

Dok in de Bosfchen van ons WereidsdccI niet^"'^"'^»

ongemeen, en groeit zelfs in Swceden. ByBern ^^'^^

in Sv/!tzeriand vondt de Heer Hall er ze^^'«^*W-

mcr igviildig. L n E E L noemrze Merkleinjle Ra, Eulópifcl^»

Tionkel der Noordelyke Landen , met een Krui-

dige Moiachtigc Uloem. 'c Is mede een zeer

klein Plantje, met Blaadjes als van Duive Ker-

vel en nic^t onaangenaam van Reuk; weshalve

CoRDüs 'er den naam yan Moschatellina aan

heeft gegeven. Die Muskus -Geur is echter riet

dan by 'c bloeijen tc b -ipeuren.

„ In 't vroege Voorjaar (zegt Hall er)

brengt het uit zyn Stengetje, op ongeblader.

de lange Steeltjes
, zyne geel:;chtig groene

„ Dobbellteentjes voort. Het zyn Tecrlingfe

5, Aairijcs van vyf Bloemen , de vier zydeling-

fen Raderachtig , in vyven gedeeld , ieder

met een driebladigcn Kc!k en tien MeclJraad-

j, jes, uit het Pypje van de Bloem , en vyf en-

keldc Stylcn. De Vrugt is vyfhokkig, vyf-

j, zaadig, door aanryping zagt wordende en

„ Be-

f I) AdoxJ. Sy/l. Nat. XIL Gen. 4P<- p- 278. reg. XIU.

Gen. 5or. p. jij. H. Cl\ff. 152. R. Lut,db, zsi. Gouan
Mcnsp. zoo. WEI3. Pom. Ru^. 75- Ft. Sutc. jió, 347.

Moschatellina. Cobb- Hift. 172. Ranunc. nemorofus Moscha-

fiC. LOB. Ic. 674.

^. Deel. VUL STü|t,
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IV. Bezieachtig. De boven fte Bloem, alleen, ff

^^ix.
^'

>» vieren gedeeld , met vier Vrugtbeginzels

Hoofd- enStylen en agt Meeldraadjes. Ik heb ook een
STUK. Teerling- Aairtje gezien, dat uit agt Bloempjes

i'^J'^^' j> beftond." Van de middelde of end Bloem,

als de voornaamfte, heeft L i n n u s de Ken-

merken , zo in deeze als in anderen , afge-

leid (*>

E L A T I N E. Water -Muur.

De Kelk en Bloem zyn , in dit Geflagt

,

beiden vierbladig : het Zaadhuisje vierhokkig

,

vierkleppig ,
platachtig. Twee Soorten , beiden

Europifche , komen in hetzeb'c voor , naa-

melyk.

Ei'fme
Water 'Muur met gepaarde Blaadjes,

p//.'^"^'' Men vindt dceze Soort in eenige deelen van
Paarbiadig. Europa, doch gantfch niet algemeen. Zy is in

Rivieren en Meiren van Lapland en Sweeden

,

onder Water , niet zeldzaam. De bynaam is

van B ü X B A ü M ontleend, die haar in de Oos-

terfche Landen zal hebben aangetroffen. Zy
valt ook in Virginie. Vaillant heeft dit

Kruidje omftreeks Parys , of wel in dc kleine

Meir-

C*) Vicïe P*.v. r^ot. N. 171.

(i) Elatine Foliis oppoGtis. Syy?. Nat. XIT. Gen. 497. p.

156. F/. SuK. 327 , Ut. Gbon. rirg. Hydropiper.
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Meirtjes van 't Bofch van Föntairebleau waar. ïV.

genomen , alwaar hcc dikwils den Grond en de

kanten met zyne groente bekleedt. In de ElfazHooFo-

was hcc onk gevonden door Doktor Mappus.*^"^"
Het heeft kruipende Stengetjes , geen half„J,"^"^

Voet lang , overlangs geflreept en als verdeeld

in kleine Leedjes, aan welker voeg de Blaad-

jes , tegenover elkander voortkomen. Deeze
gel yken naar die van Muur , doch zyn langer

en fpitfer. Uit derzelver Oxelen komen Steel-

tjes met Bloempjes van gezegde hoedanigheid

:

't welk dit Kruidje van de Muur- Soorten onder-

fcheidt. Het is den Heer Vaillant met

witte vierbladige en met Rooskleurige driebla-

dige Bloempjes, voorgekomen.

(2) Water - Muur met gekranste Blaadjes, u.
EUuineAl'

Minder zeldzaam fchynt deeze Soort te zyn,-^^^j^^^^-

als groeijende , by Abo , Leipzig , Parys en «tig.

Montpcllier, in Water- Graften, zo deRidder

aantekent. B a u h i jiu s hadt 'er , onder den

naam van fVater- Paardejiaart , mee Bladen van

Vlafch - Bezemkruid , gewag van gemaakt. Ge-

dag.

(z) Elatine Foliis veiticillatls. B.. LugJk. ^sz. Fl. Sme.

y. N. 349* SAÜV. Mon^p.^ 154- BüEM. Lips. izj. Etatine

fètuni paluftre Linariat fcopari* folio. C. B. Pin. ly. Alllna-

ftium Gallii folio. Vaill. ParU. 6. T.i.f. 6. Alllr.aftmaa

Cutioiac folio. TOURNÏ. Injl. XH- RAJ- 50*
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3V. dagte Vaillant noemtzc , zo wel al? de

^ix.^^' voorige , Alfinajlrum , dac is oaar Muur gely-

Hoofd» kend Kruid , doch g(.'eft 'er 'c Loof aan van Wal-
STUK. ^j.QO ^ onderfcheidc hetzelve van 't Muur
^^rwj,.

^Q^j. ecnen eenbladigen Kelk. To urnefort
noemt ook een Alfinaltrum met Loof van Gods-

genade. De Heer Vaillant toont in zyne

kcurlyke Afbeelding van dit Kruidje aan, hoe

de Bladen van het onder Water zynde gedeelte

meer naar 't ecrstgemelde , en die van 't boven

Water uitfteekende naar die van 'tlaatstgemelde

Kruid gelyken : zo dat het eenc zelfde Socrt is.

Een of twee Duimen verheft zy zig met haare

Stengetjes boven 'c Water, en gelykt dan wel

wat naar de zogenaamde Kattcfharten. In de

Oxels van die Blaadjes zitten holle Kelkjes, ia

vieren gedeeld , een vierbladig Bloempje be-

vattende, waar op een rond Zaadhuisje volgt,

dat in vieren fplyt , even als in 't voorgaande;

De Groeiplaats was in verfcheide Mcirrjes der

BosfchcD omftrceks Parys , alwaar het in July

en Augulhis bloeiiie.

X. HOOFD-
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X. HOOFDSTUK. «^"^^

Befchryving der Negen ma nnige Krüi-
t) I N (Enncandria,' dat is die negen Meel-

draadjes kehben . van welken maar weinige

Gejlagten, en daar onder ^^ff Rhabarber , voor-

Tn deeze geheele Klasfe zyn maar zes Ge-

Aagten begreepea , van welke ik drie , naa-

melyk , dat van den Laurierboom , den Lau*

lus-Tinus, en het Anacardium, te vooren on-

der de Tienmannigen gerekend, reeds in haare

Soorten befchreeven heb. Nu blyven dan nog drie

ter befchryvinge over , waar van het ccrlte on-

der de Een- , het tweede onder de Drie. het

andere onder de Zeswyvigen forteert, als volgt,

Cassytha. Vlegtkruid.

De Bloem , die voor een Kelk verftrekt, is

zesdeelig : het Honigbakje bcilaat uit drie ge-

Icnotte Klieren , welken het Vrugtbeginzel om-
ringen: de binnenfte Meeldraadjes zyn Klier-

<iraagende : de Vrugt is eene eenzaadige Pruim
in dit Gcflagt, 't welk thans twee Oostindifche

Soorten bevat, als

DMC. VIII. STVZs
co Vlcgt.
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IV. ( 1 ) V^legtkruid met Draadachiige losfe Ranken»
Afdeel.

Hoofd. Den Griekfchen naam Cajr/j/iAa , behoorendc

Tüjc. tot het Warkruid , in 't Latyn Cuscuta , dat

clif^thJ^
reeds befchreeven heb * , is gegeven aan

Ttiif»rl,is. het uitheemfche Kruid van dien aart , 'c welk
DMïdach-

aldaar dcrgelyken naam geeft. Het valt ia

* VII. Oost- en Westindie. Aan de Kust van Mala-
STüKjbi.

^^j. noemen de Hollanders bet Meer-Flegt-

wortel» RüMPHiüs meent dat de Indiaaoea

van 't woord Cuscuta hun Koes - Koes gem^skt

hebben, waar mede zy allerlcy Bygcwasfen der

Boomen , die een warrig aanzien hebben, be-

tekenen. Aan het tegenwoordige, dat, gelyk

het Europifche , veelerley Kruiden en Heeftcrs

omftrengelt en verdikt, hadc men geen Wor-

tels in de Grond kunnen vinden. Dc Heer

Jacquin nam die Vlegtkruid in de VVesdn-

diën , by Karthagena , waar , en heeft de Zaaden

dair van , door zyn Ed. medegebragt , in de

Keizerlyke Broeyhuizcn te Weenen uit den

Grond op gekreegen : waar uit blykt, dat het

weezentlyk , even als ons Warkruid ,
zynen

eerflcn

(t) Casfytba Filiformis laxa. Svy7. Jiat. XIU Gen. jöo.

p. rig. Xlll. Gen. SOS. p. 3 18. 06B. hit. Z + J.JAC^.

^nier. 29, ƒƒ,/?. uj. T. 79- Cuscuta altera f. major. CA-

lacrjfcfa Barbadenfiuift. Pluk. A'm. iz6. T. i;*» ^-

Cusfun. RUMPH. V. p. T, f. 4. ACMÜa-Val-

li. licrt. Mal. V. p. !j. r, 44.
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mften oiifprong in de Aarde heeft, gelyk or- IV-

diflaire Planteo.
" AFDMt.'

'c Gewas gclykt naar de Europifche Cusctita Hoorb-

zeer , doch verfchilc in de Vrugtmaakende dee-^^^^*

len , welke , dat zonderiing is ^ veel overeen- „-Jf""^^^"

komst met die van den Laurierboom hebben.

Het bedaüt uit een menigte van ïakkigc ,

Draadige , Ranken , welke de Planten ^ daar

het by kan komen , als met Pootjes vatten , zo

dat men hetzelve 'er, zonder kwetzing, niet af

kan fchcuren. Zyn ÉJ. bevondt , dat het een

dfiebladig Bloempje hadcin een driebladig Kelk-

je; 't welk dan famen een zesdeelige Bloem uit*

maakt. De Vrugt is een Nootje , gekroond met

een puntje van de blyvende i\leüldr.i3dj js.

(2} Wkgikmló met Houtigegedoormle Ranken, ^tr.
^

Deeze Gehoornde Soort hadt de Heer Bu ^.-^J^"''"^'

gen , onder den naam van Bloem zonder Blad

draagend Rankgewas, Zyn Ëd, heeft hetzelve

met fioorntjes , die naar Doornen gelykch en

met de Viugten , afgebeeld. Rumphius
fpreekt wel van een Hoornachtige Cuscuta , die

men op de Gebergten van Celebes vindt, doch
merkt hetzelve maar als een Soort van taay Ga-
ren aan , dat de Indiaanen tot Vlegtwerk ge-

brui-

T- J3. f. I. Jlant. 73 j. Cnsfytha Cornea. Ru^irH.
Vn. p.

DrEL. VIII, Stült,
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IV. briiikeD , zonder gewag te maaken van cenige

^x!^^' Doornen of Hoorntjes, en 't afgebeelde fchynE

Hoofd, daar onbekwaam toe.

Hier fchync het Gcflagt van Volutella

,

een ongetakt, Bladerloos, Gewas, 't eeneraaal

uit dunne Draaden beftaande , en zig om de

J^oomcn vlegtende; 't welk wylcn de Heer Fors-

KAoiiL in Arabic waarnam , t'huis te hooren.

Het droeg een fmaakelooze Bezie, waar van

het Zaad eenigszins Peperachtig was , doch niet

fcherp. De Kinderen aten dieEcsfen, en dc.

zeiven werden van de Arabieren, gekneusd, op

Wonden gelegd. Ik weet niet, waarom hy dat

Gewas niet tot de Casfytha betrokken hebbc.

R II E ü M. Rhabarber.

Dit alom zeer bekende Kruid heeft een zcJ-

declige blyvende Bloem, zonder Kelk met

Meeldraadjes en drie Styltjes: zyndc de Vrugt,

die in dc Bloem aanrypt , een driekantig Znad.

Vyf Soortefi van hetzelve zyn door den Rid-

der opgegeven, naamelyk.

( i) Rhabarber met gladde Bladen en wat gt-

Jleufde Bladjleelen.

van Cal. o of Cjlyx null-J.

(i) iWe»w Fol. glabris , Pcti

Drukfeil dien men onv«-

II. heeft overgenomen.
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Dit Kruid werdc , door L t r« n ^ u s , in den IV,

Jaare 1737, toen hy den CliiFortlchen Tuin uit-
Afdeel ,

gaf, voor de zelfde Soort aangezien , als dcHooFD»

Monniken -Rhabarbcr, thans in het Geflagt van^^uK.

Patich geplaatst B A u n i n u s oordeelde het-
i-^J^'^^;^,

zelve de Rha of Rheum van D i o s c o r i d e s hier 'vooi.*

tezyn, dat niet onwaarfchynlyk is. Hetv^rordt,

niet oneigen , Rhaponticum , naar zyne Groei-

plaats , in de Levant en Klein Afi 1 , genoemd

en is ten onrcgte voor het Kruid, welks VV'or-

tel de echte Rhabarbcr , die wy thans gebrui*

ken, uitlevert, gehouden geweest (-f): doch zy

verfchilt daar van aanmerkelyk.

De Steng is meer dan een EUc hoog en wel

twee Duimen dik , hol , gclleufd , aan de

Knoopen Bladen geevende, die fpits uitloopea.

De Wortelbladen die aan dikke paai fche Scee-

len van twee Voet langte voortkomen , zyn

glad , rond ea zeer groot
, fomtyds wel ander-

half of twee Voeten lang en breed; des de Plant

met dezelven in 't ronde een plaats beflaat van

eenige Voeten middellyns. Dc Steng maakt eea

getakte dikke Aair , van witachtig gcelc Bloem-

pjes,

I-u^di. ÏI9. //. Cn/r. 15;- Rhaponticum. Alp. Riapont. I.

T. ,. Rh^pont. Fol. Lapatbi m^joris jlabro. Rha & Khcam

Woitum OiHcinatma didiHii. Aloa. Hijl. II. p. s77- S. s.

(t) Doot den vermaarden Morison zelfs, wordt de Pontifclie

en Chincefche Rhabarbcr - Plant, a!j ccn en dc zf'Sdi, btf-

ftliieevcn en afgebeeKf.

u. DfiL. viil« Stok.
^
*



503 NegenmanjNI GE Kruiden,

^
pjcs, veel nanr die der Paiich gelykende, doch

^^^f^'mct negen Meeldraadjes, waarop een driekan-

Hoofd- tig Zaad volgt.

De Wortel , van deeze Plant , is van buiten

vi^f.' zwartachtig van binnen geel , zonder Reuk, van

ccne voozc zclftlandigheid
,
welke, wanneer

menze kaauwt , hcc Speekzei SafFraanklcurig

maakt. In veeie opzigten komt hy dan met het

Rha van D los cor i des , dat die Autheur,

als in de Landen van het hedendaags Turkye

grocijcndebcfchryft, overeen. Hy purgeertzag*

telyk , gedroogd in- Poeijer gebruikt zynde van

een half tot een geheel Loot, of in Afkookzel

sot een Once : maar heeft fterker famentrck-

king dan de echte Rhabarber, des men 'er zig

met vrugt tegen den Loop en Rooden Loop van

bcdiene (*).

iT. (2) Rhabarber met eenigermaate Haairige gs-

RhabaZ' golfde Bladen en cffene Bladjleekn.

Koskovi- Weinige Drogeryën hebben de Wereld, over

haaren eigentlykcn oirfpiong , in zo veel ver*

warriDge gebragt , als de Rhabarber, Wanneer

Tour-

(*) touRNF. ^f^t. Me.l I. I^.rt. p. s6.

(1) Xheum Fol. fubvüluüs , Perioüs iqmii'jus. Am.M
m. p. 212. T. 4. Rheutn undularmn. S;>. Plant. II- P-J3i-

Rlieum Fol. fubWIIofis. Mat. Med. 197. //. Ups-

flagcllis fpatfis. Geo?fr. Mi>:. Mti. \\. p. \u. RhabJf!»-

Actftofi raontiiu «ic. Alcsrcifclunidii. Aaim.
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T OU R N E F O R T zig , in 't begin deczer Eeuw , IV. .

in Armenië bevondc , waren aldaar Pakhuizen

gevuld mee dccze Drogcry , die mem wel wist Hoofd-

uit Tartaria te komen , doch niet van welk Kruid. ''"r"^;

Hierom merkte hy naderhand aan, dat de Plant, „jj^"'^^'

die de Winkel -Rhabarber uitleverde, nog on.

bekend ware, of van niemand, zo veel hy wist,

befchreevcn. Toen het Rusfifche Ryk, in dec-

ze Eeuw,'zulke (terkc voortgangen maakte in de

middelde deelen van Afie , wcrdt door hunne

Kruidkundigen die Gewas ontdekt , hetvvelke

van fommigen , al te voorbaarig , voor de C(^te

J^hibarbcr- Plant gehouden vverdt (*).

't Vcrfclvik veel van de vnorgiard: Soort,

De Steng is driemaal zo lang als de W'ortelbla* pl. l.

den, doch deeze zyn langwerpiger en gegolfd,

of
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IV. of ccnigszins gekruld op de kanten , anderhalf-

Afdeel,
jj^g^i 20 lang als breed. De Bhdlteclen zyn wei-

HooFD. nig of niet gefleufd , glad en groenachtig. De
STUK. Bloempluim bcftaat uic verfpreide Takjes en is

Drievjr pjg^ zodigt getropt, als die der voorgaande. Zie

de Afbeelding van de Steng verkleind , in Bg. i.

op Pi. L. hier nevens.

Dat deeze geenszins de echte Rhabarber-Plant

zy, offchoon zy van de Rusfcn Siberifche Rha-

harher genoemd werdt, is door den Heer Am-

MAN, in 't jaar 1739 » reeds aangetoond. Zyn

Ed; maakte zulks op uit de Berigten van Mes-

SER SC HM ID, in Siberië gereisd hebbende,

wien door cenHeidenfch Priefler verhaald was,

dat de echte Rhabarber - Plant van de Tan-

guters G/imgka geroemd werdc , en in dat

Land ter grootte van eens Kinds Hoofd over-

vloedig groeide. Deeze Plant, in tegendeel,

werdt van deTartaaren Tfchune geheten , groei-

jende in Gebergten aan de Rivier Uda en om-

ftreeks het Meir Ukir-Noor, in Daurie

Zy hadt een Zuurachtigen zeer aangenaamen

Smaak , en van het Volk werden dc Stengen

of Bladfleeien , daar van , zo raauvv tot ver-

frisfchinge voor den Dorst, alsgekookt tot Moes

gegeten. Hierom werdt zy Berg- Zuuring, met

Bladen vanccnEIle lang, doorM esserscH-

(*) De Heer Pail*3 (-neekt van hooge Bergen , beooften

dat gedeelré vnn Silene , waar hy reisde, die met Rhapon-
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MiD genoemd. Ook hadt de Rusfifche Gezant, IV.

Heer Panin , toen hy zig, in 't jaar 1751, ^^T"^
te Upfal bevocdt ,

verhaald, dat het bydeHooro-

Rusfcn zeer i^emccn was , de Bladen van deeze^^"^'

in Vlccfchnat te kooken, en die op allerley ma-„,-J'-^''

nieren als Moeskruid te nuttigen rgelyk mende-

zelven ook , kaauwende , een weinig Zuurach-

tig bevondt te zyn»

(3) Rhabarbcr met gepalmde gefpitfle Bladen, ^tit.^

Deeze Soort , die door haare Bladen ^^^^^qI^^SL

van de anderen vcrfchilt, heeft men nu ecni- pl- l.

gen tyd voor de echte Chireefche Rhabarber- ^'

Plant, by den Isluur , die 'iartar'e van China

fcheidt, groeijende, gehouden. Na dat dezelve

dcor den Heer D. de Gorter, uit Rusland

terugkomende , was in zyn Tuin geteeld en

bc'^cnd gemaakt , werdt het Zaad , in 't jaar

1763, ook medegedeeld aan den Heer Hope,
Hooglecraar in de Genees- en Kruidkunde op

Univcrfiteit van Edenburg en Schotland ,

by wicn in 't jaar 1765 een Plan: Steng fchoot

er bloeide , waar van hy een fraaije Afbeelding

aar. 't licht gegeven heeft C*}. Id vceriien Da-

gen

U)Rhcum Fo!. p3!nr.t:s animinads. LiNN. Ups. T^asc.

{*) Zie PhU. Trarjaa. al* boviin. Ik heb dezelve hier , tot

A cn een Bloemrakjc in de Natuurlyke groouc by B,

11 Deel. Viii. Stuk,
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IV. gen groeide dc Steng van vier tot ngt Voeter^

Afdeel,
j^oogte , en was zeer fchoon , mcc vecle prag-

Hoofd- tige Pluimen van Vfcefchkleiirigc Eloemcn

STUK. Kranswyze geplaatst en ficrlyke Bladen aan den

^^^nr^- Voet. Decze Bladen waren twee Voeten larrg

en hadden Steelcn van de helft dier langte,.

meest groen, maar in fommigc Planten met klei-

ne paarfche Vlakjes , in anderen byna geheet

paarlch. De Steelen liepen ajn 't begin des BJads

in drie of vyf Ribben, van onderen, uit, die

het Blad Itevigdcn , van ecne Hartvormige

fiyuur, diep ingefneeden , met fpitsacbtige Slip*,

pen, van boven groen , van onderen witachtig,

aan beide zyden eenigcrmaatc ruuw. De Steng,

die onder twee Duimen dik was , hodt ta^n

veertien Leden en aan ieder een omgeboorcn

Blaadje ,
allengs vcrkleirende naar den top , en

de gezegde Kransje» van Bloempluimen uitgee-

verde. De Bloem en Vrugtmaaking kwam mc;

de overigen van dit GcHagt overeen.

Ten opzigE der hocd^inighedcn meldt die Uoo^-

leeraar , dat dc Bloemen een famcnrrekkcrde

Smaak hadden , zo wel als de Bladen , doch dse-

ze warejj bitterachüg, de Bloemen zuurach:igj

^elyk de Bladücclcn cn Ribben, in welke iaac-

llcn ecne walgcl.yk-e bitterheid Ixcrfchtc. VN^ac

den VVonel aangaat , dezelve gaf verfcheide

irmen of Takken uit een dikken Knobbel d
Hoofd, 't welk jdoorgefnecden zyndc , een Sly-

?nig zoet Sap hadt , doeh dcnzelvcn kaaiiw.

Vïïvond: mcu daar in niet alleen v'c
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Kleur, maar ook den Smaak van de Winkel- IV»

Soorc. Ook hadt zyn Ed. het Poeijer van dee-'^'^^f^^'

zen Wortel, in purgeerende kragt, vvaargeno- Hoofd-

men even zo kragcig en gcmakkelyk te werken,

als de echte Rhabarber. ni^"^^'

De Heer de Gorter., voorgemeld, een

levendigen Wortel van deeze Rhabarber- Plant

aan den Heer Linn^.us gezonden hebbende,

gaf deeze 'er , onder de zeldz^iame Planten van

den üpralfchen Tuin, in 't jaar 1767 de Afbeel-

ding ook van uit ; waar in de figuur der

Bladen zig duidelyk vertoont , zo wel als d?

Stoppeltjes, die de Steng, in het mikjc van

ieder üladftccl , Scheedachtig omvatten. De
Bladen zyn hier, gelykerwys in die van Hope,
Vinswyze verdeeld en zweemen ecnigcrmaate

naar die van den Acanthus of Beerenklaauw. Op
'l end der befchryvinge fpreckt de Ridder dus.

„ De eenigfte Autheur , die de echec Rha-

barber op zyne natuurlyke Groeiplaats gezien

„ heeft , is le Brün, doch men moet zig

j, beklaagcn dat hy , fchoon zelf een Schilder

zpde , zulk een gebrekkelyke Afbecldirig

,^ daar van heeft gegeven, Dcczc Soort van

„ RJieum komt overeen met de Winkel -Rha-

5, barber: want de Voorjacrs- Spruit CGmr/ia

Fernalis) is geel, niet rood : de Bladen
, ge-

5» droogd zyndc, kunnen , in Reuken Smaak,

niet van gerooste Rhabarber (RJiabarbarum

a» tojlum) onderfcheiden worden : bovendien

a> gelyken de verdeelde Bladen meer naar d?

lis 51 i*uu-
II. D»Ei. vin. sto».
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IV. „ ruuwe Figuur van d e B r u i n , dan de te vco.
Afdeel.^^

ren bekende Soorten. De roode Voorjaars-

HooFD- „ Spruit toont genoegzaam 5 dat noch het Rheura

5, met gegolfde Bladen , gclyk G e r b e r en an.

vfge!
""^'

>' ^^"^^^ gewild hebben noch dat met dikke

3, Bladen i gclyk Millerus beweert; de

5, waare Planten van de Winkel -Rhabarberzyn :

„ aangezien de roode Kleur een zuuren Smaak,

5, met de-n bitteren ftrydig , en de geele een

3, bitteren aanduidt."

Vervolgens fchynt de Ridder, na deeze pleg-

tige üitfpraak , vast te ftellen , dat de gezegde

Vcorjaars- Spruit 5 een ronde Koolachtige Knop,

met welke dit flag van Planten t'allerecrst uit

den Grond voortkomt , de cigenlykc Rhabar-

ber zy (*). V'oJgcns de befchryvingcn
,
nog-

ihans , welken men van Reiziguis ia de gezeg-

de Landftreeken heeft , zyn het wcezentiyk

de Wortelen, tegens den Winter of in 't V^oor-

jaar uitgegraven wordende , welke van de lar-

taarcn , na dat zy gcfchild zyn aan itukken ge-

inceden en met een Gat dQorboord
,
vervol^^c-ns

aan een Touw gcrecgcn, te droogcn opgehan-

gen , en vcidcr of in Wollen Zakken , of aan

den ilals der Kemclen of Paarden hangende ,

vervoerd v;ordcn. In het vcorzigtig drcogcn ,

naairiClyk , bcftaat de deugd der Wortck^n.

Vo;..iis vertoont de Winkel - Rhabai ber nieis

min-

(*) Rheutn Officinale Cerminura. Syff. Nat. Vet. XIII-



minder dan een uit Steelen en Bladen famenge- IV.

pakte Knopof Spruit.
Afdeel.

(4) Rhabcirbcr met eenigermaate gehmhis jstue:.

7£er Jtompe , zeer gladde , glanzige Bla- iv.

dèn , met kleine Tandjes. co^.:£,n,

Deeze , ook in Tartarie en China groeijende yZ^-

hecfc dc Bladen Ledcrachnger of dikker en dig-

ter dan de anderen , met rondachtige minder

blykbaare Kwabben ; gekarteld aan den Kraak-

bcenigen Rand met fpitfe Tandjes; wedcrzyds

zeer glad, met fteviger Ribben , en de Takjes

van de Blocmpluim knikkende , zegt LiNNiT:üs»

Het is die Soort , door den fcbrandercn

MiLLER afgebeeld, welke volgens doezen de

gewoone Winkel - Rhabarber zou uitleveren.

De Hoogleeraar P a l l a j, fcheen niet vreemd

v,in dit Denkbeeld, toen zyn Ed. onlangs
, zig

in Ruslifch Tartarie , en wel in de Handelplaats

KiacJita, bevindende, aldaar de Gepalmde Rha-

barber niet bekend vondr ; wordende hem ver-

zekerd , dat de echte Rhabarber - Plant maar

kleine Infnydiogen hadt. De Gepalmde, ondcr-

tusfchen , is uit Zaad geteeld, dat men van de

Tartaaren daar voor bekomen heeft, en wcxdi

by Moskou, op een groot Veld
,
aangekweekt.
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einde daar van den Wortel , als dc cchtè

zynde, door den tyd te kunnen ge-

HooFD- bruiken, Zyn Ed. verbeeldt zig, derhalve, dat

de Rliabarber, die men in de Winkelen heeft,

vj7^^" wel van vcrrchcidcrley Planten van dit Geflagt

mogt komen (*) , die ten aanzien van den Grond

,

waar zy groeijcn , zo 't my voorkomt , ook wel

een weinig in Blader- Loof verfchillcn kunnen.

Doch het is zeker , dat de befchreevcne Soor-

ten , zig hier in de Hortus Medicus bevinden-

de ,
weezentlyk onderfcheiden blyven. Dus is

aldaar het Rheum undulatum aan zyne gekrulde

kleine, het CowpaSani aan zyne overmaatig^

groote efFene Bladen , en het Palmatum aan zyne

diepe Infnydingcn kenbaar. Maar het is ook bekend;

hoe ongemeen de Wortels naar den Grond, den

tyd des Jaars , het Saizoen en naar dat het Kruid

een Steng gefchooten of niet gefchooten heeft,

verfchillen. Dus verandert fomtyds het zoete Sap

derzelven in bitter; gelyk in de Raapen of Knol-

len cn Radyzen : even als men die beide Smaa.

ken inde Rhabarber - W'ortel waarneemt (f).

Inde Soorten van Winkel- Rhabarbcr , zelfs

die uit cene zelfde Kas komt , is , voor 't ove-

rige, gelyk men weet , een aarmcrkelyk ver-

fchil; zynde het ééne Stuk gecler, het ander a's
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wit en rood gemarmerd en andere byna geheel IV.

wit. Men kan de deugd byna aan den Reuk ont-

dekken. De Moskovifche geldt byna eens zoHoofd-

veel als de Oostindifche , die niettemin kragti-^"^"^

ger dan dezelve fchync te zyn, geevende meer „i^'^'^-^'

lixtrakt , meer Harst en na de verbranding meer

Zout (*). Beiden komen zy van de Chineezea

o£ Tartaaren , de eene over Rusland, de

andere onmiddelyk uit China , met de Sche-

pen der Oostindifche Kompagnic, ons toe. Ik

zal van haare byzondere kragten in deeze en

gene Kwaaien , (dewyl zy meest toe enkele

Buikzuivering gebruikt wordt ,J noch van haare

Stopping na 't Purgccrcn , welke alleen in 't

Poeijer , niet in 't Afkookzcl of Aftrekzcl,

Tinéluur of Syroop
, plaats heeft , gewag maa-

ken. Het laatftc is in de gerooste Rhabarber

zeer aanmerkelyk. Best is *t , dat men ze mee

andere Middelen gemengd voorfchryve.

(<) Rhabarber mst korrelig ruuws Bladen en v.

efene Bladjieelen, ^f/'T'
DitWrauige.

(*) Zie KALENBEKG , Ptoevcn cn Aanmerkingen over de

Rhabaiber, enz. Hed. Vaderl. Letter . Oeff. V. DEEL. N. 6.

Mengehv. blarix. ïij.

(j) Rheum Fol. granulatis , Petiolis aqualibus. Gron.
Or'unt. ijo. Lapatlmm Gr. aspero Sc. Verrucofo folio. Dilc.

J9I. T. IJS. f. 191. Lap. Or. tomentorum &c. Bmv»

TOCK Oritnt. igj,. T. 84. Ribcs Arabum. Rauw. U. a66,

Diii.. VUI. Stvk,
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IV. Dit Gewas , dat ia dc Oofterfchc Landen
Afdeel,

gj.^^^^ is wegens de gelykheid hier t'huis ge-

HooFD- bragt; hoewd het met de Rhabarber geen meer
STUK, overeenkomst heeft dan alle de Soorten van

vfgl!""^' Patich , zo D I L L E N I u s oordeelt. Men noemt

het , in *c algemeen , Aalhes der Arabieren , om

dat dczelvcn uit dc Stengen en Bladfteelen

een zuurachtig Vogt perfen , waar van door

hun cene vcrfrisfchende Gelcy gekookt wordt.

Hier van is veel vcrtiering naar Konftantinopo-

len uit Palcftina en Syrië: want dit Kruid groeit

overvloedig op de Bergen Libanon en Karmel;

als ook in Perlie , alwaar raeia de jonge Sprui-

ten met Peper en Zout eet ; zo d e B r u in ver-

haalt. Dit heeft veel overeenkomst met het ge-

bruik der Golfbladige Rhabarber , die Bcrg-

Zuuring genoemd wordt in Siberië jgelyk ik heb

gemeld (*}.

Men heeft dit Kruid meer dan agt Jaaren in

dc Elthamfe Tuin gehad, zyndc derwaards van

den

{*) Bladz. joj. In de Oladen Tan 't Rh^um unduUtum,

^«at van vctfcheide Plsnten hict in de Hortus zyn » vind

ik, hy 't kaaiiwcn , geen metkclyke Zuurheid « doch de

geJyke Moeskruiden, yoor : ook zondeƒ aanmetkelyke bit-

terheid. Zy vcrroonen zig geheel plad en groen, zonder eem-

verzekcrt, en dus de grootftcn ondeide RhaSarbcr - Planten ,

7yn srysachtig met cenij-e witte Ha:i«rtje? , doch zonder Tand-

aan 't Undulatum vnidt : doch zy (chyncn^ iny nier dikker

öuch digtct van zel^Üand glieid te zyn , dau dc anjcico.
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den Berg Libanon bezorgd door Dokter S h e- J

RARDj zo DiLLENius anntekcot t zon Jcr
^'"^

dat het Bloem of Vrugt voortbragc. Hec gaf fIo<

alle Vocrjaarcn mt den Wortel, die dik en lang""

is, h^/nafilsccn Pinkftcrnakcl , een grootc Knop^/^,

bf Kool van Bladen , die zig uitbreidende de

grootte byna van Dokkebladen bereikten , zyn-

de drie Voeten breed cn twee Voeten lang. Zy
hadden derhalve ook zeer dikke, korte Steden

en zwaare Ribben, tot vyf in getal, zig allengs

verdeelende. De geheele Oppervlakte van het

Blad , en inzonderheid de Ribben , waren be-

zet met Wrattige Korreltjes als Kandy- Sui-

ker; doch meest aan de boven zydc. Van.Po-

TocK wordt 'er een grootc paarfehc Vrugt

aan tpegefchreeven ; doch dit zou misfchicn de

geda^te Knop of Kool, die's Voorjaars uit den

Crond fpruit , kunnen betekenen.

liet Takje, van Clusius voor de echte
,

Ribes der Arabieren afgebeeld , en de rond-

bhdigheid , welke aan dit Kruid door de Au-

thcuren tocgefchrccven wordt , doen my hier

denk(?n om de Schotteltlruik van R um p ii i u s

,

die ook byna nooit Bloem of Vrugt draagt

,

eti wiens Bladen van dergclyke figuur en groot-

te lyn. Ik heb daar van hier voor in 't Ge-

^lagt der Crasfula gefproketi.

't Gcflagt van Butomus , behoorende tot

Water - Lifch , zal ik , wegens de gelyk-

heid van Gcüaltc , tot de bcfchryving der Lc-

lieachtige of Bolplauten befpaaren.

XI. HOOFD-
n. Drti. VIII. STUK,
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IV.

ll^^r XI, HOOFDSTUK.

Befchryvmg rf^r T i ]• n m a n n i g e K r u i d E N

dat IS die tien Meeldraadjes hebben, tot wel-

ken , behalve het van ouds bekende Esfchen*

kruid , Voetangel , Wintergroen, Scccnbreek,

Zecpkruid , de Anjelieren , Duizendfchoonen j

verfcheide Soorten van Lychnis , Klaver-Zuü^

ring, Huislook, het Sternmuur, Zandmuur,

Spurrie, cok het nieuwïings ontdekte Kruid

^

dat men Vliegenknip noemt , en veele anderen ,

betrokken zyn.

Zeer vccle Soorten vandeeze Klnsfc zyn door

my reeds onder de Boomen en Heefters

befchreeven : zo dat alleen de volgende overbly^

ven, naamelyk

Van dit nieuwe Gcflagc zyn dc Kenmerken

door den Leidfen Hoogleeraar , den Heer D.

VAN RoYEN, zodanig aan den Ridder opge-

geven , dat hetzelve den Kelk en Bloem , bei-

den, ccnbladig , in tienen gedeeld,- een Honig-

bakje van tien Schubbetjes: het Vrugtbegiuzel

Kegelachtig en het Zaadhuisje tweehokkig %

vcelzaadig heeft.

Dc
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De eenigfte Soort daar van, R o ye n i door IV;

LiNN^os gebynaamd (i) > wier Groeiplaats ^xi.^^'

onbekend was, heeft een ftevige , kruidige ,
Hoofd-

ronde Steng , van een Elle hoog , met opgaan-

de Takken : de Bladen overhoeks , gedeeld , cia«

Hartvormig Eyrond , iets uitgegulpt , onveï-^''^'''J^^^^

deeldj gefpitst, Lederachtig, glad, vanboven

ongeaderd» De Bloemen gedeeld , boven de

Oxelen vooitkomendc, gelyken naar die van de

Belladonna, zynde v*?itachtig en van buiten met

tien paarfchachtige Streepen getekend. Ook is

het geheele Kruid geftreept.

D I c T A M N u s. Esfchenkruid.

De Kelk cn Bloem zyn beiden vyfbladig:

cIc Meeldraadjes mee Klicracl^ci^e Stippen be-

fprengd : het Zaadhuisje beftaat uit vyf famen-

gegroeide Hokjes, in die Gefligt.

Dc naam van een , in de Geneeskunde der

Ouden zeer bekend VVinkclkruid
, gemeenlyk

Diptam genaamd , thans tot het Geflagt van

Origanum betrokken , is hier gegeven aan dc

Fraxinella , een Plant, die beter deezen naam

behouden hadt (i). Evenwel is deszclfs VVor- t.

Eutopifch.
(I) Codon. Sy/l. Nat. XII. Gen. uif. p. 292. rr^.XIII,

• Di^amnus albus vulgo Fia
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Afdeel ' oöder den naam van DiStamni albi Radix ^

XI.
' in de Apotheekcn bekend , en wordt dikwil»

Hoofd- voor den echten Dictamnus der Ouden ge-

*^S«*xv
^'^"^^'» zynJevaneen verwarmende, Hartfter-

viger""^' kende en Tegengiftigel hoedanigheid : zo dat

hy ook komt in de Theriaak en andere VVinkcI-

bereidingen.

Het Kruid , dat in de Zuidelyke deelen van

Vrankryk , in Switzerland , OoRenryk en Ita-

lië , in Bergachtige Bosfchen groeit , bereikt,

met zyne Takkige Stengen , fomtyds de hoogte

van vier of vyf Voeten , zegt H aller, en

' 3k heb hetzelve , hier in dc Tuinen , byna zo

hoog gezien : des ik my verwonder, hoe de

hoogte door Gouan maar tot een Voet en

door DoDON^us tot andcrhalvcn Voet of

hooger gefield worde (*). Van onderen heeft

het Bladen , die gevind zyn en gekarteld , veel

naar de Bladen van den Esfcheboom gclykende

doch kleiner. Boven fchiet hetaanzienlyke Bloem-

pluimen van een paarfchachtige Kleur , die den

Hof zeer verfieren. De Bloemen zyn taamelyk

groot en vyfbladig, doch onregelmaatig, heb-

bende tien zeer lange , ver uitfteekende Meel-

draadjes ; gelyk men dit in de fraaije Afbeel-

ding van dezelven, by Tournefort, dui-

de-

^
(*) Te weeten in zyn Nccrdiiitfche Kruidboek , bl. s6i'

of hooger heeft; 't wc'k beter ftrookt. By GoUAN moet ai-

xltHi* ptdéüs zckerlyk ook een misflag zyn.
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dclyk kan zien , zo wel als de Vrugt, die uit IV^

Vyf Haauwtjes beftaat , welke ieder een krom ^1^^'

Zaadhuisje bevatten , dac Veerkragtig open Hoofd-?

fpringt en zyne ronde , zwart glanzige Zaadjes

uitwerpt. De Voetjes der Bloemen en Vrugten nif!"'^^^

zyn ruig en kleverig , de onderflen tweedeelig

en tweebloemig, Zy hebben een fterken Reuk,

die van eenigen Bokkig , van anderen Ci-

troenachtig geoordeeld wordteen fommigen wil-

len , dat 'er iets nadeeligs in fchuilc. Men vindt

dit Gewas ook met Sneeuwwitte Bloemen. De
gedroogde Wortels zyn wit, en hier van heeft

het Kruid den bynaam.

Z Y G o p H Y L L u Dubbelblad.

tn dit Geflagt is de Kelk en Bloem ook vyf-

bladig , doch het heeft een tienbladig Honig,

bakje , waar door het Vrugtbcginzel gedekt

wordt. Het Zaadiiuisje heeft vyf Holligheden,

Het bevat negen uitheemfche Soorten, waar

van reeds een onder de Boomen , en drie onder

de Heefters beichreeven zyn, zo dat 'er nog vyf

overblyven, als

(O Dubbelblad met gepaarde , gejleelde Bla- r.

d€7i, de Blaadjes Jlomp Eyrond ^ de Steng f^^^^f^^!

Eyrond^

• GBON. Orimt. IJS.

PeFL. VIII. STWK.
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IV. Wegens de tweebladigheid van dit Kruid

^''xï.^^' heeft het Geflagt den naam. Het groeit naiuur-

HoopD- lyk in Syrië en de Noordelykc deelcn van Afri-

STüK. j.^ ^ 20 L I N N ^ u s aanmerkt. Sommigen heb-

vheT""^' ben het tot de Kappers betrokken ; anderen Fa-

hago genoemd , wegens dc Haauwtjes , die het

draagt; eenigcn Capparis -Fabago , dat is Haauw-

Kappers. 't Is het Ardifrigivan Avicenna,
het Andirian van Rhases, en wordt van dc

Ingezetenen der Oofterfche Landen Mm-gjani

geheten, zo Raüwolp getuigt.

Uit een rcdelyk dikken Wortel , die ovcr-

blyft , komen jaarlyks groene Takken voort >

welke op knobbeh'ge Voetjes gepaarde dikke

ovaale Blaadjes uitgeeven. De Bloemknoppen

gelyken naar die der Kappers, doch opengaande

hebben zy maar korte Meeldraadjes
, omringen-

de den Styl , die een langwerpige Vrugt wordt,

begaande uit vyf Zaadhuisjes. De Smaak van

Kruid wordt geoordeeld naar dien der Kapperen

te gelyken , zyndc bitterachtig en een weinig

lieet. In Syrië zou men het tegen de Wormen
ingeeven.

II. Ca) Dubbelblad met gepaarde gefleelde Bla-

lum^Zlï-' dm y die rolrond Vleezig en effen zyn.

Roodbioe- Dee-

i6o. R. LuirS. 'i6a. Gov\fi Mor.sp. zos. Fabago Selg. feu

Peplus Farlikmium. Tournb. 259. Capparis Poitulacx folio-
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Decze, door Shaw in Barbarie gevonden, IV.

onderfcheidc zïg van de voorgaande niet alleen
^^'xi^f'

door de Rolronde figuur der Bladen en Haauw- Hoofd

tjes , maar ook door de hoogroode kleur der*^"^*

Bloemen. s/^jf'"'^

(3) Dühbdbhd met gepaarde gejieelde Bladen ,
^ui.

die gehiodst , VUezig en grysj ah met een /«Ja^f,

Spinneweb overtoogen zyn. '^v^^'-^i^^''

Deeze , door den jongen Heer Linn.'eus
in Plaac gebragt , is een Sappig Heeftertje ,

dac volgens Dokcor Roq^üe in Egypte groeit,

hebbende een Vleezige Vrugt , die kort en Itomp

*er, te Upfal, maar het Vrugtbci^inzcl van ge-

zien. De Heer Fok fkao h l heeft, zo 't my
toefchynt , dit zelfde Hceilertje by de Zout-

mannen van Alexandria in Egypte gevonden (*)

.

en ftclt het voor, met den bynaam van Kin-

derend
i
om dat de Bladen uit malkander voort-

komen. De Vrugt , zegt hy , is èen rondach-

tig vyfhoekige en vyfhokkige , van buiten Sap-

pige Bezie. In de Woeftynen , tusfehcn Kairo

en Sucz , vondt hy een andere met Roh'oiidc

Bczieachtigc Vrugtcn , eu cene derde , die hy

^Wrulucis. Sp. PU

(*) Zygopliyllutn

11. DrEL. VIII. !
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IV- Porfeleinachtig Bzibbelhlad noemt , zynde zeer

^'xtf^' gemeen in de allerdoritc VVildernisfen van

Hoofd- rabie (*_).

IV. (4} Dubbelblad met gepaarde , Qngejleelde ,

^ * Suriname gevonden , ca men heeftze te Upfal

aangekweekt; doch zy is aldaar, zonder Bloem

of Zaad te gecven, verlooren gegaan. De Sten-

gen zyn Kruidig eiFen , verfpreid, rondachtig,

een Voet lang : de Bladen gepaard en ongeftceld

,

met vyf omgeboogcn Stoppeltjes.

• IX. (9) Dubbelblad met fnkelde ongejleelde Rol'

nkdSï ^^^^^ Bladen,

Dc gcdagte Ilecr Forskaohl hadt , uft

Arabie , Zaaden gezonden aan den Ridder, die

te Upfal een teder Sappig zeer klein Plantje

voortbragten van deezen aart , doch 't welk 'er

Biet gebloeid heeft. Misfchien zal het de lastst-

gemelde Soort , van hem aldaar gevonden , die

ook de Bloemen geel en de Blaadjes Rolrond-

achtig hadt 3 geweest zyn. De Arabieren acht-

ten dezelve dicnftig om Vlakken der Oogen weg

(*) Zypo;^!i. Defertorum & Portulacoides. lÜd.

{atj Z^ctphyllum FoJ. conjtigatis fesfilibus, foliolis olxv

Door den Heer Rolander

llomp ovaak Bladen.

deeze te

firnplicibus fcsfiiibus Cylitidttóï'
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te Deernen, wanneer de verfche Blaadjes, in jv.

Water gekneusd, daar werden opgelegd. Akdesi

De vermaarde Tournefort heeft dit Ge- ^y^^"'''

llagt van Planten, ter eere van den Koninglyke

Franfchen Lyf - Arts , F a c o n, benoemd. Hec
heeft de Kelk en Bloem , gelyk de voorgaan-

den , vyfbladig , de Bloemblaadjes Hartvormig;

het Zaadhuisje vyfbokkig, tienkleppig, met één

Zaadje in ieder Hokje. Voeg hier by de Dric-

bladigheid der Soorten , waar van het getal drie

is in dit Geflagt, naamelyk

(O FagODia die gedoomd is , met Lancetvor- t.
^

mige , vlakke 3 effene Blaadjes,

De Afbeelding van deeze vindt men by C.fchc.

Baühinus, die dezelve Gedoomde Kretifche

Klaver of Drieblad noemt. Het heeft, zegthy,

een langwerpigen gehaairden Wortel , die ver-

fcheide Stengetjes , van omtrent een half Voet

hoog, uitgeeft, naar den Grond hurkende, zeer

Takkig , hoekig , met drie fmalle Blaadjes op

een Steeltje , welke een Doornachtig puntje

hebben. Aan de Mikjcs der Takken komen , bo-

. Clus. II. p' Z42.

Kk 4
11, DkEI^ VIII. STOK.
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IV, men , bovcDdien , vier Doorntjes voor. De Bk e-

^^^xu^' gclykcn riaar die der Veld -Klokjes of Cis-

Hoofd- tus, en zyn paarfchaclnig blaauw, zitLcnde op
STUK. Knopje, dat een Vrugc wordt van gezegde

vigeT""^' hoedanigheid.

ir.
_

(a) Fagonia die ongedoornd is.

^ll^ZZ'. Deczefchynt, alleenlyk door gedagten Kruid-

kenner, in Spanje waargenomen te zyn.

volfappig ^
Behalve de ecrfte vondt de Heer

in Arabic deeze Soort, waar van hy

de Bladen weinig breedte hebben ,

zyn en gcflcufdals Rosmaryn- Bladen. Uit zyne

Afbeelding blykt , dat de Doorens langer zyn

dan de Blaadjes , even als dit plaats hadt in

de Plant, welke van Forskaohl voorgemeld

is onderden zelfden naam. De Arabieren noem-

denze Schoki* De Bloemblaadjes waren Violet,

langwerpig uitgerand. Een andere , in de Woes-

tyne by Kairo in Egypte hem voorgekomen •

hadt de Bladen ruuw , met vier gekranste , ronde

,

fpitfe Stoppeltjes.

ÏRI-

(z) Fa^oKi^ incrfnis. Fagonia Hispnnica non fpinofa. TOUflNf.

(3) F^jri,nia Spinofi FoUolii lincnribus convexis. Fagoala
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Tribulus. Voetangel. ^lY.

De Kelk is vyfdeelig ; de Bloem heeft vyf
^^^^^^

uitgebreide Blaadjes , en geen Styl, maar eenjTUK,

Vrugtbeginzel , dat eene Vrugt wordt, die uic moko-

vyf bultige ,
gedoomde , veelzaadige Huisjes s^"""

bellaat. Voorts zyn de Bladen in dit Geflagc

veelpaarig gevind , even als in de Cicers, Vit-

fen en ander Haauwplanten.

Het bevat vier Soorten , meest uithecmfche,

als volgt.

(O Voetangel met byna vierpaarige Bladen 5 ^ r-

de huitenflen grootst; de Frugt tienzaadigmiximt!.

mg&doornd. zeergroot.

Het Groote Voetangel - Kruid , in de VVest-

indiën groeijende , valt , volgens S lo a n e , maar

anderhalf Voet hoog : des de bynaam zien zal

op dc Bloem , welke het zeer groot en welrie-

kende heeft. Die Autheur getuigt, dat 'er een

Vrugt op volgt, welke een lange Snuit heeft,

byna als die van 't Geranium, doch voorzien is

met fterke, niet zeer fpitfe Doorens. Het moet

derhalve een ander Gewas zyn, 't welk Loef-
LING

(O Tr/W«i Fol. fiibquadrijugis , exrcrioilbiis majoribus

P. 334. LOEFL. /f««. io8. /ƒ. Ci;ff. I60. Tr.b. Fol. fews pin-
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IV. LiNG in Cumana op den Ncordoosthoek van
Afdeel,

^uï^j . Amerika vondc , van hem allergrootfte

Hoorn- Voetangel genaamd, dat hy oordeelde,wegens
STUK. ongedoornde Vrugt , als een middelflag te zyn

vij«r^^" tusfchen dit en 't voorige Geflagt. In die van

P L u M I E R was de Vrugt zo iterk niet gedoomd

als in andere Soorten.

(2) Voetangel met byna vyfpaarige, vry gely-

i tweehoornige Zaaden.

Deeze Ceylonfche , door den Hoogleeraar J.

BuRMANNUS afgebeeld en bcfchreeven , beeft

Bladen byna als die der Vitfen , ruig zo wel als

dc Steng: de Bloem is byna eens zo breed als

in het gemeene Voetangel - Kruid en brengt een

ftekeligc Vrugt voort, op een lang Steeltje.

^J- . (3) Voetangel met byna zespaarige vry gely*

leen."' ke Blaadjes en vierhoornige Zaaden,

De Zaaden zyn , in deeze , zo min als de voor-

gaande gedoomd maar de Vrugten of Zaad-

huisjes; des de bepaaling niet ftrookt. Zy maakt

(z) Tribulus Fol. fubquinquejugis Sec. Trib. Fol;

que parium. F/or. Zifl. icg. Trib. tcrrefttis Zeyla

BüBM. Z^yl. Z26. r. 106. f. I.

(3) Trihului Folioli3 fexjugatis &c. H. CU^.
Lugdk 400. GOUAN Monsp, 207. Erowm. jfaia.

250. TouRNï. i66. Trib. terreftiig. Lob. /
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€cn Onkruid uit , dat in de Zuidclyke deelen van IV.

Europa zeer gemeen is, zo aan de Wegen en^^^^j^^"

Voetpaden als in 't Koorn , 't welk 'er aaomcr- Hoofd-

kelyk door benadeeld worde. Het is F'mangd op"^^^'

Mmkyzer genoemd , wegens de figuur der Zaad-„,-;f

huisjes , en Aard - Voetangel, om het van 't Wa-
ter - Voetangel - Kraid , dat men Waternooten

noenic, te onderfcheidcn * Die benaaming

met oneigen: want Veeof Menfchen, welke met in 'tvooig?

bloote Voeten gaan op Velden, daar dit Kruid

veel groeit , fteeken de Zaadhuisjes in de Voe-

ten en blyven daar in hangen; zo dat men niet

gaan kan. Hier om noemen fommige Duitfchers

het Burzel-Dorn, dat is Tuimel - Doorn.

Het heeft leggende Stengetjes, die ruig en rood-

achtig zyn ;de Vinblaadjes op de kant gchaaird,

van onderen ruig en fcheef Lancetvormig ; de
Bloemfteekjes eens zo lang als deBIadcn.Hetdraagc

bcurtlings drie paarige en zcspaarige Blaadjes. Van
de vyf Zaadhuisjes heeft ieder zyne byzondcrc

Doorntjes enbevaceenige Druifkorrelige Zaadjes.

(4) Voetangel met agtpaarige byna gelyke iv.

Deezc Kurasfaufche , door H e r m a n n u sdiich.''"*'

uit den Leidfen Tuin afgebeeld, heeft een by-

zonder groote Bloem , naar die van den Cis-

tus

(4) Trikalus Follolis oaojiig-s fubxquaH?)Us. Trib. fo!. oc-

i"'v. Heum. Par. 236. T.\i6. Trib. terr. Amcr. Argemone*

flore fla»o. Pluk. 3 74. T. «7» f- *•

II. DiKL. viii. s-nw.
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IV. tiis gelykcnde , geel van Kleur. Dc Vrugt is vol-

Afdeel ggng Breyn ftcrk gedoomd en belhac als uit

Hoofd» vyf Driehoeken ; doch de Tribuhs Cijhides

STUK. van TouRNEFORTj hadc tien rondachtige

j.;^"*^^' Vrugtcn zonder zyd - Doorntjes (*_). Dit komt

vry naa overeen met de bepaaling van de eerfte

Soort.

De Heer Forskaohl vondt by Kairo in

Egypte een Kruid , dat hy Fyfmannig Voetangel

noemt, Gotha geheten by de Arabieren. Zo 'er

in eeuigc Bloem meer dan vyf Meeldraadjes wa-

ren 5 ontbrak 'er een of twee Bloemblaacije^-.

Het Zaad was twechoornig. Het hadc een leg-

gende Steng eü werdc van het Vee tot Voeder

niet verfmaad.

T II R Y A L L I s.

Dit Geflagt heeft de Kelk vyfdcclig en vyf

Bloemblaadjes : de Vrugt beftaac uit drie Zaad-

huisjes.

T. De cenigdc Soort (i)
, Heefierachtig Kruid

L!^fi^'^°^
P IS O by Markgraaf genaamd, in

'r'ifiiiaa
^^'^^'^ grocijende , is een Heeilcrtjc met ronde

ibhe! gewrichce Takken ; de Bladen gepaard
,
gedeeld

,

Eyrond, efreDraDdig,met Borflelige Stoppeltjes.

Aan *t end, uit dc mik der Takken , komt een

enkeldc Tros^ van een Voet langtc , voort , met

zeer

(•) Ccn. Plant. Ld. VI. Gcrm^p. iJS-
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zeer korte Borftclige Blikjes en Draadachtige IV.

Steeltjes, langer dan de Bloem, die klein is^^""^^^

en geel. Hoofd-

M O N O T R O P A. Bladloos. Molry.'

llicr is geen Kelk, ten ware men dc vyf bui-

tenlle Bloemblaadjes voor een gekleurden Kelk

wil houden. Anders is de Bloem tienbladig en

daar van maakende vyf buitcnften eenfcort van

Honigbakje uit. Hec Zaadhuisje is vyfklcnpig

en bevat veele Zaaden.

Twee Soorten komen in dit Gcflagc voor, als

volgt.

(i) Bladloos met de zydelingfe Bloemen a^t , j,

de endelingfe tienmannig*
^iTypop''

Deeze gelykt zodanig naar de Orobanche , ^^Europi-

dat Tour NE FORT het Plantje Orohanclmides^"^^'

heeft getyteld. Het komt in Europa, zelfs in

Languedok en in Sweeden , als ook in Kanada

,

hier en daar op de Wortels der Boomen in de

Bosfchen voor ; want het behoort tot de Byge-

; oftandtis , tetminali de-

s dici potest. C. B. Pin. 88. ProJr. ji. Grob. Hypopi-

s luten. Mëntz. Pu^. Tab. 3. Oiob. Fl. brev. dupt.

cuH odote. PLOT^ Oxf. 146. T. 9. f. 6. PLUK. Alm. 27;.

109. f. j. Orobanchoides. TouRKF. Mm, 1706. p. lo^.

t. Hypopitis. HALL. H(h. 411.

I. DEKL. VIII. STUK.
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IV. wasfen. die hun Voedzel zuigen uit een andefe

Afdeel,
pj^p^^ j^j^^r Haller vondc het in Swit»

Hoofd- zerland, zo wel in de Beuken- als in de Pyn*

STUK. boom - Bosfchen : Mentzel in Pruisfen en

vff"""^'
Brandenburgfche , onder dc hoogfte Harst-

boomen. Aldaar komt eerst , zegt hy , een rond

geel Knobbeltje, als of 'teen Paddeftoeltjewa-

fe, in de Voorzomer te voorfchyn , en fchiet

vervolgens meer dan een Span hoog boven den

Grond ; terwyl het dikwils meer dan een Elle

diep op den Wortel van een Boom zit. De
Steng is onder den Grond met op elkander leg-

gende Schubben gedekt , die zy ook daar boven

heeft, maar yler en dunner , zonder Bladen. De
top kromt zig in de jongheid om , doch regt

zig naderhand op, en heeft Bloempjes, met den

aangcnaamen Reuk van de Primula Veris; doch

die fchielyk tot Stank overgaat en de Plant,

verdorrende , wordt zwart. Dillenius heeft*

ze Hypopithys geaocmd, als onder de Pynboo-

men of Dennen groeijende,en'crdusecnnieuw

Gcflagt van gemaakt, daar hy zes Bloemblaad-

jes aan geeft : Haller vier, houdende dan

de buitenften voor den Kelk* Touknefort,
op de mcclte Bloemen ziende, maakte ze agt-

bladig. Doktor Mappus was het, in de Bos-

fchen van den Elfaz , onder dorre Bladen en

Steenbrokken
, voorgekomen met vierkantige en

vierhokkigc Zaadhuisjes
, gelyk Tournefort

heeft; doch ia 't bovenüe komen zy wel vyf-
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hokkig voor, zegt Haller. Het Zaad is zo IV,

klcio als Stof.
Afde^

(2) Bladloos inct de Stsng eenbloemig i des-^vK,

Bloem tienmannig, ir

De Bloem , die eenzaam aan den top der "g^^*^;

Steng groeit , is knikkende en altoos vyfbla- mig.

dig in deeze Soort , en heeft tien Meeldraad-

jes. Men vindt het Gewas wel afgebeeld door

Gatesby, die zegt, dat het agt of tien

Duimen hoog groeit, zynde Vleefchkleurig , en

de Steelen bezet heeft met kleine fpitfe Blaad-

jes : doch het zyn maar Schubbetjes, volgens

C L A Y T K. Zync Afbeelding vertoont het met

een gevlogten Wortel of Stoel , die naar een

Vogelnest gelykt. De Engelfchen, in Virginie,

noemen het Broomraape.

D I O N A. Vliegenknip.

De Kelk en Bloem zyn beiden vyfbladig in

dit Geflagt, 'c welk het Zaadhuisje eenhokkig,

bultig en veelzaadig heeft.

Voor weinige Jaaren is de thans daar van be-

kende Soort (i) eerst in Europa gebragt , en i.

bcrugt^^fj^

fi) McnoiTopa. Caule anifloro Flore decandro. Mün. Florckaanf

nutante. Gro«. Virg. 41. Mon. monanthos Virginiana &c.

WORis. mji. III. p. 50Z. S. t2. T. 16. f. J. male. Otoban-

clie Virgin. Flore pentap«aIo cernuo. Plok. Alm. 273. T.

aof- f. 7. CATmsi. CaroU J. p. j6. T. 36. beuc SEI,1GM.^*^.

^- D. p.58 T.7Z.

(O Dionxa. Sjfi, N*t, Vig, XIU. Gca. tJ07- p. 33J.
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IV. berugt geworden door een Brief van den Heef

^'^xi^' E L L I s aan L i N n u s , te Londen , den 23

Hoofd- September 1769 gedagtekend ; waar in diefchran-

sTüK, jere Natuur -onderzoeker meldt , hoe hem in

v;geT^^' j^ar 17Ö5 , door den Heer Collinson,
een droog Exemplaar gezonden werdc van dit

Plantje, 'tgene in 't uitcrlyk aanzien veel naar

dat Kruid , 't welk men Zonnedaauw noemt,

fcheen te gelyken , doch bevonden werdt de

Kenmerken te hebben van een nieuw Geflagt,

zynde door zyn Ed. , derhalve , Dfoncsa gedoopt.

Het was door den Heer B a rt ra m, Koning-

lykcn Botanist in Philadclphia
,
overgezonden.

Vervolgens kreeg men van den Heer YouNC

,

van daar, verfcheide levendige Planten, in En-

geland, en wierd tevens van dcszelfs Eigea-

fchappcn onderrlgt.

Het groeit op Mocrasfige Hcijen , tusfcfien

Noord- en Zuid - Karolina , op omtrent 35

Graadcn Pools Hoogte, en bemint vogtigelom-

mcrryke plaatfen
,
bloeijende aldaar in July en

Auguftus. Hier zyn de Winters kort en de Zo-

mers zeer heet , gelyk in Portugal en Spanje.

Uit een Schubbigen Wortel geeft het veele Bla-

den , waar van de grootften , hem voorgekomen,

de langte van drie en de breedte van anderhalve

Duim hadden. Zy beftonden uit twee deelen,

waar van het ondcrfte Hartvormig is , met de

Punt



Punt naar den Wortel gekeerd en dit diende ÏV;

als tot een Steel voor het eigentlyke Blad , dat ^xl^^*

op 't breede end zittende als een tweede Lid Hoofd-

uitmaakt, zynde de gemelde Vliegenknip.
stuk.

Dit Blad, naamclyk, bellaat uit twee Kwab- „j//'"''''^'

ben of Lippen , van half Eyronde figuur, op

de kant ieder een ry van ftyve Borllels heb-

bende, en van binnen met kleine roode Ivlicrt-

jcs bedekt, die zig, door 't Mikro^koop, byna

als Aardbefiën vertoonen. Doch die aanmerke-

lyke roodheid hebben alleen zodanige Bladen

van de Plant, welke voor de Zonnerchyn bloot

ftaan. Voorts bevinden zig , in *t midden van

ieder Kwab , tusfchcn dc Klieren , drie kleine

regtopftaande Doorntjes, Deeze Kwabben gaan

niet open , winncer zy iets gevat hebben , dat

'er tusfchenlleektj maar wel als men het 'erge-

makkelyk kan uithaalen : wil men zulks metge*

weid doen , zo breekt veeleer dc eene Kwab
af. Onderaisfehen worden door gedagte Klier-

tjes vcrfcheide Infekten, gelyk Vliegen en an-

deren , aangelokt , die , zo dra zy 'er op gaan zit-

ten, bekneld raaken, door het fluiten der Kwab-
ben en dood gedrukt: want dc gemelde Stekel-

tjes en Haairtjcs houdenze vast, zo dat zy niet

ontwortelen kunnen. Dc zelfde fluiting der

Kwabben gefchiedt , wanneer men ze met eca
Stroohalm of Naald van binnen aanraakt.

Het Kruid maakt éen Steng van omtrent een

half Voet langte , die rcgcopöaat en rond is

,

uitloopendc in een Trosje Bloemen, SneeuwwiJC

L I van
n. DllL. VIII. STOK.
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IV. van Kleur, veel naar die van 't ParnaskrDidge'

^^x^f"^" lykende. Hierop volgt, in Karolina, een rond-

HöoFr- achtig Zaadhuisje^ met veele zeer kleine Zaad-
STUK. -

j^,g^ In Engeland was men met haare aanlcwee-

^ ^.^^ nog niet volkomen geflaagd en hadc 'er geen

ryp Zaad van kunnen teelcn , en , of men di6

Gevoeligheid aldaar reeds waargenomen hebbe,

(welke veel afhangt van den trap van Hitte;

tervvyl zy niettemin geen ilerke Zonncfchyn

verdraagen kan ;) blyktmy niet duidelyk. „ Om

„ aanmerkel3'ke Proeven , dienaangaande , in 't

„ werk tc fteücn, zou het dienflig zyn ,
(zegt

Ellis op 't end van gedagren JBrief ceni-

„ gen daar van in Potten met ligte Veen-Aar-

„ de te planten en die dan, geduurende den

„ Zomer , onder een Verdek of in een open

„ Broeihuis te houden , in Bakken met Water;

als door wcike behandeling , met haarenaarC

5, ovcreenkomftig , men de Warmte zodanig

3, zou kunnen maatigen , dat de Gevoeligheid
j

„ zekerlyk veel toeneemen zou. 's Winters |

„ moet menze in de open Grond houden , ob*
'

der een Glazen Klok, en als het flerk vriest

„ dezelve met Stroo - Matten zorgvuldig toe-

„ dekken
; op welke manier men in Engeland

„ verfcheide Planten 's Winters over behou-

„ den heeft."

J U S S I E ü A.

De Kelk is vier of vyfdeclig , met vier of

vyfBloemblaadjes , zittende boven op het Vrugt-
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beginzel, dat een vier- of vyfbokkig Zaadhuis- IV.

je worde, langwerpig, aan de hoeken openbar- Ai'dkel.

ftende en ccn menigte van zeer kleine Zaadjes Hoofd-

bcvattendc. stuk.

In dit Geflagt, naar den beroemden Franfchen
„^^'J^'"^'^^'"

Kruidkundigen , den Heer de Jussieu, ge-

naamd , komen vyf Soorten , altemaal uitheem-

fche, voor, naamelyk

(i) Jusfieua die kruipt, met vyfbladige tien-» j.

mannige Bloemen en langwerpig Eyronde
^^"^f"*

Bladen» Kruipende,

Dit Oostindifch Gewas groeit in en aan de

kanten van hetVVater, kruipende met zyne Sten-

gen langs den Grond en overal Worcelfchicten*

de , daar het Blad- en Bloem (leelen uitgeeft.

De gedaante komt met die van Wederick, in-

zonderheid wat de Bloemen aangaat, grootelyks

overeen : maar de Zaadbuisjes gelyken naar Kruid-

nagelen. Hier is , als eene Verfcheidenheid , de

Klimmende Oostindifchc bygevoegd, welke de

Vrugten zo lang als de Bladen heeft.

(23 Jusfieua die gladii, met vyfbladige byna ïy.

aM. Fl. Ind. 103. T. ;

I. desl. vm. stck.
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ongefleelde Bloemen en gepaarde Liniaal'

Lancetvornüge Bladen.

Van Java is deeze, door den Heer Pryon,
)- gezonden aan den Heer B u r m a n n o s , die

haar in Plaat gebragt heeft. De figuur der Vrug-

ten komt met de voorgaanden overeen , maar

de Bladen zyn fmal en fpits, die van de andere

Homp.

Cs) Jusfieua die regtopjlaat , met vyfhladige

* Bloemen en gebladerde Bloemjleekn,

Dit is een Boompje, in de Valley van Li-

ma, de Hoofdrtad van Peru, door Pater Feu-

iLLéE waargenomen. Het verheft zig tot de

hoogte van twaalf Voeten , en was door hetn

La^rierbladige Onagra gcma.md, met eene vyf-

bladige Bloem , die geel is van Kleur, ander-

half Duim breed. De Bladen geftampt en als

een Pap opgelegd , waren zeer bekwaam om

verouderde Gezwellen op te losfen en te doen

verflaan ; inzonderheid die der Liesfchen , waar

mede men veel gekweld is in dat Land.

(4) Jusfieua die regtopjlaat en ruig is , met

vierbladige agtmannige
, gefieelde Bloemen,

(i) erefta Flor. penta

I



Decandria.
Hier behoort de Carambu van Malabar , die

een laag Hecllertje is , van anderhalf of twee ^xi.^^

Voeten hoog, groeijende in Vogtige Gronden Hoofd-

en zeer kleine Bloempjes , doch ook kleine Vrug-*^^^*

ten hebbende: maar door den Heer B u r m a n-w^.
''"^^

N u s wordt daar toe ook t'huis gebragt de Cattu

Carambu, uit dien zelfden Kruidhof, waar van

de Vrugtcn als groote Kruidnagelen zyn, byna

viermaal zo lang en dik,* de Zaaden talryker ,

rondachtig , eerst wit en vervolgens ros van

Kleur.

(5) Jusfieua die regtopjlaat en glad is , met v.

vierbladige agtmannige ^ ongejtedde Bloe-

ftaaiSe^'

Op Waterige plaatfen van 't Eiland Barbados

hadtde vermaarde Sloane deeze Soort ver-

gaard, hoedanige ook in andere declcn van de

Wcstindiën , door Plu mi er , is v^aargeno-

men. Hier mede komt de Katalaanfche Jasmyn-

. T. zi. f. 1. Jlïant. 331.
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IV; hoorn van S E B A 5 die in dc Tuin van den Hrcr l

^'xff^'van Beaumont gebloeid hadt , ovcrceDi
'

Hoofd- zynde dus waarfchynlyk genoemd , om dat men
8TÜK, hem uit Spanje hadt bekomen. Ba Pkkkenkruii -

viff!"^^' van R u M i> H I n ^ betrekt men ook tot dceze .

vSoort : zo dat derzelver Groeiplaats zou zyn iQ

de beide Indien. Men geeft het in Oostindie
\

dien naam, om dat dc wryving met het Zaad, '

'c welk zo fyn is als Tabaks - Zaad , zekere .

witte Plekken op het Aangezigt , daar de Iq'^

diaanen veel mede behebt zyn , wegneemt. Het

heeft de Zaadhuisjes veel korter dan de Bladen

,

die Lancctvormig, aan de kanten effenrandig,

niet gekaneld of getand zyn i 't welk eigen ia

aan alle de Soorten van dit Geflagt,

P Y R o L A, Wintergroen.

De Kelk is vyfdeelig metvyf Bloemblaadjes,

ook in dit Geflagt, welks Vrugt mede een vyf-

hokkig Zaadhuisje is , dat aan de boeken open

gaat. Daar komen zes meest Euvopifche Soor-

ten in voor, als volgt.

1. (i) Wintergroen met opgaande Meeldraadjes

tund-iVJ.' *n een neergeboogen Stamper*
Rondbla- (2) Win-
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(a) Wintergroen met Trosachtige verfpreide IV-

Bloemen , de Meeldraadjes en Stampen

C3) Wintergroen met de Bloemtros i

C4) Wintergroen met byna Kroontjeswyze ""^'^{^^

Bloemjteeltjes, m.

(j) Wintergroen viet tweshloev.ilge ^^-^y'^'iï'

Jleeltjes, Umbeiut*.

C6) Wintergroen met de Steng eenbloemig, v.

Deeze Soortelyke Verfcheidenheden komen ^^f^'^^-

'er vcor in het gcdagte Kruid , dat zynen La-
^"J^'J^*

tynlchcn naam daar van heeft , dat dc Bladen Sig^°^'

naar die der Peereboomen gclyken. Dit heeft

(,) Pj^/^RDcnoumWteral. Fl. S cc Lap

Fol. mucronato ferrjto. C. B. Pin. nu Pyrola

M Pyrcla Pedunc. fub - umbellat;s. FL Srtcc.

fiutescens. Clus- P^kk. 507.

m III. p. SOS.

LI 4
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IV» in fommigcn meer, in anderen minder plaats,

g^^^^ de Afbeeldingen vanLoBEL,Do-

HooFD- DON^us cn Camerariüs , vergelykende

STUK. j^an 2ien. By den eerden komen zy 'er vry

vigeT'"''' wel mede overeen ; by den anderen zynze

byna rond, by den derden ovaal. Nogthansbe-

hooren deeze drie tot de eerlte Soort. De Bla-

den koraen uit den Wortql, op lange Steelea

voort, en blyven het gchecle Jaar groen, waar

van de Hoog- en Nedcrduitfche als ook de

Engelfche naam. Daar tusfchen fchict een Sten-

van byna ccn Vcct hoogte, dat op ver-

fchcide manieren met Bloemen is bezet en daar

op volgen ronde vyfhoekige Zaadhuisjes, met

veele kleine Zaadjes gevuld.

Van deeze Soorten van Wintergroen groeit

de ecnc hier, de andere daar, zo in ons VVc-

reldfideel , zelfs in Lapland , als in Noord - Ame-

rika. Men vindt 'er Heellerachtigcn onder
,
ge-

lyk de derde, vierde cn vyfdc, wclk'e laatfte

tot nog toe alleen in dc Eosfchcn van Maryland

Ichynt waargenomen te zyn. Deeze heeft ecni-

gc fterk getande Bladen aan de Steng, met een

witte Streep overlangs getekend. De zesde, die

eenbloemig is
, groeit overvloedig in de Noor*

delyken dcelen van Sweeden en Rusland , in de

Eosfehen , a's ook op dc hcogc Gebergten van

Switzcrtand cn zelfs op de Alpen tusfchen Pro-

vence en Italië. Clusius vondt ze ook op

de Ooflenrykfc Gebergten. Volgens den groe-

ten liOERiiAAVE is deeze laatüe, zowel
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'
als de eerfte , een inboorling van onze Neder- IV»

landen.
Afdol

Door alle de Soorten van Wintergroen wordt Hoofd-

de kaale Grond der Bosfchcn , in de Zomer

ongemeen verfierd , en 's Winters , daar geen„,-^'^""'^^'

Sneeuw legt , niet minder. De eerlle is wegens

haare famentrekkende hoedanigheid en als een

Wondmiddel berugt , wordende het Kruid ,

zo inwendig in Afkookzel y als uitwendig

gebruikt. Tot Verzweeringen in de Borst en

Teering vindt men 't ook aangepreezen. De
andere Soorten fchynen van de zelfde kragt te

zyn.

Onder de Tweewyvigen komt eerst voorj het

Geflagt van

Trianthema. Driebloem.

Dus genaamd om dat 'er meest drie Bloem-

pjes by elkander voortkomen. De Kenmerken

beitaan in een Kelk die een fpitsje heeft onder

de punt en in vyven is gedeeld of vyfbladig >

zonder Bloemblaadjes, 't Getal der Meeldraad-

jes is doorgaans vyf , doch fomtyds ook tien

of meer : het Vrugtbeginz elftomp , wordende

een Zaadhuisje dat Ringswyze fplyt. Doch 'er

komen aanmerkelyke veranderingen in voor: des

men hier byvoegen kan , dat het Kruid zeer

naar 'c Porfelein gelykt.

Thans zyn 'er drie Soorten in aangetekend,

allen uitheemfche, naamclyk

LI j
II. DIEU VIII. STU»,

C«) Drie-



I. men , die van H e r m a n n u s Kurasfaufch

Zko' Porfekifiy met Bladen van Kappers, een Mos-

^•^^j
achcige Bloem en een gevorkt Zaadhuisje, gc-

'nocmd wcrdt. Plukenet noemt het leggen-

de Kuras faufche Kali met rondachtige Blaad-

jes (*}. De Stengen zyn gewricht , de Bladen

gefteeld, ftomp Eyrond, met een roeden Rand,

gepaard, het eene Blaadje kleiner : de Steeltjes

kort , tweetandig. Zo men de twee ondcrfte

Blaadjes voor den Kelk neemt, dan is de Bloem

vyfbladig ; anders zyn het Blikjes en de Kelk

beftaar uit vyf Blaadjes. Meeldraadjes komen

'er van zes tot tien in voor, die korter dan de

Bloem of Kelk zyn , met ovaale dubbelde Meel-

knopjes. Het Vrugtbeginzel is ftomp , twce-

hoornig , .met een Draadachtigcn Styl , aan de

cene zyde ftekelig en een enkelen Stempel.

(2) Drie-

^

(1) Tmnthcma. S,.?. Nat. XII. Gen. 551.

^

Op zyne 94 en ssfte Plaat zyn ecnige befthiyvin-



Decandrïa.

Deezc Plant hadtPLUKENET van Madrasfj^oK!"'

bekomen , doch haare Groeiplaats is door den n.

Ridder gefield in Arabic, De Steng is een Voet

lang, rond, opftaandc , met gepaarde , lang '-ï»''^''-

gefueelde ,
ovaalachtige fappige Blaadjes. Ver- nigl^

fcheide Bloemen komen famengehoopt , ovcr-

hoeks , in de Oxelen voor ; zynde ongefceeld

,

van binnen bleek , van buiten groenachcig. Zy
beftaan uit een eenbladigen , Klokvormigen , vyf-

deeligen Kelk , zonder Bloemblaadjes. Vyf

Borftclrgc Meeldraadjes , van ^mgtcals de Bloem,

heeft dceze. Het Vrugtbcginzel , daar binnen ,

is ftomp en rood, raet twee omgekromdeStylen.

(3) Driebloem mzt hyna tiemnannige tweewy ^^j^-^^
vige Bloemen, Tie.num-"

Van dceze Soort hadt de Hooglceraar N. L.

B ü R M A N N u s een Afbeelding gegeven onder

den naam van Zakja , een Oostindifch Plantje

van Koromandcl gezonden ; het welke zyn Ed.

,

om dat hy 'er twaalf Meeldraadjes in waarge-

nomen hadt , onder de Twaalfmannigen plaat-

ftc

Triar.thama Flor. penrandris dtgynis. Mant. 10. P .r-

{%) Trianthema Flor. fubdecan Jiis digyois. Mant. 70. Za-

lejj. Bwaw. i'V. Ind, iic. T. 31. f. 1.
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^

IV. fte ; doch de Ridder heefc hetzelve hiel' ge-

^^M^^* fchikc , zeggende dat het meest tien , zeldea

Hoofd- twaalf Meeldraadjes heeft en de gcftalte van
«TUK, Glinus, Hec Stengetje , dat Kruidig is , zegt

^'^^"'"^'zyn Ed., heeft overiioekfe Takken ; gepaarde,

gefteelde , ovaale , effenrandigc , gladde Bla-

den, ongelyk van grootte, en kort gefceelde

Bloempjes in de Oxelen , die uit een vyfbladi-

gen Kelk beftaan , met ovaale verdeelingen

,

zonder Bloemblaadjes. Het Vrugtbcginzel is

ftomp , raqt twee Stylen en het Zaadhuisje als

in de andere Soorten, Het verdeelt zig, naa-

melyk , in de rondte overdwars , in dubbelde

hokjes, bevattende dus boven twee, eu onder

twee, langWerpige vierhoekige Zaadjes.

Chrysosplei^iüm. Güudveil.

De Kelk is in vieren of vyven gedeeld en

gekleurd , in dit Gcflagt, 'c welk misfchien van

dc Kleur der Bloemen en van de figuur der Bla-

den zyncn naam heeft. Bloemblaadjes ontbree-

ken 'cr aan. Het Zaadhuisje is twecbekkig,mcc

ééne holligheid , en bevat veele Zaadjes.

Twee Europifche Soorten zyn 'er in vervat

naamtlyk

I. (1} Goud veil met overhoekfe Bladen,

303. Vig. XIII. si%. p« J42. FLiutc. 317, j6;. OïD. Dan. i66-

(i) ChryfofpUnium Fol. alternis. Syrt. Nat. XII. Gen.

(2) Golici-
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Cq ') Goudveil met gepaarde Bladen, IV.

Deeze beide Soorten of Verfcheidenheden van
j^^^J^^

Gulden Steenbreeke , gclyk men ze by de Au- stuk.

thcuren gctyteld vindt , komen in verfcheide ir.

deelen van liluropa voor. Den naam heeft het/putjum
'

daar van , dat het naar de zo genaamde Steen-
Yi^f''-'''^'

breekc cenigszins gelykt en Goudgeele Bloem- paMbiadig.

pjes draagt. Het groeit in Engeland, Norman.

die en Nederland, onder het Steenlever -Kruid

(Ljc//i?«), op vogtige Steenachtige plaatfen, zo

LoBEL zegt: volgens Dod onheus in Bra-

bant en Vlaanderen , op Waterige Steenachtige

Gronden. Die Soort , met gepaarde Bladen ,

welke zy afbeelden , hadt H aller in Swic-

zerland , daar de andere by Bern gemeen is ,

Dict gevonden ; maar .zy groeit in Languedok,

Dezelve heeft de Bladfteeltjes korter en de

Blaadjes wat ronder dan dc andere, ook groo-

ter en geoord. Men vindt dezelve ook in de

Levant en ia Kanada. De eerfte is in Swee-

deu

ChryforpleniHtn. H. Clif R. Lagdh. jo?. Chr. Fol. ampl.

Auticubtis. Ft. Lapp. 151. Chrys. Fol. Pcdiculis oblongis.

TouHNF. Injl. U*. Scdum paluftte luteum majus &c. Mo-

146. Saiifiaga Aurea. Dod. Pempt. sis. Lob. Ic. 3

Kruidb. 7is. Saxifraga rotundifolia Aurea. C B. Pin. 3

Sedum paluftte luteum , Foliis fubrotundis fesfilibus. Moai

nu. f. 7. Alch. rotundifalia Autea liirGtta. H&RM. Lugdb. j

U ÜKtl. VIII.
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IV. den. Rusland en Lapland, op verfchcide plaat-

^'Jf^^-feo, vry gemeen.

Hoofd- Het is een Kruidje van omtrent een Hand-
sTUtt. breed hoogte ^ dat by den Wortel en aan de

^^"^y Stengetjes Blaadjes heeft, zo groot als een Na-

gel, naar die van het Aardveil gelykende ,rond-

achtig getand. Boven verdeelen zig de Stenget-

jes Takswyze en hellen naar den Grond, met

getropte geele Bloempjes ; waar op gehoornde

Zaadhuisjes volgen , met zeer fyn Zaad,

S A X I F R A G A. Steenbreek.

Een vyfdeelige Kelk en vyf Bloemblaadjes heeft

dit Geflagt , welks Zaadhuisje ook tweebekkig

is met ééne holligheid en veele Zaaden.

Het bevat een menigte , meest Europifche

Soorten , waar onder fommigen in de Noorde-

lykst bekende deelen des Aardbodems , anderen

op de koudfte Bergtoppen en veelal op Steen»

achtige plaatfèn of in de Spieeten van Rotlèn

groeijen , waar van de naam. Zy zyn in vier

Rangen onderfcheiden , als volgt,

* Met onverdeelde Bladen , cn ccne byna

naakte Steng,

T. (O Steenbreek met getropte Wortelbladen t

cTSdol' Tongachtig en Zaagswyze KraakbeeniS

Genaveid. getand zyn, de Bloemfieng gepluimd,

Dee-

(I) Saxifraga FoL Rad. aggrcgatïs &c. 5^7?. Nat. Sl'i'



D E C A N D R I A.

Dceze eerfce Soort is een volkomen Berg- V-

Gewas van Europa , 'c welk niettemin ook in ^"^xi^

de Tuinen voorkomt , en een fierlyk Bloemge- tïriOKC

v\as maakt. Men heeft het Cotyledon of Vcr]us-^'^^^\

Mavel genoemd en tot het Huislook betrokken

gehad. Het valt zeer Takkig en veelbloemig

of met weinige en byna geene Takjes aan de

Bloempluim: de Bloempjes hebben de Blaadjes

of ongevlakt of geftippeld , en zulk houdt ftand

iu de Verfcheidenheden daar van voorkomende,

die door de Tuioierkonst zeer vermenigvuldigd

zyn.

(2.) vStecnbrcek viet getropte Wortelbladen . die IT*

Tongachtig en Zaagswyze Kraakbeenig JuSa.

getand zyn; de Bloemjteng getrost, gebist- ^^'^nde

derd. Be-

9. f. J9, io. Cotyicdon med

a'.bo , nmltiflora.

(1) Saxifraga Fol. Rad. &c. Saxifr. Fol. limbo Cait. in-

tcgro &c. HALL. Htlv. 4C2. N. y. T. 9. SEG. Fcr. III. p.

tsp. BUBs. XVI. 98.

H. mzu VIIU Stuk,
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IV. Behalve aanmerkelyke Verfcheidenheden der

Afdeel, voorgaande Soort groeit, volgens den Heer Hal-

Hoofd- ler , op de Alpen van Switzerland deeze, die

STUK. door den Ridder als een basterde wordt aan-

J'^^'^J'' gemerkt. Gedagte Heer heeft dezelve zeerfraay

afgebeeld , en zegt , dat zy de geftake van de

voorgaande heeft , doch het Roosje minder digt,

de Blaadjes ftomp ovaal , met den rand aan 't

end niet getand en aan de Steng niet zeldzaam,

die ruig en kleverig is , een Elle hoog , met

Takkige Bloemfteeicjes , een lange yle Aair

maakende. DeKelkwasruigachtig en de Bloem-

blaadjes fcheenen donker rood geweest te zyn,

daar zy in de voorgaande meesteen witachtige

Kleur hebben. De Meeldraadjes verfchilden in

langte en hadden hoogroode Topjes: de Hoornt-

jes van het Vrngtbeginzel waren geknopt. In

Italië komt ook deeze voor.

III. (3) Stcenbreek met Lancetvormige getande

^^ji'i-a^
/För/e/&;ai/ff« , een naakte gepluimde Steng

«iiö.^j' en byna tot Hoofdjes vergaarde Bloem,

«'lel*.
jn Noord - Amerika groeit deeze , die de Steng

byna ongebladerd , zeerTakkig en Haairig heeft

,

met witte Mosachtige Bloempjes , aan 't end

der

(j) Saxlfraga rol Lanceo!. dentlculatis &c. GnON- r»r^'

49, 68. 5axifr. Novebor. Cold. Saxifr. Penfylvanica. DiLL.

Elth. 3 37- T. 253. f. 32S. Sanicula Virgin, aiba , Fol.
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der TaVjes vergaard en de Bladen langwerpig IV.'

gefpitsc : zo dat de Geltalte zeer veifchilc. De
^^"f'^*"

Bladen, die het Roosjo maaken, hebben de fi- Hoofd-

guur en grootte byna van die van de Primula

Veris , doch de dikte en gladheid van die der
^^^^"'''^

Auriculaas , en de Steng twee Voeten hoogte.

_ Sterg. .

In Siberië, zo wel als in Switzerland, is dcy
Groeiplaats van deeze Soort , die het Derde

Alpifche Huislook van ColüMna zoude zyn.

De Heer H aller vondtze in Switzerland en

geeft 'cr de Afbeelding van. Het is een zeer

klein Plantje , dat do Blaadjes fjmtyds, doch

zeldzaam , drietandig ingefneeden heeft.

(5) Steenbreek met LiniaaU doorboorig ge^

Jlippelde , getropte, omgekromde Bladenen

een veelbloemige Steng* gi

. Lnnceöl. ohtuCis pilofis &c. Saxift.

compaftis. C. B. Fin. Ü4. Mo
^Ip, 3 4t , 141- T. 21. f. 1. GES

Mi:
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IV. Switzerfche Alpen waargenomen , daar het dik-

^^^xi.^'
Plaggen maakt , bellaance uit digt famenge-

HooFD- hoopte fmalle Blaadjes, die nederwa«rds omge-
«TUK. tromd zyn cn waar van de boven flcn, als met
7^u;*?«;r

j^i^jjjg Gaatjes doorboord, zig witacriti.^ vertoo-

nen, met eene fchcmering van bbamv. Ecne

Verfcheidenheid , door S c ii m i e d e l gemeld,

heeft de Blaadjes van onderen gehaaird,

VT. (ó) Steenbreek met getropte , Schuhswys ge'

fuSrT plaatjle , driekantige , Elsvormige efene

"^Burrct-
Blaadjes ; de Steng byna naakt , eeiiblcemg*

Op de hooge Gebergten van Switzcriand cn

Italië groeit deeze , die de Bloemen Melkwit

heefc met bleekroode Strecpen , en een kleve-

rig Stengetje , van een Vinger hoog. Men vindt-

zc ook met meer, tot vyf Bloemen. De geftal-

te is als van zeer kleine Huislook.

yit- (7) Steenbreek met getropte , overhoeife en

'h'uiïIoo- gepaarde, byna Lancetvormige Blaadjes;

'"s- de Bloemen gejleeld.

In deeze , die op de Bergen van Trente en
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van Siberië voorkomt , is het Stengetje zeer iV.

Takkig , Draadachtig dun , met rmalle cfFene ^'^^-^^f-*

JBlaadjes , die Roosjes maaken, gclyk de twee Hoofo-

voorgaandc. Het Steeltje komt meest met cén,"'^^^'

zelden met twee of dneBloempjes voor, boven
^'^''''**

het Vrugtbeginzel.

(8) Steqnbreek met gehaairde , omgeboogene, vnr.

Schubswys* geplaatfte Bladen , en een naakt- ^srSfeff

achtig eenhloemig Stengetje (*^. ^Mosach-

Dit is een Plantje , dat naar Mos gelykt en

de Blaadjes Doornachtig van onderen gehaaird

heeft, met een ruig Stengetje, dat maar ééne

Bloem draagt, die ongefteeld is, geel met ros-

fe Vlakjes. Het groeit als Mos op de Steenen

in de Alpen en Pyreneen.

(9) Steenbreek met Schubachtige r EUvormi- T3t.

ge^ kanthaairige , gedoomde Blaadjes en fis'"'^"'

een byna naakt veelbloemig Stengetje, Kifiuwiff*

Deeze die , volgens Gmelin , in Siberië

groeit.

minima lutea Musco fimilis. TouRNF. IkJÏ. Sedum musco-

fum.J. B. Hifi. III. p. <5>S. SCHEüCHZ. Alp. 141* T. 11.

(*) Unijfore i% hier , in Syst. Nat. Ve^. Ei XIII, «t-

keerddyk in mulüftoro veranderd.

(9) Saxifraga Fol. imbricatis Subulatis ciliatis fpinofis,

Caule fubnudo multifloro. Gmel. Sib. IV. p. T. ej.

Mm 2
II. DEti.. VIII*Sm.
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Afdeei
^^^^^ langwerpige Steeltjes , digt Schubswyze

"
jf^ '

• bekleed met plac Elsvormige , fpits - gedoomde
Hoofd, en Doornig kanthaairige Blaadjes ; een hoog

Stengetje met kleine fpitfe Blaadjes , die onge»

vige! haaird zyn, en een klein Bloempluimpje.

7- (lo^ Stecnbreck met Zaagswys' getande Blaad"

sleUrlf" jes , een naakt Takkig Stengetje en ge/pit-

Gefternd.
j^^ Blosmblaadjef»

Op de hooge Gebergten der Noordelyke

deelen van Europa, zelfs op die van Spitsber-,

gen en Lapland, als mede op die van Styrie

en Switzcrland, groeit dccze, welke een om-

geboogen Kelk en de BIoemeD onder 't Vrugt-

beginzel heeft.

X'. Cii) Stecnbreek met Jtomp ovaale > flaauw

^Dik&i^' Zaagswys' getande , gefteelde Bladen , een

dig- naakte Steng en uit Trosjes bejlaande

Bloempluim*

Op de Bergen van Siberië is de natuurlyke

Groeiplaats van decze Soort , die aldaar een

zeer groote Plant maakt , met Bladen van een

Span

(lo) Saxi/raga Fol. ferntls, Caule nudo Ramofo &c. Fl.

Suec.ii5yl67.FL Lapp. N. 17J. Ofd. Z)a«. zs.Sanicula Myo-

fotis Sec. Pluk. Alm. ai. T. js. f. 2. & t. 222. f. 4- Se-

II. p. 17. T. 14. Gmil, ^ib, iv. p. ut. T. 66.
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Span lang cn ccn Hand breed ; Stengen van IV,

een Vinger dik tn een Voet hoog , en een '^^Jf."*

fraaije Piwim van paavfchachcig roode Kloks- Hoofd '

wyzc Bloe.n?n. Van Tctersburg in 't jaari76o,^'^"^»

door den Hccr Davxo de Gorter, toen

Lyf-Arts van de Keizerin, naar Upfal gezon-

den , heeftze aldaar gebloeid en is in Afbeel-

ding gebragt door den jongen Heer Linn-«ü5.

Ik kogt voorlecdcn Jaar , hierop de Markt, een

fchoone bloeijende Plant daar van, welke in

de open Grond zeer tierig by my groeit , doch

tot heden (i) Scpr. 1777. } geen nieuwe Steng

gefchootcn heeft. De Gcftalte was aanmer-

kelyk van die Upfalfchc vcrrchiUerde , gelyk

uit deeze oor my toen daar van opgemaakte

befchryving blykt.

De Plant hadt wel dergelyke Bladen , als ge-

meld is, maar twee enkelde Stengen , een Vin.

ger dik cn anderhalf Voet bng, donker-rood;

aan den top overhoeks verfierd met Horizon-

taaie Steeltjes, ieder een Trosje draagende van

ongevaar tien of twaalf Bloemen. De meeflea

derzeiven waren vyfbladig , hebbende vyf Meel-

draadjes en drie Stylen : zeer weinigen resbla»

dig met twaalf Meeldraadjes cn maar ecnigea

met twee Stylen of Stampers. Met tien Meel-

draadjes heb ik 'er gcene Bloem aan kunnen

vinden. De Kleur was bleek paarfch. Zy bloei-

de in een Pot , in de Maand April.

Men heeft in Swccdcn waargenomen , dat de

Sterg jaarlyks in de Grond kruipt, zwart wordt

Mm 3 ca
n. dhim vul stv»,
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en een nieuwe Plant maakt, en dat de Wortel,

die zwartachtig van buiten , van biDDen Vlee-

zig wit is , gekaauwd zynde eencn fterk famen»

trekkenden Smaak heeft»

(la) Steenbreek metjiomp Eyrond gekartelde

^

byna ongejieelde Bladen \ de Steng naakt ^

de Bloemen famengehoopt*

Aangaande deeze , die, behalve de gedagte

Bergtoppen , op Spitsbergen, in Lapland , Dee-

remarken en Sweeden, ook in Virginie en Ka-

nada groeit , meldt de Heer L i n n ^ üs , dat

hy geen Plant in \ bevroozen Lapland kende

,

weHfe de Konde beter verdraagen kon dan dee-

ze, 'Zyn fid. hadt dezelve bloeijende gevonden

onder die altoosduurende Sneeuw, welke nooit

door Zonnclchyn of Regen ontdooit , en wel aan

de kanten , daar de Sneeuwkorst een weinig van

den Grond afwykt : maar in de fchuinten der

Alpen, die door het Sneeuw- Water be%'ogtigd

werden , groeide zy overal menigvuldig: zo

dat deeze Steenbreek te regt Sneeuwminneni

mag geheten worden.

Wonderlyk vcrfchillende is het Gewas , fom-

tyds zeer klein , met een Stengetje van een
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Vinger hoog ;
fomtyds eens zo groot , gclyk IV.

Ray dezelve in Engeland waargenomen heeft.
^''^J^^^

Somtyds is het Stcngctje één, fomtyds twee- Ho'ofd-

bloemig en het maakt ook wel een Kroontje.

Doch altoos is het daaraan onderfcheidelyk , dat ^'S^"''-

het de Elaadjes van onderen rood , de Stylen

paarfchachtig heeft. De Wortel is Vezelig, de

Steng naakt, de Bloem wit.

C13) Steenbreek met rondachtige , getande y lang

gejieelde Bladen en eene naakte Steng. p^iiM^.
Gcftip{-eld.

Deeze , in Siberië groeijende , heeft de Bla-

den rondachtig , zo diep ingefneeden, dat zy

zig als gckwabd vertoonen , met fpitfe Tanden.

De Bladfteclen zyn driemaal zo lang als de Bla-

den en de Bloemen klein.

(14) Steenbreek met Eyronde ,byna gejlompte f ^ f^-
Kraakbeenig gekartelde Bladen ; de Steng Lomme'-

naakt en gtpluimd.

Deeze, veel naar het zogenaamde Geum gc-

lykende, komt op Gebergten van Biskaije in

Spanje voor. De Bladen zyn met hoeken ge-

kar-

Mm 4
II. DEEL. VIII< S#K,
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kartcid en geenszins Hartvormig by de Steden,

' die een kanthaairige ruigte hebben.

(15) Steenbrcek nut Wigvormige, zeer ftom-

pe
,
uitgegulptc Bhdcn , en een naakte gt'

' pluimde Steng,

(16) SLccnbrcck met Hartvormig ovaale , Jlorrh

pe , Kraakbeenig gekartelde Bladen en eera

makte gepluimde Steng,

(17) Steenbrcek met Nierachtige getande Bla-

den en een naakte gepluimde Steng.

Decze drie Soorten komen niet alleen tenop-

zigt van de Steng , maar ook daar in overeen,

dat 7y een omgcboogen Kelk Iicbben , onder

het Vrugtbeginzel. De Geltalcc vcrfchilt odt

weinig, dan wat de gemelde figuur der Bladen

aangaat. Altemaalgrocijenzy op hooge Geberg-

ten in Europa.

**Met

i^s) Saxifraga Fol. Cunelformibus ohtufisfimis repandi»

&c. Cotyledon altera olim Matthioli.
J. C. Hi/l.Ul. p- <«4'

Cotyicdon aut Scdi fpecics quadam. Gesn. Fatc. 19. T. i*-

F- 37.
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** Met onverdeelde Bladen en cenc gebla-

derde Steng.

CiBj Stcenbrcck met de Stenghladen Eyrou.l

gepaard, ScJmbs)yyze; de hoyenjten kant

-

haairig.

Op de Rotfen der Spitibergfe, Liplanifche ,

Pyrcneefche en Sv/itzerlche Alpen, komt dce-'

ze voor, die Draadachtige Kruipende Stengen

heeft, met lilaadjcs bezet en aan 't end ecnea-

kelde ongelteelde Bloem,

(ip) Steenbreek met Lancetvormige overhoekje

kanthaa'rïze Stenghladen , en leggende

Stengen.

(20) Steenbreek Liniaale overhoekfe kant-

baairige Stengbladen en getropte Wortel-

1

bladen, i

(21) Steen-

Cu) S,7xifraga Fol. Caulinis ovstls oppofitis &c. Fl,
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AfDEEL.
(21} Stcenbreck77zeï Lancetvormige , over

fe, naakte ongedoornde Stengbladen

eene opjiaande Steng.

XXI. (21) Steenbreek met Liniaal Elsvormige ver-

H:rlu!uf!^ fpreide naakte ongedoornde Stengbladen en

^!^*'n'

leggende Stengen.

^Dor'dcx-
^^^^^ ^'^f Soorten komen hier en daar op

baardig, hooge Gebergten , zo in de Zuidclyke alsNoor-

delyke deelcn van Europa , inzonderheid ia

Switzerland , voor. Behalve liet gemelde verfchil-

Icn zy weinig , zynde allen kleine Plantjes , die

meer of min naar Huislook of Donderbaard ge-

lykcn, buiten de Bloem. Deerne, die denby-

naam van Bokkig of den naam van Bokje voert,

hadt denzelven , wegens den Reuk, van eenen

Groninger Apotheker Dortmannüs ge-

naamd , door wicn zy in het Land by Gronin-

gen gevonden was , bekomen ; zo dat dezelve

tot de inlandfchc Kruiden van onze Nederlan-

den behoort, het is een fraay Plantje, met

gcele Bloemen , groeijendc onder het Parnas-

kruid, by zeker p!eizierig Dorp in 'c Graaffchap

Drenthi

(ai) Saxifraga Fol. Caiil. Lanceolatis alternis &c. Gmel.

HALL. Hdv. 359. T. 8. Chamiciftus Fiif. Foliis Nardi Cel-

ticx. C. a. Pin. 466. Hirculus q. Chamicifti genus. ClOS-

Cur. 5.

(zi) Saxifraga Fol. Caul. Lineaii - Subulatis &c. Fl S««-

m. III. p. 477- S. iz. T. 6. f. 3. Oed. Dan. T. 72-
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Drenth ; zo C l u s i ü s , die het afgtbecl J heeft , IV.

verhaak. Men vind het ook in Swccden , Lap- ^^"ij^^at'.

land, Switzeiland cn Siberië. Hoof'd-

(23) Scecnbreok met Nierachtige Stengbladen , ^xi 1 \.

die getand en gejledd , de Steng ge-
''^^^£"'Jf.^^

plüimd. i'^-

Op de hoogc Gebergten van Switzcrland en'**^'^'

Oüllenryk , als ook in Languedok en Proven-

ce, groeit deeze , die den naam van Berg-

Sanikel voert, by de Duitfchcrs /T/W Schelkruid

of Witte Sanikel genaamd. Deeze verfchiit in

Gewas zeer van de voorigen. Meest gelykc zy

naar de Zeventiende Soort , ca deeze beiden

voeren by foinmit,ec Jen naam van GÜLLni , onder

welken zy bekend zyn in de Bloemhoven.

Het is een fraay Plantje , dat uit den Wortel

lang en ruig gefleelde Nierachtige Bladen voort-

brengt , die Ibmtyds ook ccnigszins Klyfaciuig

zyn. De Steng wordt anderhalf of twee Voeten

hoog en hcefc witte Bloemen , met Bloedkleu-

rige Stippen ,
eenigermaate naar die van 'c Sc.

Jans Kruid gelykende. De ruigte der Bladfleelcn

verdwynt meest door de kvvecking.

(24) ^iCQJï-

(zi) SaxSfraga Fol. CauF. Reniformibiis denratis petiola

•

Sjnicala montana lotundifoüa m^jar. C. B. Pi». 243- ^Sa.

nicuia Alpina. CAM. Epii. 7*4. Gésn'. Fase 19. T. 10. f.

Frov. 4;j- Garyophylla üve Geuia icccuixium iolio Hede-

Jl. PlfcJ.. ViU. STUK.
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C24) Stcenbreek met Niervormige gekwabdt

Lr Stengbladen j een Takkige Steng en Kor-

^ religen Wortel,

7. Onder den naam van Witte Steenbreek is dee-

fft^ze vry algemeen bekend en beriigt wegens de

g- zonderlinge eigenfchap, dat de Stoel beftaat uit

een vergaaring van ronde Korreltjes , van groot-

te als Koriander - Zaad , boven de Vezelige

Wortelen geplaatst. Deeze Korreltjes zyn bit-

ter , en van fommigcn voor het Zaad der Plant

gehouden geweest , aangezien men uit ieder

Korreltje een nieuwe Plant kan voortteelcn.

De onderllc Bladen zyn Niervorraig. , als die

van *t voorgaande , de Sténgbladen diep inge-

fneeden en byna gevingercf, de Bloemen wit.

Dit Ki uïd is van de Ouden als tegen den Steen

dicnfli; aangemerkt geweest, byzonder het Af»

trckzel van den Wortel. Het Sap der Bladen is

Slymerig cn Zuurachtig , gelyk dat der Huis-

look, zyndc hetzelve zekerlyk openende en

PisJry vendc : doch weinig in gebruik.
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*** Met gekwabde Bladen en regtoprtaan- ir.

de Stengen. ^"xl"'

(25) Stecnbreek met Palmswys*gekwabde Bla- 1x0^!°'

den^ de Stengbladen ongejleeldy de Steng ^ xxv.

Takkig en Beldraagtnde,
^BMife^*,

Deeze wordt Boldraagende genoemd, om datg«nd.

7.y bovendien aan dc Stengen zekere Bolletjes

draagt , verfchillende anders byna niet van dc

voorgaande , waar van zy maar eene Verfchei-

denheid fchynt te zyn. Het Vrugtbeginzel is,

in beiden, beneden de Bloem. Men vindt dee-

ze in Italië op belommerde Steenige plaatfen.

Het voorgaande Wirce Stecnbreek is door geheel

Europa , zelfs in de Ooltenrykfe Nederlanden

,

gemeen.

(a<5) Stecnbreek met gepalmde gefleelde Steng- xxvj.

bladen en eene geheel enkelde eenbloemige ^'Knik-

Boldraagende Steng. kend.

Op dc Laplandfche Gebergten was deeze ge-

meen , en is door den Ridder afgebeeld. Men
vindt-

(25) SaxifragM Fol. Caulinis palraato - lobatïs &c. Sax.

bulbofa altera. COL. Etpèr. I. p. 318- T. 317- Sax fraga ad

folia Balbos gerens. C. B. Pin. 309. Sedum bicorne rotundi-

fol. creaum &c. MOBIS. Hifi. 111. p- 474- S. 12. T. 9.

f. 24.

(26) Sétxifraga Fol. Caul. palmatis petiolati» &c. Oeo.

Han. T. 22. Saxifr. Fol. palmatis, Caulc Gmplici unifloro.

Fl. Lapp. 17a. T. a. f. 4. Htrt. CUf. 167. Fl. Smc. jjr.

II. Dl«I^ VIII. SWIU



558 TiENMANWIGE KrüIDEN.

IV. vindtze ook in Sweeden en Deenemarken. De

^XL^'^ Bloem knikt een weinig en heeft het Vrugt-

HoopD- beginzel boven. Zy komt ook voor met een

iTüic. getakte Steng.

s^^Va'a
Steenbrcek met gepalmde Stengbladen ,

RrvJuru. het bovenjle , onder de Bloem ,
Eyrond J

nendl"™'"' ^^^^S ^^^keld eu meest tweebloemig,

Dceze was in Lapland zeer zeldzaam , heb-

bende Stengetjes van een Vinger hoog. Men

vindtze ook in Sweeden en Deencmarken. Haa-

re Groeiplaats is meest aan de Beekjes, op dc

zydc der Bergen.

'

G^^i"i-
^^^^ Steenbreek met Nierachtige fFortelbla-

ies."^'"""' deriy die vyfkwabbig zyn en veeldeelig; de

achngl^'^"
Stengbladen Liniaal en een byna naaktt

Takkige Steng,

XXIX. (ap) Steenbreek met Palmswys' vyfdeelige

on^Sa- Wortelbladen; de Stengbladen Liniaal on»

*s- verdeeld en veelbloemige opklimmende Sten'

(30) Srecn-

^
(17) Saxifraga Tol Caulinis Palmntls &c. S

(28) Saxifrüga fol. Radicalibus Reniformibi

(29) Saxifra^a fol. Rad. palmato -quinque
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C30) Steenbrcck met Nierachtige gepalmde IV,

Haairige Stengbladen : de Stengen en Steel
-'^"^f^^*

tjes Draadachtig. Hoofd-

Van deeze drie groeit de eerfte op de Pyre- xxt.

neen , de andere op de Bergen van Provcncc isthlr^ca^"

zoLiNN^üs verzekert; de derde in Siberië. ^''^"^'c'^-

Deeze laatfte heeft zeer lange BIoemaecUjes,in

tweeën gedeeld, en vry groote witte Bloemen.

C31) Steenbreek met IVigvormige in drieën xxxr,

gedeelde , overhoekfe Stengbladen en nnejutf^'
regtopgaande Takkige Steng.

b,g*^''^'^"

Deeze Soort groeit op Zandige plaatfen en op

Gebergten , als ook op de Daken der Huizen,

in Europa. By ons komt zyveel voor, op vogti-

ge Gronden en oude Muureo , zo in Gelderland

en Overysfel als in het Stigt en in Holland.

Men vindtze Drievingerig Huislook der Daken

getyteld door Bauhinüs. De Blaadjes zyn

als die der Stecnruite , doch het heeft Steeltjes

van omtrent een Handbreed hoog.

(32) Steen-

(jo) Saxl/raga Fo!, C3u!. Reniformibus pa!mati$ pilofis,

Cauli'jiTS Pedunculisquc Filiformibus.

(ii) Saxifraga Fol. Cauünis CuneifottnÜnis &c. Fl. Suee.

353. neig. l\8. GOüAM Mansp. 210. Ckk. Prov. ^11.

S Xifr. Fol. trifidiJ &c. R. Lugdh. 417. Sax. Fol. omn. txi-

lobis &c. Fl. Lafp. 173. H. Cliff. 168. Sedum tridaa/lites

Tcaoruin. C B- i^i». 28/. Paronychia altera. DOD. Ptmpt.

lU. LOB. Ic.
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(32) Steenbreck met de Stengkladen driedeelig

^^""u^^' gepalmd ; de SVppen byna in drieën ge*

Hoofd- deeld ; de Steng met veele Jlappe Takjes,

xtTir. Op de hooge Gebergten der Noordclyke ea

pl^-'7a.^" Zuidclykc ueelcii van Europa , hier en daar

,

groeit dccze , dio naby komt aan dc voorgaande j

doch, behalve 't gemelde vcrfchil, ook deBioe-

mcn viermaal zo groot heeft.

XXX! ri. (33) Steenbreck melde StengUaden Wigvor-

ijlï hin-^' inig aan de tippen getand ; de Steng op-

kummende en eenigermaate ruig.

De Groeiplaats is op dergelyke Gebergten.

Het Kruidje heeft een digt gebladerd i3Ioem-

llcngetjc van een Handbreed hoo^».

XXXIV. (24} Steenbreck met getropte Liniaale fVof"

pin. m.jus al!)ura. C. B. Pin. 284. MOKIS. HiJiAÜ.

Saxifraga fol. Caulinü CuneiformiSus &c. Mant,

Kfr»ga Pyrenaic3 ttidaft. latifolia. Toohn'ï. /«A 2^'

MoKsp. 2IO. S.'x. Fol. palmitis. Cm c denfc foliofo

ro. ALL. Ptdem. la. T. j. f. 1. sedum rndiayli"»

die. apgregatis &r.
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(35) Steenbreek met veeldeeltg gepalmde ver- ,xxxv.

fpreide Sunghladm, die Jpitfe Slippen heb- GröenZ
ben y en een opjlaand Stengetje,

"'roen*
lands.

Volgens G ü N N E R u s ïs deeze Grosnlandfe

eenc Verfcheidenheid van de voorgaande , die

op hooge Gebergten in de Zuidelyke deelcn van

Europa en in Svvitzerland groeit, maakende al-

daar Plaggen al^ Mos. De meefte Rotfen det

Alpen zyn bekleed met dit Kruidje y zegt de

Heer H a L l e h. Het heeft Srccltjes van maar

drie Duimen hoog en ruigacliEÏge JBlaadjcs.

**** Mee gekwabde Bladen en leggende

Stengen,

(36) Steenbreek met Hartvormigs , driekwab- xxxvr.

bige en onverdedde Stengbladen ; de Sten- S"'*"^''"

getjes leggende,

(37) Steen-

X Tr. tridaaylites Gtocnlandica. Dü

(}6j Saxifraga FoI. Caulinis Con

EUXB. Cent. II. p, 4"- T. f. z.

Na
II, D&EU VIII. STU».
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(37) Steenbreek met Eyronde gekwabde Steng'

bladen en Draadachtige jlappe Seengetjes,

(3S) Sceenbreek met Liniaale Stengbladen die

onverdeeld of drietandig zyn , leggende

Spniiien en regtopjtaande naakte Sten*

getjes,

'. Deeze drie Soorten verfchillcn meest door ck

'figuur der Blaadjes. De eerfte groeit in de Le-

vant; de andere op 't Eiland Kandia, de laatftc

komt overal , in Europa , op de hoogc Bergen

voor, en is zelfs in Gelderland op dc Hey,tiis-

fcben Harderwyk en Hcrmclo, door den Heer

DE Gorter waargenomen. De Bladen, die

den Stoel niaakcn en op den Grond leggen

,

zyn zeer fraay in dricOn of in vyven verdeeld:

dc Stengctjcs een half Voet lang.

Zonderling is 't, dat men van dit nitgebrei*

de Geflagt nog geen óéne Soort, ofeen ige Plant
^

tot herzelvc betrekkelyk , in Oost- of VVest-i

indie, noch ook in Afrika of in Arabic, aacge

iroftcn hcbbe.
TiA

Saxifrara Fo'. Caiil. Ovrtts lomcis. Ciufó FilifofJ
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AfDEEt.'

De Kenmerken van dit Geflagtzyn een vyf-
jj^^ J'^^^

deelige Kelk met vyf Bloemblaadjes , die on- stuk.

'

Verdeeld zyn , daar ingeplant : het Zaadhuisje Disyim»

ccnhokkig tweekleppig , hebbende liet ééne

Klepje grooter dan het andere.

Twee geheel uitheemfche Soorten zyn daar

in vervat, naamelyk.

(1) Myterzaad met Hartvormige Bladen. ^j.

In de Noordclykc deelcn van Amerika en
H^tbudJ.

Afie groeit deeze Soort , welke Mitella met

een naakte Steng is genoemd geweest. 'cGeveas,

dat Bladen byna als het Aardveil heeft , ge,

lykt in Geftalte veel naar het gewoone Sanikclof

Witte Steenbreek en is daar van meest door het

Zaadhuisje, dat zig als een Bisfchops-Myter

opert , onderfcheiden. Hetzelve bevat zwarte

glanzige Zaadjes.

(2) Myterzaad met drievoudige Bladen. ^ u.

In deNoordelyke deelcn van Afie, dat is ia

Si-

ft) Tiar.lla m. CorJatls. Sy^ Nat. XII. Gen. <JJ. p.

Soy. Pe^. xni. Gen. 560. p. 34y- MitcIU Scapo nudo. H.

Ciif. 167. R. Lugdb. 4J9. GKOM. Pltg. i«o. Conufa Ame*

ricanaFIore fpicato, Petalis integtis. Heem. P^r. 119. T
Ït9. TOÜRICF. Injl. 14».



ÏV, Siberië , heeft De mi do ff deeze waargeno-

XL men, Zy verfchilc van dc voorgaande naauwlyks

Hoofd- dan in het Bladerloof.

Twetwy Mitella. Ruigbloem.

In Kenmerken komt dit Gcflagt byna met

het voorgaande overeen , dan dat de Bloem-

blaadjes , op een zonderlinge manier, Vinswy-

ze verdeeld zyn en dc Klepjes van het ZaaJ-

huisje even groot. Het bevat ook twee uitland--

fche Soorten, als

I. (i) Ruigbloem viet een tweebladige Bloem-

De Steng is zeer eenvoudig in deeze Soort,

Draadachtig dun en naakt , behalve dat zy in 't

midden twee gepaarde Bladen heeft , die ge*

fnipperd en ongclyk getand zyn. De Bloempjes

,

langs het bovenfte deel der Steng oVerhoeks ge-

plaatst , zyn Klokvormig , doch met verdeelde

ruige Bloemblaadjes als gezegd is. Voorts heeft

deeze Plant byna de geftalte van

voorgaande Gellagt. De Groeiplaats is in Noord-

Amerika.

(2) Rui>

rO Mtella Scupo diphyllo. Syst. N

I

Sanicula f. Coitufa In Jici , Flore fpicato £

Urn. 199. TOUENP. IkJI. x^z. T. 126.
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(a) Ruigbloem met een naakte Bloemjteng, IV,
Afdeel.

De Bladerloosheid van de Steng ondcrfcheidc ^^xu

deeze, die door den Heer Gmelin onder de^^u^^"*

Siberifche Planten is afgebeeld. n.

S.CLERANTHÜS. Hardbloem. "
^aakt

De Heer Linn^us zegt, dat hy dïc Ge-
flagt dus genoemd heeft wegens de byzondere

gryze Kleur der Bloemen ; doch hec woord ,

door hem gebruikt , kan , zo veel my bekend

is , niets dan Hardbloem betekenen. De Ken-

merken zyn , een eenbladige Kelk , die vyfdee-

lig is, zonder Bloemblaadjes en twee Zaadjes

in dezelve beflooten C^}.

Drie Europifche Soorten komen 'er in voor,

als volgt.

(1) Hardbloem met de Vrugtkelken gaapende,^^^ '-^^

Dee.S'ks*-

!fl Scapo hudo. Am. AcaL 11.

. II. p. 352. GMEL. Sih. IV. p. i:

{Calyx fuptrus ,) gelyk in de Lyst dct Gcflagten wotdc ge-

zegd?

<i) Scleranthus Cilyc, Fmftus patulis. Syst. Nat. XII.

(icn. '57. p. 3«6. ye^. XIII. Gen. 56z. p. 34«. -R. Suec.

Btlg. Oed. Dan. 50+. GOÜAN Monsi,. lil. R. lusS. 215.
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IV. Decze Soort is dc Knawel van D o d o n ^5?. u s

,

^^x"^' anderen naaia, zo hy zegt, ergens bc-

Hoofd- kend, een Onkruidje, dat door geheel Europa
8TÜK.

j^ypg voorkomt op drooge Zandgronden , in-

zonderheid in de Akkers of Koornianden. Men

vindt het door fommigen , wegens de geftalte,

tot het Varkensgras betrokken. Niettcgenftaan-

de het zeer fmalle Grasachtige Blaadjes heeft,

gafToüRNEFORT het, wegens de Bloera

en 't Zaadhuisje, een plaats in het Geflagt van

Alchimilla , dat nogthans maar vier Meeldraad-

jes heeft.

Dit Plantje verfchilt zeer, naar den Grond

waar op het groeit. Het valt in de Akkers en

Tuinen wel drie of vierinaal zo hoog als opdpr-

re Velden, waar het een zeer laag ïakkigKruid*

je is ,
grys of witachtig van Kleur , doch aan

Waterkanten groener. Het Blommetje bevat vyf

langer, vyf korter Meeldraadjes: het Vrugcbe-

ginzcl heeft twee Stylen en het Zaad verceni^t

zig door de rypwording met den Kelk.
•

ScullnthM ^ Hardblocm met g^JIooten Frugtkelken.

'oSV- Deeze groeit op dergclyke plaatlen als de

vend, voorgaande, doch is lang zo gemeen niet in ons

We-

(z) Scleranihus Calvc. Fniaus daufis. FL. Su?e. p- 3*9.

KhAM. jiu/ir. 119 OïD. /Jan. 56J. Knawel incinum FoJ'

majuii pcrenue. RAJ. ^ngL UI. p. 160. T. s- »• Alcf»''
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Wereldsdeel, behalve in Polen ; alwaar het dat 'V.

Plantje zou zyn , 'c welk het Poolfche Grein, ^^xf^^
daar ik omftandig van gcfchreeven heb, uitle-HooFD-

vert Het komt in alle opzigten , zo Hal-""""

LEK aanmerkt, met het voorgaande overeen

;

doch de Bloempjes zya grooter en het blyft

(3^ Hardblocm met de p'riigtkdken zeer wyd nr.

in gedoemdy de Steng eenigermaate Haairig, /4;yfai

Deeze Soort is nog zeldzaamer dan de voor-vccizaad

gaande. Men vindtze by Montpellier en in Ita-

lië, zo LiNN-^üs aanmerkt. Zy heet Berg'

Varkensgras met Wormachtii^c Blaadjes
, by C.

Bauhinüs: by anderen Polycarpon ,
wegens

de menigte van Zaad. De geftalte is a!s die der

voorgaanden , en zy groeit ook omtrent een

Handbreed hoog.

Ecphr. I. p. zys. T. C74.

Nn 4
DiEL. Vim STUK.
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IV. G Y p s O p H 1 L A. Cipsmincer.

HooFP ^^^^ cenbladig, Kbkvormig cn ho«-

sTUK. I^ig in dit Geflagt , tnet vyf Eyronde, onge-

Tuaw>. flcelde BlociPiblaadjcs : het Zaadhuisje Kloot'

rond, met ócnc Holligheid.

Tegenwoordig bevat hetzelve tien , meest Eu-

ropifche Soorten.

^ (O Cipsmirrer met Lancelvormige Bladen^

^fft'rs!'^''^ de Meeldraadjes korter dan de uitgerande:

Kmipendc. Bloem,

De Planten vsn d't Geiligt zyn , door hnare

Blocnicn cn Gewas , veelal Aojelierachtig cn

gelyken tcvers naar Muur. Dus is de tegen*

woordigc Kleioe Steen - Anjelier met Gras-

jrcht'ge I]!,:dcn getyteld van C, B A u in N ns.;

Hanrc C^rceiplants is op dc Bergen van Siber/e,^

Oonenryk , SwitzerJand en de Pyrc

Worttl, zcj^t de Heer Haller, is eenige.

Voeten larg , niettegenlbnndc de Stengetje»

rnaar een half Voet hoog zyn , nïet veefe WIq
dikachtige Blaadjes , fpits gepunt ,

draagcnde

de Bloempjes, die Vleerchkleurig zyn ,opoaak-i

Takjes, als in Kroontjes, aan 'eend.

(2) Gips-

(i) GypfiphUa FoT. Lanceol^ls ?cc. Syji. Nnt. XII. Gen,
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(a) Gipsmimer met Lancetvorm'ge efene Bla- IV.
^

den, verspreide Stengen en de Stampers

langer dan de Kbkvormige Bloem. Hoofd-

Dccze fchynt weinig van de voorgaande tc n.

verfchillen en de Groeiplaats is ook op de Ku-f^f/^^r!'*

ropifche Bergeo, Lcggeujc.

(3) Gipsminncr met Lancetvormige mnwe ^^

Bladen en omgekromde Bloemen ^ die twee- riöin'!

''

huizig zyn, c^-

Ia Wocflynen van Siberië en Tartarie groeic

deeze , die zeer kleine Bloempjes heeft, met

lange kromme Stylen,

C4) Gipsminner met Lancetvormige hyna drie- ir.

ribbige Bladen en regte Stengen* ^z'fi'"''

Van de volgende vcrfchilc deeze, die in Si-

bcrie groeic , bovendien , door twee of viermaal

zo groot te zyn, hebbende een op flaande Steng

van anderhalf Voet hoog cn Bladen van ccn

Vinger lang en breed,

(O Gips.
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. (5) Gipsminner met Liniaale Vlcezige Lh'

'xf^^' ö^'* Oxelen getropt en fpilrond*

HOüfD-
«TUK. Dit KruiJje , in Spanje groeijende, bevindt

V. zig in de Europifclic Kruidhoven , onder deu

^jï/to^'caam van Saponaria, welken het in 't Spaanfch

dciiger*^" ^^S'' ^"^rcn kan , wegens het gebruik, dat

men 'er aldaar van maakt. In dc Provincie la

Mancha, naanielyk, worde de Wortel, die zeer

dik is en diep in den Grond nederfciiiet , met

de Kleeders of het Linnen, dat nicn wasfchen

wil, gekookt, en verflrckt dus voor Zeep; wes-

halve dc Spanjaarden het ook Jahonera, dat is

Zeepkruid heetcn , zo Lobfling verhaalt.

De Bloempjes , die wit zyn , maaken ronde

Hoofdjes aan 'c end der Stengen.

Getopte.

C6) Gipsminner met Lancetvurmig JAniaalt

faauw driekantige , effene , JlompCy een-'

zydigc Bladen»
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Dit Kruid , dat op Steenachtige plaatfen in IV.

Cothland, Pruisfen, Languedok en Switzcrland

groeit , heeft een Houtigcn Wortel , die een Hoo'd-

Vinger dik is cn geeft daar uit een tropje lange,

ronde, dunne Blaadjes, fchietende Stengetjes

van een of twee Spannen hoog ; wier top met

een dikke Tros van witte Bloempjes als gekroond

is. De geftalte is anders aan die van 't Varkens-

gras gelyk»

(73 Gipsminner met Eyrond Lmcetvormige
,^ ^'f'è--

de Steng halfomvattende Bladen. p^mLT.

Volgens D iLLENius groeit dceze tot an.£*'

derhalf of twee Ellen hoogte: zo dat de Vier-

de Soort, van anderhalf Voet , ten onregte den

bynaam van Zeer hooge of Allerhoogfte heeft.

De onderfte Bladen zyn als die van 't Zeep-

kruid , tcrwyl de bovenllcn raar die der Lych-

nis gelyken. De Bloemkelken zyn Klokvormig

met Hoeken. De Groeiplaats is ia Spanje en de

Oofterfche Landen.

(8) Gipsminner met Liniaale platte Bladen , viir.

ongebladerde Kelkefi, een gegaffelde StengtlZttgl

en gekartelde Bloemblaadjes,

la

(7) Cyp/cfiiila Fol. orato - Lanccolatii ferni - amplexicau-

libus. Saponaiia Foi. Lanceolatis &c. //. Oif. i6j. Spergula

multiflora &e. DiLL. Eiib. jóg. T. 276. t'. 357- Cypfophi-

(i) Gj^fofbilm Fol. JLiiiearibus plsnli &c, Saponaria Cal.
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IV. In Sweeden, Duitfchland en Switzcrland,a3n
Afdeel, vVegen , groeit, volgens den Ridder, dee-

HooFD* ze, die Zter kleine Muur- Anjelier van Bau-
•TOK. HiNUs getyteld wordt. De kleine Moeras-
^eevjy

j^r^f-lmis , van M E N T z E L , hier t'huis gebragt;

die in 't Brandenbargfe en Silezie voortkomt , is

meest maar óén, fomtyds twee of drie, en zel«

den vier Duimen hoog. Het Plantje groeit een

Handbreed hoog in Provence

IX. (9) Gipsminner met Liniaaïe platte Bladen,

^h{£^" g«^ö/*Wtf Steng , twe&hloemige Stsel-

^styfoiadi- tjes en uitgerande Bloemblaadjes,

Weinig meer hoogte heeft dceze , die by

Montpellicr in Languedok en misfchicn ook in

de Nederlanden groeit , ze^^t L i n n vf. u s. 13j[

gcdagtc Stad werdt iy alkrkleinjie Santorie ge-

heten. B A u H I w u s hadtze ook bekomen van

Florence.

X. {10} Gipsminner met Liniaaïe Bladen^ hou-

MENTz. Pug. T. 7. f. 4. Gyps. Fol. linearibus planis 8ec.

(9) Cypfophila Fol. Linearibus planis &c. GotJAM M»>nP'

211. Sapooaria Ciule dichotomo , fol. Subulat:s planis.

Clif. 166. R. Lugdi. 4+i. N. 6. Lychnisfylv.miijima exiguö

flore. C. B. Pi» zoS. Frtir. 103. Tunica minima. CAI-

l'^ifl. 1191.

(lo) GypfQpbilA Fol, Liwaiibus , Cal. angubtis ,
Sqaamis
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kige Kelken , yier Schubben en uitgerande I^-

Bloemblaadjes.
AFD.iEL:

In OoRenryk , Vrankryk en Switzerland , groeit stuk.

deczc, volgens den Ridder, vvclkc de Steng een D,gxKia.

Handbreed hoog 3 opftaaode. Draadachtig en ge-

gaffeld heeft, met Liniaale fpitfe Bladen enden

Kelk met vier Blaadjes omringd , die half zo

lang als dc Stamper zyn : de Bloemblaadjes

uitgcrand en bleekrood , onder met drie fiaauw

paarfche Strecpcn getekend.

Saponaria. Zcepkruid.

De Kelk is eenbladig naakt , met vyf gena-

gelde Bloemblaadjes: het Zaadhuisje langwer-

pig met ééne holligheid, in dit GeHagt, 'c welk

2gt Europifche Soorten bevat, naamelyk.

(1) y.ecpkrmd metRolronde Kelken en Eyrond' i.

Lancetvormige Bladen, DkoffiZiis.

:nte. R. Lu^db. 444- KBAM. Jiu/lr. 322. Dunth.

, & brcvislimo. Hall. hdv. jji. Caryoph. Saxlfr.

C. B. Pil' 211. Lychnis pumila Caryopliyllata.

i^onürta Calycibus Cylindtids &c. Sjr,?. Nat. XIT.

II. DlEI. VIII. STVR.
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IV. Dit Gewss , dat men gcmeenlyk Zeepkriiid
Afdeel

pop,^{- ^
groeit niet alleen in de middelfte dee»

Hoofd- len van Europa , maar ook in dc Zuidelyken
Stuk.

j^^jfg Virginie. By ons komt het veel aan

v5T"^^'dcn Duinkant van onze Provincie, als ook in

de hoogflc deelen van Gelderland en elders ^

voor. In Switzerland groeit het , zo de Heer

H A L L E R aantekent , menigvuldig aan de We-

gen en zelfs die Verfcheidenheid met dubbelde

of gebladerde Bloemen > welke men ook fora-

tyds in de Nederlanden vindt. De andere, mee

holronde Bladen, fchynt eene Basterd - Soort

te zyn.

Dit Kruid zweemt veel naar de groote Gen-

tiaan , doch is uit zig zelve genoegraam ken-

baar en in de Kruidboeken van Dodon^.üs
en Lob EL zeer nntuurlyk afgebeeld (*). Het

heeft ronde knoopige Stengen , fomtyds van een

Voet , fomtyds van een Elle of hooger, wan-

neer men het in dc Tuinen teelt. De Bladen

groeijen -er tegenover elkander aan : zy zyn

'« in d« aanhaalingen van de Sf>ee. Plantarum

1 ik niet alle hch kunnen te regt brengen. Hiel

1 vtin die Autheurcn , CA>f. Epit. p. isz, a"*



Eibbcn overlangs. Op 't end der Stengen ko-"

men de Bloemen Kroontjes wyze voort, zyndcHooFD-

bleekrnod , wit of paarfchaeljti^^, Zy hebben

een Anjelier- of Lychnisachtige figuur cn dc

Kelken zyn in 'c midden ecnigszins gezwollen.

ISIen erkent in dit Gewas ccne Zecpachtigo

hoedanigheid , welke hetzelve, in Afkookzel,

bekwaam maakt om Ver(toppingen der Inge-

wanden , waar uit Slccpcüde Ziekten ontdaan

,

te ombinden. Hierom wordt het , door B o e r-

haave, tegen de Geelzugt en Melancholie,

aangepreezen. Volgens eenigen zou 'er ook ecce

Zweet- cn Pisdryvcnde , ja de vStonden voort-

zettende eigcnichap in plaatshebben. Met Wa-
ter gewreeven , fchuimt het als Zeep. Het is

zeer bitter van Smaak.

( a ) Zeepkruid tmt vyfhoekige pieramidaale
J^^^

Kelken en Eyronde gefpitfte ongejleelde r?cTfr-

Men noemt dit Kruid Fhccana, om dat het

op de Weilanden , daar de Koeijcn graazen,

voortkomt, die 'er veel Smaak in hebben. Het

groeit

fT) Saponarïa C'J

Cllf. H. Ups.
^ ^ ^

GOETT. Stamp. a87. Lychnii Segrtiim ri

C. B. Pin. 204. Vaccaria. DOD. Pim

II DEEL. VIII. Stck,
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IV. groeic ook wel op de Akkeren tusfcheo't Koorfii

Afdeel. Jvlen vindt het in de Zuidelyke deelen van

Hoofd- Vrankryk, in Duitfchland, Switzeiland , Italic

STUK. en de Lcvaut. De geftalce zweemt veel naar die

^^^etwy-(^^^ Weede, of ook van het zogenaamde Door-

was : weshalve G e s n e u u s hetzelve Perfolia*

ta rubra noemde. De Bloemen zyn Roozekleu-

rig of wit : de Steng bereikt een Elle en meer

hoogte; zy is zeer Takkig en draagt van boven

Bloemen , die zonderling zyn , wegens de vyf-

hoekig gevleugelde Kelken. De Bladen , die de

Steng zeer digt omvatten, zyn van eeneblaauw-

achtig groene Kleur,

in. (3) Zeepkruid met vyfhoekige gejtrsepte KcU

clfiuT^ > regtopjlaande byiia gegaffcldt

K.ncJiaiih. Steng en Elsvormige Bladen,

Deeze , op dorre plaatfcn van Kandia poci-

jende , beeft de Steng lymerig gehaaird ,
êcd

Voet iiooo; » met Elsvormig fmaile Bladen en

opftaande Bloem en, beftaande uit kleine Blaadjes.

'V. (4) Zeepkruid met CylindrifcJie ruigachtig<

tu»i^' Kelken, zeer wyd gemikte Takken en han-

gende Zaadhuisjes,
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In de Upfalfche Tuin is deczc, uit de Levant IV,

afkcmüig , mec een Steng van twee Voeten ^"x"^*
hoog, geteeld. De Bladen zyn fmalen, zo wel Mookd-

als het gehcele Loof , in het bovcnlte gedeel-^

•

te, ook lymerig of kleverig gehaaird
^'^y-"*»

(5) Zeepkruid met Rolrondachti^e Kelkên ^ een
^ J;^^.^

opJlaa7ide Lymerigepaarjchachtige Steng en lUjrica.

overimkje 'l'akkm met gejiipte Bloemen.

.Dit is ccn cpüaand Kruidje van een vSpan

hoog, Lymcri^? ruig, mee linalle gladde Blaad-

jes en vyfdcelige Kelken , die aan den Rand

Vl'ezig zyn: geheele witte Bloemblaadjes mee

drie raailehc Stippen en Violette Mcclknopjes.

(ö) Zeepkruid tnet Rolronde ruige Kdken en vr.

gegaffdde leggende Stengen. •

VAi Kruidje , ia Switzcriand , Italië eli de''^

Zuidelyke ucelen van Vraukrjk, op belommer-

de

(*) Morh Hijh III. p. J4I- fig.m^U: w.^r ltin Sy^t,

Ifut. P'^g. XIU. Re/eeJ. Ik vind hc: a!d ir ni.-t, mjai in

To n. II. p. j + Lbcfchreeven, zond;c Af ,cel.li h-.

{Z)SapoKaria Cn!. lu' c!, ncl.icü , Cau!e eredo visndv

f.ida,o: j. B. Ihjl. III. p. 34t- Lycirnis ve! OcymoijL'^re.

fon.folb. Lo». Ic. Sjponaila hum^fula Cal.' r^f ul-fl

HaiL. fW-v. GoUAN M^K^p. iri. Gm. fnv, ^ü.

Oo
11. DIRU VlU, 3TWII,
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de Steenige plaatfcn voortkomende , verfcbilt
FDEEL.

^^^^ ^^^^ rondachtige Blaadjes , als die van

Hoofd- Bafilicum , van dc anderen. Hierom wordt het

ook Oeymoides geheten , of kruipende met de
' Bladen van Varkensgras , by Lob e l , en klein

Zeepkruid by J. B a u H i n u s.

VII. (?) Zeepkruid met Rolronde ruige Kelken en

o7h"Z'S. gegaffelde , opfiaande j uitgebreide Steng»

In de Levant is deeze door Tournefort
ontdekt , die van de voorgaande weinig ver-

fchilt, doch de Blandjes fmaller heeft, cn de

Vrugtkelken Eyrond , met verhevene Haair-

draagende Stippen ; de Bloemblaadjes fpiis uit-

gerand, zonder Kroontje. Het groeit een Hand-

breed of een Span hoog.

viii. (8; Zeepkruid met Spilronde Kelken en Slot'

«cdf* wïsn , die een Kroontje hebben ^ in Kroon*

tjes vergaard, met byna Liniaale 'gejleuf'

de Bladen,

Op

(7) S»pon*ria Ca!. CylinJr. viUofis &c. H Ups. to6. K-

z. R. Lu^dk. 445. N. 7- Lyehnis Orienr. annua fupina ficc

(8) Saponaria Calyc. teietibus , Corollis CoionatiJ

Lychnis Fior. uiabellatis &c. ALL. Pedem. 2p. T. J-'-*'

Glo'julaiia lotea montana. Col. Ecphr. i. p. «ji- T- U'*

Bellis montana glotiofo lueeo fbre. C. B. Fin. 26i. Lychf»

lutea montina flec Uahr. Ic. 49». Lydin. ru'ora Glol)ul«'*
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Op de Gebergten van Piemont , en in ande- IV.

re dee^en van Iralie , groeit dit zonderlinge Kruid-

je, dat een Hoc^fdje. byna, a!s de Madelieven Hoofd-

heeft, met gccle Bloemen
^
zynde de bovenlte

s"^"^*

Bladen, inzonderheid de Kelken, ruig.
^^^"^^^

DiANTHüs. Anjelier.

Een Rolronde , eenbladige Kc!k, van onde-

ren met vier Schubben ;
vyf genagelde Bloem-

blaadjes en een Gylindrifch eenhokkig Zaadhuis-

je, maaken de byzondere Kenmerken van dic

Geflagt; *c welk twintig vSoorten bevat, waar

van de drie laatften , als Heefterachtig , te voo-

ren reeds befchrecven zynf*) ,dc overigen hier

volgen. Zy zyn in drie Rangen onderfcheiden

,

caamelyk
* Met vergaarde Bloemen.

' vergaarde BUe'
_

i.

Eyrond - Elsvor - f^'^jf"

mig , zo lang als het Pypje ; de Bladen i>u'ïen<

Dit is de Duizsndfchoon der Hoven , die i

6s. Ups. los , lo6. R.. Lugdk 444.

:aryophy!lus Hortenfis bacbatus lat foUus

is. KENBALM. Sp. 47- /g. Caryoph. bar
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IV. de Zuidelyke declen van Europa in 't wilde

^'xi^^
gnif^it en van fommigen Gebaarde '^i Baard- An-

Hoofd jelier ^eno'^md wordt. In 'c, Latyn heet mcn/,e

«Tu«. yirvierius jioi of Jrmeria, wdke naam van het

T'^^^^'Fï&DWhc woord Jrmoires atge'eid wordt door
""^^

DoDON.'F.us, Oio /c^c, dat men ze in Bra-

bant Keykens noemt , ccne benaamiag, welke

zo veel ze^.t als Eloemiuiltje. In Duit'chland

geeft men aan deeze en Laire mede- SoorceO

den naam van Tonner- of l^eld - Nagekin , dac

'
1 Veld- Anjeiicitjcs.

(2) Anjeiicr ?77e? hyna vergaarde Bloemen ^ de

Kelkfchuhhen Eyrcnd gebaard , byna zo

lan-i als het Pypje} de Bladen Liniaal en

dntribbig.

Wairom deeze den bvnaim van Karthuizers

voere , m\ duil>er. Men noemrze in Vrank-

ryk Ie Bouqnet farfuit , dat is het voIii.a;ikte

Blo' ü [u.hje ,
volijen.v Govh s. De Groeiplaats

is, vo'grrs .'en Rid-kr, op d irre lu^ti-e Vel-

den van Dnitfchland, It:! ie en Sicili •. Van de

voorgaande- So-rt verfcliiit zy i-oor de Bladen

de helft finaller, It^ver cn niet ééu maar drie-

rib-

foliüs. c. B. Pin. Z09 cL Arv'enfis^ Caly'^uio F^ot. »ume-

rolo. LOEs. Pru!/. 37. f- 7. fi.
Car. fylv. Flore tabw oluri-

Aimer:us i-ios fr raus. no'). Pf^pi. ,70 Armerhfive CatyO-

phyllu» miflüi iyivdtris lai.eiiüitt. Loa. Ie. 44*.
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ribblg tc hebben ; de Steg een weinig vmw: ^

de B!oembKid]es afft., d;g^, van hoven ruig;
'

de Scjmpers 1 ng r dm het Pypje.

Deezc Soort is v cl Aiijclirr'Chtiger dan de

voor^>aandc en hecS h t Loof .T.>enrr , ^ord n-

de, zo w; l Is die, in 'c Tuinen ^ctedd. D o-

DoN^us n 'cmtze Keikens ( f getneene Tu 1-

tjcsbloemen : om dar dc Ijlocmen ren vol!v)men

Tuiltje uicinaakc-n. Hair zyn vin deez zo wel

ais van die , aanmcrkelykc Vfrfcheidcnhvdrn

;

komende dezelve ook voor met dubbelde roo-

de en witte Bloemen , fraay voor 't Gezigt,

doch minder aangenaam van Reulc. De Bladen

zyn breed in vcrg(^lyking met die der gewoone

Anjelieren , maar fmal , ten opzigt der eerlte

(3) Anjolirr met verspaarde Bloemen: de ""loem- ^
blaadjes tweedeelig , met drietaniige Siipfen: Fe,

Dceze gelykt naar de voorgaande zeer, maar ,,^]*^

heeft de Steng dunner, de Bladen Grasnchriger

en meer gekield : de Bloemen ins'^elyks gebon-

dcld en bleek geel of S:rookleurig uit den

ro^fcn ; thir die der voorgnande Soort gemeen-

lyk piarfch zyn. De Groeiplans der aangehaal-

de van B A R R F LI E R . welke echter van de

bcpaaling vcrfchilt , was in Italië.

(4) An-

11. Deel. Vlll. Stuk.
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TV. (^(:^') Anjelier net Tropswys'' vergaarde Bloemen^
'Afdeel,

Kelkfchubben Lancetvormig ruig , za

Hoofd- lang als 't Pypje,
STUK.

,v, Deeze groeit overvloedig op dorre Velden,

fr»"rfa.'
'^^ Sweeden , Duitfchland , Vrankryk, Switzer-

^
.wude. iand cd Itaüe. 'c Is eene Soort , die een ^eer

lange Steng heeft , met fmalle flappe byna Gras-

achtige Bladeren ; de Bloempjes van boven ge-

tropt en uit vyf fpitfe Blaadjes beftaande , die

op de kanten ecnige Tandjes hebben en paarfch

zyn net wiuc Vlakjes. Jaarlyks vergaat dezel-

ve, zyndc ccn Zaay -Gewas.

(5) Anjelier met de Bloemen' tot Hoofdjes ver'

Ku'dsicn- gaard; de Kelkfchubben fiomp - Eyrondt
^' link er dan lidt yp]s.

Op dunne Stonj^etjps van een half Voet boög,

dfcagr dee.'f' een ro!:den K' Ik, als een Hoofdje,

belban Ie u:t ccr gmiCcn Otnwindzel van vcr-

fcheiJe kleine Anjóljerach'ise Bloempjes. Meo

vindt-

n. Armeria fy!»^

nj !)3nn Calycü
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vindtze op drooge Velden in Duitfchland en iV.

de Zuidelyke declen van Europa. "xif^'

** Met ccnzaame Bloemen, veelen op éénsruK,

Steng. Diijni*^

(6) Anjelier met eenzaame Bloemen en agt
j^J^^^j,^^

Kelkfchuhben grtoter dan de Bloem. dJ^JtuT,

Deezc, in Duitfchland voorkomende, fchynt

uit de voorgaande gefprooten of vcrbalterd te zya

en is mooglyk maar eene VerfcheidcnhciJ daar

van. De Bladen zyn fmaller, de Steng is Tak-

kig j de Bloemen eenzaam , niet getropt , ftee-

kende het Bloempje naauwlyks buiten het Pyp-

(7) Anjelier met eenzaame Bloemen, de Kelk- vrr.

fchubben byna Eyrond en zeer kort ; def^J'^''^^^^'

Bloemblaadjes gekarteld» rwn.

(<5) Dianthus Flor. folitatiis , Squamis Calyclni» 8cc. Ca-

ryophylJo prolifcio affinis , unico ex quolibet Capitulo flore.

C. B. Pin. 219. Caryoph. fylv. minimus. Tabbbn. Hift.

(7) niantbus Flor. folitariis , Squamis Calycinis fubovatls

brevisGrais &c. Mat. Mti. 213. H. Cliff: Ups. &c. &c. R.

Lugdh. +43. G»rff>jar;V«.C*yophyllus hortenGs UmpIexFlore

laajore. C. B. Pin. zog. ^. Caryoph. altilis major. Ibid. 207.

brUatM. )^ Caryoph. Flore pleno, cx Squamis Calycinislon-

£isfimc irabricaris. H. Cliff. Car. Spicam Fxumenti referens.

E. N. C. Cent. UI, p, 36?. T. 9. Inodorus. Tunica an-

guftifolia procumbcns , Fetalis ferratis. HALL. Htlv. 311.

Oo 4. Ca.
II, Deel. viil. Stuk,
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De gewoone Ttdn - Anjelieren , die men in 'c

• Franfch Oeillets , in 'c En-elfcü Fi:.ks y in 'C

Hoogduit l'ch Nagleinoï JSfelhn^ cn in 'i Ncer-

duitfch GirofJ'els oï Nageihloemen hccc, maaken

dccze Sourc ui:. Dc Latynlcnc naam CaryophyU

lu! komt met dien der Kruidnagelen overeen

,

u'ej;ens den aaneenaamen Reuk , en deswegea

wordjn zy , van de Italiaancn, Car-Joli ge-

TAM md ; doch dac de Anjelieren dien mam van

de i\rui'Jn;!!.',e'en bekomen zouden hebben, gelyk

men gcmt- n!yk fle!c, is my zeer onwaarfcliyn-

lyk; alzo zy in ons VVcreldsdeel zckcrlyk eer

bdcend zyn gcvvce.'t, en van de Arabieren Co-

rwifel geiieten worden. Men vindt Vr by de

Autheuren , ond^r den naam van Betonica of

Vi^tonica Coronaria ,
gewa? van t^^-^i-i^''^' » cn

Q!,dtr dien van Fk>res Tunica, n.iur het Herba

Tunica van iJ) 1 o s c o R 1 D e s , komen zy in de

Apothccken voor. Demeefltn echter nocmenze,

iji't Lai^n, Ocelliis Damascenus Barbaricus

,

deels ziende op de gedaante der enkclde i31oe-

rncn, deels op dcrzclvcr afkomst.

üs geJecrdc R a y (lek derzclvcr Natuurlyke

Groeiplaats in Italië ; anderen ook in Switzer-

land cn in de Zuidclyke decicn vnn Vrankryk.

'c Is zeker dat nif n aldaar de enkelde roods An-

jelieren, uit wcikcn, waarfchynlyk , de anderen

door de Tuinierkoost voortgekweekc cn ver-
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nieni'.vuldigd zyn.wild grocijcnde vindt. Dee- IV.

iv zi uden Reukeloos zyn , volcjcns den Rid-
'^^^'J^^*

der, rjoc 'i:. -cii de Heer Seg uieu omftreeksriooFD-

Verot a v •! uC ; doch het kunnen die, welke^^'^'^*

Ba,' v}% Wilde tweebloemge yJnjeliernocm-

de, ;jKt :»iengei:jcs van een Handpalm hoog,

niet zyn , cn (^e aangchaalJe vin dea Heer

H A L L fc !i heeft één, twee of drie, groote^

Mxlrieiiende y Roü;>k!eu; ige BL^cinen, aan 't end

der kncopige Stengen. Kruidkenner acht

het ook waarfchynlyk , dat dezelve de Vader

der mcellc l uin - Anjelieren zy. Hy groeit 'er

op Steenige plaatfen.

De «cILaltc der Anjelier- Planten is te bekend

en te vcranüaiyk, om daar op liaan tc blyven.

Cewoor.lykgroeijen zy, tot omtrent twee Voeten

hoogte ; doch
,
fommigen worden door Konst

, op

eone vcrbaazende vvyzc verhoogd en Heefter-

achtig gctr.aakt. Dj Bloemen, in de Wilden

eiikeld , kragen door kweeking een ongcmeene

volneid van Bloemblaadjes , zwaarte van Bloem

,

fraaiheid van Kleur en licfFclykheiJ van Reuk'.

Men behoeft , daar omtrent , de Tuinen der

Blccmiften flcgts te raadpleegen. Ook vindt mea

een vcrbaazende Vcifcheidenheid van de raar-

üen derzrelven, die het Oog verrukt, met Na-

tuurlyke kleuren, by VVeinmann op agc

Plaaten vertoond (*). Zo groot is die Ver-

fchci-

() \VE1N^?. Kruidi. Tl. N. 331 tot N. 339.

Oo j
II, DIEL. VIII. SlVK*
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fcheidenheid van Kleur, dat men, onder de dub-
^ belden, van gemengelde Kleuren, moeite heeft

^ om twee Bloemen , die malkander volkomen

gelyk zyn , aan te treffen. Zy fpeelen met den

'"^'heerlykften Gloed van Rooze , Karmozyn en

Purper - rood , in veelerley veranderingen , met

geel en wit gemcenlyk Strecps- of Vlakswyze

getemperd. Zo vindt men 'er ook die geheel

Zwceuwwit, rood of paarfch , of geel zyn.

]' De zonderlingfte Verfcheidenheid maakt de

^"'Gejchiihde Anjelier uit ^ dusgenaamd, omdat

de Kelkfchubbcn verc'ubbcid en als op clkande-

ren gcüapeld , een groene Aair vormen van om-

trent een Vinger lang,, die aan 't end, zeld-

zaam, een grooce enkelde Bloem voortbrengt.

In fommigen zyn ook de beide Stylen zeer lang

en als Ramshoornen omgedraaid ; maakende dus

een aartige Vertooning. HetZaaijeo baart, zelfs

in dit opzigt , oneindige veranderingen: maar

het inleggen behoudt de gedaante en kleur.

Wat de kragten aangaat: de Bloemen zyn, in

'c algemeen , Hartfterkende , door haaren Geur.

Het gedeftil leerde Water kan tot een zagt

Zweetmiddel dienen. Ook maakt men 'er een

Konferf van en Syroop, die fomtydstot dezelf-

de Oogmerken wordt gebruikt.

(8) Anjelier met eenzaame Bloemen', twee

Hart-

- (») Diantéus Floribus folitariis, fquamls binis Cordatis

,

brevisGmij Hcc. Sp. PUnu 1673. Caryoph. fylv. & SaxHiÜ«
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Hartvormige zeer korte Kelkfchubhen en iv.

uit^erande hyna onverdeelde Bloemblaadjes Afdeeu

Volgers Fo.<sKAOHL, zegt L 1 n n je u s ,
5^°^//*"

groeit oetze by Konftantinopoleii j volgens Has- Dig^mai

ïELQuisT in Paleitina. 't Gewas komt de ge-

woone Anjelieren zeer naby. De Steng heeft

drie of vier lange enkeldc eenbloeuiige Takken ;

de Kelk maar twee , korte , fpitle Schubben.

De bi.'^emis geel, van onderen groenachtig wit:

de Meeldraadjes zyn van langte ais de Kelk ; de

Stan pers worden zo lang als de Bloem , die

kort na den Middag eerst ontluikt en te tien

Uurcn 's avonds weder toe gaat.

) Anjelier met eenzaame Bloemen , twee Lan- ix.

cetvormigeKelkfchubhen engekartelde Bloem- SS/Ï?.
blaadjes. Kidne.

*

De Kleine kruipende Nagelbloemen > met zwart-

achtig groene bladen , van J. B a u h 1 N ü s , zou-

den deeze Soort zyn , welke niec alleen in de

Zuidelyke, maar ook in de middellle en Noor-

de lyke deelea van Europa , wild voorkomt.

De Blaadjes kwamen in figuur
, Kleur, Reuk

en Smaak , met die van Hyfop overeen.

(10) An«

(9) Dianthus Flor. folitaiüs , Sqaamls Calycinis Lanc«o]a-

tis binis &c. H. CW- 164- GOOAK fifinsf. F£. Suti.

Cotonana f. Caryophyll. minoit FoJ. firidi-nigncantc , ic-

pens. J. B. lUfi. m. p. jz,.

II, DMU VII!. STOK,



58S TiENMANNIGE KrüIDEN.

(ic) Anjelier met bvna eenzaa m Bloemen ,

vier Lan:et^'-)r:}tl^t; korte Kelkfdiubben en

gekartelde BLoe^nhhadjes,

Dccze is een inb'wling vin Groot Hrittjnnie;

' ten minfte was 7.\ aida^r f)p HeuvjUn groeijen-

'*^-de gevonden, liet Pla'^tjc jiioeit omtrent een

Voet h( og, met brcedat htiue fnitfc Bhi len, ea

draagt op 't end der 1 akken middelniaatigc Aü-

jelicrachtige B'uemen.

(lO Anjelier met eenzaams Bloemen, de Kelk-

Jchuhben Ehvonii'g , uitgebreid , zo lang

ah 't t'ypje ; de Bloemblaadjes gekarteld,

Chineefche leggende Anjelier , met Violier-

Bladen en een eenige Bloem , heet deezc by

To iT R N E F O R T , die 'er de Afbeelüng en be-

fchryving van geeft , in de Veririn leiingcn der

Koninglyk-e Akademie van Parys Zy was aldaar

uit Zaad geteeld in het voorfle deczer Evuw»

Men kweektze ook in de 'Juinen te Bitavia ils

een zeer (ierlyk 81 lemgewns, dat j^arlyks moet

gezaaid worden. Het wordt deswegen , in fom-

mige

(i,) niar.t/,us Klor. fol.ranis, Squioi. Cnlyc. &c. H. CUf.

i<4. U^^ LufS. 445. C..ryo3l,. S'ner.s- fnpinuï.

Lcucoij. foiio, Fiore .in co. TOURNf. Aïem. de 1705. p. 34*'



D E C A N D a r A. 589

mige deelen van Vran^rxk , la mignonelte ge- IV,

hctt-n. Men heeft 'er a r.nK rkelykc Verfchei-
'^^Jf^^*

deohedcD van , t(n op7ii.t van de Kleur. L'e iooFD-

meeüen zyn enkcid , tn van <ii,dercn vuil wit

,

naar 't ^rf)(.'nc trckken.;e ; doch men vindt 'er

die half du'^beld zyn of met twee r\ën van

Blaadjes , onder de zelfde verfcheidenheiJ van

Kleuren , vecfel Rings- of Kioonswyze elkan-

der vervangende

(12; Anj lier met eevzaame EUemen, de Kelk- xrr.

fchübben Èlsvornug van langte als het j^'^pfli.

Pypje ; de Bloemhlaai^jes veddulig
^ nt -d-

i^^teng regtopjiaande. i.ci'il?
^'^

"

Dceze, hoewel by Montpcllicr en Vcionn in

Italië groeijende , volgens geachte Authcuren, is

door den Heer Gohan nii t op:nTckcrd. Zy
liccft de Steng een Voet ho«^.'^ , de Ckiden Gras-

achtig en groen , ni'jt b!:i:iuvvach:;^; oF Z-je - grojn.

De Bloemblaadjes zyn diep ingefnecdcn/gclik

in de volgcride.

(13) Anje'ier met ecnzaame Bloemen, de Kelk- xttt.

fchubh:n hyna Eyrona ai zeer kort : de Gcpiulm*

Bloemen veelueeligeninde Ked ruigaclnig,^^-

Op

brcv .\c. H. Upi. Fi. Süec. GüVAN

U. DIEL. VIII' STOK.
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IV. Op Bofchachtige Velden van Europa en Ka-

^'Tif" ^3^^ groeit deeze , die men gemeenlyk Pluit-

Hoofd- Anjelier of Pluimpjes noemt ; om dat de Bl.iad-

STUK.
i'Iuisachtig verdeeld zyn. De Franfchen

.Jr'^^^'heetenze roiillet a Plume ; de Duitfchers Z*-

der-Nelcke, Het Ls een klein Grasachtic: Zood-

je, van lange fmalle doch Zeegroene Blaadjes,

'£ welk dunne Stengetjes uitgeeft , met Bloemp-

jes van verfchillende iaeur,enkeld of dubbeid,

1 van Reuk.

(14) Anjelier met gepluimde Bloemen de Kelk-

fclmhhen kort en Jpits ; de Bkembi \a.ijes

Haairachtig f^jn verdeeld ; 4e üteng regt-

opjiaande,

Deeze, by fommigcn n]s ccre V?'-rchpiden-

hcid van de gcv^oone FIui> - AujelÏL ren aange*

merkt, groeit wild in Vrankry'c, DuitTchland,

Deenemarken , Swceden, en/;. Zv he -fc den

bynaam van Pragtige , in 't Plüogduii fcn Hoch-

rnutli,

talis mnlrlfidis. F/. Lnpp. 170. H. Clif. 174. R. t»?''*-

443. Car. fylr. Plore lacmiato , (Ine Cor-jicu'is odoro. C
B. Pif:. 210. Car. fy'r. V. 5p. ali.i. Cms. /i"'?- ï- P-

PAN«. ic p. izt,. C«yophyllus mimt. DOD- Pf^P'- »74.

Sufc. II. p.

7*n. II. p. 118. Car. Cinpl. alter flo/e. laaniito c

mo. C. B. 210. Car. fylr. VI. Clus. fiijl. 1

PANH. A. p. 3Z}. Car. miiror aJt«r. DoD. /f*;»!.

peiba Aufttiacj Ciufii. ioii. 7f. 4ji.
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muth ,
wegens haaretrotfe Vertooning en hoog- IV.

te van Gewas. Men vindtze door den Heer^^^/if^'

J A c Q ü I N fierlyk afgebeeld , die aanmerkt , Hoofde

dat zy zig zeer wel Iaat aankweeken. Ily hadt-*'^'^^*.

ze, in een Winterhuis te Weenen, van Au-
''-'"'^

guftus tot February des volgenden Jaars, zien

bloeijen j inmiddels haaren zeer aangenaamen

Geur , inzonderheid by avond , vcrfpreidende.

Het een en andere maaktze zo beminnelyk,

dat de Franfchen haar la Mignardife tytelen.

Zy heeft , volgens den Heer H aller.
Stengen van een Elle of hooger, die wit zyD,

eerst leggende dan opftaande, met Grasachtige

Biatlcn van andcrlialve Lyn breed. Op den top

der Stengen komen lang gefreelde Bloemen

voort, wier Kelk twee Kleine Schubbetjes heeft

en dan twee paaren van maatig gebaarde Schub-

ben. De Kleur der Bloemen is doorgaans wit,

doch ook Vleefchkleurig of paarfch , met een

groen Naveltje dat gehaaird is , en de Zaad-

huisjes zyn als in de gewoone Anjelieren.

* ** Met eenbloemige Kruidige Stengen,

Diuntiui

(15) Anjelier met byna eenbloemige 5tengcn ;
^««"y»*-

de Kelkfchubhen Eyrond Jlomp ; de Bloem- AaiHix*

blaadjes veeldeelig, de Bladen zeerfmaL
In

fis) Diantius Caulibus fubuniflorif Sec. Fl. Bdg. 119.

Dian h. Caule fimplici unifloro. MoNN- Obs. isz. Car. fylv.

huDJilis Flof. uoico. C. B. firn. Z09, Cu. C^lv. primm.

CtU8.

I
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.

IV. In 't Stuifzand der koude deelen van Euro
Afdeel.

p3 ^gdyk de Ridder zegt, niet alleen ,maarook

HooFD' op onze Heijcn , naar den kant van Zwol en

«TUK. elders,- ja op de Alpifche Bcrj^veklcn , zo iö

vjr''^^' Provcnce als in Oollc:]i yk en Swirzerland
,
gioeit

dit kleine Anjeliertje , 't wt Ik Stengetjes vaa

maar een Vinger of een half Voet hoog heeft

cn op den Grond een trcp van zeer ftyve Blaad-

jes , uit een dikken HouLÏgen Wortel fpruiten-

de» Anderszins heeft het veel overeenkomst met

de voorgaande , wat de IJloempjes aangaat

,

die ook fyn verdeeld zyn , doorgaans paarich-

of roodachtig van Kleur,

xvr. (i6) Anjelier met de Steng eenhlosmig, gelat-

Jl'^Zs!'* ^^^<^« Bloemblaadjes , de bui^rjijle Kdk-
AipiVcb. fchuhbeii zo lang als 't Py^je ; de BUden

Liniaal Jlomp.

Op de Ooflenrykfe Bergen groeit dceze , die

de Steng maar een Vinger lan;^ heeft, voortko-

mende uit eenHoutigen VVorici, wcike Plaggen
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Uitgeeft van fmalle Crasachtige Blaadjes , doch IV.

breeder dan die aan de Steng , welke uit drie

Leedjes beftaat» De Bloem is groot , cn beftaat Hoofd-

uic geronde Blaadjes, met korte Tandjes, door-S"^"^*

gaans paarfch en wit van Kleur , in de Keel "^'S?""**

^at ru?g. Een dergelyke Soort vindt men in

Switzerland.

(17) Anjelier met de Steng Iryna eenbloemig, ^/rr.
^

gekartelde Bloemblaadjes , de Kelkfchub- y^r^uluu

hen zeer kort, de Bladen Elsvormig. Gefpikkrt-

De Wilde veelbloemige Jnjelier , van B a d ti i-

Nus, hier aangehaald, groeide, zcgthy, by

Montpcllicr, op Stccnigc plaatfcn ;doch Gouan
maakt daar van geen gewag. Die van D ille-
nius groeit op hooge Steenrotlbn in Engeland.

De Wortel , welke overblyfc , geeft dergelyke ge-

flopte Bladen , als die van 't Zeegras, eo eeni-

ge vStcngctjes van een Span hoog, uit vier Leed-

jes beftaande. De Kelklchubben zyn breed ,

ovaal en zeer kort. De rand der Bloem is de

helft korter dan het Kelkpypje, gerond, gekar-

teld. Meest komen de Bloemen eenzaam voort

,

doch hebben fomtyds nevens zig een tweede ,

uit den Oxcl van 't bovcnllc Blaadjc.

C21) Steen-

conlpctfo. LOB. Ic. 444.

Pp
II. DEFfc. VIII. STt-S.
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Ik gaa over tót de Driewyvigen onder de Tien-

mannige Kruiden , waar van het eerfle Geilagt

den naam voert van

CucuBALüs. Blaaskelk.

Een opgeblazen Kelk ; vyf genagelde Bloem-

blaadjes , zonder Kroontje aan den Keel ; en een

driehokkig Zaadhuisje, komt in dit Geflagt voor

,

't welk vyftien Soorten, meest Europifche, be-

vat, als volgt.

Blaaskelk mt Klokvormige Kelken ^ af-

fiandige Bloemblaadjes ,
gekleurde Frug-

ten en wyd gemikte Takken,.

In Tartarie , Duitfchland , Vrankryk en Ita.

lie, ja volgens den Heer de Gorter ook in

onze Nederlanden , komt dit Kruid voor, dat

door DoDONÓüsis afgebeeld onder den naam

van Kruipend] Muur , Lob el verbeeldt zig >

dat het de Cucubalus van Pliniüs mogte

zyn , en hier van is de Geflagtnaam, door Toür-

NEFORT, ontleend. De reden zal mooglyk zyn,

dat het Besfen , naar die der Nagtfchadc gely-

ken-

(O Cuauhalus Calycibus Csmpanulatls &e. Syst. Nat.Jill-

Oen. J6i. p. loi.l^cg, XIll. Gen. $66. p. 349. Gucubalus Caa!c

Ramofo, Flor. trigynü 8cc. ƒ/. Clif. 170. ƒƒ. Ups. 109. R. Lmgi^f*

44«- GOUAN Mentp. zij. Alfine fcandens Baccifera. C Ti-

Fin. 2SO. Alfine repens. Don. Pempt. 4«j, Lychnamhus volu-

bilis.GMEL.^ff. Pttrop. I7JJ. VOL. XIV. p. JIJ. T. H' ^•

1. Cucubalus. TOUBN^. I'iJ}. U9' T. 176,
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kende draagt : doch P l i n i u s fcbync my daar IV;

mede die zelf te bedoelen. ^'xf
'c Is een Kruid , dat zig niet zonder behulp Hoofd-

kan opregten , hebbende lange ronde, knoopi-^^'^^*

ge Stengen en gepaarde Bladen , als die van
'^"^y*'*'

Muur, do'ch veel grooter. Op 't end der Tak-

jes draagt het gedeelde Blaasachtigc Kelken,

Bloemen en Zaad: welk alles men by Toür-
kkfort zcerfraay vindt afgebeeld. De Vrug-

ten , eerst groen , vervölgens zwart , hebbca

byna de grootte'cn figuur van Geneverbesien,

Indien het Kruid Iteun krygt, klimt het niet

zelden eens Mans langte hoog.

(23 Bbaskclk met b\na Klootronde , gladde ^ ir.

Netsw^s' geauade Kelken , drkIiQkki^e^p^,'^''^f'*^

Zaadhuisjës en b^^na naakte Bloemen, wicBecn.

Dit Kruid, zeer naar de Lychnis gelykende,

]s Saluim- Papaver \'?.n [. cïel genoemd, om
dat het boven aan de Takjes , by de Bloemen

,

een witte Schuimachtig^ieid heeft. DoDOKétis
acht het zeer naby te komen aan 't PoUmonium

<ler Ouden. Het groeit op drooge Velden der

Kooidelyke , niet alleen, maar ook der Zuide-

ly.

(1) Cueukalut Cal. furiglobofis , gl*bc!s &c. Ft. Suec. Btlg,

COUAN Monsp. 215. GE». Prov. 413. Cucub. Flot. trisyni*

^c. H. Cilff. R. Lugdh. 44?. ^- Laff. Kd- LJrchn.

fylv. qux Behen album vnlgo. C. B. Pin. los. Pipaver Spa-

Doo. Pempt. 171. GOHT. J»rr. eg. jj, Lychn. mailtitnï rc-
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IV. lyke dcelen van Europa , en in Friesland, voï*

'^'^

x1^^' gf-'ns Meese. In geheel Rusland is het op de

Hoofd- Koorn - Velden gemeen. In de Tuinen komt

fomtyds een Vrouwelyke Verfcheidenheid voor,

vigu'""^' die kleiner is dan de Tvveeflagtige Men vinde

het ook met breedcr of fmaller , met gladde

,

met ruige Bladen , en meest met witte , doch

ook met roodachtige en paarfchc Bloemen. De

Steng is ongevaar een Voet hoog , opfbande ,

zeer Takkig met fpitfè gepaarde Bladen. Van

de Meeldraadjes zyn vyf langer , vyf korter

,

zo dc Heer Hallek aanmerkt. Het Zaadhuis-

je is rondachtig gefpitst en gaat met vyf Punten

open , bevattende Nierachtige Zaaden.

De Wortel van dit Kruid is wel wit en taa-

melyk lang ; doch dezelve wordt geenszins ge-

houden voor bet Eehen album der Arabieren,

het welke van een Soort van Centaurea afkaro-

ftig zoude zyn,

Cuc^bi'itH
^^-^ Blaaskelk met Jlomp Eyronde P'leezige Bh*

Sa'\uu den.

Op Sicilië is decze Soort waargenomen , die

door de gedagte gefteldbeid der Bladen aaoroer-

kelyk verfcbilt.

M Blaas-

{%) Cucuhalus Fd. obovatis Carnods. R. LugJ^- 44».

Lychn. maridma Saxatilis Fol. Anacampferotis. ToyKNS-

Cer. 24. aoEHH. Lugdb. I. p. 214. Behen album f. ^ole-

monium Saxatile, fahaiU fol» Siculum. Bocc. JHas. Ui*
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(4) Blaaskclk met zydelingfe overal neerleggen' IV»

de Bloemen , onverdeelde Stengen , de Bla- '^'xi^^'
den van onderen agterom geboogen. Hoofd-

E?n zodanige Soort vondc de beroemde Tour- iv.

^EFORT op zyn Levantfchen Reistogt, naby denSKj^/**

Berg Ararat in ArmcDic, met Stengen van drie^y'^""^-

Voeten hoog : doch deeze hadt de Kelken niet

Bhasachtig. Hier mede fchynt een Lychnis, in

Sweeden , ïcalie en Engeland 5 wild grocijende,

die by nagt bloeit, overeen te komen. De Steng

is wat kleverig , de Bladen omvatten dezelve en

de Bloemblaadjes zyn diep in tweeën gedeeld.

(5) Blaaskclk met vier Blaadjes in 'ï kruis. ^ v.

In Virginie en Kanada vindt men dit Kruid ,
'^e^^"''-

dat in gcüalte naar een Soort van Gentiaan ge-

Ivkt, geevende uit ieder Knietje vier Blaadjes,

die de Steng omvatten, en het naar de Geftern*

de Kruiden doen gclyken. Het heeft vierdeeli-

ge Bloemblaadjes , wier Kwabben rog bovendien

i>n tweeën zyn gedeeld. Het Zaadhuisje gelykt

naar een Bezie.

(6) Blaas-

f4) Cucuhalas Flor. l^t-r. und que decumbentibiis &c. Fl.

lu^db. 448 ï Lvchnis montani yxscocltcc. TiLL. Pii. loj.

Lvchnis Gr. tn.iximi fo!. li'Jg'osü undulato. ToüBN. Csr,

(s) Cueubaius Fa!, qiisternij. II. Ups. ito. Drypii Fol.

(j ut. COLO Nov. loi. Silene Fol. quat. GRON- rirg. jo.

Lychnis Caryopli. Virgmianus, Gcnf.ans foais &c. Raj. Wi/?.
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(ó) Blaaskclk met opfiaande Bloemen , en ag*

teromgehogene uitgerande Bloemblaadjes^

die wederzyds met een Tandje gemerkt zyn»

De Heer Hasselquist nam in Egypte

dcczc Soort waar, die flappe leggende Stenget-

.
jcs beeft en LiniaaJe Bladen. De Kelk is Rol-

rond, doch wordt in de Vrugt Eyrond, tien-

hoekig, met kleine Tandjes. De Bloemblaadjes

?.yn zeer klein en de Bloem heeft dikwils vier

Stylen.

(7) Blaaskclk 7uet half tweedeelige Bloemblaad-

» gekmdile Kelken , een gegaffelde op-

fiaande Pluim , afgeboogen Teeldeelen «a

een opgeregte Steng,

In Icalie groeit deczc, die de Steng een wei*

nig ruig, de Bfaden üomp Lancetvormig ,

Bloemen wit heeft.

; (2) Blaaskelk met twcedeelige Bloemblaadjes

9

esnzydige leggende Bloemen, gepaarde een'

zciame opgeregte Blomjleeltjes ; de Steng

geheel enkeld.

Deeze groeit in fommige doelen van Rinland

en Tartaric. Dc Heer de Gorteu heeftze



Decandria,
oraftandig befchreeven , en melkt aan , dat het IV.

Kruid veeleLancctvormigcWortclbladcn heeft, ^'^^^'^

en drie harde Stengen van anderhalf Voet hoog, Hoofd»

met knobbelige Knoopen , zig boven de helft in
"^"^^

Takken verdcelende, in 'c geheel eenigermaate

ruig, en opltaande Bloemen,

(9) Blaaskelk met uitgerande Bloemblaadjes en jx.

byna gekranste Bloemen ; de Kransjes
^Ifirtlu'

Kroonswys" en ongebladerd. sibenich.

Deeze is in Siberië waargenomen , alwaar de

Heer P a l l a s een Soort van dit Geflagt vondt

,

die Houtige Heefterachtige Stengen heeft, dik-

w'ils een Pink dik, gccvende Jaarlyks nieuwe

Takken uit,metzeerlpitfe gepaarde Blaadjes en

Bloempjes aan 't end. Dezelve groeide 'er op
de Rotfen van hooge Gebergten (*>

(10) Blaaskelk met tweedeelige Bloemblaadjes , ^^^'^•^
^

gepluimde Bloemen, lange Meeldraadjes ewKathoijïsi

Lancetvormig Eyronde Bladen,
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IV. In Italië cn op Sicilië is de Groeiplaats van

Afdeel, ^geze, die ^llerhoo^e Lymerise J^ychniSiimt

Hoofd- Mosachtigc Bloemen , geheten wordt van Cupa^
exüK. jjüs. üit de VVoriclbladen gaf zy een Steng

v^c!^^^' vsn twee Voeten en fcmtyds hooger, doch in

geheel niet Lymerig, volgens D ILL EN lUs,

wien deeze Soort door den beroemden Boer-

HAAVE was toegezonden. Zy bloeit niet dan

's avonds of by nagt.

XT,
{ 1 1 ) Blaaskelk met half tweedselige Bloem-.

Zü^fi' llaadjes , een gegaffelde Pluim de Sung

Jeet zagt.
Bladen Fluweel(ichtig ; de Wortelbladtv,

^patelvormig^

Deeze groeit aan dc Zcekuft van Italië, by»

na Hceflcrachtig, met Stengctjes vaneen Voet

hoog cn heeft dc Bladen akemaal zeer zagt^

door ctnc Fluweelachtige Wolligheid

als dc Kelken.

v"'es
^-^^ ^h5&ke]k met tweelmizige Bloe77ien en on*

Opiicpciig. verdeelde Liniaale Blaadjes.

In Duitfchland , Spanje , Vrankryk, Enge-

(12) Cueutalus Floribus dioicis

,

rs. //. aij. Z7Z. F. Lu^'^è. 44 J.

ritcofa , Fl. Muscofc. C. B. Fm. i

I
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land cn Siberië , groeit deeze , die het Groote IV.

Sefamoides van Salamanca , by C l u s i u s , uit- Afdkel;

maakt. Sommigen noemden het dus in Spanje. Hoofd-

IJct groeide in een Stcenige dorre Grond, zo'Tuk.

wel aldaar als in Languedok cn de Zuidelyke '^''sy'^'

deelen van Provence. Dit den Wortel bragt

het regtopftaande Knoopige Stengen voort van

een Voet lang , om laag met Bladen byna als

die van den Olyfboom bezet,» boven gcaaird

met Mosachtige Bloempjes , wier Kelken , uit-

zwellende, het Zaad inhielden. DeVVortdwas

taamelyk lang en dik, wit van Kleur en bleef

over, 't Geheele Gewas hadt een bitteren Smaak»

Men kweekt het ook in onze Kruidhoven. Het

draagt TweeHagtige en enkel Vrouwelyke Bloe-

men, Tabern/emontaküs heeft hetjwe-.

gens de figuur der Bladen, Oorkpel - Kruid

getyteld.

(13) Blaaskelk met 4)verhoeks geaairde , eenzy» xiu,

dige , hyna ongefieelde Bloemen, enflaauw^^f^l^^*

dyna tweedeelige Bloemblaadjes, o.ageboo-
•en.

De omgeboogen Aair maakt deeze Soort zeer

/onderling. By den Wortel heeft zy Blaadjes

als der Madelieven en geeft Stengetjes uit van

ruim

(15) Cucuialut Flor. fpicatis , altern's fccundij fubfesiïli-

hiis &c. GOOAN Mcnsp. 21 j. Lychnis fylv. alla Spica rc-

fiexi. MAGN. Mon^p. T. p. 170. RAJ. Hij?. 996. N. iz.

pofitis. MoaiS. //»/?. It. p. 544.

Pp 5
II DKEI» Vm. STIK.
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IV. ruim een half Voet hoog, met fmaller Blaadjes,

^''^jf^ allen Haairig, bezet, 't Is een Zaaiplantje, by

Hoofd- Montpellier groeijende. Ray hadt het ook by
STUK. Napels en op Sicilië gevonden.

^
xiv^ (14} Blaaskclk met tweedeelige Bloemblaadjes

slZi^-ü- en gejlreepte Kelken ; de endelingfen bym

frccnbrec- zouder , de zydelingfen met Steeltjes.

ktncj.

Decze , in de Levant door Tournefort
ontdekt , heeft de Steng een Handbreed hoog

met Liniaale Blaadjes ; een ongclteclde Bloem

aan 'tend; de zydelingfen gedeeld: Bladen als

die der Anjelieren.

Op dc Bergtoppen van Italic en Ooftenryk

vindt men deeze , die de Wortelbladen tot Pla^

gen vergaard en de Stcngctjes dikwils drieledig

heeft , met een langwerpigcn ,
Klokswyzcn,

uitgebreidcn Kelk, die ftompcnruig is, zo lang

als het Stcngetje. Als Mos bekleedt dit Kruid

de kaale Bergen en verfiert dezelven ongemeen

met zyne roodachtige en fomtyds witte BIoq-

(li) Cucubalui Caulibus unifiorli Floie brcvioribuJ.
Gaf-

Alp. Calycc oblongo hirfuto. C. B. Pir.. 109. Caryophifj'''''

VU. CLüS. Hifi. 1. p. 2Ï5. Panm. Ie. p. 32,-.
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inen ; zo Clüsius aanmerkt, die 'cr een JV.

fraaijc Afbeelding van geeft. ^''Tl^
'

Silene. Veldkaars. stuk!^'

De onderfchcidende Kenmerken zyn , een Bui-

kige Kelk met vyf genagelde Bloemblaadjes,

die aan den Keel der Bloem een Kroontje maa-

ken, 't welk in die van het voorgaande Geflagt

ontbreekt. Het Zaadhuisje is hier ook drie-

bokkig,

't Geflagt bevat meer dao dertig , meestendeels

Europifche Soorten , meer of minnaar de Lych-

ris gclykcndc *n daar toe betrokken zynde ge-

wcest.'Dic Griek rdier.aain, 't zy van dc flik-

kering der Bloemen in het ftaande Koorn of in

het groen der Velden : 't zy van het bloeijcn

by nagt afkomftig ; doet my 'er den naam van

Veldkaars aan gccven : terwyl het Geflagt van

Lychnis volgt. Den naara van Kleefkruid kun-

nen zy , hoe Lymerig ook dc meellen zyn,

naauwlyks voeren ; om dat dezelve aan dc Apa^

rine toebehoort , en die van Lymkruid is onei-

gen. Silene is dc naam , welken Theopuras-
T O s aan eenigc Soorten gaf. Zy zyn in drie

Rangen onderfcheiden , als

* Met eenzaame zydehngfe Bloemen. i.

C I ) Veldkaars dat ruig is ,
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Bloemblaadjes, opgeregte Bloemen , enm^

^'^xf.^^' geboogen gepelde overhoekfe Vrugten^

tükT Deeze, in Engeland en Vrankryk gevonden,

heeft de Bloemblaadjes niet gekarteld ; de pn-

derlte Bladen zyn Eyrond Lancetvormig, naar

den Voet op de kant gehaairdj de Kelken niet

Haairig maar met Doorntjes op de hoeken. Het

Gewas is Lymerig en met Reuk,

'ikll'Lufi- (2) Veldkaars dat ruig is , met getande onver-

Portu
^^^^^^ Bloemblaadjes , opgeregte Bloemen

ïefch. en mikswys' omgeboogene overhoekfe Frug-

Deeze Portugeefche heeft de Vrugten hori-

zontaal omgcboogcn , zeer Haairig. Van Lyme»

rii^heid vind ik , in dit ruige Kruid, niets ge-

meld.

TiT. (3) Veldkaars met effenrandige byna rond»

^"JerT'
Bloemblaadjes en opgeregte mrJmkj'e

vyfwon. Vrugtcn,

T^e^. XIII. Gen. S67. p. jjo. //• Ups.

f. 398. Lyclm. ly[v. hiifuu anima ,Flo«e

171. R- Lugdb. 446. GouA!

Lychn. fyW. Lnnugin«fa miiK

, Floïe clcgmtcr vaiie^ato.
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Inde Zuidelyke deden van Vrankryk ,in Span- IV.

je en Icalie , is de Groeiplaats van deeze, die'^'^f
^•

ook geheel ruig is , hebbende dc Kelken der Hoofd.
^

Vrugtopgeregc, Haaiiig en Lymerig: dc Bloem- *^"'^*
.

blaadjes , die in de voorgaande rood zyn , paarfch

met een bleeken rand. Zo het de Kleine Wilde

Wollige Lychnis is van C. Baühinüs, dan

is door dien Autheur, vcrkeerdelyk, de Zesde

Wilde Lychnis, van Clusius in Spanje

v/aargenomen , welke de Bloemblaadjes zeer

fpits driepuntig heeft, door Lob el onder den

naam van Allerkkinfte ruige wilde Lychnis over-

genomen , aangehaald Ook hadt deeze de

Scengctjes maar een Handpalm hoog en die van

Ray, welke duidelyk gezegd wordt de Bloem-

blaadjes rond en ongekarteid te hebben , een

Voet hoog.

(4) Veldkaars met geaairde overhoekfn eenzydi- rv.

ge ojigejteelde Bloemen , de Bloemblaadjes No&tZa.

tweedeelig,

In Spanje , Languedok , als ook in Penfyl-

vanie , groeit volgens L i n n ^. u s deeze , die

dc Steng wel anderhalf of twee Ellen hoog heeft

,

vol*

(*) Lychnis fy!v. hlita minima. LOB. h, jïp.
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IV. volgens Dillenius. De onderfte Bladen

Afdeel, zyu Eyrondachtig , hol en Ilyf , de Bloemen

HoJfIv ongcfLceid, wie van Kleur,

^^"v* Cs) Vcldkaars met byna geaairde overhoekfe

Süeife eenzydige Bloemen , onverdeelde Bloem-

franfch.* blaadjes en opjtaande Frugten.

Omftrecks Parys groeit deeze Ideine ruige ,

ruikende Lychnis , en geeft Stengen van een

tot twee en .drie Voeten hoog, zynde minder

ruig dan de ccrfle ijoort , waar van zy ook

door de Kkur der Bloemen vcrfchilt.

OraLj^'s
Veldkaars dat ruig is , met uitgerandi

GtiJomé. Bloemblaadjes , de Bloemen en Èaad/iuifjes

opjtaande , de Kelken by7ia ongejteeld en

eenigermaate Haairig.

Men vindt deeze in de Zuidelyke deelen van

Europa.

* * Met zydelingfe getropcc BIocmCD.

(7) Veldkaars met tweedeelige Bloemblaadjes i

(s) Sikne Flor. rabfpicatU alternis fecundis &c. Silene hit-

"uta&c. DALiB. Paris. ÏZ9. Lychn. fyl/. hirfuta annua,Fl.

lünore carneo. Vaill. P»r. 121. T. :S. f. 12. Visctgo bii-

:a GaUica. Dill. Elth. f.. 399.

C6) Silent hiifuta Petalis emirginatis &c. Silene rigiclull.

Am. Aeti. IV. p. 31?. VijcagoGcraftiifoIiij, Vasc. «e<aisfe'

(ilibus. DiiL. Elth. \: 397.

(7; SileKt Pet. bifidis, Cal. angulatis atc Am. Aai- ï^'

I
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hoekige gejleelde Kelksn en LaMetvormig

Liniaale Bladen.
^

F
^Z) Veldkaars met tweed. Bloembl,^ de Bloe-y.

men- zydelings eenzydig neerhangende; de

Bloempluim knikkende* „

(9) Veldkaars met tweed. Bloembl., de Bloemen

eenzydig , met gepaarde driehloemige Steel -
:

tjes , maakende byna een Kroontje : de Tak-

keü üVêrhüeks.

Deeze drie Soorten komen , hier en daar, in

ons Wereldsdeel voor: de laatfte aan de Zee-

kuften van Engeland, als ook in Tartarie. Zy
heeft vcrfprcidc Stengen en Takjes, die wei-

nig ruig zyn, de Bladen van boven glad. De
Kelken hebben tien paarfchachtigc ruige hoe-

ken ; de Bloemblaadjes zyn wit en ten halve in

tweeën gedeeld, met de Plaatjes van 't Honig-

bakje tweedeelig en wit gcflrecpc.

(*) Veldkaars met getroste Bksmen , de Kelken

Pet. bifidis; Coronuia fubcoadufl

s maritima repens. C. B. Pin. 2

II, DEEL, VIII. STUm.
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Lymerig met Hen Sleuven ; eenige Blos'

mm de Meeldraadjes uitfieeksnde > anderen

die ingeJÏQoten hebbende.

De ongeregeldheid van de Vrugtmaakende

deelen gccfc den bynaam aan deeze, die doof

'

Z A N O N I is afgebeeld onder den naam van

Vreemde of üithcemfchej een fierlyk Gewas*

dat bynagc een zeer liefFelyken Geur verfpreidu

De bloeijende Stengen zyn omtrent anderhalf

Voet hoog , en de Takken tusfchen de Bloemea

zeer kleverig. De Groeiplaats zou in Italië

zyn.

(lo) Vcldkaars met tweed, Bloemhl. ^ eenedrie*

u deelige Pluim , breed I.anceivormige ÈW
• den , de Steng HecJkracJnig.

Zeer fraay is deeze Ileefterige Soort vsa

Lychnis , door C a m e r a r i u s , met da

Bloem en Vrugt afgebeeld. Zy groeit natuurlyfe

op Sicilië cn inlta!ie,zyndc HeetlerachtigZcep-

kruid door Boccone getytcld. De Blaadjes

gelyken naar die der Myrten.

(lO Veld.

Lychnis vIsceQi peregtia? Noaifiora odorata. ZAN. I^i/i- P*

T. 50.

(10) Silene Pet. bifidis, Caule Frutlcofo , Sec. SiL Caole

. R. Lu^,dh. 446. N. 7. Ly<

lilij. C. B. Pm. 2oy. Ocyw
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(11) Veldkaars met tweed. Bbemhl.^ de Bloe^ J

men gejieeld , gepaard , korter dan het

Blikje ; de Bladen Lancetvormig fpits en Ho(

glad, sTu

in Pcrfiê , aan de Grenzeü van Armenië , vondt

de vermaarde T o u r n e f o r t dit fraaije Kruid

,

dat hy Lychnis met Bladen van Bupleiirum cy-^^'

telt. Zy heeft de Steng drie Voeten hoog, zig

Takkig verdeelende uit den fchoot van twee

gepaarde Lancetvormige Bladen , en met fraaije

witte Bloemen verfierd. Uic het van hem me»
degebragte Zaad lis dceze Plant ia Europa

voortgeteeid»

(12) Veldkaars met tn-eed, Blomhl de IVor- q.\
telbladen Lepelachtig en zeer Jlomp , de Re

Bloemen byna gekranst.

In Afrika groeit, volgens den Ridder, dee-

£è ; doch misfchien meent hy de Noordely-

ke deelen : alzo T o r r n e F o r x haar in Grie-

kenland vondt. Zy heeft de geftalce van hec

Boomachtige Huislook. De Bladen van 'c eerfte

Jaar

Cu) Siltne Fee. hifidis, flor. peianculstlg &c. SIl. Caule

ïoüofo Hcrbaceo. H. CHf. 171. R- Lugdb. 44tf. N.

Lychais Or. Buplcuci folio. TOWRNï. CW. a, n,

130. T. 154.

(11) Silene Pet. bifidis, Fol. Radic. Cocftleariforralbus&c

, DEEL, Vai» STy^i
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IV. Jaar zyn zeer groot ; de Steng van 't volgende

Afdeel, js t^eg Voeten lang, met de oederfte Leedjes

Hoofd, kort, de bovenüen zeer lang , naakt en Lyme-

STUK. rig, de Kelken ruig. Het Sterretje in de Bloera

.t^"""'^'
naauwlyks kenbaar. DeEloemen zyn niet dan

*s nagts opeji.

sJell' Os) Veldkaars nkt uitgerande Bloemhkddjes,

Crasjifo- byna ronde Vkezige ruige Bladen en eent

D^ikbhdig. eenzydige Bhemtros.

Deeze , aan de Kaap der Goede Hope voort-

komende , heeft een ftevige Steng, van twee

Voeten hoogce , die ruig is , met overhockfe

Takjes en Bladen als die van Porfelein, dik,

Vleezig, wcderzyds gcliaaird. De cnd-TroJ

bevat van agt tot twaalf Bloemen , van eene

droevige Kleur.

Onder de Kaapfche Planten betrekt de Hetfr

N. L. B ü u M A N N ü s , behalve deeze ,
ook

de voorgaande, de Vierde, Zesde, de Zeven-

tiende , Twintigje , de negen - en - twintigfte

en nog een andere Soort, welke zyn Ed. Ethi(i'

pifche noemt. Deeze, zegt hy, te hebben een

Takkige Steng, byna geaairde Bloemen , ftoin-

pe tweedeeligc Bloemblaadjes en kleverige LaU'

jcetvormige Bladen (*^.

Ci4) VeM'

(ij) Silau Petilis eraarginatls, Fol. fiiboibiculatis Carnfl-

llskirnitis, Racemo fecundo.

() Fhr, Cüf. Indr. p. ,3.
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(14) Vcldkaars f«eï half tweededige Bloem- IV.

blaadjes, Eyronde ruuwachtige fpitfe Bla-^^^^f^

dm, €en lange bym ongsbladerde P/wim. Hoofd-
stuk.

Uit Portugal is deeze afkomftig , een Plant „xiv.

van ruim een Voetboog, met ronde ruige Sten-^'^^^'"*

gen , die dikke Knietjes hebben, en een gearm-^^^^^"'

de Pluim van gegaffelde Bloemfleeltjes. De '

'

Kelken zyn Rolrond , knikkende ; de Bloemen

witachtig groen , met onigekromde Slippen^

* * Met de Bloemen uit de mikken van de

Stengen.

rond hebbende , 7jiet dertig Streepsn ; d

Bladen glad , de Bloemblaadjes geheel. ^'S-

'

(16^ Veldkaars , de Vrugtkelken Kegelvormig ^xv^

hebbende met dertig Streepen ; de Bladen iCfigciJS

..agt , de Bloemblaadjes in tweeè'n gedeehU ""'S'

Dee-

fH) Silene Petalis Semlbifidis. Fol. ovatls &c. Silene Fol.

Lanceolatis &c. H. Clif. 171. R, Lugdb, 44*. N. 9. Lychn»

Ocyiuaftti facie, Flora viridi. Hehm. Farad. p. T. 199-

(ij) Si/*nf Calycibus Fruftus Globofis &c. //. Up. iio.

GouAM Monsp. ai6. Cacubalus Cal. Conicis ftrictis. //. C/i^.

17J. R. L*gdh. 4»ï. Lychnis fylv. Ittifolia Calycibus tiirgi-
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IV. Deeze beiden groeijen in Spanje. De eerfte

xu^' komt ook in onze Nederlanden voor; de andere

Hoofd- in Provence cn de Levant. Beiden zyn het

""^ Jaarlykfc wilde Planten.

sSkv ^^7) Veldkaars, de Kelken Eyrmd , glad en

btn.
^

" Netswyze geaderd hebbende,

Deeze, op Kandia groeijende, verfchilt van

die van 't voorgaande Geflagt , welke den zelf-

den bynaam voert; door geen overblyvende

Plant te zyn ; door de kortheid der Bloemblaad-

jes , die paarfchachtig zyn , met witte Meel.

knopjes: den Kelkflomp, de Bloemen knikken-

de, met het Steeltje uit de Mik, korter zynde

dan de Bloem zelf.

xviir. (i8) Veldkaars 7net de Bloemblaadjes uitge-

Gdtiékr?
rand; de Kelken glad y Netswys' geaderd,

fpits en langer dan het Bloemjheltje ; de

Steng gegafeld en gejirekt,

XTX. (19} Veldkaars met hangende opgeblazene Vriigt-

HangïS. kelken i die tien rmwe hoeken heihen.

(20) Veld-

e, Calyce ftti:

Silene Cau!e
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(20) Veldkaars wzer tienhoekige Kelken ^ de IV.

Tanden zo lang als 't Pypje , de Steng ^''««el:

gegaffeld, de Bloemblaadjes tweedeelig, Hoofd-

Van deczc drie groeit de ecrfte in Spanje ; de xx.

rweede op Creta en Sicilië ; de derde zo wel in
l'^'^'/*'"''

Duitfchland als in Sweeden. Camera R lus Nagtbioc-

heeft dezelve zeer fraay afgebeeld. De Kelken

zynzeer Lymerig of kleverig, met langer Tand-

jes dan in de overigen , zegt de Ridder.

(21) Veldkaars met Cylindrifche mige
^^^f

kelken en eene gegaffelde Pluim, vS*
fche.

Dit Virginifche Kruid is van vcrfchillende

Geftahe; hebbende de Steng fomtyds een Vin-

ger lang in een Uloemtuiltje uitloopende ; fom-

tyds een Voet lang , aan 't end in drieën ge-

deeld j met het middelfte Steeltje altoos een-^

blocmig. De Bladen zyn langwcrj->ig of breed

'

Lancetvormig: de Bloemen fchoon hoog rood.

(2a) Veldkaars met uitgerande Bloemhlaadjes , xxrr.

(») SileKt Cal. decetn - angularibus &c. Cucu!). Cal. Fr. bclckigc.

ov, ereftis. ƒ/. Ups. 109. Fï. Suec. 11. N. jg*. Lycfiiils

nfa.flora.C. B. 205. Ocyinoides Noaifloru'.n. Cam. liirt.

I09- T. 34-

(ii) Silene Calycibus Floris Cylindrids villofls, &c. Lycli-

nis flore fipipl. fpedoCo cQccinc-o &c. Qbon. rirg. 161 , 70.
'

la Regia. Pluk. zsr. T. loj. f. i.

(zz) Silene Pet. e narginatis, C^!yc. ovatis &c. R. Lu-^dh.

47. N. 13. Viscago Ameu Noftiflora , Anüuhini ibyo.DjLL.

£itb. r. 4oi.

., .„ .>
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Eyronde Kelken , driedeelige Steeltjes cs

Lanmvormige Bladen met KaJithaairtjes.

(35) VélókaviVS dieregt9p{iaatenongeIiaairdUf

met byna Klootronde gladde geaderde Kei' !

ken en ongeopende Bloemen, 1

(24) Veldkaars met een gegaffelde gepluimde

,

Stmg , effene Kelken , zeer korte uitgerafi'

de Bloemblaadjes en gladde Lancetvormigi-

Bladen.

Deeze drie zyn naauwkcurig afgebeeld en

befchreeven door Dillenius. Zy hcbbea

de gewoone hoogte van een of twee Voeten.

De eerfte onderfcheidt zig door Bladen als van

't Leeuwcnbcks -Kruid ,• de tweede en derde

doordien de Bloemen naauwlyks zigtbaar en io

de laatlte dikwils zonder rand zyn, met roaar

vyf Meeldraadjes. De eerfte groeit wild in Vif

ginie en Karolina j de tweede in Portugal en de

Levant, de derde in de Zuidelyke deelea vaa

Europa.

XXV. (-25) Veldkaars met^ een gegaffelde g^plui^'

TorttnfiS.

(ij) Su,r.t cxtet^ l«vis, Calycihüs fubglolwfis &c.

Vpi. 112. Viscgo Lu^tmica DlLL- El:i. f- 4o6.

lalis bifidis , Fol. lincaiibus. An Var priccdcntis, ^m,^(^

llf- p» 405.

Hoofd»

xxnr.
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de SUng , gejireepte Kelken , tweedeslige

Bloembiaadjes en Liniaale Bladen.
Afdeel.'

In Portugal nam Loefling deeze waar,sTus.

die de Gcftalce van de voorgaande heeft, doch Tri^r-^^

fmaller is van Blad, een Plantje maar een Span

hoog , met Liniaale Blaadjes en Haairdunne

lange Bloemfteeltjcs.

(a(5) Veldkaars , die regtopjtaat en effen *
^.J^^^^;^^

met opjtaande tienhoekige Kelken miwse-tlca'!

deelige Bloemblaadjes, fche"^""

Deeze, wier Groeiplaats is op 't Eiland Kan-

dia, heeft een gegaffelde Steng, met Lymerige

Leedjes en gladde Kelken; dc Bloemen fchoon

paarfch van Kleur.

C27) Veldkaars met tweedeelige Bloemblaadjes fj^JviT-

een gegaffelde Steng , ongejleelde Oxelbloe- vhegcn-'

men en gladde Bladen, rangendc.

Gelyk de geleerde Dilleniüs aan de uit

hem aangehaalde Soorten , wegens de Lymeri-
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1^' ge kleverigheid, welke aan de Stengen, BladcD

^'xif of Bloemkelken plaats heeft , den naam van

Hoofd- yiscago gegeven hadt , zo zyn Ibmmigen ook ,

om dac 'er fomtyds de Vliegen en Muggetjes
z)rKw;- aan hangen blyven , Lyclmis Miiscaria of Mus-

cipula genoemd geweest. Dien bynaam geeft de

Ridder aan decze Soort , welke mooglyk daar

in uitmunt. C l u s 1 17 s verzekert zulks van zy-

ne Vierdesoort, in Spanje waargenomen , welke

de Toppen , zegt hy , zo kleverig heeft , dat *er

jMuggetjes , Vliegjes cn Mieren, ais met Lym
gevangen , aan hangen blyven

XXVIII. (28) Veldkaars met getropte Borftelige Bladen,

f.pTyiiT aan de bloeijende Takken gepaard.

Die van den Hoogleeraar van RoYENwas
een Afrikaanfche. De andere, van Clüsi os,

groeit in Ooftenryk en Bohème,

den

(zt) SiUne fol. Fascici
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top ; de Blomblaadjes 7iiet ingefneeden; de IV:

tovenjte Bladen Hartvormig en glad, ^^5f/
^'

Onder de Duizendfchooncn is deeze van fom-sTuK^^'

migen betrokken , om dat de Bloemen aan den Tri^nia.

top vergaard voorkomen : anderen noemenze

kleine Konfiantinopels , om de zelfde reden. Zy
groeijen wild in verfcheide deelcn van Europa

en zyn in 't Zuidelyke van Sweeden zeer ge-

meen. De gcftalte zweemt naar die der Kleine

Santorie : de hoogte is ongevaar een Voet ; de

Eladen zyn Meelig Zeegroen; de toppen der

Steelen kleverig. Door de langte der Kelken,

die eens zo lang als de Bloem zyn, munt dee-

ze Soort uit , die ook als een Bloemplantje in

de Hoven gezaaid wordt, zynde een Jiarlykfch

Gewas.

(30) Veldkaars met opjlaande Bloemen ^ ^^^ê^' SiLVrl
ruilde Bloemhlaadjes , ronde Kelken en Lan-pl/r',^"'

In deeze Soort en de volgende zyn de .

. Lapp. 18J. Alllne Alpiin C B. Pin.iix.Prodr.

. Ono. Da». T. 4. RAJ. Z^?. icaj , to3i. Auiicula Mu.

Alp. glabra. J. B. Hi/l. III. p. z6o. /|. Car. Holoft. Alp.

. VIII. STUK.
^
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IV. den zeer fmal en Grasachtig , inzonderheid

;

''^xi^^
wanneer dezelveop 'befchaduwde plaatfen Haat.

Hoofd- Het Kruidje geeft Stengetjes uit van maar een
STUK. Handbreed hoog en groeit op Rotfen der hoo.

,;^"'^^'ge Gebergten van Oofcenryk en aan de Gren^

zen van Switzerland.

xxxu (3 1) Veldkaars inet byna eenhloemige Stenget-

xifrlga.' jes , de Bloemjleeltjes Z9 lang als die; de

kradï"*^'
Bloemen tweejlagtig tii Vrouwel^k ; da

Bloemblaadjes Uveedeelig,

Op de Krytbergen van Vrankryk en Italië

groeit deeze , die volgens fommigcn de Steen*

h-eeke der Ouden zou zyo. De Stengen zya

maar een Vinger hoog.

xxxir. (32) Veldkaars met byia eenhloemige leggende

S^e' Stengetjes en Lancetvormigs Wollige Bla*

den, zo la-ng als de Kelk.

Op de Alpen van 't Waliifer-Land en Pie-

mont groeit deeze volgens Allioni; een

laag Plantje , met leggende Houtige Stengetjes

van een Handbreed lang , en Lancetvormige

Wollige kleverige Blaadjes , hebbende opftaan-

de gefteelde Bloemen, die by nagtReukgeeven.

(33) Vcld-

00 Silene Caulihus unifloris &c. Cari'ophyU. Sixlftagu'-

) Sileee Czal. fubanifioris decambcntil

axatilis Alpina Sec. Am. Acad. I. p. ij

pinguis e Coffica. Socc Mus. T. 34



D E C A N D R I A. 619

(35) Veldkaars die geen Steng heeft en .^^-f

neergedrukt is , inst uitgerande Bloem- ^^xi

blaadjes. ^^'^^^^

Op de Lapiandfche, Ooftcnryk fc » Switzcr- xxty

fche, Pyreneefche Bergen, groeit deeze Soort, ^:^ui;

die voorkomt in de gedaante van Mos. UctgJ^^'^'

zelfde Kruidje vindt men ook op de hooge Sneeuw-

bergen in 't Prinsdom Wales in Ecgeland, vol-

gens DiLLENiüs, die *er een fraaije Afbeel-

ding van geeft. Het verfiert de Bergvelden in

Lapland ongemeen, met zyne paarfche Bloem-

pjes ; hoewel men het ook met witte aantreft.

Het zelfde heeft plaats op de Rotfen der Alpen

in S.witzerland , die als met een Tapyt van dit

Kruidje ovcrtoogen zyn,

Stellaria. Sternraüur.

In dit Geflagt is de Kelk vyfbladig uitge-

breid, met vyf tweedeelige Bloemblaadjes ^ het

Zaadhuisje eenhokkig veclzaadig. De meefte

Soorten gelyken naar Muur cn de gezegde Kelk

doet de Bloempjes ziggefiernd vcrtoonen, waar

van de naam. Het bevat 'er agt, meest Euro-

pifchen, als volgt,

(i) Stcrn-

(i) Silene acaulis denresfi Petalis cmarcimtis, Oed. /ï/jw.

HALL. Helv. 375- Lychnis Alpina puinila Folio Gr-imiiieo.

C- B. PtK. 106. Din.. Elti. p. 20*. Muscus AlpinusLych-

II. DUL. yiu. mmjL»
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IV. (i) Sternmuur met Hartvormige gejl^elde Bid-

x?!'^* > P^^^^ b^fi^^nde uü takkige Bloem-

Hoofd- Jleeltjes,

8TUK,

I. In veele gedeelten van Europa komt dit

^e^um. lerhoogftc Muur in de Bosfchen voor. fiMen

Bofch- vindt het ook, in onze Nederlanden, hier en
*° °

' daar
,
op belommerde plaatfen. De verfchillen-

de Vrugtmaaking niet alleen, deviryl fietgewoo-

* zie ne Muur flegts vyf Meeldraadjes heeft maar

inzonderheid de grootte onderfcheidc die Gewas,

het welk Stengen heeft , dikwils van meer dan

een Elle hoogte en Eladen als die van Glaskruid

of Nagtfchade , op de' kanten gegolfd en als 'c

ware eenigszins uitgehoekr. De Bladen zyn ,

gelyk in 't gewoone Muur, gepaard ; de Bloe-

men hebben altoos tien Meeldraadjes.

n. (2} Ste-rnmuur met Eyronde ongejieelde Bla-

cégaffcSr ^^^9 een gegaffelde Steng, eenzaame Bke-

men en omgeboogene Frugtjieeltjes.

(3} Stern-

(i) Steliaria Fol. COrdatis petiolatis &c. Sy/I. Nat. Xll.

Gen. séi. p. 311. reg. Xlll. Gen. 568. p. 3 5t. GORT- Belg.

z. N. 351. Alfine altfcfima Nemorum. C. B. Pin. iSo- A's-

ovatis fesfilibas, Cau'.c dicliotamo
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(3) Sternmuur met Lancetvortnige fyn getande IV;

Bladen en vyfdeelige Bloemblaadjes. Afdeil.

Van dccze twee groeit dc eerfte, zegt LiN-j^^'""

NJEVSj op de Svvitzcrfche en Siberifche Alpen , nr.

de andere in Siberië. Deeze heeft, volgens ^^j^:^^'^*

Amman, fmalle langwerpige VVilgenbladenStraaiend.

en eene witte zeer fyn gefnipperde Bloem.

(4) Stemmmr met Lancetvormigefyn getande iv.

Bladen en tweedeelige Bloemblaadjes.

(j) Sternmuur Tnet Liniaale efenrandige Bla- v.

den en gepluimde Bloemen,
SrTsïhtfö

Dceze twee vSnorten , in onze Nederlanden

zo wel als in andere deelen van Europa , tot

2.elfs in Swecden en Provence, op belommerde

(4) StelUria

[fine foliis Li

II. Dlli.» TUL STUB,
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IV. vogtige plaatfen , en veelal in of onder 't Crsa
Afdeel, groeijende , hebben den naam van Oogentroost*

Hoofd- Gras , als naar de Euphragia, in eenig opzigt,

8TÜK. gelykende, bekomen. De Engelfchen noemen 't

' .^'''^^ Stitchwort, RüELLiiTs hadc 'er den naam van

Holojieum aan gegeven , als ware het den Ouden

dus bekend geweest.

In 'c Gewas is een aanmerkelyk verfchil tus-

fchcn beiden, doch zo veel niet, of fommigen

hebben het voor Verfcheidenheden aangezien,

zelfs van het Water -Muur. De eerftc, die het

Groote Oogen troost - GJras genoemd wordt

,

fchynt door het Middelflags aan de tweede of

het Kleine verbonden.. Morison geeft van

die met groote en kleine Bloemen dezelfde Af-

beelding en van beiden komen Vcrfcheidcnhe'

den voor. Het Kruid heeft Knoopige Stengen,

bezet met brecdcr of fmaller, fpitfe Grasacbti-

ge Bladen , die in het Groote eenigszins ruuw

zyn. De Stengen kunnen zig op zig zelf niet

ovcrcnd houden, maar hebben eenig Steunzel,

'c zy van Kruiden of Hetftercjes , noodig. In

het Kleine zyn de Bloemen Pluimachtiger, aan

den top vergaard ; in het andere meer ver-

fpreid ; in beiden Sterachtig , zo doof haare ge-

fplecten Blaadjes als den uitgebreiden Kelk.

Het Zaad is klein als Geerst.

VT. (ó; Sternmuur met langwerpige Bladen en hy-

Ctrajioides. tweebloemige Steeltjes

6) Stillaria Fol. oblongis , Pcdiculiï fu'jbifloiiJ.



Decandria. 62$

(7) Sternmuur met Elsvormige Bladen^ byna IV,

tweehlomige Stengen , uitgerande Bloem-

blaadjes , langwerpige Frugtbeginzels en HoofI»^

gejlreepte Kelken'. stuit.

Op de Laplandfche Bergen komen deezebei-^^^J^^'"'*

den voor. De laatftc is zeer klein, en heefc deTweèWoc

gedaante van Vetmuur. De VVortelbladen Z3 n""^"

Elsvormig , hoopswyze vergaard cn geeven

Draadachtig dunne Stengetjes uit, van een Vin-

ger lang, ten grootften deele naakt, van boven

in. twee Bloemfteeltjes gedeeld , met: getuilde

Bloempjes. Een dergelyke heefc Seguier>
jn 't Veroneefche , waargenomen.

(8) Sternmuur met Spatelathtige Bladen , een vni.

opjlaand gegaffeld Stengetje , met overkeek- f^^^^;
fe Takjes eu uitgerande Bloemblaadjes.

Dit Plantje, dat in Spanje voorkomt, heefc

Stengetjes van een Span hoog, die Haairig zyn

,

zo wel als de Bladen. De Bloempjes zyn taa-

melyk groot» Klokvormig, met de Kelken kle-

verig , gelyk het geheele Kruidje. De Meel-

draadjes zyn wit, zo wel als deBloem;deMecl-

kcopjes blaauwachtig. Are-

f7) Stetlaria fol. Sabulatis , Scipl» fubbiflorls &c. Ft^

Smc. II. N. 3 $5. S3g:na Raaiis cteStit bjfloris. Fi. Lapp'.

1. N. AUine PolyfeOiioidts icc. SEG. ^er. III. p. 177.

T. 4. f. I. Areftaiia lol. Subulstis &c. ^m. .Acad. I.

(s) StelUria Fol. Spathulatis, Gaule ercfto bifido, &am($

aicanis , FetaUs emaigiaa^it,

1^ DKSL VlIIt STUSi
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IV. A R E N A R 1 A» Zandmuur»
Afdeel.

Hoofd*
^^^^^^^^ Geflagü met het voorgaan-

sTüK. j bcllaat inzonderheid daar in , dat deBIoem-

Driewy- blaadjcs onverdeeld zyn ; 't welk een blykbaar

Kenmerk uitmaakt* Voorts hebben de vyfen-

twintig , meest Europifche Soorten , die het-

zelve behelst , altemaal eene meer of min Muur-

achtige geftalte, zo wel als die van 't voorgaan-

de. Vcelen hebben de Groeiplaats op Zandgron-

den , waar van de benaamiog.

Men noemt deeze, die in onze Zee -Duinen

op verfchcide plaatfen, als ook op de Stranden

van Vriesland en elders , byzonderlyk in de

Noordelyke declcn van Europa , groeit , ge-

meenlyk Zee • Porfelein ; om dat zy rondacbtige

dikke Blaadjcs heeft, byna als die van 't beken-

'

de Kruid , dat wy Porfelein heeten. Overvloe-

dig komt zy voorbaanden voet der Laplandfcbe

13crgcn , daar die afloopen in den Noorden QcC'

aan. LiwN^usvondt dit Kruidje op 'tStrandvan

Oeland, dat in de Oostzee, tegenover Kalmar,

(i) Arenaria Fol. ovatls acutis Carnofis. Sy?. Nat.ttl-

Gen. $64. p- 3i2. f^eg. XIII. Gen. 559. p- Jn- Fl-

1Z2. Sifc. ijs , i96. Lapf. 14,. Aiane Lfttoralis Folif»

Pottulacx. C. B. Pin. 251. LOKSS. Pru,/. 12. T. 2. Trie-

AnWiyllis maricima Lentifolia. Comm. H»ll. 11. KtlG.'Cc
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ann de Kust van Sweeden Icgr. Hec vak ook iVi

oi-» de Pruisfifche Stranden en is duor den Heer^^
x^if^'

L OE s E L afgebeeld. Hoofo-

Dit Plantje heeft kruipende Wortels , -ïvaar^^"^*
_

uit veele laage Stcngetjes fpruiten , kruislings

bekleed met Bladdjes , als gezegd is, en op den

top vry groote Bloemen draagende, zegt Rei-
ger, die het by Dantzig heeft waargenomen.

(a) Zandmuur met Eyronde gekielde , omge- ir.

kromde^ viervoudig gefchubde Blaadjes, uTrT^M-

Veeié enkclde Stengetjes van een Vinger hoog vicrkamiir'

heeft dit Kruidje en draagt een gcïleeld Hoofd-

je, doorgaans van vyf of nnnder Bloempjes, in

een vyfbladige Kelk bcgreepcn , zyndc hec

Zaadhuisje eeuhokkigen vyfklepjiig. Hetgroeit,

SK> wel als 'c volgende, in de Zuidelyke deelen

van Europa, hier en daar op de JUergcn.

C3) Zandmuur met jlomp Eyronde Blaadjes, iij,

leggende Stengetjes en tweebloemige XD^^^- Tilewó»*

lingfe Steeltjes. mig.

(4) Zandmuur tnet [lomp Eyronde Blaadjes en iv.

een zydelings tweebloemig Steeltje. Dit z'dbit^f'

(.) Aren.ri. FoU ovat,s
.
carinatis. recurvis quadnfariam™^*

C. 11. Pin. zii. /-/arfr. itj. BüRS. Xf, HS. $. GypfophiJa

(i^ Art»Aria Fot. oLovntis o' tulis &c. Mant. n.Atenaria
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IV. Dit Siberifch Kruidje heefc ook het Draad-
AiDEEL*

Stengecjeeen Vinger hoog, met gladde

Hoofd- Blaadjes , uit wier Oxelen de Bloemfteeltjes
STUK. voortkomen.

utrenarSa
Zandmuur met Eyronde fpitfe geJleeUs ge-

trinirvia. rMe Blaüdjes,
Düeribbig.

VI- (6) Z^nómmr met Eyronde geribde Kanthaai*

Kai'thaai. rigefpitfe Blaadjes,

Van deeze twee komt de eerfte, die Muur

met Weegbree - Bladen genoemd worde , in de

Bosfchen van Europa, als ook in ons Land,

voor : de andere groeit op de Hemelhooge

Gebergten aan de Grenzen van Switzerland,

Duitfchland en Italië.

VII. ( 7 ) Zandmuur met Eyronde glanzige hyna

^^ddïu Fleezige Blaadjes, een kruipende Steng en

landichc. tenbloemigt Steeltjes.

Op de Balearifche Eilanden, in de Middel-

landfche Zee, is deeze Soort viraargenomen , die

de Stengetjes maar een Duim hoog heeft, zyn-

de dus ODgcmccn klein en als een middelflag

(j) Arenaria Fol. ovatis acntis petiotatis nervofis. H. CiJ-

173. FU Suec. 374 , 397. K. Lugdh. 451- GOüAN M»nif.

GEB. Ptov. 404. Alune Planragiais folio. J. B. Hijl- lH- P'

3d4. OED. Dan^ 3:9. Fl. Belg. iii.

(6) Artnaria fol. ovatïs nnvoRs ciliatis acutis. 0«D. Dan.
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tusfchen het Kanthaairige en Veelftcelige Zand- IV.

muur,- welk laatfte, hier volgende , door Ge-^^^^^^

R A R D flegts als een Verfcheidenheid van faetHooFo-i

Kanthaairige vyordt aangezien.

(8) Zandmuur met Eyronde ongerihdéy onge- vin.

fieelde , fpitfe Blaadjes; de Bloem grooter„uuuZ"

dan de Kelk, i^'^^^^^^

Deeze, die de Bloem zeer groot hceH:, groeit

op de Switzerfche Alpen en de Pyreneen. De
Heer Hall er heeft 'er de Afbeelding vaa

gegeven.

(9) Zandmuur met hyna Eyronde , fpitfe '7.-

ongejieelde Blaadjes ; de Bloem korier dani'T '
^

de Kelh
l^l"^^^'

*t Getal der Meeldraadjes onderfcheidt deo
'zc Soort , die in de Tuinen , alwaar zy ook

veel voorkomt , zo zeer naar het Gcmeene

Muur gclykt, dat het te verwonderen is, hoe

rsj ^renarüi Fol. ovatis enervtis fcsGlfius acutis &c.

:Acad. I. p, 162. N. lis- Alline fol. Lnnceolatis &c. HALL.

fó^v. 390. T. 7. f.
3-^

^ _ _

^ ^ ^;

U%. H. CUi. Ï7J. R. Litgdb. 4JI. AJfinc minör raulflcau^

li-'. C. B. PIk, 2X1. AlGne minor. FüCHS. 2j. Als. minot

Fuchfii. L6B. /cw. 46ï- Alfinc minima. Don. Fimpt. 30.

i9. Alfine minot Lini Caphulis. CU. Pin. 251. Alime Fol.
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IV. de Ridder deeze Ookruideo zo wyd van el-

^'l^u^ kander heeft afgezonderd f*}. Het tegenwoor-

HooFD- dige valt echter op Muuren en fchraale woefce
STUK, piaatfen , zeer klein ^ als de Stengetjes , volgens

^
z>r;mj- H A L L F. R , maar vier Duim lang

hebbende , op den Grond vcrfpreid , Takkig en

bezet met hardachtige, een weinig ruige, fpitfe

Blaadjes : de Bloempjes uitermaate klein en

niet grooter dan de Kelk. De Afbeeldingen

van W E I N M A N N , door hem aangehaald (f)

»

verfchillen zeer van die van Lob el en Do-

do n^eus, in wrelkcn dit Kruidje, zo als het

in de Hoven en op vette Gronden groeit,

fchynt afgelchetst te zyn.

u^aria
^^^^ Zandmuur rnet Lancetswys^ Elsvormigs

'frifiora^ Kanthüairige Blaadjes , de Takjes byna

jj^iicbioe-
driehloemig ; de Bloemblaadjes Jlomp enge-

Jtreept,

In de Zuidclyke deelcn van Europa groeit

deeze , die opftygende ronde Stengetjes heeft

van een Handbreed hoog, met Geneverboom-

I. Lanceola:o • Subulatis Ciliatls 5cc. Ma>it,
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achtige Blaadjes en ruige driebloemige Steelijes ; IV

de Bloemblaadjes eens zo lang als de Kelk'.
^^^^f

(lO Zandmuur mat Liniaal Lancetvormige , mjK^
riiuive Bladen^ en zeer lange

^ leggende, xr.

onvrugtbaare Stengetjes, ^,^!at

Dceze Soort, die op de Bergen der Zuidelyke «end/

dcelen van Vrankryk groeit, heeft de Bloemblaad-

jes
,
volgens de Waarneemingen van den Heer

MoNNiER, eens zo lang als de Kelk. De
Bloempjes zyn zeer groot 5 de Zaadhuisjes han-

gen nederwaards*

(12) Zandmuur met Draadachtige Bladen en xit.

Vliezige Scheedmaakenie Stoppeltjes. R^od

Deeze , die rood genoemd wordt wegens de
Kleur der Bloemen , komt in dergelyke Geftal.

te als de Spurrie , met eenigcrmnaie gekrande

Blaadjes, zo in de Weid- ais Akker -Landen,

hier

{11) Aftnaria Fol. Lincari - Lanceoïatis fcabris &c. Jm.
Atad. IV. p. 27=- Alüne Fol. Linc.ribus acu.ninatis &c.

MONN. Ohi. 27.

AnKatia Fol. Fillfoimibu» &c. Fl. Bdg. iz2. Fl:

Su,c. 576, 399. C.OUAN Mon^p. 2.8- «. Carnpejlrn. Alfine

Sperguli facie minor. C B. Pin. Prodr. iij>. Polygo-
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IV. hier en daar, door geheel Europa, voor. Dio

'^''^xf
^' aan Zee, en in 't byzonder ook aan de Stran-

aooFP- den van onze Zuiderzre? , by den Muidcrberg

zTJ/tv
-^" Harderwyk groeit , Zee -Spurrie gena:imd, in

^i^c"""^' welke de Heer Kalm by Abo in Swee-

den maar vyf Meeldraadjes heeft waargeno-

jwn, vcrfchiit bovendien eenigermaate van de

Land - Soort . welke zekcriyk tien Meeldraadjes

beeft (t). Deeze groeitaan de kanten der Bouw-

landen , te Heemze in Overysfel | als ook by Frane^

ker in Vriesland en elders , zegt de Heer d e

Gorter.
De vScbccdachtige Stoppeltjes n^aaken beide

deeze Kruidjes kenbaar , die zeer Takkige Plant*

jes zyn , langs den Grond kruipende, met de

Stcr.gctjcs rykelyk een Vinger lang, vol Knoop-

jes ;
fcmtyds met blaauwe

, fomtyds met paarfch-

achtige zeer kleine Eloempjes en Hoofdjes als

de Spurrie. Sommigen hebben dezclvcn tot het

Duizendknoop betrokken.

5) 7-andmuiir met Liniaale J^leezige Blaadjes ,

'r.!"" Vliezige Stoppeltjes en rufgachtige Stengen,

uddcinas.

j3u^pchland en Vrankryk groeit ,
volgens

LiNNiKUS, deeze, die naar het Roode Zec-

Zandfl

^t) TIC Heer H ALLKR tvtc?r thzcWe ve] pf.tufiemen ;
doeh

xegi in d. bcf.hryvinK Cuidclyk , dat zy tien MeeldxaadjCl
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Zandmuur zeer gclykt, doch minder Takkig is, IV.

hebbende de Bloempjes wit en de Zaadjes met ^^^l^^
een Vliezigen rand. Hier dekt de Kelk het hal- Hoofd-

ve Zaadhuisje, even als in de voorgaande Soort,
'''^"^*

_

De Bloempjes ontluiken te twaalven , doch in

die te negen duren.

(14) Zandmuur met half Cylindrifche Vleezi-

ge Jiomps Bladen, Lancetvormige BLem- BavarUa.

blaadjes , en de end -Steeltjes byna twee-^''"'^'^'

voudi'S'

In Beijeren en op *t Gebergten Baldo, in 't

Veronecfche , is dceze waargenomen ; zynde

een dergclyk Plantje als dc voorgaan den.

(15) Zandmuur met Liniaale Bladen , Borjle» xv,
^

.
Uge Wortelbladen , een ruigachtige Pluim^id?{!^^''

en Lancetvormige Bloemblaadjes,
nSd*™"**

(16) Zandmuur met Elsvormige Blaadjes, xvt.

(14) Annaria Fol. fcmlcyündr. Carnofis obmfis &c. Am,

alba. SEG. Veron. I. p. 419. Saxifragi Bavatica. Raj. Hijl.
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IV. gepluimde Stengetjcs en fiomp Eyrondi
Afdeel.

jCelkNaadjes,

sTüï." Deeze Soort is door vcrfdicidene, doch al«

Driewy lerfraaist door den fchrandcren Vaillant,
in Plaat gcbragt , die dit Kruidje , omftrecks

Parys gevocdcn , omdandig befchryfr. De Heer

H A L LE R zegt , dat het in Switzerland. alwaar

het, zo wel als in Duitfchland en in Siberië,

groeit; zeer vcelc Takkige Stengetjes heeft, van

drie Duimen langte , met gepaarde en dikwiis

getroptc , rnia!Ic puntige , doch niet fteekcnds

Blaadjes. Dc Bloempjes komen op den top

,

KrooDtjeswyzc , voort cn raaakqn dit Plantje

,

dat 'er op alle Steenachtige "plaaifen der Al-

pen gemeen is, niet onaartig.

XVII. (i?) Zandmuor met Elsvormige Blaadjes f
ge-

^^IrnaT llumde Stengeljes en gejpitjle gejlreepte

Vcoija^is. Kelken,

Deczc , die op de hoogc Bergen ccr Zuidely

ke declen van Europa groeit, verfchilt, zowel

als de Vyftiende Score , van het Steenlievend

Zandmuur weinig ; dan in het gemelde en in

grootte. Het Gipsmicnend, in de Levant door

ToüRNEFORT gcvoodcn , heeft de Stcngetjes
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een half Voet; dit Voorjaars -Zandmuur hccfc IV.

dezelven naauwlyks een Handpalm hoog en
'^''^

J^^*

F.eer Haairig. Dc B'oemWaadjes zyn , in'c eer- Hoofd*

ftc, wel driemaal zo lang a!s de Kclkpunten.

f i8) Zandmuur met Elsvormige van onderen
^^l^j-^

fiekelige Blaadjes. tó^^I

(19) Zandmuur met Elsvormige Doornachtige xix.

Blaadjes yopjtaande Stengetjes , geftreepte^^'^"'''

Kelken en langwerpige Zaadhuisjes. huSg"'

(ao) Zandmuur met Elsvormige Blaadjes, ^^f^
-p^^Jfj^^;;^

gepluimd Stengetje
,

opgeregte Zaadhuis^Dmbizdig

jes en de Bloemblaadjes Lancetvormig ,

korter dan de Kelk,

Dceze drie komen in Geflaltc meer of min

met elkander en mcc de voorbaanden overeen.

Zy grocijen in dc Zuidciyke dcclen van Eu-

ropa. De laatfte heeft de Kelkblaadjes zeer

gefpitst of gebaard, van onderen met twee groe-

ne Streepjes : de Bloemblaa:ljcs maar half zo

lang; de Bladen by 't Voetje famengcgrocid.

(21) Z.nd.

Arenaria Fo!. fubulitis &c. Gi

e lenuifoüa. J. B, fli/i. III. p. ;

Kis
mtu vui* STUK.
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IV. (21j Zandmuur met Borjtelige Blaadjes, hei

Stengetje van boven byna naakt, de Kelken

Hoofd. ruigachtig.
»TUK.

xxr. Op Bergiclitige plaatfen in Switzerland , als

Lark!f^iia.odk by Genevc , Parys en MontpelÜer,. groeit
Lorkebia- ^qq^q ^ (jjg Jipifch Muur met Biesachtige Bla-

den van C. Baï^hinus genoemd wordt,

zynde door zyn Broeder , onder den naam van

Muizen - Oor met een fraaije Bloem en zeer fy-

ce Blaadjes , zo H a l l e r zegt , wel afgebecW.

V A I L L A N T noemtzc Lychnoides die overblyft,

viet Geneverblad. Uit een langen Houtigcn Wor-

tel brengt zy Stengetjes voort van een half Voet

hoog, met zodanige doch flappe Blaadjes en

Bloemen op den top, die wel een Duim breed

zyn; 't welk iets byzonders is in die Gcflagt.

lïierom is de gezegde Afbeelding, de eenigftc

mooglyk , welke men 'er van heeft, beziens.

waardig. Het Kruidje groeit in de Kloven der

Steenrotfen.

XXII.
^ (22) Zandmuur met Liniaale opgeregte aange-

ceftïéj.' ^"^^^^ Blaadjes en langwerpige gefireepte.

!«S. Alfinc Aipina Junceo folio- C. B. Pin. 251. Pro

imo.
J. B. m/l. 111. p. 301. Car/saxatilis rdygoi
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Van de voorgaande Soort is de Kelk , zo IV.

L I N N ^ u s zegt , langwerpig , geürecpt , rol-
'^^oeel,

rond en ruigachtig : zo dat hier zo wel die van tlooKD-

J. Baühihus kon t'huis gebrngc worden, als'"^"^*

tot dezelve , en de naaktheid der Stengetjes van
^"'^^''*"''

boven toont dat *er geen verfchil in zy. Ook
hadt die Autheur het Kruidje op de Bergen om-
flreeks de Stad Geneve, niet op de Oollenryk-

fc Alpen, gevonden, waar de Ridder de Groei-

plaats ftelt van deeze.

(23) Zandmuur met Elsvorm^ge Blaadjes een xïnr.

opflaand geftrekt Stengetje , getropte Blue- yZlcuU-

ir.en en zeer koHe Bloemblaadje.
Gec.opt.

By Montpellier groeit deeze volgens G o o a n ,

zegt LiNN^.us. 't Is een Jaarlyks Kruidje,

PK t hcc Stcnf^erje ccn Handbreed hoog en ge-

fyliiïc opftn.irdc Blaadjes; de l^locmcn fjetropt,

op korte Steeltjes ; de Kelk uic lange fpitfe

Blaadjes bcftaande , met uitcrmaatc kleine Bloem-

blaadjes: 70 dit deeze Soort hier niet behoorlyk

geplaatst is: want daar op volgt het

(24.) Zandmuur met platte Eisvorin'ge gejhek- y.^fv.

te Blaadjes ,
getropte IVortdblaadjss en

^J"^'^'^"'

(enbloemige Stengetjes, fïra-.t'^ioc-

lUDtMU VIII. ïruK»
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IV. Dat in Grootbloemigheid overeenkomt met

'^^^XL^"^cc Lorkebladig en Gefcreept Zand -Muur,

Hoofd- doch daar van verfchilc , doordien dc Bloem-

blaadjes onverdeeld zyn. Het heeft de Kelk-
^jwxvy-

jjiggjj^g breedcr dan die aan de Steng, met

verfcheide Streepen en ftyf : de Zaadhuisjes lang-

werpig , van langte als de Kelk. Ook was hier

van cene Verfcheidecheid , met een driebloemig

Stengetje, den Ridder toegezonden.

r XXV. (2^) Zanómum met Elsvormige Blaadjes ,
laa^

Heejlerige Stengetjes en dubbelde Bloemen»

volgens den Ridder, dit Kruidje voor; dat kor-

te verdraaide ovcrblyvendc Stengetjes heeft niet

jaarlykfe opftaande enkelde Takjes cn fpitfe

gladde Elsvormigc Bladen. Op 't end kcHueB»

doorgaans twee, Bloemfteeltjes, het een na 't

ander voort , met Bloemen , wier Kelk uit Lan-

cetvormige Blaadjes beflaat , zynde de Bloem*

blaadjes üomp Eyrond , wit van Kleur.

Dit Gcflagt heeft de Heer HAtLER be-

noemd , ter gedagtenisfe van een uitmuntend

Kruidkenner diens naams , aan wien wy ,
zegt

hy, vcclc fchoonc Planten, die by J.
Baühi-

N u s voorkomen , zyn verfchuldigd.

In de Zuidelyke d celen van Europa komt

,

C H E R L E R

De

naria Fol. Su'nilaris
, Ci^ul. fufFmticofe, Flor.

9. Nat. Veg. XIII.
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De Kelk is , volgens L i n n je u s
,
vyfbladig, IV*

gelyk ii] de voorgaande Geflagten , maar hec
j^f**

heeft vyf tweedeelige lionigbakjes , die naar Hoofd»

Bloembbodjes gclyken : de Meelknopjcs zyn^^"^^

beurtlings onvrugtbaar : hec Zaadhuisje is een- ^"SJ""**

hokkig, driekleppig, drieziadig.

De ceniglle Soort (i) is een Bergplantje, dat i-
.

op de Alpen van Switzerland en Italië groeit. 5,^;^,^!'*

De Heer H a l l E r nam het aldaar waar en be-

fchreef het , als zeer digte Plaggen uitmaaken-

de , met kruipende Takkige Stengetjes , en zeer

fmalle , gepaarde, digt gctropte, ipitfe Blaad-

jes ; zo dat het zig byna als Mos , met Bloem-

pjes als van Muur , vertoonde. Want die Plag-

gen geevcn Stengetjes uit , naauwlyks twee

Lycen of een zesde Duims lang, met een fa-

menluikcnd Bloempje , dat uit langwerpige Kelk-

blaadjes beftaat en een Peerachtig Vrugtbe-

ginzekje bevat , met drie Stylen , gelyk hec

Muur: maar hetzelve is door Meeldraadjes om-

ringd , waar van vyf tusfchen de Kelkblaadjes ,

vyf anderen ieder uit een Hartvormig Nageltje

,

de gezegde Honigbakjes uitmaakende, voortko»

men. Voorts heeft dit Plantje , wegeus de Roos-

ach-

Muscofis füü.s Sec. PLUS. Alm. mj. T. 42. f- 8. Sedum

Montanum peipufillum , lutcolis floribus. fARK, Titatr.

7i%.

II- Dkl. VlIX. ST»?,
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IV. achtige uitfpruiting der Wortelblaadjes , ook

^"ïi!^* eenij^e gelykenis naar het Huislook , en voerE

Hoofd- dus daarvan den bynaatn niet alleen, maar ook
«TUK.

fom'Tjigen den naam : wordende Zeer klein
^^rtetjy.

^gjrg ^ Huislook met gcclc Bloempjcs getyteld.

Garidella*
Naar den Hoogleeraar in de Kruidkunde,Ga*

RiDELL, van wien een uitvoerige befchryving

der Planten van Provence , omftreeks de Hoofd-

flad Aix en elders groeijende^ aan 't licht ge-

geven is, heeft de vermaarde ïournefoRI^
een v eflagt van Planten gedoopt ; waar van de

Kenmerken door L i n n^ u s aldus opgegeven

Een vyfbladige Kelk als uit Bloemblaadjes he*

ftaande» met vyf tweclippige tweedeelige flo*

nigbakjes en drie famengehechte veelzaadige

Zaadhuisjes»

CarMia cenigilc Soort (i) , allereerst in Provence

Nheiia- ontdekt door gezegden Heer Garidell, isj

Nigc'ach- oo^er den naam van Kandia/die Nigelle met Ven-

tigt-- k^l - Bladen f door Mouisow voorgeleiden

(i) Garideila» Sy/l. Nat, XII. Gen. p. Jtj* Veg-

XIII. Gen. S7l. p, iS$. TOURnf. Inff. 6iJ. T. 43o. ^*

Clif. 170. Ups. 108. R. Lugdh. 481. GauAN M^sp, ziP»

nris & Foenicul. faliis. Magn. Hort.^ T. p. Uï- Nigelle

516. 12. T. 18. f, 6. Ocnanthc Indica fcminc Coidato»
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afgebeeld. Ten minfte worde die daar toe be- Wi
,
trokken , hoewel de Bloem zig geheel anders

,

dan by To u R N E F O R T , vertoont. Ook fchynt Hoofd-

my die Flant
, Indifche Druivebloemmet Hartvor-^'^"^^*

migZaad genaamd en afgebeeld by Barrelier ,

welke door Gehard op de Garidella aange-

haald is , noch meer te verfchillcn. Hoe 't daar

mede gelegen zy : het Gewas , dat jaarlyks uic

Zaad voortkomt , in de Europifche Tuinen ,

zweemt veel naar dat der Nigelle , en heeft

Stengen van anderhalf of twee Voeten hoogte,

zoGaridell aanmerkt , die het Zaad eenigs»

zins Kruiderig bevonden hadt.

De Malpighia
,
Eanijleria , Hima , en andere

Boom- of Heefterige Plant - Geilagtcn , welke

deczen Rang befluiten, reeds door my befchree-

ven zynde, zal ik , eer ik overgaa tot de V-yf-

wyvigen van deeze Klasfe, hier nog eeo Japan-

ichc riant befchryven , waar van ik op de nevens-

gaande Plaat de Afbeelding heb gebragt j noe-

mende dezelve

Reynoütria.

Naar zekeren Heer van R e y n o u t R e , waar

van Lob EL getuigt , dat dezelve aan de Kruid-

kunde zeer veel dienft gedaan heeft ; zo als ik

bcvoorens heb gemeld (*).

() IL D. VIL Strm, bladz. é4,

IL DEZL. VIII* STVK«
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IV. Immers in dit Kruid heb ik de Bloempjes bö«

^^^^^ vonden tien Meeldraadjes of liever Meelknopjes

Hoofd- te bevatLen, cn liet Vrugtbeginzcl is driekantig»

«TUK.
jjjgt jjrie Stempels gekroond : uit welken hoofde>

^il!"^^'
3°^<-"rs j Gewas tot het Duizendknoop be-

trokken zou kunnen worden. Het heeft den

Kelk vyfbladig, zonder Bloemblaadjes.

i_
De cenigftc Soort , my daar van bekend , heeft

^fy«»atr;aeen voozc, ronde, doch eenigszins gegroefde

jap^niche.of geüreepte 3 bruinachtige Steng, die bogtig

V^'. is en knoopig, overhoeks Takken uitgeevende,

welke , zo wel als de Steng , overhoeks bezet

zyn met lang gcüeelJe Piekswys' Hartvormige

Bladen , de grootften wel vier Duimen lang ea

derdhalf Duim breed. Hier en daar komen aan

de Knoopcn , en in de Oxels der Bladen , drie

of vier Ristachtige Bloem- en Zaadtrosjes voort,

met zeer kleine Bloempjes > van gezegde hoe-

danigheid. De Bladen verkleinen niet naar bo-

ven , maar komen zelfs naar \ end der Takken

veel groot er voor , dan om laag,

Terwyl ik het Geflagt van Cotyledon, ondef

den naam vdn Navelkruid, als veele Heefteri-

*r.D. gen bevattende, reeds belchreeven heb*, 20

{ï[;2^fj6,komt hier thans eerst in aanmerking het

S E D ü M. Huislook.

Welk GeHagt alleenlyk door de vyfbladig-

beid der Bloemen, die in het Navelkruid eenbla^

tijg zyn , daar van vcrfchilt : als hebbende öok
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een vyfdeeligen Kelk , en vyf Honigfchubbetjcs IV.

aan den Voec vaa 'c Vrugtbeginzel , dat ecne
^^Ji''*"

Vrugt wordt, die uit vyf Zaadhuisjes beftaat. Hoofd-

Voorts moet men de byzordere gedaante ,stüic.

iedereen bekend, in aanmerking neemen; gt-^*^^"^^'

lyk de Soorten van dit Geflagt, wier getal agt-

tien is, in twee Rangen , van platbladigen en

roDdbladigen , onderfcheiden zyn.

* Platbladigen.

CO Huislook met viervoudige Bladen, r.

Deeze Soort j welke in de Zuidclyke deelen
q^^^!^iI

tan Europa, en in Siberië, haare Groeiplaats

heeft, komt in gcllakc cn de grootte der Bla-

den veel met de volgende overeen ; doch ver-

fchilc aanmerkelyk doordien de Bladen ge-

kranst , meest vier , zelden vyf by elkander

voorkomen. Zy zyn Lancetvormig
, op de kanten

getand , naauwlyks een Duim lang en in derzel-

ver Oxelen komtn dcrgelyke Bloemtrosjes, als

in de Japanfche Plant , zo even befchrceven.

De Steng is rond , opftaande, een Voet hoog,

C«) liüislooï met platachtige Zaagswys'gstan-

(i) Sedum FoHis quaternis. Syjf. Nat. XII. Gen. S75.
p."'""''

r. 4. f. 14. Scdum Aparincs facie. Raj. £x;r. ijj, MOHJS.

%?. III. p. 7J-

M^t. Md. nj. IL Oif. 174. K,* lugdi. 4i6. GOUAN

Ss
n, Deel. VIII, Stub»
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IV. de Bladen , een Bladerige Tros en opftaan»

A^^/,f^- de Steng,

STUK.° Onder den naam van Telephium is dit Kruid

r^jfvjy algemeen bekend , hoewel men het ook Cras»

füla noemt , welke beide woorden door Lin-

N^us tot Geflagtnaamen gebruikt zyn (*y

TouRNEFORT hadt *er een Geflagt van ge-

maakt onder den naam van Anacampfem* Som-

migen noemen 't ook , wegens de Dikbladig-

heid en de gelykenis naar 't Loof van Tuinboo-

Ben , Faha crasfa ; gelyk de Nederlanders het

wel Donderboonen en Wolfshoonen heeten ; doch

gemeenlyk HemelJIeutel of Smeerwortel: de Duit"

fchers Wondkrauty Knahenkraut , enztdeFran-

fchen Orpin of Reprife , of ook Joubarht des

yignes ; de Engelfchen Orpyne, de Icaliaanea

Faba Gras/a.

Deeze vcranderlykheid der naamen komt

meer voor in Kruiden , die wild groeijen door

geheel Europa cn tevens van aanmerking zyn

;

gelyk dit , 't welk veelal op drooge plaatfen,

van Spanje tot in Sweeden , als ook in onze

Ne-

Montp. 210. Ft. Bels» P- "J- Suet. i%6. KbAM. Aujlf.

116. Sec. Telephium vulgare, C. B. Pin. i«7- Te!, album-

FUCHS. HiJI. 8oo.
fi^

Tel purpurcum mijus y. minos. K
Lariroliutn peregrinmn. C. B. Pin. lij. $, Sedum Fol. ova-

libas fermis&c. HALL. fleiv. 39J. Tel. Hispanicum primuin

Clus. Hijf. 2. p. 66. Hisp. ic. p. 33 1. Anacampfèrel ma*

(*) Zie bladï. Zit, ï
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Kederlanden, gevonden wordt. Het is genoeg- IV.
^

zaam bekend , als een taamelyk dikke Steng 5ï.**^'

hebbende, geheel met Bladen, die bleekgroen , Hoofdt

glad en fappig zyn , bezet , cn op 't end een^"^"^*^

zwaare Kroon van Bloemen. De Kleur dei-lia?^""^

zeiven , die doorgaans paarfch is, doch ook

fümryds tvit ; de minder of meerder breedte

der Bladen en hoogte van 't Gewas, als ook

de p'aatzing der Kroontjes in de Oxelen

,

maakt Verfcheidenheden uit , welken voor

Soorten genomen zyn geweest.

Aan den Wortel heeft het langwerpige Knob-

bels, die onder de Winkelmiddelen geteld zyn

geweest en voor oplosfende gehouden, doch

het uitgeperfle Sap der Bladen is inwendig vaa

meer nuttigheid , als eene verzagtende en ver-

koelende hoedanigheid hebbende , gelyk het

Huislook in 't algemeen.

(3^ Huislook met Wigvormige effenrandige iir.

Bladen^ leggende Stengen en getuilde Bhe^ A^tZf^

't Gewas van deeze verfchilt dus aanmerke-

lyk van dat der voorgaande Soort, Zy heeft dia

Knob-

f3) Seium Fol. Cuneifarmibus integerrinjls Stc. Goüam

C. B. Pin, 287- Teicph. VI. Cepia Plancü. Ctua. llij}. U.

B. Hi/f. IH. p. 6st. rcleph. tertium. DOD. Fm^t. ijo. Tc',

siinus fempervircns. Lob. It. 390.

Ss S
u. DMi.. Vin. stvx*
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rvelke Vezel-

achtig zyn : de Bladen zyn ronder aan 't end en

Hoofd- blyven altyd groen , doch vallen 's Winters af,

sTL'K. B A u H I N u s merkt aan , dat dit Kruid gemeen

J^if^T 2y jn de Tuinen der Nederlanden. Het groeic

van zelf op de Berg - Rotfen in Provence.

IV. (4) Huislook m&t Lancetvormige Zaagswys*

jiitiT getandeplatte Bladen , een opjlaande Steng ,

sibetifch. mt een ongejleelde Bloemtuil aan '2 end,

In Siberië groeit deeze Soort , die veel fmal-

Ier Bladen heeft en geele Bloemen. De Bloem-

tuil , op den top , is als met een Kroon van

Bladen omriogd.

HhïiJum
Huislook met Wigvormige, holronde,

Lfteid.' een'germaate getande, getropte Bladen

t

kruipende Takken en een Bloemtuil aan 't

end*

In Tartarie , aan den voet van zekere Ber-

gen , als ook by Trebizonde , aan de Zwarte

Zee , is deeze Soort waargenomen , welke de

zonderlinge eigenfchap heeft, van Wortels te

fchieten uit de Oxels der Bladen. C^)

(4) Sedun, Foliis Lanceolatis ferraiis planis &c. Sed. Fol.

planis ace. sed. planis ferr. Cor. foliofl. H. Ups. n^-
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(6) Huislook met platachtige gehoekte Bladen IV.

en zydelingfe ongejleelde eenzaame Bloemen»

Dceze , die Jlekelig of Gcjlernd Huislook van Üuk?*
Bauhinus genoemd wordt, is doorhem vt.'

taamelyk naar de Afbeelding van Colü ^ ^ steuftlZ.

gefchetst, die 't zelve in Italië, op vogtige plaat- ceftemd.

fen , hadt zien groeijco. Zy fchyiit het Derde

Sempervivum te zyn van Dioscorides en

Pliniüs,* groeijende ook in Vrankryk en

Swit^erland,

(7; Huislook platte Bladen, een Takkige^^Jii*

Steng en gepluimde Bloemen, eorrê"eiu-

Ey MontpcUicr in Langucdok, by Gcrevc,

als ook by Halle aan 't Zoute Mcir, isditZaay-

Kruid waargenomen , dat men overal in de

Europifche Tuinen heeft. Men wil , dat het de

Cepcea\an DioscoRiDEszouzyn. Hetgmeic

eenigermaatc roifcleinachtigj meer dan een Voet

hoog.

(8) Huis-

(O Sedur^fol plariusculfs angulsiis &c. H. Cliff. t;*.

8.. Lugdi. 4f6. N. 2, Scd. Echinatum vel Scellatum F!.

Phtt^. 11. T. II. Cotyledon Stelhta. C B. Pi». Z9S.

(7) Sedttm Fol. planis, Caule Rimofo, Fl. paniculaiis. H.
Clif. 176. R. LugS. 4J«. N. 3. GOUAN Af»nsp. tzi.Scdum
•nnuum album oblongo PortuJ. minoris folio. MOBi». Hijt.

III. p. 47J. S. ic.T. 7. f. jy.Sedum Cepaca diifbum. ToURKf.
JnJ}. 2«3. Cepia. C. B. Pin. zs%. C1.ÜJ. hijl, II. p. 61.

Cam. Epil. p. 673. LOB. Ie. i9U

Ss 3
11. Desl, viu. STVK,
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IV. (8) Huislook met getropte Spatelachtig Lan-
Afdeel.

cetvormige Wertelbladen » en eens geheel

Hoofd- enkelde byna naakte Steng.

£edlL\i'
^" Palcftina is decze door Hasselqüist

i»nötict,m, gevonden , die de gedaante van 'c Berg Huis-

Bonfch."
ïook heeft , met een end Tros 7.0 lang als de

Steng, een lialf Voet hoogte hebbende.

IX. C9; Huislook met gepaarde Eironde fiomps

^^/yphi-
Vkezige Blaadjes , een Jlappe Steng en wr-

Uikbladig.
fpj-eide Bloemen.

De dikte der Blaadjes geeft den bynaam aan

dceze , die in Switzerhmd , Portugal ,
Spanje

cn Icalie [^Yocit, Men vindtze ook in Langue-

dok en Proveuce, op Steenige plaatfen. 't Ge-

was Vergaat jaarlyks en heeft laage Takidge

Stengctjcs , met dikke ronde Zeegroene Blaad'

jcs.

X. (10) Huislook met verfpreide Elsvormiêf

(t) Sedum rol. Radicalibus Fasciculatis Stc.

(f) Scdum Fol. oppoljtis ovatis ohtuus &c. GOUAN //'«J?"
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Blaadjes^ d

omgekromd,

Deeze groeit aan den Voet der Bergen ingTus!^
Europa , zegt L

i

n

n

^. u s. De Heer Hal- PenLgy^

LER zegt, dat zy op de Wallen en in de Vel-'"'''-

den by Bafel voorkomt. De zonderlinge figuur,

welke zy maakt, is uit de Afbeelding vanLo-

BEL blykbaar.

(Ii) Huislookwef Elsvormige vyfvoudi^ ^^^^
Sed^^R

geplaatjie Bladen ^ die van onderen los z'^n ptji^,

en getuilde Bloemen.

(12} llulslookmet Spilrondachtige fpitfe Blaad- ^^^ij-.

jeSf by den Wortel getropt, bet Kroontje cum?''''"

ruigachtig. Spaanfc'u

Deeze beiden zyn in Afbeelding gebragtdoor

den geleerden Dillenius, by wien men het

verfchil kan zien. De cerfte, by Brillol op de

Rots van St. Vincent gevonden , groeit ook op

de Muuren van fommige Steden in onze Neder-

lan.

ilis rcflexis. C. B. Pi». 183. Sedum Fol.

fcmicitculari. HAUL. Helv. 397. AizoJa

Subulatii quiKquefariïtn co«fettii &c. H.

*. 456- N. 4. GOUAN Mimp. txi. G«l.

W^. 124. Fl. Sue:. 388. Sedum ruptftre

sfis. DiLL. EUi. 342. T. zst. f. jn.

17. p.

. DlLL. Eïtlr. f. 331.
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IV. landen. Zy wordt gemeenlyk , naar 't Franfch

^"xf.*^ 'r»/5«ff Madame , by ons Tripmadam gcDocmd

Hoofd- en lomtyds tot groene Terrasien geöruikt.Som-
«TUK. jnigen hebben ze voor een zelfde Kruid, als het

^i^^/""-"' Omgebcogcnc ,
^'choiiden. De laatlte , in Spanje

ratuurlyk- voorkomende, heeft daar van denby-

naam. Haar Stengctjes vallen een Handoreed

hoog.

X n 1. ( 1 3) Hu islook met langwerpige , jiompe ,
Spil-

Jhim'!'
rondachtige , ongej'teelde , uitgebreide Blaad-

Wit. jes , en een TakHg Kroontje.

Onder den naam van Klein Huislook is deeze

op Muuren en Daken ,20 in onze Nederlanden

,

als elders , gemeen , groeijende ook op vogtige

Rotfen en bteencn. De W ntc Bloempjes, op 'c

end van de Stengetjes, welke minder dan een

Voet hoog zyn , onderfchciden het , in de eer-

ile opflag, van de anderen. Men kan het Kruid

tot verzagting en verkoeling gebruiken ; zo wel

als het Groote Huislook of Donderbaard,'tweIk

op 't end van 't volgende Hoofdftuk, in 't Ge-

flagt van Sempervivum , zal befchrecven wor-

den e;.

(14) Huis-
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(14) Huislook met byna Eyonde , aangegroeid IV,

ongefieelde , bultige , nagenoeg opgereg- '^^d^eu

te , overhoekfe Blaadjes en een driedeelig fJooFo*

Kroontje, «tuk.

Dit niet minder, by ons en alom, op derge-
J//"''

lykc plaaifen , als ook op droogc Velden, ge- ichcrp.

meen Kruidje , dat men dcswegen Muurpeper

noemt , bevat een Ichcrp Sap , 't welk fterk

doet braaken , zynde tevens ook Pisdryvcndc.

Zeker Kwakzalver heeft zig daar van , mcr eea

goeden uitflag, tegen de Derdendaagfe Koorts,

de Waterzugc en andere flecpende Kwaaien ,

bediend ; zo Boerhaave meldde. Twee
Oneen daar van liet hy adrekken in Melk of

Bier. Inwendig, nogthans , is 'c jicbruik gcvaar-

lyk; doch uitwendig kan het Sap tot Wond-
zuivering gebruikt worden. Het Kruidje is on-

der den naam van Illecebra minor in de Apothcc-

ken bekend. By de Duitfchers heet het Maucr-

pepfer en Katzen • traublein of Kattendruifjes;

by de Franlchen Pain d Oyfeau of Vogelbrood ;

by de Italiaancr Granellofa en Grafella; by de

Engelfchen Stone-Krop en Stone - Hoze ; gtlyk

het

(14) SeduM Fol. fubovatis , adnato - fcsfiJibus , giLbis

,

creftiusculis alternis &c. AT/jr. Mtd. 218. /ƒ. Clif.K. Lugdk,

Gou\N Mtnsp. Fl, neli. Sute. Sec. Hall. flelv. 396. N.

li. icmpervivuiB minus vermfculatum acre. C. B. f^n 283.

Illecebra f. Sempeivivum tcitium. Doa Ftmpt. 129. Loa.

II. DIEL VIII, STUK.
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IV. het ook by de onzen wel Bergknop genoemd
Afdeel, wordt. Op de Gelderfchc Heide, aan de kanten

Hoofd, van Zandige Bouwlanden by Haarlem en elders

STUK. in onze Provincie , als ook langs de geheele

^.^/""y Vrickhe Zeekust, aan de Dyken en elders > is

het gemeen.

C^S) Huislook metbyna Eyronde ^ aangegroeid

^'tl^JLTe. ongejleelde
y

bultige , nagenoeg opgeregte

,

zc-shoctig.
overhoekfe Blaadjes , die in z€s ryèn op

malkander leggen.

In gcflalte en kleinte komt dit Huislook, dat

ook allerkleinst genoemd wordt , zodanig met

het voorgaande overeen , dat fommigen hetzel*

ve daar mede verward hebben ; doch het ver-

fchik baarblykelyk door degroeijing der Blaad-

jes , die hier, gelyk in de twee voorigen , Worm-

achtig zyn : weshalve zy ook Vermicularis ge-

noemd worden. De Groeiplaats is op drooge

openc Velden der Noordelyke declen van Eu-

ropa. Het is geheel Smaakeloos.

xvT. (16} Huislook meteen epjlaande enkelde ^^aar-

(15) Sedum Fol. fabovatis Sec. GOÜAN Minsp. zii-

dum. C. B. P.n. 184 ? Settipetvlvum miaimuui. Cam.

(16) Sfdum Caüle erefto foütario annuo &c. F/. Su:c. jgi.

40 ï. Scdura iTiinimum noa scic Floie »ibo. RAJ- ^«i^- P'



D E C A N D R I A. 651

lykfe Steng; Eyronde ongepelde overhoek- IV.

fe Blaadjes i het Kroontje omgekromd.

Dceze groeit ook in de Noordelyke decIengTuK.

van Europa , en is in dat gedeelte van Swee- Pmtasf'

den , 'c welk men üpland noemt , op dorre"*'*'

Velden zeer gemeen.

(17) Huislook met een opjlaande Steng, plat- 3fvir.

achtige Blaadjes en eenigermaate Haairige r-uflZ,

Bloemjieeltjes, ^"S-'

Op Moerasfige Velden in Duitfchland, En-

geland , Vrankryk en Deenemarken
,

groeit :

deeze Soort , welke Moeras - Huislook van fom-

migcn geijocmd wordt. De zyddcclcjcs hebben

maar één of twee Bloempjes , paarfch van

Kleur.

Cl 8) Huislook met een opgeregte Steng en ge- xviil

tuilde Topbloemen. zwalu

Op de hooge Bergen van Piemont groeit dce-

ze volgens den Heer A ll 10 n i. Zy is aanmer-

kelyk ondcrfcheidcn van het Roodachtig Huis.

look,

C17) Sdum Caule creao , Fol. planiusculi?. Sed. paluftrc

fubhirfutum purp. C. B. Pi». 2S3. Sed. minus j. feu p^luftir.

Clus. H'/f- II- P- S9- Sed. pal. fecundum. GiD. Dan. T-

IL DEEL. VIII. STCE.
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.

IV. look, dat
,
gelyk ik gemeld htb, tot het Ge*

Afdeel ^^„^ Dikblad is betrokken. Het Stengctje

Hoofd- wordt maar een Duim hoog en de Bloemen
sTüK. zyn zwartachtig paarfchkleurig , zo wel als 't

^y-yfwr vrugtbeginzel.

P E N T H O R u M. Vyfpunt,

De Kelk is , in dit Geflagt
,
vyfdeelig, mcC

van geen tot vyf Bloemblaadjes, en het Zaad»

huisje vyfpuntig met vyf holligheden.

Fer'l'orum
cenigltc Soort (i^ is een Gewas , in

s7ïoitu!7 Virginic op belommerde vogtige plaatfen groei-

jende, dat naar de Water- Weegbree gelykt,

doch Bladen heeft als het Pcrfikkruid , aan een

Houtige Steng ; de Bloemen tot ccn kromme
Aair famengehoopt. De Steng is rond en een

Voet lang, met Bladen van een Duim, uit wier

Oxelen cenzaame Trosjes fchieten; doch het

hovende is in verfcheide kromme Aairen ver-

deeld. De Vrugt vertoont zig als met vyf Too-

rentjes ; wordende dit Kruid
, by die van Nieuw-

Jork, iVfl^ï/c/We geheten.

B E R G I A.

Ter eere van den vermaarden Heer Bercius,

te Stokholm , wien de Kruidkunde , wat de

Kaap-

fi; Icnthorum. SyiU Nat. XII. Gea. si&- ?• J^T- ^>f-

XIII. Gen. jto, p. is9. GflO». ^ir^. 51, 7>-
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Kaapfche Planten aangaat, veel te danken hcefc, IV."

is dit Geflagt benoemd. Aroza^

Het heefteen vyfdeoligen Kolk en vyf Bloem. Ho^f'd^J
blaadjes , met een Zaadhuisje dat byna Kloot- "uk.

^
rond is, vyfliokkig en vyfkleppig, bevattende

'

veele Zaadjes.

De eenigfte Soort (i) is een Kaapfch Kruid- i. 1

je, de gelUltc der Ammannia hebbende, mee cfpl7r!*
]

een Stengetje van een half Voet hoog, regtop. »^"pic'»c.
]

üaande, clFcn en Sappig. De Bladen, aan het-
j

zelve, zyn gepaard, Lancetvormig , een weinig 1

ftomp , zeer fyn getand , uitgebreid. De liloe-
]

men komen in Kransjes, ongelteeld, zeer digc <

by elkander voort, cn daarop volgen de Zaad- '

huisjes, die, naar ""l uitwerpen der Zia:!cn,\vyd

open (laan blyven , als een Raderachtigc Bloem ,

tervpyl hunne Klepjes naar Bloemblaadjes gcly- i

ken. Dit maakt een aanmerkelykc byzonderheid
j

uit van dccze Plant. ]

G R I E L O M. Grootbloem.

Een vyfdceligen Kelk en vyf Bloemblaadjes

met blyvendc Meeldraadjes, heeft dit Geflagt;

waar op volgen vyf ecnzaadige Zaadhuisjes.

Hier van is ook maar ééne Soort (i), insgc- r.

Duijbi«iij.

(1) Bergia. Syst. N*t. Vt%. XIII. Gen. ijo?. p. ij».

(,) Grielum. Syfi. Nat. XIT. Oen. lus. p. Jif. r>f.

Xlll. P. V6o- Geranium grandifloruna. Sf. PUfU. jfS. lU-

II. DIII.. VIU.
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IV. lyks aan de Kaap groeijendc , bskend , van welke
Afdeel.

^^^^^ J. B u R M A N n ü s , uit hei Kruidboek

HooKD van wylen den Heer W i t s e n , de Afbeelding

STUK. aan 't licht gegeven heeft. De Bloem, die Ra-

J^t^^^'
nonkeiachtig is , munt in groote uit, en hier-

om was die Kruidje ook Crootbloemig Oije-

vaarsbck genoemd. Uit een Vezelacheig-an Wor-

•tel geeft het Kruipende Stengctjes , mee fyn

Vinswyze verdeelde Blaadjes , aan 'c end van

welken groote vyfbladige Bloemen voortkomen,

op lange Steelen, in een fpitsbladige Kelk ver-

vat. Daar binnen zyn vyf fpitfe Vrugtbeginzels

,

die een Kroontje maaken in 't midden van de

Bloem. Of het Bloemen van verfchillende Sexcn

heeft , dan of in fommigen de Vrugtbeginzels

verwelken , is niet zeker.

O X A L r s. Klaver • Zuuring.

Een vyfbladige Kelk ; de Bloemblaadjes mei

de Nagels famengeheclit en een vyfhoekig Zaad-

huisje, dat aan de hoeken open fplyt, maaken

de byzondere Kenmerken van dit Geflagt uit.

Het bevat thans zefticn , meest uitheemfche

<-n veele Kaapfc Soorten , die in twee Rangen

verdeeld zyn , naamelyk

* Met de Bloemflcngen uit den Wortel.

T. (O K^Iavcr-Zuurini^ met eenblaemige Bloent-

mo?JlfL Jiengen en enkdde Bladen,

O) 0>nU$ scapo unJfloro, Fol. fimplicibus. S^l. Nat-^ii'

XIU. <i«n. i»2. p. |6o. Ma>it. z^$.
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Aan de Kaap der Goede Hope, op den top IV:

van de Staart des Leeuwenbergs , is deeze waar-
^if

^'

genomen door den Heer Koejsig. Zy heeft Hoofd*

een Bolachtigen Wortel, met de Steelbladen als*"^"^*

die der Madelieven , de Steelen langer en deJly^'^'

Bloemen grooter dan de Bladen ; waar tusfchen

veele Draadachtige Stengetjes of Steeltjes uit-

fptuiten.

(2} Klaver -Zuuring met eenbloemige Bloem- ^^^-^.^

Jlengen , drüvoudige Jlmp Hartvormige Acno/ti^.

Bladen en een getanden WorteU
Gewoonc.

In de Bosfchen der Noordelykc en middelde

dcclcn van Europa, als ook in de Koornlandea

en Moeshoven van ons Gewest, groeit dit On-
kruidje, dat men 'er gemeenlyk noemt Klaver*

Zuuring ofook Koekkoeks - Brood. De Duitfchers

noemen het Buch-Ampfer of Kukuckskohl , de

Franfchcn Pain de Cocu , de Engelfchcn Wood-

Sorrel. De Griekfche naam Oxys , door Touii-

NEFORT gebruikt, zietalleenlyk op den zuuren

Smaak; weshalve ook de Ridder dien van Oxa-

lis , de Zuuring betekenende , daar voor geno-

raeo

(z) Oxslis Scapo unifloto , Fol. ternatfs &c M^t. Mei.

ai6. H. CUff. i7s. R. Lu^ib. 4i». Fl. Sutc. as. Fl. BeJg.

I2J.KEAM. Au/Ir, 117. Stc. Thfolimn acftr>fum viilgare. C
B. Pin. 330. DOD. P/m^. S7l. Oxys ?liniar,.i. Lob Ic. 11.

TOÜBNF. In/i. tS.

II. DEKU VItr. tTVE*
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TV. men heeft Anderen noemen 't Trifolium acetO'

^Tif^ >w of Azynachtig Drieblad , en ia de Winkels

Hoofd is het onder den naam van Alleluja , wiens

STUK. afleiding onzeker is, bekend. Lujula vindt men
^yyf^y- ^jgc ook getyceld.

Niets gemecner aan de Wortels der Boomea

en in lommerige Heggen , in ^itzerland, dan

dit Kruidje , zegt H a l l e r ; 'c welk een

Schubbigen Wortel met Tandjt^s heeft ^ waar

uit een trop Bladen voortkomt , op lange Stee-

len. Hartvormig, drie in getal, met de punten

aan elkander gevoegd op den top van het Steel-

tje , en ruig door lange Haairtjes. Andere

Steekjes, die Bladerloos zyn, draagen een wit-

te Bloem met roode Aderen. Men vindt het

ook fomtyds met paarfchc Bloemen of met

bonte Bladen , waar van W^einmann de Af-

beeldingen voorftclt (*).

Het geheele Loof is aangenaam zuur en zeer

lekker van Sraaak; waar van het mooglykden

naam van Allsluja , die ecne verheuging bete*

leent, bekomen heeft. De Syroop van het Sap,

cn de Konferf van de Bladen gemaakt, is der-

halven een zeer nuttig Ingrediënt van Koeldran-

ken in hecte Koorifen , daar het de Verrotting

wederftaat. Ten zelfden oogmerke kan het ook

in Vieefchnat gekookt worden , in plaats van

Zuuring.

(3) Kh-

(•) iWS.,4 Haat N. II , « «n rl. 10, j.
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C3) Khver-ZüUYinc; met eenbloemige Stengetjes JV;

en drievoudige uugerande kantkaairige

Bladen. Hoofd

Deezc Kaapfe verfchilt niet alleen door haa-'^^^^J

ren Bolachtigen Wortel , maar ook door het Oxa'ih

Gewas, van de vooriraande. De Bladen 7yn ei-J"Jfithe!

gentlyk Klaverachtig en dc Bloem is zeer groot

;

terwyl het Kruidje de Stengetjes maar een haN

ve Span hoog heeft. Haar Kleur is paarfchachtig

met een geel Pypje of fomtyds ook geel. De
Stempels , die gepluimd zyn , vcrtoonen zig

daar buiten.

(4) Klaver- Zuuring met eenbloemige Stenget- ^Y^^

jes en drievoudige half UveecLelige Blaad- vang Aot

jest wier Kwabben Lancetvormig zyn. -

Deeze Virginifche heeft een enkelde Steng ,

die uit den Wortel door de Aarde opfchiet, met
'

een Kroontje van negen Bladenen ééne Bloem,'

van largwcrpige figuur.

(5) Klaver - /Airring met eenbloemige Stenget' v.

jes en drievoudige tweedeelige Blaadjes. c^jlé'

Drie

(3) Oxalh Scapo unifioro , Fo!. ternatis iiidlviCs Sec. Rs-

üice 'mi jofa ïï. Cliff. R Lu^dh. 458. Ehkkt. I'iU. T. 10.

f. 2. OXil.d. affiuis. BRKVN Cent. 102. T. 4Ö. Ox s BullioFa

Afr. rütundifolia. Comm. Hort. I. p. 41. T, ar. Oxys hul-

hoU tnfolia hirfuta. Buhm. Afr. 67. T. 27. f. j. Shb. A'öi.

Scapo lulifloio , Fol, «
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IV. Drie Afbeeldingen van dergelyke Kaapfe

Plantjes , die een Bolaehtigen Wortel hebben,

Hoofd- door den Hoogleer^iar J Burmannus ,zyn hier

•TUK. t'huisgebragt. De Bloemen waren in allen geel,

VI. (6) Klaver -Zuuring meteen Kroondraagende

jrjw. Steng , drievoudige fiomp Hartvormige

viüierte. Maden en de Kelken Eeltig gepunt.

Naar de volgende Soort gelykt deeze , die ia

Noord- Amerika groeit, vry veel ; inzonderheid

wat de Bloemen aangaat, maar de Blaadjes ver*

fchillen aarmerkelyk. De Wortels beftaan uif

verfcheide Schilfers als die der Leliën , en 't is

^ouderling, dat dit Kruidje op zyne Stengetjes

Bolletjes draagt. Het fchynt, volgens B

A

wi-

st e R , zeer zuurfappig te zyn.

PeiVIpr^.
Klaver- Zuuring met een Krmndraagenit

L3iigaceü- Steng , de Bladen drievoudig byna in tweeën

gedeeld , en aan de Tippen van onderen

Eeltig.

De twee Afrikaanfche Plantjes, uit hetWerlC

(6) Oxalis Scapo Ur

Flore purpureo. naON.

giniana Rad. Lilii mod

102 , f. 4. Trifolium



DECANDRIA. 651)

van Óen Heer Burmannüs hier aangehaald , IV,

verfcbilJen niet alleen m de Wortel, maar ook ^^^|*-'''"-

in de figuur der Blaadjes die in c}o eene moog- Hoc^ d-

lyk de gedaante van een Gcitenpoot zoud'.n

kunnen hebben; doch zy komen in de langte „.C"'"'^^

der Bloemftengetjes ovrreer. De Bloemen zyn

geel en groot: het Loof is zuur.

(8) Klaver - Zuuring met eens Kroondraagende

Steng en gevinde Bladen. /uiva.

Gerocligt

Dit Kruidje , zeer onvolkomen afgebeeld door

Zanoni , is reeds bekend geweest aan Clu-
sius, die deszclfs wonderbjare Eigenfchappcn

befchryft. Het groeit opCoylon, aan de Kust

van Malabar en in andere deden van Oosundie ^

gelyk ik eenigen daar van , gedroogd , van Ja-

va heb bekomen. Uit den Wortel fchict een

Stengetje, van een Handbreed of op 'c hoogfte

een Span lang , 't welk een Kroon draagt van

Bladfteelen , met twaalf of veertien paar Vin-

blaadjes , naar die der Tamaryn of Lombartfe

Linfen gelykende. üit die zelfde Kroon komen

de Bloemftceltjes voort , weinig langer zynde

{%) Oxalis Scapo Uinbell. Fo!. pinnatis. Fl. Zt^l. iso-

Oxyoide» Malab. feni.tiva. GARC- Phil. Trans. 1730. p.

379. T. 1. Herba Mimofa Malabarcnfiam. ZXn. Hifi, 199-

dan

podii.

T. Js

riw. Clüs. Exot. Z90. Hcrba viva Fol. poly

Fin. 2J9. TodJa Vaddi. Hert.^ Mal. IX. p. 33.

Tt a

II. D»»*.. VIII. STU«,
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IV. dan de Rladfteelen , aan 't end een Trosje g€e-

Afdeel.
|g Bloempjes hebbende en daar op volgen ge-

HooFD* fternde Zaadhuisjes.

STUK. Dit Ouscindilch Gewasje heeft allereerst een

tQ^^^' voorbeeld gegeven van de Gevoeligheid van

fommige Planten , naderhand door de Mimofaas,

weiken men hier levendig in de Tuinen of wel

in de Broeihuizen houden kan , gemeen gewor-

den (*). Zo iemand dit Plantje , terwyl het

groen en in zyn fleur ftaat, met de Hand wil

aanraaken, ja zelfs te caby daar aan komt, laat

het aar.flonds zyne Blaadjes vallen; ja, indien

men 't weezentlyk vat , verflenst het onmid-

delyk. Sommigen hebben dit een Schaamachtig"

heid genoemd, en Romphios zegt, dac de

Blaadjes van onderen paarfch zyn , welke Kleur,

dus voor 't Oog verborgen wordr. De
maaken e lkander wys , dat het van (

kina; van een zuivere Maagd minder te lydeQ

hcb^e , en hunne Tovenaars bedienen zig,

vecle opzigten , van dit Krui !j'> ; doch 'c is

zeker, dat het na de aanraaking zig aanftonds

weder oprcgc en in zyn voorig aanzien her-

ftelt; als ook, dat het van Regen of Wind de

zelfde aandoening hebbe ; ja waarfchynlyk by

Nagt
, op dergelyke manier, flaape (t)-

voegt 'er by , dat het meest aan den Voet der

palm-

Zie ir. D. vr. STWK, bhdz. 437 , «2.

(i) Zie H. D. I. STüK , bhdt. 5. Ook noemen de Pof*

tugeeze Indiaanen het deswege» DtrmüUra , dat i$
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Palm- of Dadel en Kokosnooten - Boomcn groei- IV.

je , waar op dan ecne Zicfpoeling gemaakt ^"
J"'"

vs^ordt. Dc Eloempjcs verwelken insgrlyks , f:r.>^'o.

zo dra mcnze geplukt heeft. Ook fpri -^'n
'^^

Zaadjes , wanneer zy ryp zyn m 'er
, J^'"""^^

op fchy-nt 3 dikwils uir d: Zna ; , ;j .vt"'^'

i]a:>r kykt , in 'c Aangczigt ; 'c v/;;k f-rt r; -

>

der , voor de bygeloovigc Indiaacen , nog meer

vergroot.

* * Met de Steng overhoeks gebladerd. gJr.

^

(9) Klavrr- Zuuring wzef eenbhemige Steelen ^^oS^'
een Takidge Steng., de ' laden d'orgact72s ge-^^'^^'

kranst , Liniaal ,uitgerand en aan de tippen

van onderen gebaard.

De beide Knapfe of Afrikaan fche , van den

Heer BuRMANNUs, hier aangenaaid
, fchynen

veel overeenkomst te hebben. Van de Zuurheid

van derzelver Sap , die in de Gevoelige ge-

heel ontbreekt, wordt hier niets gemeld.

(10) Klaver- Zuuring met eenhloem. Steelen, ^

(9) Oxalis Pedanc. unifloris , .Caule Ranaofo &c. Oxys .

Eulljofa ttifolia &c. Bubm. ylfr. 6j. T. 27. f. i-
fi.

Oxy$

Balbofa anguftifolia &c. rd. ihid. f. 2. Oxys Afr. Fol. te-



66X TiENMANNïGE KrUIDÊN.

ten getakte Boldraagende Steng ; de Bladen

doorgaans gekrans c , de Blaadjes Jiomp

Hartvormig.

(11) Klaver- Zuuring met eenblocm Steekn ^

de Steng zeer enkeld ; de Bladen driemi-

^' dig ruigachtig , de Blaadjes onyerdeeld.

(12) Khvcr-Zuuijr'g met eenhl Steeltn,een

byna enkelde Steng ; de bove'.Jle Bliden

getropt , de Blaadjes tweekwabbig gemikt

hebbende.

l>czc drie, door het gezegde onderfcheidcn^

zyn alcemaal J|Caai fe of Afrikaanfcbe Plann'es,

%an weinig hoogte.

(13) K'iver - Zuur Hf? met Kroondraagcndt

Steeltjes en een verfprcid Takkig Sten-

getje. Kla-

Ox^lis Tcd. unifl. Caule fimplïcisfimc. Sec. ^ï""'-

i4t. Oxilis BolHofa »(c. a^JRM. vJ/r. 70. T. 1». f. 1- Oxalil

Afr. BuUioCific:. PLUK- Amaitf,. 264. T. 434- f- 7-

(iz) Oxalii Fcd. unifl. Caule Ompüciori Sec. Mant. iS9'

i, C3ule Rsmofo diffufo.

ITO Floi«. CLUS. Hij}- II-
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(14) Klaver -Zuuring met Kroondraagende

Steeltjes en een oj^Jlaand Takkig Stengetje.
'^^

Deeze Ge^'oorndc Klaver - Zuuring , fdussr
:

genaamd om dat de Zaadhuisjes zigais Hnorn- )

tjes vertoonen , zynde byna een Duim !ang;)y?,^5

fchynt , in haareVerfcheiJen heden, vry algemeen "^'^

over de heete declen des Aarub odems verfpreid

te zyn. Die Amcrikaanfche van Fe u i l l6 t en

D 1 L L E N lü s , immers, vi'elke op de Derfien-

de zyn aangehaald > verfchillen van de Krui-

pende Europifche , welke in Spanje , Provence

en Italië , groeit , meer , dan de Virginifche

daar van verfchilt ; uitgenomen dat decre laatfte

een overblyveod , de andere een ].)?.vvr Kvuid-

je zou zyn. Het gene ik uit Oostindie ont vangen

heb ,
fchynt ook , door zyne Stangetjes , meer

naar het Geftrtktc te gelyken. Rümphids
zegt, dat het in Ooftindie, zyns weetens, ner-

gens in 't wild groeide ; immers niet op de Oos-

telyke Eilanden 5 maar alleen op gebouwde

Gronden en in dc Tuinen , zo van zelf als door

Zaad, Dit kan , omtrent het gene in onze Ne-

derlanden voortkomt, ook plaatshebben: want

het is zonderling , dat het hier inlands zoude

«yn, en niet in Engeland, Vrankryk omllreeks

Pa-

(14) OxaJis Pedunc. Umb. Cau^e Ramofo erefto. Gjio».

Kirf. lói. BROww. Jam. ui - Oxys Americanaluteaereaior»

ToüBNF. Injt' 80. Ttifol. Acetofum Corniciil. luteuaa majui

rg^ncuo.. Mo^is.
^,

. .

II. DEI!.. VIII. 5TXHI,
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Parys, noch in DuiLfchland. Aan de Kaap hadt

' R p M p H 1 ü s hetzelve , in groote menigte , om-

trent het midden der voorgaande Eeuw, wild

zien groeijnn ann den Voet van den Leeuwenberg
" en daaromflreeks ; zo dac men het by p;eheele

hoepen vcriradcrde , rn benevens andere Kruiden

naar de Schepen luagc, om tot Moes te gebrui-

ken : waar van , die met hec B'aauwfchuit behebt

waren , vce^ biat gevoelden.

Dit Kruidje , dan , vrrfcliilt zeer in hoogte

cn gc^^as : zyndc het Europifchc , 't wdk in

Sfanjo gvocit , volgens Clüs ,üs een Plantje

d.it lar?s den Gron ! kru'pt in"c Ta'^jcs van een

8, n of wat langer; tcrwyl ha Pcruvinarrcne,

van F e u I ll e e , een opgcrcgt Srtn.p;' tje hadt,

van V/cl cf'n Vingerdik en rv/cc Vocu-n hoog.

frt Ain'i-'rinfclje van D x l l E n i ü s , uit

KaroÜ'.a afkomaig,dat derhalve liet Virginilche

zal zyn , hadt ook ren rp-^ere^t SrcnR;ctje. De

Blaadjes komen n igenc;^' '..ct die van deGewoo-

ne Klaver - Zuuring of Zuurklaver , gelyk KuM-

p n I u s dezelve roemt , overeen en zyn ooK

zuur van Smaak. De Bloemen zyn in alle de

Vcrfcheidenhcdcn geel , cn taamelyk groot.

Ten opzigt van de Zaadhuisjes heeft mede iets

dergelyks, als in de Gevoelige plaats; dat naa«

mclyk , als zy ryp of byna ryp zyn , het Zaad

*er , als menze aanraakt, uit fpringt, en wel

door vSpleetjes die weder toegaan ; zo dat mee

naauwlyks zien kan , waar het uitgéfprongen zy.

pok is dit Zaad ruuw
,
gelyk iü dezelve, en



D E C A N D R I A. féS

de Blaadjes fluiten zig insgelyks by Nagt of IV,
,

flaapcn, als van die gemeld is/ ' AfdegV

Van de C/Ostindilche Gehoornde Klaver Zou Hoofd*

ring is, zo 'c my toef hynt, nog geene Anxel-«'^'"S'

ding ^^;egcven. De Hoo<>Ieer3ar J. Buuman-
Nüs heefc ,

op zyne Ccylonfche, wel die van

P L u K E N F.T ann!?;e n )l i
, i^rmamd Huiuwdraa'

gend, rmdhladig, p,lad r.rieblad of Klavér ,met

geele Bloemen van Madras/ (*) : doeh mf n be-

hoeft dezelve maar mee een oplbg te befcliou-

wen, om te zien , dat zy niet het allerminfte

flrookt met de Europifche van C L u s i u s , waar

mede nogthans die van Kumpu lUS, zo wel

als die op Madéra , een Eiland in de Atlanti-

fchc Oceaan , door S l o a n E waargenomen

was, overeenkwam Cf). De Heer N. L. Bür.
M A N N üs zegt, dat Jaarlyks een Verfcheiden-

heid , van decze , uit Java gezonden wcrdt mee

een kruipende JVortel; maar voege 'cr niet by,

wat dit z'-ggen wil: want de vSpamfche fchiet,

hier en daar, uit haare kruipende Rankjes Wor-

telen ; zo Clüsius zegt en afbeeldt. Nog-

thans is dezelve , zo zyn E l. aanmerkt , wel

mderfcheidm van de Gehoornde Klaver -Zuii- .

ring van Ambon , door R u m p h i u s gemeld.

Ik

JI. DiEfc. VIII. STUK.
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IV. Ik voeg derhalve een Takje van de mynen,

"'^''xu^^*
'^^^ Batavia ontvangen , tot opheldering hier

Hoofd- nevens^ waar uit blykt, hoe de Oostindifche,

STUK. g|3^. Vrugtmaaking , met de Europifche

vt^'^^"^' overeenkome. De Blaadjes zitten , even als in

pl.li. alle de oude Afbeeldingen , met haar drieën op

o^'fciiidi-
^^'^ Steekjes : zy zyn niet rond , maar

iciic. Hartvormig, met dc Punten naar elkander toe-

gekeerd en breeder dan lang. De Zaadhuisjes

komen Haauwachtig voor, als Hoorntjes, doch

zyn allen enkeld : zo dat 'er ik 'er geece Kroon-

tjes -draagende eigenfchap in kan befpcuren.

XV, (15) Klaver. Zuuring met Kroondraagende

rrutÜLs. Steeltjes , een Heefterige Steng en drie-

Heciteiige. voudige Eyrofide Blaadjes , het middeljte

gejleeld.

De Bladen of Blaadjes zyn in decze geheel

verfchillende cn het Gewas is ook anders, maa-

kende een klein Hceücrtje , met opftaande

Stengen, die in driebloemige Bloemfteeltjesuit-

loopen: terwyl het, volgens MiLLER,geeIe
hangende Bloemen heeft.

XVI. (16) Klaver -Zuuring met tweedeelige getroste

p.todb.oc- Bloem-

Oxys C.iule ctefto Fiuric MiLL. Dia, 7. Oxys luiea Fiut.

Tiifolii Biiuminofi facie. PtOM.5/»c.i./f.ii3.f. i-

to. Trifolimn Acetofum mhro flore. Babb Rar. «4. r. ii j9»

Bocc, Mus. ir. p. 6j. T, 5 1. Oiys Rüfco fljte cie^l"»"

lEOiJUL. Piruv. II. p. jiu T, i3.
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Bloemfieeltjes en eene Takkige opfiaande IV. 1

Steng.

D-ezc , door Barre lier afgebeeld enjrus!"' \\

Anicrikaanfche Zuurklaver met roode Bloemen Pemasf*

getyLcId, Ichynt anders veel overeenkomst te"*'** *

hebben met de voorgaande Soort Die van Feuil- "\

LéE - hier 'oor den Ridder aangehaald, ver- 1

fchi'c grojtelyks van beiden, doordien zy de ,1

Blaadjes niet Eyrond noch puntig, raaar ,
gelyk ^ \

in de Gehoornde
,
Homp, uitgcrar .1 en omge- -

keerd Hartvormig heefr, Hy merkt zelf aan , ;

dat zy de geftalte en hooj>te hebbe van de j

Amerikaanfche geele , meer opfiaande , van 'J^our- l

KEFORT , op dü Gcarckcc aangehaald, en ia
]

allen deele r.aar dezelve gelyke, uitgenomen
|

dat de Bloemen op langer Steeltjes voortkomen 1

en bleekrood zyn. In 't Ryk van Chili , waar 1

hy ze vondt, werdthet Kruidje Cm//c gen.iamd , .1

dat men 'er , mee andere Planten gemengd , |
gebruikte om te verwen met vcrfchillende |

Kleuren, Op vogtige plaatfen groeide hor, en I

was van een verkoelende aart. Zyne Klaver-

Zuuring met een Kegelachügen Wortel
,
op de

Bergen van Peru gevonden, hadt ook Blaadjes

als de gewoone , maar een zeer groote geele rood

gcflreepte Bloem.

Agrostemma, Koornvlam.

Van dit Geflagt zyn de Kenmerken ; een Kelk

die eenbladig is en Lederachtig: vyf genagelde

II. DIEL. ViH.
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IV. Bloemblaadjes , met een (lompen onverdeelden

^'"^^(f" Rand; het Zaadhuisje met écne holligheid.

Hoofd- Dewyl behalve de Tuinplanten , Kroon-Lychnis
STUK. genaamd , hier toe ook twee Vcldplanten be-

v^ff"^' trokken zyn, zo is het getal der Soorten, alte-

maal Europifche, vier, als volgt,

I. (i) Koornvlam die ruig is , met de Kelk even

maCiiU' ^0 groot als de Bloem , de Bloemhkadjes

*
Zwarte

onverdeeld en naakt.

Onze Ridder hadt bevoorcns dit Onkruid ,

onder deezen Geflagtnaam , van de volgende

Soort afgezonderd , zeggende , dat 'er geen

deel was in deszelfs Vmgtmaaking , welk niet

in figuur en proportie daar van verfchilde (*>

Het komt overal in Europa voor, onder 'tKoorn,

cn heeft niet alleen een donkere Bloem, maar

ook een zwart Zaad , waar van het , by fommi-

gen, den naam heeft. DeFranfchcn noemen het

la Niëlk des Bledi , om dat het Zaad, 't welk

men dikwils onder 'c uitgedorfchtcKoorn vindt,

het

CO ^fr6j!emmahhCntJ,C?Ll On. stquantc. Syjf. l/at.Xlh

ji6. OïD. D^. 576. Kram. ylu/Ir. izg, Go'JAN Metsp.

ii2. ÜEH. Frov, 41S- Agtoftemtna. H. Clif. ns- Fl. Suee.

3 8S. 407. R. J.ugdb. 449. Lychnis Segetutn major. C B«

Pin. 204. NigeUaftrum. DOD. Pempt. 173. pfcudr. - Me!an-

thium &c. Lob./-:, jg. Lolium. FucH». Hiji. 217. Githago.
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het Brood bruin maakt, even of het gebakken IT.

ware van Zwart of bedorven Koorn. Het: wordt

'er ook, hoewel niet kwaad van hojdanigh?id, F

bitter van en de Vogelen laaten dit Zaad leg-*'

gen, als bet onder iiiin Voeder gemengd is

De EngcHchen noemen het Kruid Cockls, als

of het Zaa j naar een Slakhoornije geleek j doch,

meteen Vergrootglas befchouwd , zweemt het

meer naar een Egeltje (f). Wegens des-

zelfs zwartheid hecten de Italiaanen het Kruid

Cithone en daar van heeft T k a g u s de bcnaa-

ming Giihago afgeleid; als zynde hetzelve, ge-

]yk men zegt ,
git zwart. De Duitfchers , zege

hy, nociTcn 't zelve Grosf Raden: zynde dir

woord. Rade of Ratte , misfchicn van dc Ra-

derachtigc figuur de& Éaads oirfpronklyk. Ge-
meenlyk heet het Kruid by hun f^eld - Naglein

of Kom Naglcin en Kornrofen ; wegens de

Anjciicr- of Roosachtige figuur der Bloemen,

die ook eenigszins naar de 'Nigelle - Bloemen

gelykcn : weshalve het by ons Koornroozen of

Negélbloemsn, en by fommige Boeren Bolderik

getyteld wordt.

Het Kruid heeft de Steng meer dan een Elle

hoog , rond, met lange fmallc Bladen als die van

Prey;

(*) Dat men dit Onkruid ook in Suriname heeft, gelyk

(t) Seinen, Microscopio confpeaum, Echinuni ia fc coa-

globatuin non male exprimit, Raj. Hi/l, Plant. p. 9^9.

II. MKL* YIIL «rUK,

ir.

XI.
^

[OOFO*
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IV' Prey ; doch is over 't geheel ruig , en draagt
Afdeel.

^^^^ B!o-m, die de Blaadjes aan

HooFD' den rand egaal of niet ingefne^den heeft, don-
STUK.

j^^j. ^^^yCcIi en fomiy's ook wit van Kleur. De

y^S""^' Kt^Ik , waar uit dezc'lve voortkomt , is Cylin-

drifch cn heeft vyf lange puntige Slippen, welke

tuslchen dc Blocmblaa Ijes ver uitfleeken. De

ticD Meeldraadjes konden onder 't Vru_n;tbegiQzeI

voort, 't welk vyfhockig Kegelvormig is, met

dikke gepluimde Stylen voorzien. Het Zaad is

redelyk groot, hoekig en geftreept.

iT. (2) Koornvlam die Wollig is , met Eyrond

mf^T' Lancetvormige Bladen en uitgerande Bloem-

T"i k-
itaadjes , gekroond en Zaagswyze getand*

Een fraaije Bloemplant, die twee JaarenJeeft,

maakt deeze in de Hoven uit, komende op de

Velden in Italië , als ook op veele plaatfen in

Siberië voor , zo L i n N^ u s zegt. Den naam

van Lychnis voert zy by uitmuntendheid, en in

't byzondcr dien van Lychnis Coronaria , als in

dc Kroonen, Kransfcn of Blocnitujlen , door de

fchitccrend paarfche Kleur haar'T Bloemen, uit-

muntende. In *t Franfch noemt mcnze, deswe-

gen , Oeillets Dieu oï Coquelourde , in 't Neer-

duitfch

(2) ^rofle'nma

GOUAN Mon^9. zl

174. K. Lutdh. 4,
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duitfch Chrijius - Oogen , in 't Engelfch Bofe- IV.

Campion, De Duirfchers heetcnze Marièn-, Frou ^^""^^

m- of Heml - Roosjes. Hoofd.

Uit een Vczeligen Wortel fchiet deeze Plant ^"T"^-

getakte Stengen van een Elle hoDg , die, zo

wel als de gepaarde Bladen, met een dikke zag-

te Wolligheid als Fluweel, wit -Afchgraauw

van Kleur , bezet zyn. De Bloemen , die op 't

end der Stengen en Takjes, eenzaam, uit een

geplooiden Kelk voortkomen, zyn plat en rond,

in 'E midden een Kroontje hebbende van tien

uitfteekende Puntjes. De Kleur is doorgaans

paarfch , of ook bleek , hoog en fomtyds Vuu-

rig rood. Men vindtze , bovendien , met dub-

belde of volle , met geüippelde en met uitte

Bloemen. Het Zaad is klein.

(3^ Koornvlam die Wollig is , met getuilde "r.

Bloemen en uitgerande Bloemblaadjes. ^^fSs"^

Deeze draagt de Bloemen in Kroontjes of^^'*''*»"-

Tuiltjes op den top der Stengen of Steeïen,

gelyk de Primula Veris, en mag daarom teregc

Gekroonde worden getyteld. Zanoni noemt-

zeSwitzerfche;doch zy groeit ookopde Alpifche

BOCC. M»i. T. 4a. HALL. Htlv,

II DBBI.. Vm» ST««>
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IV". Bergvelden in Provence j naar den kant vaii

^"xu^^ Itnlie. De Sieng is een Voet hoog, naauw-

Hoofd- lyks getakt en draaft een Tuiltje van Rooze-
STUK.

kleurige Bloemen , meest met die der voor-

^i^/'"'"' gaande overeeu komende ; docti de Bladen zya

wat breeder en met gelyke Wolligheid*

IV. C4) Koornvlam die glad is, met Linia'aU

wfcÏT" Lancetvormige Bladen en uitgerande gé-

^mmti
kroonae Blomblaadjes,

Op de Gebergten van Sicilië was deeze,die

naar de cerrte Soort wel allermeest gelykt,

door BoccoNE waargenomen en door Mo-

RisöN afgebeeld , aan wien de Leidie Hoog-

leeraar Hermannus, vervolgens, de zelfde

Plant zondt , die door hem aan de Kaap dér

Goede Hope was vergaderd. Dc gladheid der

Bladen onderfcheidtze voornaamelyk. Ook zyn

dc Slippen der Kelken hier veel korter dan de

Bloem en niet uitfteekendc : dc Bloemblaadjes

meer uitgegulpt en in 't midden met Puntjes,

welke de Bloem, even als de Hemelroosjes,in

'c midden gekroond mi^akcn
,

ficrlyk Rooze-

kleur.

27. Pfeudo'Mcl.

. Pfeudö . MeUaih
T. }9h
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Ëen langwerpige, niet geribde , noch geplooi- HoJkd- 1
ilo , rcnbladige KeUc : vyf genagelde Bloem- «'^"'ï'

- ,1

blaadjes , met den rand eenigermaate in tweeën J"*"^^-
'

gedeeld en eett vyfhokkig Zaadhuisje; maakt 1

de ondcrfcheiding van dit Gellagt , hetwelke

LiNN^üs , als by voorrang, den naam van *

Lychnis, aan de meefte Soorten van Silene en i

Agroflemma in *t algemeen gegeven geweest, ;

alleen hecfc laaten behouden. Ik zal denzelven,

om dat hy gemeen lyk bekend en in gebruik

is , fchoon hy Kaarshlom kon betekenen > niet

verduitfchcn.

Aït , mjeQendce's Europifche Soorten, zya

'er in vervat , te wectem

(O Lychnis riitt getroste Bloemen aan den u
top van een lange Steng. cflI^Z

Dit laatfte voeg ik 'cr hy , om dat dceze in Konftand*
:

iangte of hooc^te uitmunt boven alle andere Soor-"°^^^*

ten van Lychnis. Zouden ook de Fraijfchen haar

deswegcn Non pareil noemen, gelyk Fabri-
c I u s zegt , en (ie Engeirchen J^onefuch , dat

is 3
'

(t) Ljchih Flaribus Fasciailatls f*aftipiatis. Syji. ?fat. XII.

Gen. 5«Q. p- ïi9. ^^S- X'"- Gen. 5S4- P- 36 1- fl- C'^'S-

Ups. R. Lugü. 445>- GOUAN MoKsp ii;.FABH. Helmfl. i%6.

Lychnis hirfuti Flore coccinca. T. /«/?. U4. Flos Conaart-

Conöanunop nun.ata. Loh
^

,40.

II. DMU VIII. StVK»!
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Hf. is. Zonder weergaa* Wy fpreeken 'er met zulle

x1^^
een ophef niec van , doch befchouwen ze niet-

Hoofd- temin , in de Tuinen , als een Paarl der Bloe-

•TUK. men. Wy hcetcnze , in de Wandeling, JCb«-

yjjjf'"*' Jlantinopel , en fchryven Bkem van Konfiantu

nopolen , als ware zy van die befaamde Stad,

T/elcer de Paarl van Afie, afkomftig. In Vrank-

lyk wordt dit Kruid ook, waarfchynlyk wegens

de figuur der enkelde Bloemen , la Croix it

Mahhe getyteld; dat is, het Maltheezer Kruis.

De Duiifchers noemen het J'erufakm- Bloem

en men rekent haare afkomst uit Tartarie (*>

*t Gewas is iederetn bekend. Het maakt

Stengen fomtyds van eens Mans langte hoogj

die regtq> ftaan als een Kaars ,
zynde knoopig

/en hol, wat ruig , aan de Knoopen bezet met

gepaarde Bladen van eene fpits Eyronde of

Lancetvormige figuur , en aan den top een

irop Bloemen hebbende, die digt in elkander

zitten als een Bal. Geraeenlyk komt het voor

met dubbelde hoogroode, doch fomtyds ook met

enkelde roode, witte en bonte Bloemen: zynde

deeze vier Verfchcidenheden van Konflantinopels

aan Müwtikc bekend geweest. Men vindt,

zege

(*) H^tatin Ru:/,a*mm. Datif.Zy heeft haat natuatlykc

Groeiplaats in geheel Rusland , ofin alle Landen van het Rus*

fich Oebicd : wordt thansin Syjl. Nm. reg. Ed. XIH- l^^?>^
'

doch 't is zeldzaam , dat men 'er in de Fltra Jngriea van den

Heer de Gorter dan i^een gewag van gemaakt vinde. Zou diC

Aantekening ook , door verhaaaing
, agter dccze, in p'a"»

van de volgende Soort , die 'er doorgaans in dc Bo»fch«
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«egt G E s N E R u s , ook een klein«r , die de IVL

Stengen maar een EUe hoog heeft, en in hec
'^''j?f**«

eerlte Jaar Bloemen draagt: terwyl deeze naHooroi

de Zaaijing twee Jaar oud moet zyn, en dan^"^"^*

voorts overblyft.
Füs CucM,

(a) Lychnis met vierdeeUge Bloemblaadjts «ïj'^^^^^^,

een rondachtig Zaadhuisje. Bloem,

Den naam van Koeheks Bloem , die den La*

tynfchen volmaakt uitdrukt, of dien van Kraai*

jebkem , voert dit Onkruid , dat op de Velden

en ir de Graslanden , door geheel Europa, ge-

meen is, by de onzen. De Engelfchen heeten

hetzelve ook Meadow-Campi«n , om dat Qjtm-

pion by hun de gemeene naam der Lychnisfea

is; en Meadow - Pink , dat is Veld -Anjelier:

gelyk fommigen het tot de Anjelieren of Dui»
zendfchoonen betrokken hebben. De Bloem is,

inderdaad , Anjelierachtig en het maakt in de

Hooylanden een fierlyke Vertooning, doorzy-

Ee groote bleekpaarfche Bloemen , die als mee

Tandjes ingefneeden zyn: waarom het raoog-

lyk Odontites by de Ouden is genoemd ge-

weest. De Stengen, van ruim een Voet hoog^

zyn

(z) LyehKit Petalis qu^dnfidii fltc. H. Clij^. R. Lttiü,

&c. Sr:. ¥1. Sute. Bttg. GER. Prov. KRAM. Aijlr. ace. «C;;.

Caryophyllus pratenfis Flore Liciniato hmplici «c pleno. C
H. Pin. 210. MILL. Ic. 169. f. 2. Odontitej Plinii. Ctüf.

Hifi. 1. p. 291, iSJ. Aiiaowria prat. fylr. Rot Cacuü. LÓ.
/f. 4/1-
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IV. zyn rond en Lymerig , en bezet met fmalle
FoEEL,

Qfajachtige Blaadjes ; doch om laag heeft hec

loofD. Lancetvormijre Bladen. De Engeifchcn noemen

het Wild Williams , om dat zy de Duizcnd-
.^yf'^y

fchoonen Sweet Williams hccten. Het komt ook

voor met witte , en in de Tuinen pronkt het

met dubbelde paarfche Bloemen, niet onaarrig;

zyndc ook wat grooter van Gewas , dan in 'c

wilde.

Lychris ^S) Lychnis met viertandigs Bloemllaadjes ,

,adr,dèn' ceii gep^afcldc Steng en gladde omgekromdt

iénandi-

Op de Bergen van ItJilie en Ooftenryk komt

deeze voor , die eerst tot het Gcflagt van Cw
cubalus , ni ljrhiin i tot dat van SUene is betrok-

ken gep.-'.'csc, zyn>i:: dc Groote Smalbladige Ly ,

merige Lychnis v.m C. Baühinus. Het

Alpifche gladde Muur met om;^eboogen Blaadjes,

van P L u K E N E ï , wordt hier t'huis gebragt,

waar uit men van de Gellalte kan oordeelen.

De Bloemen zyn dikwüs vierwyvig ,
zegt de

Ridder.

(3) LythnU Pc^aüs qiind;l-dentatls &c. Si'cne quadrifïdJ.

S^. PUnt. 6OZ. Cucu;>:::us qiudtlM is. Sp. PI- L+U-Lycb-

nis Alpina &c. .Seg. Kfr«. ni. p. M6. T. s* i- Lychu-

Saxatll s Lin.nix folio
, ghxWi. Tul. Ph. 106. L. Viscofa

anguftifolü majjr. C. C. Pin. 205. Lychn. fylv. X. Ctws.

mji. I. r- 291. C.^r. minimus 3cc. Lob. Ic. 44;. AlGnc Alp.

g'.abia foho icflcxo, SL\:s., Alm. ij. T. 75. J.



C4)Lychiiis tnet hyna onvtrdedde Lloem-

blaadjes.

Op droogc Velden der Noordclvkc deelcnj

van Europa groeit ócezQ y. iVilde JmUbladigt

rcode Lychni^ by 13 auhin üs^gt-naanid, e^i de,.

Zesde Wilde Lychnis zynde van Clusi üs; al-

zo zy ook in Ooftenryk voorkomf. De Steng

is een Ellc hco^ , met vcelc?' Knoopen en Ly-

merig aan den top ; aldaar bezet met gedeelde

Bloemen en de J31adenzyn Lancetvormig,bree-

der dan in de twee voorgaande Sooi-ten.

(^5} Lychnis met tweedeelige Bkemhlaadjes en

visrtvyvige Bloemen. ,

Dccze groeit op dehooge Bergen vnn Lip':ird

en Sibcric ,
op de Switzerfche Alpen en Pyre-

r-'n. IlALLER, die 70 a-'KplJt, merkt aan,

Cz.z 7"' Cro'id een rordjt hrviz van Tong-

?chti^c '--i , r'^ een Sten^^n".*, djc oigrtakc

\an ccp hiT Voet hoog, on d"". top m-tccn

Kroóncjc v:ic pi'ifdieülaem.n, dij naar ver-
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IV. zien zyn met drie Stylcn. Waarfcbynlyk zal ^
^'^n!" verfchil tusfchen deeze en de Sweedrche zyn,

Hoofd- welke, volgens Linn^üs, vier Stylen heeft.

VI. (6) Lychiiis met tweedeelige Bloemblaadjes

^

SihiriLI^ (en gegaffelde Steng en de Bladen eeniger^

SilKnrc'hc. maate Stekelig.

^In Siberië groeit, volgens Gmelin^ dee/e,

die de Geflalte heeft van het Grasbladig Veld»

kaars , maar een overblyvende Wortel en min-

der gladde Bladen , zynde voorts door de vyf

Stylen daar van onderfcheiden,

vu. (7) Lychcis met tweehuizige Bloemen.

T«rcehui. Gcmcen is deeze door geheel Europa, In PrO'

vence groeit zy op dorre Steenachtige plaatfeo

langs de Haagon en Wegen : in Ooflenryk op

de Velden cn Graslanden : by ons op Schaduw-

achtige plaatfen , aan de Zanddykjcs der Wegen

tusfchen Alkmaar en Haarlem ; als ook over 1
in

het hooge gedeelte van onze Provinciën, alwaar

roen

(6, Lycènis Pctalis bifidis . Caule dichotorao , ItoU fob-

hittfs.

(7) Lycinis Floribus dioicis. //. Ciijf. m- l'^g^'^^'^

Tl. Suec, 411. Fl. £,lg. icé.lychnis lyl/. f. Aq-3tic«

purpufca fim^ilex. C, B. Pin. 20+. Mclandrium PUnü genai-

nura. CLü,. Hi/l. 1. p. 194, ü. Cucubalus flor. heraiaphrod.

:ntagymg. H. CH^. 170. Lyckn. fy^. alSa fimpiex

'»«. 204. »c mulriplex. Ibid. Lychnis f«u diftia^ia

/at s acut.s. Hall. Htlv. ijj. Lychnis fy»»'. DOD. P*

H. Los. /f. 335 , 33Ö. Qcimoides. Cam. Epit. 7 li:

C. B.
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men die met witte Bloemen meest aantreft ; IV.

komende die met paarfche Bloemen meer voor
^'Jf.**^

op vogtige Weiden aan den Duinkant, Deezc Hoofde

vondt de Heer Haller, in Switzerland, in^''^^*

Bosfchen , aan de Rivieren op de Alpen ge- „j^""*^^'

meener; terwyl de witte meest by Bern groei-

de aan dorre Wegen. Dezelve , in de Tuinen

overgebragt, wordt ligtelyk volbloemig en dan

verder door Afzetze!s vermenigvuldigd,

Zy is zonderling door het verfchil der Scxen

;

zynde fommige Planten voorzien mot gewiekte ,

rolronde , ruige , kort vyftandige Kelken en tien

Meeldraadjes op twee rycn , als gewoonlyk

:

anderen met Eyronde dikbuikige Kelken en een

vyfflylig Vrugtbegiozel , zonder Meeldnadjes.

Dit heeft zo wel in de Wit- als in de Paarfch-

hlocmige plaats , doch in de eerfte heeft het

Zaadhuisje maar ééne Holligheid. Somtydi

komen van beiden ook voor met twecflagtige

Bloemen , doch zeldzaam , en in de Tuinen

vindt menze beiden met dubbelde of volbladi-

ge Bloemen.

*t Gewas heeft Lancetvormige , taamelyk

brcede^ zagte, doch tevens ruige Bladen , die

gepaard zyn en eenigszins gegolfd, groeijcnde

met getakte Knoopige Stengen , ruim een Elle

hoog. By fommigen is het Ocymoides of Ocj-

Piafirum genoemd en ook, wegens de gezwol-

len Kelken , tot het GeHagt van Cucubalus

betrokken geweest. Die met dubbelde paarfchc

Bloemen wordt van de Hovenieren , in Eogej

Vv 4
U. DEIX.. VULSTUK.



IV. land. Red Batchelors Buttons, of RooJe Kant*

x^f*"' didaats Knoopcn getyteld, zegt Ray. De wit»

Hoofd te is niet minder fraay. Jjuidcn ziHidcDze, onr
STUK.

^1^^ ^iig jjj, Lychnis- Soorten , best den mm
ï/rt.'"^"^^' van Vfi^uwe - Roosjes verdienen. In 't Neer-

duitfch wordcnzc 'Jenettekens geheten, zoDo-
D O N é u s aanmerkt. Dc Italiaanen , Spaanfciien

en Franfchenj noemenze ^f/^f^ Bajilicum tmaa^

de Duitfchers , Je langer je freundlicher ^ Liedr

weichf Walchnkraiit of Wiederjlosf , zp Ibrami-

gen aantckenea. Men vindtze ook met dubbel-

de groene Bjoemen, dogli zeer zeldzaam.

(8) Lychr's met opgeblazen Kelken , de Bloem-

ilaadjes korter \ de Steng bykans eenhloe-

migi de Bloem twefjlogtig.

Nergens, dan in dc Noordelykc Landen, {&

deeze waargenomen, en wegens de zeldzaam-

heid door den Ridder afgebeeld, zo als zyn Ed.

dezelve gevonden hadt op de Laplandfche Al-

pen. Hier was de Scoig cenblocmig , doch in

Siberic heeft menze vetlblocmig gevonden. Zy;n

Ed. kende naauwlyks eenige Piact> wier Bloem

de deeien der Viugtinaakingc dus binnen een

Klootronden Kelk beflooten hadt. Om die re-

den was zy ook betrokken tot het Gefla<>t van

Elóajkclk; doch naderhand, dewy! "v vU'Sty-

-Icn htefc, daar van afgezonderd. Vc üloemcn
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C E R A s T I ü M. Hoombloem. sn

De Kelk is vyfbladig met tweedeelige Bloem- ^m.

blaadjes, en hec Zaadhuisje eenhokkig Hoorn-

achtig, aan den top gaapende, in dit Geflagt,

't welk zestien Soorten, meest Europifche, be*

vflt, waar van fommigen de Zaadhuisjes lang-

werpig , anderen rondachtig hebben , als volgt»

Met langwerpige Zaadhuisjes,

(i) Hoornblocm metfamengegroeide Bladen,

In Griekenland nam de vermaarde Tour NE-dig.

FORT deeze waar , en verzamelde daar van

het Zaad , 't welk in de Europifche Kruidhoven

is gezaaid en voortgcteeld. Zy gelykt in Gewas

7,ccr naar het Weidlandig Zeepkruid en fchiec

Stengeties van een of anderhalf Voet hoog, die

op den top vergaarde Kelken hebben, met klei-

ne witte Bloemblaadjes en daar op volgt een

langwerpig Zaadhuisje, dat met Puntjes gaapt,

gelyk die der Anjelieren. Het Zaad is bruin ,

rimpelig en Niervormig. In Rusland groeit dee-

ze ook, zegt dc Ridder.

CO Hoorn-

Vv5
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C2) Hoornbloem met Eyronde Bladen ; de

Blaadjes met den Kelk gslyk ; de Stengen

verfpreid hebbende,

(3) Hoornbloem dat rcgtopjlaat, ruig en Ly^

merig zynde,

(4) Hoornbloem met vyfmannige Bloemen en

uitgerande Bloemblaadjes*

. Iq dceze drie Soorten is een Onkruid onder*

_ fcheiden , dat in onze Nederlanden , als ook

omftreeks Parys , en door geheel Europa aan de

Wegen voorkomt , zynde by fommigen onder

den naam van Basterd- Muur , by anderen on-

der dien van Muizen - Oer , befchreeven. Vail-

LANT geeft zeer naauwkeurige Afbeeldingen,

waar uit het verfchil ccnigermaate blykt , dat

meest in de grootte of kleinte, de meer of min-

der ruigte , en in de gcdagtc bepaalingen , be-

ftaat.

(z) Ctra/lium Fol. ovatis , Petalis Calyci «qualibus &c.

Fl. Eel^. 1Z7- Cerastiuni Flor. dccandrifi &c. LoEIL- H'"-

14J. Myoforis Arvenfis hirfuta pirvo Florc albo. Vaill. P'^r.

txm longo. J. B. lliji. III. p. 3

Ci) Cera/lium eteftutn villofi

450. Fl. neig. 117. G0U4N
Sec. Myofütis hirfuta altera v



ftaar. 't Getal der Meeldraadjes is in de Bloe-

men niet beüendig: in de beide eerden komen '^^J"^*
'er vyf, agt of tien voor, en de harfte heeft "^oofd-

vyf ODvrugtbaare, vyf geknopte Meeldraadjes.*'^"'^*

C5) Hoornbloem met vjfmannige Bloemen en

geheele Bloemblaadjes, ^'p^ltZ'

In Spanje is dceze door Loef lino waar Jgf
genomen , zynde een zeer klein Plantje , dat

van de voorgaande bovendien verfchilt , door

groen, niet grys te zyn, en niet meer dan vyf

Meeldraadjes heeft , allen geknopt j de Bloem-

blaadjes veel korter dan de Kelk,

C6) Horirnbloem met Liniaal - Lanceivormige vr»

Bladen, die fiomp engladzyn,deBloemp-
jes grooter dan de Kelk,

Dceze , die zeer kenbaar is door haarc groote

Bloemen , komt by het Gemeene en Lymeriga

Hoornbloem , in de Noordelyke en Zuidelyke

deelen van Europa , als ook in onze Nederlan-

den op Zandige plaatfen overvloedig voor. De
naam is Klein ruig Oogentroost - Gras , cn by 'c

Ge-

ai Fol. Linear! - Lancedatis obtufJs glabris &c.

:r. fol. Ca!, hirfutis. H. Clif. R. Lu^S. 4jo»

hitfum fl. majore. VAJLL. Par. T. 30. f,

irfutus FI. majore. €. B. Jio,

R, DEïi.. VIII, Jnnu
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IV. Gemeen Scheele Oogeii zegt de Heer de

Hoofd»
TUK. (7) Hoornbloem met Lancetvormige Bladen,

araltium ^^^^P^^^ ^^"^ TaliKlg^ StCTlg CTl Op-

'iichtto' Jtaande Zaadhuisjes,

^ Deeze groeit in Spanje onder 't Kporn. Men

vindtze Gehoornd Muur door C l ii s i ü s

genoemd en afgebeeld. Het is een ruig Plantje

,

dat aldaar in 't wilde maar een Handbreed hoog

groeit, hebbende kleine witte Bloempjes , waar

op gehoornde Zaadhuisjes volgen , die naar

liaanefpooren gclyken , zo hy aanmerkt.

(8) Hoornbloem met Eyrond - Lancetvormige

Bladen , een verdeelds Stefig en lang-

werpige Zaadhuisjes»

Men vindt deeze Soort ia de Noordclylce

declen van Europa, als ook in Engeland, op

de Gebergten,

f7) CeraJUüm Vol. Lanceolstis Sec. R. LugJ^-

4. Myofotis Hisp. Segetutn. Touonf. IkJI: 14S.

Segetum minor. C. B. Fin. 204. Alüne co:n:ciil3t:

II. p. IS4. PANN, Ie. p. 416.

(8) Cerafiiitm io]. Ovato - Lanceol. Caule divifc

Suec. R. Lugib. 451. N. a. Caryopli. Holoft. Alp. 1

Oed. Dm. T. 6. Alüne Wyofotis facie &c. RAJ- ^
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* * Met rondachtige Zaadhuisjes. iv:

(9) Hoornbloem met Lancetvormtge Bladen t
xi.

Takkige Bloemfleeltjes en rondachtige Zaad-

huisjes, IX.

In Italië en Vrankryk groeit dccze , die ^^^f"^^^^

men in Languedok Muizen - Oor noemt , vol-
'

gens G ü A N. Het is de Kruipende gryze Lych-

ms , welke V a i l l a n t onder den raam van
^

Akker • Muizen- Oor met Varkensgras Bladen
"

in Afbeelding heeft gebragt.

(10) Hoornbloem met Liniaale gefpitfie glad- t.

de Bladen ,
eenhloemige Bloemfteeltjes , die

Gefttekt!''

eenigermaate Wollig zyn en Klootrondi

Zaadhuisjes.

Op de Switzerfche Alpen , zo wel als op

di:i van Ooftenryk , groeit deezc , welke door

den Heer Hall er zeer fraay in Afbeelding

is gebragt. Scheüchzer hadc ze eerst ge-

vonden.

(ii) Hoorn-

(9) Ceraf.lum Fol. LanceoIStis &c. R, Lugdb, 450» N. 1.

GOUAN Mor.si,. Myofotis Arvenfis Po!ygoni folio. VAILL.

Far, T. 30. f. 5. Ocynioides Lvchnitis reptante Radice.

Col. Phiub. 115. T. 31. Lychnis incanï rcpens. C. B.

II. DEEL. VIII. STUK,
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IV. (ii^ Hoomhhcm m^t een overblyvend$ legden-

Afdeel. steng ; de Bladen Liniaal - LancetvOT'

Hoofd» wJ^g
»
eenigermaate ruig,

XT. (12) Hoornbloem met Lancetvormige ruuwe

slJifrlült
Bladen , gekartelde Bloemblaadjes en KkoU

fum. rende Zaadhuisjes,
«eefteiig.

XII. (13) Hoornbloem met Hartvormige ongejleelde

zeergTcGt! Bkdcn , eenzaame Bloemen en hangende

A
Vrugten,

wateiig.
^^g^g ^^-j, 2uide-

lyke deelen van Europa, de tweede in Siberië,

de derde op dc Eilanden in den Donau ,
by

Weeneo en voorts op vogiige plaatfen in die

Wereldsdeel ; komende by ons veel voor aan

den Zeekant , by Zandvoort , aan den Mui*

dcrberg , als ook op de Helder en menigvul*

dig aan dc Duinen van den Hoorn , op 'c Ei^

]and Tcsfel : weshalve zy Zee - Muur ge-

roemd wordt. Sommigen hebben deeze met

* Zie de eerfte Soort van Sternmuur* verward} doch

bbdz. hicr^jaar van verfchilt zy , zo door de verdec-

ling der Bloemblaadjes en de vyf Stylen, als

in andere opzigtcn, genoegzaam* Ook is die

(11) Ceraflium Fol. Lanceolads fci

(IJ) Cera/IUm Tol. Coxdatis folil

N. Alfine major. C. B. Fin. 2

«nifoüa. Mentz. 7».^. ». T. 2. f. 3,
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aan ocze Kusten voorkomt, veel laagervan Ge- IV,

Was(*). AFDBEL.

ClO Hoombloem met Eyronde eenigeTmaate^^^^

Wollige Bladsn , eenbloemige Takken, en xiv.

Klootronde Zaadhuisjes,
ja'/rtfilUT

C15) Hoombloem met langwerpige Wblligedlg'!^''^^'

Bladen, Takkige Bloemjteelen tn Klootron- ^xv.^^

de Zaadhuisjes^ /um^
Wollig,

C16) Hoornbloem dat glad is met een gtjlrekte xvr.

Steng Ct) » Lancetvermige Bladen , zew^^omi'g?^

lange Bloemfieeltjes en Klootronde Zaadr

huisjes.

B. Fin. 210. Froir.

TOOKNÏ. hjl. 245. item latifolia. Ihid.

(16) Cerajïium glabium Caule fttifto &c. Am. Aeai. IV.

p. JIJ. Alfine Caryophylloides glabta , Plor. pediculi» lon-

gisfimls. SEC Vtr. III. p. 178. T. 4. f- 2.

(t; In 5>ft. Ed. xyi. ftaat CauU JtriAts , fniet een

gcflreeptc Steng doch dewyl niets daar van gemeld woidt

heeft ; zo geloof ik niet dat het een verbetcnng , m lat dat

het een Drukfeil zai zyn: gelyk die daar in, zo vrel al* in

iS^. PUnnu-urttt menigraldig rooikomcB,

II. DtRL viii. sirac.
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TV. Van decze drie , groeit de eerfte op de Alpéfl

iLu^ van Switzcrland en de Bergen van Provence^

Hoofd- als ook in Langucdok , gclyk de tweede, die

'T/l
Graoada , in Spanje , is

1^1 waargenomen, Deezcbeidenzyn Wollig en heb*

ben leggende , zeer Takkige Stengetjes, meer

of min een Handbreed lang. De derde , omftreeks

Verona gevonden , is geheel glad en heeft een

opgeregte enkeldc Steng , van een Voet hoog

en de Pluim in drie&n gedeeld , uit Bloempjes

bcftaande , welke ongemeen lang gefteeld zyn.

Of dit aanleiding tot den Bynaam gegeven heb»

be, blykt my niet. Elders wordt gezegd , dat

de Bloempluim gegaiFeld is , met kleine Lancet-

vormige Blikjes, die aan dc kanten Vliezig zyn

zo dat zy Eyrond worden ; de Bloemblaadjes

Ibmp ; de Meeldraadjes tien , de Stylen drie

in getal.

Spergdla. Spunie.

De Kelk is vyfbladig , met vyf onverdeelde

Bloemblaadjes : het Zaadhuisje Eyrond , een-

'

hokkig en vyfkleppig in dit Gcflagt, hetwelk

vyP , meest Europifche Soorten bevat , naa-

melyk.

T, (O Spurrie 771?? gekranste Bladen en timman-

nigeBloemn.
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Dit is de gewoone Spurrie, door geheel Eu- IV;

ropa, hier en daar, op de Koorn- Akkers voor- '^'x"*'*

komende , cn by ons in de Zandige Bouwlanden Hoofd-

overal gemeen. Men noemtze , deswegen , Ak- ^'^^^^

ker- Spurrie, en zy wordt in Brabant, inzon- „j^r"^^*

derheid omtrent den Herfst, veel gezaaid zegt

DoDON^us, om tot Wintervoeder voor de

Beeften te verftrekken; doch in Engeland wil

het Rundvee 'er naauwlyks aan, zo Ray op-

merkt. Lob EL, niettemin, zegt,datdeKoei-

jeu de Spurrie zeer gaarn eecen en veel Melks

daar van geevcn. In Holtend wordt zy aange-

merkt als een Onkruid onder 't Koorn.

't Is een Kruidje dar Stcngetjes heeft van

een Span of een Voet Jang, veelal leggende en

kleverig , Kranswyze bezet met een menigte

dunne Blaadjes en aan 't end Bloempjes draa-

gcnde als die van Muur : weshalve Toür-
isEFORT het ook daar onder geteld hadt, op

'c voetfpoor van C. Bauiiinus. De Bloem-

pjes zyn wit , en daar op volgen ronde Zaad-

huisjes , met zeer klein zwart Zaad.

(2) Spurrie met gekranfie Bladen en vyfman-

nige Bloemen, Kiet peKtlrjrji,

K.Lugdi. iSt. GER. Prtv. 417- GoRT. Bt^g. I29. S«e. g«»

377- Spergula Fruftu pendulo. FH. /,«;>;», 190. Spergula. DOD.

Ftmpt. J27. LOB. /ff. p. soj. Alfinc Spergula difta major-

Xx
II. DEEL. VIII, STUK,
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IV. Niet alleen in Duitfchljnd , Vrankrvk , En-
*
XI.***

en Spanje, maar ook in onze Provinde,

Hoofd- komt deeze Soort voor, groeijende overvloedig
STUK.

buiten Alkmaar, in de Valcijen by Huisduinen,
^Qf^r Bentveld buiten Haarlem. Naar het

middelflag - Zandmuur fchynt zy veel te gely-

kcn : immers daar op zyn de zelfde Autheuren

aangehaald.

iri. (3) Spurrie met gepaarde Elsvormige gladdt

^ulfa!'* Bladen en enkelde Stengen.

Op vogtige Velden , zo in de Noordelykc al»

Zuidclykc dcelen van Europa , komt deeze ,

voor, die ook in de Duin- Valeijen van onze

Provincre en in Overysfel gevonden wordt. ]•

B A tl H I N u s becldtze af, onder den naam vao

jïrenaria of Zandmuur , vi^elke hier voor aan

een geheel Geflagt is gegeven. Hcc is een teder

Plantje, naauwlyks een Handpalm hoog. LoE-

SEL heeft het Varkensgras , met Grasachtige

Bladen, getyteld. Het Moeras - Muur met Hej'

bladen van Plu ken et, dat een fraay wie

Bloempje heeft, fchynt 'er mede overeenkoin-

(4) Spur-

(i) Sptrgula Fo!. oppifltis SuhuFatis latvif^m, Caal. fim-

dofa Germanica. C. B.

lio. PLtK. Mm. zj. T
titemm. I.oKs. Prusf. z

p- 7*3. Raj. Hij}. 10J3



D E C A N D R I A. (5pi

(4) Spurrie met gepaarde Elsvormige , Kant- IV.

haairige, getropte Bladen, AfdeeW

Daar in de anderen de Blaadjes flap zyn
, ko-^^J^;'*'

men zy in deeze ftyf als Lorkenbooms Bladeren iv.

voor. De Groeiplaats is in Siberië* lUZK!^

(5) Spurrie met gepaarde Liniaale gladde ^ig^-

Blaadjes i er.kelde zeer lange Bloemjteeltjes
^^^.^-.^^^^

en kruipende Stengetjes. vcnnuiui-

In Langucdok groeit deeze op vcrfcheide

plaatfen , oraftreeks Montpellier , als ook in

Siberië , volgens G m e l i ï». Zy heeft maar.eea

twee Duims Stenc^ctje met gepaaide Liniaale

lange zydeliogfe Steeltjes , met knikkenJe Bloem-

pjes.

Naar wylen den Decnfchcn Doktor Fors-
KAoiiL , van wiens Kruidlcczingen in Egypte

en Arabie ik meermaalen gebruik heb gemaakt,

is die nieuwe Geflagt door den Ridder benoemd.

De Kenmerken , behalve die van deeze Klasfe

en Rang , naametyk tien Meeldraadjes en vyf

Sty.

CmEL. SUj. IV. p. I5Ï.
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iV. Stylen, belban in een vyfbladigen Kelk', lan-

^^XL^^' <^an de Bloem, die tien Spatclachtige Bloem-

HooFD- blaadjes heeft, waar op vyf Zaaden, met Wol

famengebccht, zonder Zaadhuisje, volgen.

FcTskohUit De cenigrte Soort ;i) , daar van bekend, was

allereerst door Dr. Bkown in Engeland over-

dcnde. gebragt uit. Gelukkig Arabie cn aan den ver-

maarden P LU KJSN KT medegedeeld, die ze

afbeeldt. Sii a w hadtze in Numidie gezien zon-

der Bloemen , kleevcnde de Bladen aan de Vin-

gers even als de Klisfen. Men vindt dit zeld-

zaame Kruid, zo als het in de üpfalfche Aka-

demie-Tuin uit Zaad, dat door gezegden Kruid-

kenner F o R s K A o H L in de Zandvvoedynen by

Kairo in Egypte was vergaderd , en in 't jaar

176a overgezanden , geteeld voorkwam, door

den Heer L i n n .r: u s in Plaat vertoond.

Uit een Vezeligen Wortel fchiet hetzelve

twee Voeten hoog, hebbende de Steng en Bla-

den , die Eyrondachtig zyn en Zaagswyze ge-

tand , van boven met kromme Haakige fterk

vasthoudende Haairen bezet, van onderen Wol-

lig, zo wel als de Zaadhoofdjes, die ongefteeld

in de Oxels der Bladen zitten , en geheel van

de Plant vallen ,• zynde de Zaaden in Wollig-

heid dermaate verward , dat menze naauwlyks

(1) Fonkohlea. Sy/i. Nat. XII. Gen. 1261. p- J2i- ^'t*

kan

p. i6u^M*nt. 71. JAC^ Hort, 4». LiNN.



Decandria. 653

kan ontwikkelen. Voorts is het zonderling, dat

de Meeldraadjes, voor het oogenblik der Be*'^''5ff'"

vrugting, zig in de Bloemblaadjes verfchuilen. ^oofd-

Men zou , in de eerfte opflag, dit Kruid vcor^^^^J

een Soort van Brandenetcl aanzien.

Onder de Ticnwyvigen van deeze Klasfe,

komt allereerst voor, het Geflagt van

Dat een vyfdeeligen Kelk heeft en vyf

Bloemblaadjes : het Zaadhuisje om laag , tien-

hokkig , tienzaadig en gedoomd.

De eenigfte Soort daar van (c) , door den ^ '-^

zelfden Dcenfchen Hoogleeniar by AIex3ndria;,r(,.:W^«..

in Egypte waargenomen, werdt van de Arabic- L'^Egenüe.

ren 5aflian geheten. De Steng fcheen Heefterig

te zyn, fchoon op den Grond leggende: de Kelk

was van buiten met vcele Schubbetjes bekleed,

het Loof Wollig ; de Vrugt Schyfrond , ge-

doomd, van onderen effen. Wollig. De Wor-

tel doorboort de geheele Vrugt in *c midden,

en het Schyfje blyft onder den Grond , als een

Ring om den Wortel , over.

Dus befchryft gezegde Kruidkenner dit Kruid,

't welk volgens L i n n /T, u s geheel witachtig en

als met Wol overtoogen is , hebbende ronde

v^tengetjes van een Handbreed of langer, en ge-

ftceldc Eyronde , geplooide, hoekig uitgefnee-

den

(i) Neurada Syst. Ar*f. xtT. Gen. jsj- p. ZiU Veg^

Xlll. Gen. 587- P- i6^. Fi. ^?y}>t. Arab. p. sa.

Xx3
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IV. den Bladen , met byna ongedeelde Bloemen in

'Afdeel. Qxelen: doch het fchync wel met het voor-

HooFD' gaande verward te zyn geweest , dat dikwils in

STUK. Uitheemfchc drooge Planten niet ligt is te vcr-

J^i;^""^' mydcn.

Phytolacca. Lakplant.

Vyf Blaadjes , die als voor Bloem en Kelk

verflrekken , het Vrugtbeginzel bevattende, dat

eenc Bezie is met tien Holligheden , in ieder

één Zaadkorrel.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

flagt, hec welk voor 't overige in de dcelen der

Vrugtmaaking zeer verfchillende is , naar zyne

byzondere Soorten , welken het vier üitheem-

fchen bevat, als volgt.

F/,- ui'.cra
^ ^ ^ Lakplant met agtmannige agtwyvige Bloemen.

Agtaiann'i- Dit Cfcwas fchynt een inboorling te zyn , zo

wel van iNieuw Spanje als van Japan en Java.

KiF.MpFE a merkt aan, dat hec een Raapach-

tigen cetbaaren VN'ortcl heelt , een gebladerde

Steng van tn'ee Elkn hoogte , Bladen ais die

van Patich
, vyfbladige ^eaairde Bloemen en

Zaaden , welke op de manier van die der iVl al-

va geplaatst zyn , Nierachtig ,
glanzig zwart

,

(O Ph't^acca rioi. oÖsndriï oftagynis. Syst. Nat. Xll-

Gen. 58r,. p. iti.^rfjz. Xril.Ccn. sst. p. 3<«4- Thytolicci
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van binnen met een wit Merj? en laf van Sma=ik. 'v.

Van zyne Afbeelding vcrfchilt die van Dil-
LENins, uit den Elthamfen Tuin

, weinig; Mf^oFo

alwaar het, in de vrye Grond geplant zyndc,""^*

tot dergelyke hoogte opfchoot. Van de volgen mJ!*^^

de verfchilt het door witter Elauen en eenczcer

Jfort in een gedrongen Aair ; als ook door de

platheid der Bloemblaadjes en het getal van de

deelen der Vrugtmaaking , boven gemeld,

tienwyvige u.

Deeze wordt Gemeene Phytolacca genoemd ,n

om dat zy langst bekend geweest cn ook ge-

meener in de Kruidhoven is, dan de anderen.

Sommigen hebbenze tot de Nagtfcfaade betrok-

ken , waar van zy door het bovenftaande ge-

noep'zaam afgezonderd wordt. Zy heeft haarc

Groeiplaats in Virgioie, alwaar de Heer Clay<

TON waarnam , dat de Bloem een eigentlykc

Kelk is , behoudende tot de volkomene ryp-

wording der Besfen zyne figuur en kleur. Het

gemeen noemt dit Kruid, zegt Colden,
Po-

ll. DHI-. VIII. STU«.
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IV. poke , en merkt aan , dat het Sap daar van,

^^x1^^* dcor de Zonncfchyn verdikt , in Eeltige holle

Hoofd- Zweeren door zuivering veel verrigt, en, by
STUK. herhaalde Proeven , volllagen Kankers had ge-
^T««wy-

Anderen zeggen , dat de gekookte Bla-

den van de Virginiaanen gegeten worden.

't Gewas verlchilt van dat der voorgaande

weinig , hebbende een aanmerkelyke overeen-

komst , in geftalte, met de Melde of Patich,

en Raapachtige Wortelen. De Besfen, die

zwartachtig zyn , hebben een donkerpaarfch

üap , *t welk een dcrgclyke Verwe als de Con-

chenilje uitlevert.

UT. (3) I.akplant met twintigmannige
, tienwjvige

Bhmen,

niTnnïife. Order de Malabaarfche Planten telt men

dccze j die een Kruidige maar ovcrblyvende

StcDg van drie Voeten hoogte heeft, volgens

LiNNiKus ; 't welk ik echter met een Jaar-

lykfen Wortel niet overeen kan brengen. De
JBladcn zyn geftrekter en fpitzer: het Bloem-

lleeltje is van onderen driekantig, maarbinccn

de Tros veelhoekig cn in deeze Soort ruuw.

De Bloemen zyn wit : de Besfen donkerpaarfch ,

gelyk in de anderen.

(4) Lak.

(i) PhyuUc:* FlorÜms icofjndtis decagynjs. Phyrol. Spicis

Tlor. longisllm-s Rad. :nnua. Mill. Dul. T. 107. Bü»M.
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(4) Lakplant met tweehuizige Bloemen, IV.

In de Madritfche Tuin heeft dc Heer A l

ST ROMER deeze gevonden, die dc vStcng vol-'J

komen Heefterig heeft 9 de Bladen naauwkeurig

Eyrond en glad , van grootte als die van den
^j^l^^''""'

Zwarten Popelier , maar langer en gedeeld : de Twccimi

Bloemen even als in de anderen , doch Man-^'^'^"

nelyk en Vrouv^elyk op byzondere Planten.

XH. HOOFDSTUK.
Befchryving der Twaalf mannige Krui-
den, dat is wier Bhemen twaalf of meer,

doch minder dan twintig Meeldraadjes hehhen\

gelijk het Mans- Oor, de Porfelein, Agrimo-
nie , de menigvuldige Soorten van Euphorbia

c/ Wolfsmelk, enz.

gen hier voorkomende , voert den :

A s A R u M. Mans -Oor.

Dit heeft een Kelk , die in drieën of vieren

gedeeld is, op het Vrugtbeginzel zittende, zon-

der Bloemblaadjes , en hetZaadhuisjc Lederach-

tig, gekroond. Het bevat de drie volgende

(i) Mans-

(4) Ph:,tolaccs Floribus diokis.

Xx 5
II DEEL. VItl, STUI»
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IV. (iJ Mans - Oor met Niervormige
, Jiompe Bla-

^'xu!" den, twee by elkander.

STUK. Deeze maakt het Europifchc Ma7u- Oor uit,

I. dat in de Kruidhoven hier te lande en alom

jrjf^^"^.ovcrvloedig geteeld wordt, komende wild voor

ümopuch.
jQ fjosfchen , zo van Vraukryk als van Duitfch-

land , Rusland en Sweeden. Het is een Kruid

dat korte Bloeindraagcnde Stengetjes maakt,

waar aan de Bloemen voortkomen tusfchcn twee

lange Bladfteelen , ieJer op 't end een Blad

hebbende, van zodanige figuur , dat iicc Kruid

daar van den naam heeft. In *t Franfch noemt

men het Oreillette , Fondelle, of ook Cabaret;

in 'c Hoogdukfch Hojielwurtz o{ Hazd-Fapel,

als groeide het onderdo Hazelnooten Booroen.

De Bloem is Klokvormig, in drieën gedeeld,

met tv^aalf Meeldraadjes cn een van boven zes-

deeligen Stamper, waar op een zcshokkig Zaad-

huisje volgt, met veelc Zaaden.

Van dit Kruid zyn de Bladen, zo wel als de

Worte! , Geneeskragtig.. Over 't geheel heefc

liet een Herken niet onaangenaamen Reuk, zyn-

de bitter cn fcherp van Smaak. In kleine Gifte

dry ft hetzelve 'i Water en de Stonden af, lost

het geronnen Bloed op en maakt de Longen vry

:

in

(j) ^/^rum Vol Reniformibus obcuGs binis. SyA. Nat.

XII. Gen. 589. p. ^f?. XIII. p. 367. A$. Fol. Sub-

cotdatis petiolatis. Mat. Md. 219. H. Clif. 17%. K. Ugdk.

207. GoUAN Monsp. 216. GEB. Prov. 134. KRAM. Jiu.lr.

ni. Fl. Suec. 39'.. êcc. Afarum. Hall. Heiv. iss-
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in grooter veelheid , inzonderheid op VVyn ge- IV.

trokken , doet het braaken , cn wordt dus den
'^''^^^^

genen , die niet wel by 't Koofd cn zeer fterkHfooFD-

van Geftel zyn, ingegeven. Toe een i3raakmid-
^J""*

del geeft menden Wond, in Poeijcr, van ccn

'

half tot een geheel Drachme , in een Aftrekzcl

tot een Loot. Van de Bladen worden een, twee,

drie tot agt gebruikt. In Water een weinig ge-

kookt , maaken zy Afgang; maar lang daar in

gekookt , krygt men een Drank, die alleenlyk

werkt door Waterloozing en dien [tig is tegen

verouderde Kwaaien. Doch de werking van die

Kruid is naar het Geftel der Menfchen onge-

meen vcrfchillendc cn dcszclfs gebruik , vooral

die van hee uitgepcrfte Sap, vereifcht veel voor-

zigtigheid. Den Paarden wordt het Poeijer, in

Zcmelen-nat gemengd, vanéén tot twee Loot,

als ccn uitmuntend Middel tegen de Vaarncn,

ingegeven. Het i§ inde Menfchen, als eeniterk

Niesmiddel , tegen longduurige Hoofdpyn aan-

gepreezen geweest.

(2) Mans - Oor met Niervormige gefpüjle u.

Bladen,

Kana-

*t Is twyfelachtig of deeze, die in Virginie

en Kanada groeit, eene Verfcheidenheid zy
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IV. van het gewoone Europifche Mans -Oor. Dit

^^xn!^ Kanadaalch valt in allen deelc grooter en heeft

Hoofd- de Bladen zo rond niet; ook een weinig ruig.

STUK, Jq vroege Voorjaar komt het met zyn Loof
4"""^" voorfchyn. De Wortel kruipt fchuins door

den Grond en heeft lange Vezelen van een zeer

aangenaamen Reuk, die een byzondere lekker-

heid aan den Wyn geeven;zo menze gekneusd,

in een Doekje gebonden , in een Vat Most

werpt en die daar mede laat uitgisten ;
volgens

C O R N n T us. Het Zaad is zeer heet en fcherp

van Smaak. De Virginaanen noemen 't Kruid

,

by misflag , Coltsfoot , zegt C l a y t o n.

iTi- {^"y Msns- Oor met Hartvormige Jtompefgkd'

vifginifch. TotVirginie, Maryland en Karolina, fchynt

deeze bepaald te zyn. Zy heeft roodachtige

Bladen , als die van 't Varkensbrood , met witte

Vlakken. In Reuzel gekookt , maakt men daar

een §nicering van, zeer nuttig op Brandfteden.

De Bloem heeft een grooten paarfchen Kelk.

De Wortels , die heet en fcherp van Smaak

,

(t) Afarum Fo'. Cord. obr^fis glabris petiolatic.

de Bladen (*}

doch

p. 511. S. 17. T. 7. f. 5.

() Met gefteclde Bladon (Petislatis) komt thans, nu de

aangerien de Bladen van de beide vootigcn ook wd gcilccld
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doch aangeDaam van Reuk zyn, worden voor IV.

een Soort van Firginifchen Slangenwortel ge- ^^^lu^
houden. HooFD-

TriUMFETTA. Aïeneg^,

Een vyfbladige Bloem met een vyfbladigen

Kelk ; een llekelig Zaadhuisje dat in vieren

open fpringt. Zo komen de byzondere Kenmer-

ken van dit Geflagt , dat naar den vermaarden

Italiaan , T r i u m f e r t i , benoemd is , voor.

Het bevat vier uitheemfche Soorten, als

(i) Triumfetta met de Bladen aan den voet r.

,
uügerandy de Blotmen zonder Kelk* la^^Ji"/

Op de Wcstindifche Eilanden , a's ook aan^^gc-.
^

de Vaste Kust van Zuid - Amerika , is de Groei-

plaats van dit Gewas , 't welk de Heer Jac-
QüiN, op Martcniquc aan de Oevers der Be-

ken, in het Kreupelbofch , Heefterachtig vondt,

ter hoogte van agt V^oeten. Op Jamaika vondt

S L A N E hetzelve overvloedig en noemde hec

Agrimonie , die Klisachtig is , zonder Reuk.

In het geaairde Klisje, dat naar Heemst gelykt

,

(1) Tnumfctta Yol

is Althioides fpicata &c. Plok. ^I»

griraonia Lappacea inodora. Sloak

II. DiEL, Vin, stoxf
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1V> van de Rerraudes , byPLUKENET, vind ik

^^xfi!^' niec.dat de Bladen aan den Voet uitgerandzyn:

Hoofd- doch de onderÜe verfchillen van de bovenfce

«TUK.
^^^j.^ yjj. Afbeelding van Plu mier

vife.""^^'
blykbaar is. De Bladen zyn rimpelig , zagt en

ruig , nair die van Heemst gelykende ; de Bloe-

men geel , de Zaadhuisjes van grootte als een

Erwt , rondom bezet met Stekeltjes. In de

Europifche Kruidtuinen is dit Gew^as zeer ge-

meen , en groeit , volgens den Heer N. L.

BuRMANNus, ook in Oostindie.

Trillif^tta
Triusnfetta met de Bladen aan den Voet

LuTiTA- onverdeeld,

pji.tacim-
Bi.^den zyn, in deeze Soort, by den Steel

niet uitgenockt , voor 't overige Hartvormig

of Eyrond en fomtyds vry diep ingefneedcn,

als uit de Afbeeldingen van Rumphiüs
blykbaar b : doch in het Westindifche van

Jacquin zyn de Bladen Ruitachtig Eyrond,

gelyk in het tweede Amhomfche Klisfenkruid

van RiiMPHius. Deez' zegt , dat het een

Houtig Heeftereje zy , onder een Vinger dik:

de ander ,vondt het op Martcnique , in de Vel-

den,

(i) Tnuynfetta Fol. Bafi Intfgris* Triamf. 1 1. Calyculatis,

Fol. Rhombeo- ovatis. JaccJ; Amtr. Hifi. 1^7. T. 90- B«-

intnia. Fl. Zeyl. 174. lappula Bengbaleafis tctrafpcrmos ,

Ribedi folio, &c. Pluk. Aim, zo6. T. +r. f. s-
Agomonia

Madcraspntana. Pet. G«z. 31- T. 4a. f. 10. Lappago Am-
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den , drie Voeten hoog aTs een regtopftaande , IV.

zeer lakkige Heeftcr, met ruige Bladen, als ge- ^^Jn!^"
zegd is , doch naar boven meest Eyrond , en flooFD-

Bloemen die geel waren met roode Kelken. Het^*^"^*

Kruid üonk zeer, inzonderheid deZaaden, in
„j-^*^"""^^"

de Oxcls als Klisjes by elkander groeijende , en

werdt van de Franfchen Coufyn genoemd, oni

dat de Vrugten als Klisfen hangen bleeven aaa

de Koulen cn Klecderen.

C3) Triumfctta met half driekwabhige Bladen m.

en volkomen Bloemen. 'fe^u{i!o*f

De Bloemen zyn in deeze altoos gekelkt eno-^^skwab-

daarom kunnen zy , met regt , volkomen ge-"**""

noemd voorden ; doch dit ürekt alleenlyk tot

haare onderfcheiding van de Eerfte Soort, niet

van de Tweede. J a c Q o in vondt deeze ook in

bet Kreupclbofch der Karibifche Eilanden, als

een Ilcefter van zes Voeten hoogte
, regtop-

ftaande , zeer Takkig en in geftalte naauwlyks

van de Eerfce Soort te onderfcheiden
, gelyk

my uit een Takje daar van , 't welk ik uit

Oostindie ontvangen heb, is gebleeken.

(4) Triumfctta met Eyronde onyerdeelde of iv.

zeldzaamer gekwabde Bladen. ]auiyk£.
Dee-

(4; Triumfetta fol.

n. DtKL. VIII. STUK,
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IV. Deeze is een Oostindifche, door den kundi-

^^Sfi^^' gen Kruidkenner Mille kus afgebeeld, die

Hoofd- aanmerkt , dat dezelve zeer lange BladfteeleQ

heeft.

PoRTULACA. Porfelein.

Een vyfbladige Bloem met een tweedeeligen

Kelk en het Zaadhuisje eenhokkig , rondom ge-

fneedcn , of driekleppig. Dus komen de byzon-

dere Kenmerken voor van dit Geflagt , 't welk

agt , meest uitheemfche Soorten bevat , en

daar onder van een zeer bekend inlands Moes-

kruid den naam heeft: naamelyk

* Met rondom gefneedene Zaadhuisjes.

L (i) Porfelein met Wigvormige Bladen en ongt-

oura!m^ fi^^^de Bloemeu.

Gladbladi-

Nanwlyks kan men de Natuurlyke Groei-

plaats bepaalen van dit Kruid , 't vfQ\k zo wel

in de beide Indiën wild groeit als in ons Werelds-

deel. In onze Nederlanden komt de Wilde van

zelf

3ca Fol. Cuneiformibus

n. 603. p. 3Z1!. rtr, XIII. p. 2

Ü.473. H. Cliff, Z07. Ups. 146.
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zdf voort ia de Bouwlanden en Moeshoven , op IV,

Ibmmige plaatfen ; cn de Tamme wordt 'er in

de Tuinen gezaaid. Men noemtze in 'c Franfch Hoofd- :

Pourpier f in 'tEngclfch Purjlain cn in 't ( loog-
^'''"^«

duitfch Portulah Beiden zyn het diic gdteelde „if""'^
en dikbladige Sappige Kruiden , fcliictende de

Tamme of Zaay-Poi-felein hooger op dan de

Wilde , die ook veel minder Sappig is. De
Bloemen zitten by tropjcs ongeftccld , zo wel

als de Zaadhuisjes , die horizontaal open gaan ,

in de Oxels der Bladèn. Deeze bevatten een

Zandachtig zwart Zaad.

Tot Moes of wd op zig zeïf gekookt en ge-

ftoofd, is dit Kruid, dat men jong met Steelca

cn al gebruikt, zeer Imaakclyk cn gezond, zag-

telyk laxeerende en vcrzagtendc. Het Afkook-

zei of iiitgcperfle Sap dient derhalve ook te-

gen al'.crlcy inwendige Oiitflcckinsren, cn komt

daar in met hcc Sap van f!nisIot)k byna over»

tïcn. Inzonderheid wordt het tegen de Pynenvan

't Graveel cn moeiciyke VVaterloozing aangc-

preezen. Het Uitmclkzcl van 'c Zaad is verkoe-

lende. Door uitpcrfing leveit een Pond van dic

Kruid weinig minder dan een Pond Sap uit.

(i) Porfclein imt EUvomige Bladen over-
p,^]ll^^

hoeh; Raairige Oxelen en ongejieelds end' puoJ*.

bloemen.
Haaitig?,

By

n. PiiL. VIII. STu«.
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IV. By verfcheidene is dceze Wcstindifche of

^''x"^' Zuid-Amerikaanfche Soort vaa Porfdcin afge-

Hoofd- beeld cn befchreeven. Zy heeft fmalle ronde
•TUK.

fpjjCj. Bladen , overhocks , doch die aan 'c end

J^^wy ygjj 3tpng Takken, by de Bloemen , agt

in 't ronde geplaatst. De Bloemen , die onge-

flecld voortkomen , hebben- vyftieo Meeldraad-

jes en een vyfdeeligen Styl of Stamper.

ni. (3} Porfelcin met vier Blikjes; de Bloemen in

^^drirHa. '^'i^ren gedeeld ; de Steng Tnet Haairige

viecdccii- Knietjes*

Een Jaarlykfch Plantje uit Egypte, door Zaad

in de LJpfallche Tuin geteeld , is onder deezcrr

tytel door Linnjeüs omflandig voorgefteid.

Het hadt menigvuldige
, Moesachtige , ronde

gladde leggende Stcngetjes van een half Voet

lang , met gepaarde Eyrond - Lancetvormige

Vleezige Blaadjes, befprengd met doorfchynen-

de Stipjes. De Bloempjes , aan 't end voortko-

mende , waren in vieren gedeeld en hadden agt

Meeldraadjes , zo long als de Bloem, en een

Rol-
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Rolronden Styl , met vier langwerpige, ftom- l\t

pc , ruige Stempels. Hec Zaadhuisje was Ey-
'^''jf^,

lond , met ééne Holligheid, bevattende vceleHooFo-

rondachtigc gedoomde Zaadjes. Wegens de ge-^^""^»

lykenis naar de voorgaande Soort fchync der-„,-^'f^"'"'^^

halve dit Plantje hier t'buis gebragt te zyn.

Hec Kleine Jrabifche Huislook van Pluke.
NET , met gecle Bloemen en platte gefpicfte

Bladen, is tot deeze Soort betrokken. De Heer

FoRSK AOiiL vondt ,
op zyne Arabifche Rei-

ze , een Soort van Porfelein , welke by f^afch»

Uadig noemt , van de Arabieren gegeten wor^

dende. Doorgaans hadc deeze ook maar agt,

doch fomtyds van tien tot agttien Meeldraadjes,

Het Loof was roodachtig. Cen andere noemt

hy Schubbladige , om dac de Steng door de dik-

ke fpi.s - Eyronde Blaadjes zodanig Schubswyze

lx:dckc was , dat dezelve vierhoekig fchecn te

7yn. Zy droeg groote gecle Bloemen. Een der-

de, naar deeze gelykentic , kwam hem voor,

niet een blyvenden vierbladigen Kelk (*),

(4) Porfelein met langwerpige Vkezige Bh- iv.

den , de Steng gctuild met ongejleelde jiaUmoiHt»

Bloemen, Getuüd».

(4i Fortu^c^a Fel. o'jlongil Carnafl. , CauT. Corj-mbofo;

In

II. DKU VIII. STUK,
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IV. In deWesdndiën groeit deeze, die zeer klein

^^In!^ is, naar Huislook gelykende, met dikke Sappi-

Hoofd- ge Blaadjes , tropswyze aaa den top der Takjes

geplaatst, en Wollige Hoofdjes.

*^ Met drickleppige Zaadhuisjes.

p laca
Porfeleio mt Jlomp Eyronde platachtige

trianguia- Bladen en enkelde driekantige Trosjes.

Driehoek!-
Bloemen van deeze zyn zo groot en

fraay, dat menze deswegen tot de Ciftus be-

trekken zou ; doch het Blad is als dat van de

gewoonc Porfelein. 't Gewas groeit op Klippen

aan de Zeekust der Karibifche Eilanden; en

dan vallen, zo de Heer Jacquin aanmerkt,

de Bloemen kleiner, 't Is een Heefterachtige

Plant , met Houtige Stengen , twee Voeten

Anl^am . ^ Porfeldn met Eironde bultige Bladen ,

fert!. veel'

folio. Plum. Sp. 7. Ic. 150. f. i.

(«} PortuUca Fol. ovatis gibbfs , Pedunculo muliifioro

&c. Anacampferos Fol. acuminatis. H. Cliff. 207. R. Lugdb,

412. Teleph.aftrum Fl. globofo. DiLL. FMh. ijs. T- i8i. f-

T. 8». Oxiü affinis pianta mamillaiis aphylU. BüBM- Afr.
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veelbloemige Steeltjes en Heejlerige Sten- IV.

getjes.
^""xfu^'

Een zeer zonderling Gewas , dat ongemeen j^uk!"'

verfchillende van Geftaltc fchynt te zyn naar ^fl«»jy.

de Groeiplaats , maakt dccze Soort uit. Men"'"*

kan , immers , de aangehaalde Afbeeldingen an-

ders niet overeeEbrengen. Dillenius, bo-

vendien , verbeeldde zig, dat het gene doorhem

uit den Elthamfen Tuin is in Afbeelding vertoond

onder den naam van Telephiaftrum , door Vail-

LANT verzonnen, een ander Plantje ware, dan

de Jfrikaanfche altyd groene Porfelein , zig

in de Amfterdamfche Kruidtuin bevindende, en

dit fchynt zeer van 't gene dour den Hoog-

leeraar B u RM A N N ü s , uit de Verzameling van

den Gouverneur van der Stell, aan 't

licht gebragt is, te verfchillen. Dit laatfte, naa-

meiyk , komt voor met een getepclden Stoel ca

geheel ongebladerd ; terwyl het andere blyk-

baarlyk met dikke Sappige Bladen , die zelfs

den Smaak van Porfelein hebben , is voorzien,

(7) Porfelein met Lancetvormig Eyronde plat- vir,

te Bladen , een Takkige Pluim en twecbla- ^"a^^!*

dige Kelken. uitgebiei-

(7) PtrtuUca Fol. Lanccolato - ovitis pfanis , P.inFcal

Ramoa ,
Calycibus diphyllis. Mant. 241. Poitulaca Panicu

Jata , f. Flor. panicularis. jACf^. Amer. Hi/l.i^t. SpecPUiKt

C+o. Port. Amcr. latifolia ere;1a , Flor. al[)i5. COMM. Ihrt

. DSIL. VIII. StW.
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IV. De twcebladigheid der Kelken fchynt h?er

xu^^' overtollig gemeld te zyn, dewyl zy ook in d©

Hoofd- voorgaande en anderen plaats heeft. LiN-
N^us, 't is waar, zej^ , dat dccze van de

x^t!"^^' Gepluimde verfchiHe, welke witte Bloemen zou

hebben en een vyfbladigcn Kelk ; docli waarom

die dan aangehaald. Jacquin heeft, in te-

gendeel , de Bloempjes derzelve rood en den

Kelk in tweeën gedeeld bevonden. Het is een

Hcefterig Plantje , met Houtige Stcngetjes en

dikke Sappige, vette Blaadjes, 't welk zyn EJ.

op de Klippen aan de Zeekust van Martenique

cn St. Domingo waarnam. Die van den Hortus

Medicus, alhier, had: een vyfbladigen Kelken

witte Bloemen; ook ging het Zand huisje in dc-

7elve overdwars open , niet mci: drie Klepjes,

geljk in de Gepluimde van Jacquin (*J.

fVIliaca
Porfejein met Jicmp Eyronde , platachtigt

jFrZiu/a!* Bladen, getroste Bloemjloelen ^ vyfbladigi

üeeüer.gc.
^„ Hecfierige Steng.

Dit laatfle fcreokt, wederom, in de bcpaa-

h'ng niet , alzo de twee voorgaande ook Hce^

fterachtig zyn. Ik vind van dccze niets aange-

tekend , dan dat de Kelk vj-fbladig is en het

Zaadhuisje drieklcppig. len opzigt van het

ecrfte zou die van C o m m e l y , welke waar-

fchyn-

() /* Spec. PlAnU W3S van de Ponifiubta gezegd;

J, Caps s. valvh.

(8) PertuLca Tal obovïris planiuscuUs flcc.
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fchyDiyk gemeend is , hier b^hooren kunnen ,

^^J^*
'

doch niet ten opzigt van het laatde; zo dat ^xn^.

die opgemerkte byzonderheid misfchim ver-H'ïOFa*-

L Y T H R ü M. Partyke. '

i

Dit Geflagt b^vat verfcheide Krulden , die i

tot de Lyfimachia t'huis gebragt zyn , weshalve ;

L I N N^ u s 'er den Griekfchen nacim Lythron , ^

welke daar aan gegeven is , op toegepast heeft. ;

Die tot de eigentlyke Lyfimachia behooren, heb l

ik reeds onder de Vyfmannigen te boek ge- *

field a).
Behalve 't getal der Meeldraadjes is hier de

Kelk in twaalven gedeeld en heeft zes ingeplan-

te Bloemblaadjes : het Zaadhuisje heeft twee
]

Holligheden en veele Zaadeo, Tien Soorten be-
j

vat hetzelve, naamelyk.
|

(O Partyke met gepaarde Hartvormig Lm- r.
]

(t) ^ait. alt. p. J9r. Slngulare Genus «ec.

(ij Lythrum Fol. oppofitis Cordato - Lanceolatis Sec. Sy/l.

Nat. XII. Gen. C04. p. 32g. reg. XIII. p. 37i- /i- Ciif.

17». R. Lr.gdb, 45S. GOUAN MoKSp. 217. GFR. Fr«v. 459- i

KRAM. Aupr. 131. Fl. Suec. i9i. FL Lapp. 197» ^c. Ly- -

ftmachia fpicata purpuiei. C. B, Pin. 2t6. Pfeudo- Ly(Iiua« \

chium purp. alt. DQ0. Pempt. %6. Salicaria. Tournf. Inji. \

Z53. Hall. thlv. 405, Lyfim^ch. purp. Occ. LOB. Ic. 342.

^, EJattaria mbra fpicatj major , f«H. fubromndo. MORiS.

Hijl. 11. p« 4S0. S. j. T. 10. f. u. y. Lyümachia tril'ol.

Yy4 ^P'-^'

II. Dl EL. VIll. JrvK.
;
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IV. cetswyze Bladm. en geaairde twaalj'manni^

fük!^ Aan de Wallen der Slooten en Graften, of

^«w^- andere Staande Wateren, in het Riet, komc
'-2'° dit Kruid by ons veel voor en verficrE dezelven,,

met zyne paarlche Bloem - Aairen, ongemeen.

Het Wordt ook wel als een Bloemplant in de

luinen nagehouden. Dus treft men het door

geheel Europa , opWatcrige plaatfen , aan. Niets

ïs in Switzerland gemeener,zo H aller zegt,

aan de Oevers der Rivieren. In de iNederlau-

den wordt het Partyke genoemd , zegt D o d o-

K.'Eüs, en hier van heb ik den naam ontleend,

ToüRNEFORT maakte 'er een Geflagt van,

onder dieti van Salicaria , om dat het Loof
veel overeenkomst met de Bladen der Wilgen,

in 'c JHoogduitlch Weide genaanjd , heeft , en

hierom zal de echte Lyfimachia den naam van

Wederik draagen. Sommigen merken dccze ais

een bafterd - Soort daar van aan; dewyl zy in

Gewas veel overeenkomst daar mede heeft.

De Franlchen noemen het Salicaire,

Het heeft rcgtopftaande. fcevige Stengen van

drie of vier Voeten hoogte , bezet met gepaarde

Bladen , die ruuw zyn , en boven uitlooperidé

in lange Aairen, van gckranfce Bloemen , panvlch

van Kleur. Dccze Bloenien beftaan uit een Ke-

gelachtigcn hollen Kelk, van boven twaalfTand-

jes

fpic. purp. Bbcc.^«j. 167. ^' Ly*. cjuadiif. furp» moU.. 5C
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jes hebbende , waar cusfchen de zes Bloemblaadjes

zyn ingeplant. Uit deszelfs bodem komen twaalf Afdeel.

Meeldraadjes voort, waar van zes uitfceeken, ^0^"^,^

en in 't midden is een rondachtig Vrugtbegin. stuk.

zei, met een gekoopten StyL

(a) Partyke met gepaarde Lancetvormige Bla-
^

den, een RoedacJaige Pluim en twaalfman'i'--ri^^:um.

nige drievoudige Bloemen ^^^^
"^^

"

In de Levant, in Tartarie en Si!3crie, groeit

deeze Soort , die door Clüsi us Kleine We^

derik met roode Bloemen genoemd en afgebeeld

is onder de Ooftenrykfe Planten. Zy valt

zelden hooger dan twee Voecen , en verfchilt

voor 't overige in Geftalte van de voorgaande

weinig. By Hamburg in Ooftenryk werdt zy
door den Heer Jacqü in gevonden. Somtyds
komt zy met overhoekfe Eladen voor.

(3) Partyke met gepaarde van onderen iets iir.

Wollige Bladen en tienmannige Bloemen , ra^y"'''

(1) Lythrum Fol. oppofitls Lanceolatis &c. Lvthrura

Auftria.ua). ]KC^. r^ni. z-^j. Aujïr. T. 7- Lys. xubri

non liliquola. C. IJ. Pin. 246. Lys. purp. 2. f. minor. Cli s.

Lyüiii. fecunda f. min. xuhro flo.e. Clos. Pann. 477,478, '

(3) Lythrum Ful. oppofitis fiibtus fiibtornentofis
, Flor. <ic.

candris , Ccr. Ca'ycc, Calycequc Gcnicaiibus fuevioiibus,

Yy j
IW DUL. VIII. Stuk.
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IV. dk 'korter dan de Kelk zyn , met uitjlee'

A^D^^ kende Meeldraadjes en StyU

stük!^ Decze, in China groeijende, is een Heefter

Enwy met een rappigcn Bast , hebbende de Bladen

^i^' gepaard , ongellcclJ , Lancetvormig , efFenran*

dig en van onderen eeoigermaate Wollig.

IV. (4) Party'ke met gepaarde y van onderen Wol-

VeVtkHil- ^S^* eenigermaate gejledde Biaden en ge-

SLranfte.
^''^''•^^ zydelingfe Bhemen.

V. Partyke met gepaarde Liniaale gejieelde

CtüitidT.
twaalfmannige Bloemen,

{óy Partyke met gepaarde Liniaale Bladen en

nnige Bloemen tegenover elkander.

Zulke veranderingen van dergelyke Kruiden,

in Virginie groeijende, maaken deeze drie Soor-

ten uit , gelyk het Europifche ook niet onbe-

deeld is van Verfcheidenheden. De laatfte komt

met onze Hyfopbladige vry naa overeen j in-

zonderheid een dergelyke in 't Water groeijen-

de , met roodachtige Stengen , daar de Heer

C L A Y T o N gewag van maakt.

(7) P^r-
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(7) Partyke met gepacrrde Ovaale Bladen , 'en IV, ,

overhoekfe zesmannige ongefieelde Bloemen; ^^^'^'^^

(8} Partyke met gepaarde Eyronde Bladen en vir.

overhoekfe omtrem tienmannige Bloemen:
/'J.'^,^^';if^

de Steng neerleggende.

Deeze twee zyn in de Westindiën, op Jarnai-'^'''^'"*''"

ka, door den vermaarden Doktor Browne
waargenomen en mee de nevens geplaatfte be-

naamicigen getyteld»

(10) Partyke met everhoekfe Lmiaak Bladen^'^- 2

en vierbladfgc Bloemen. Th^ifs
"

Thyrablssl

(7) Lytkrum rol. cppos. ovalibus , T\ox\hm fesillibus al-'^'Se- I

(8) Lythrum Fol. op?, ovatis. Flor. alt. fubdccandris, &c.
]

Melanium Herbaceura reclinatum &c. Erown. Jam, aij.

SVicara H, Icpi folio iatiote. Hall. Jen. 147. T. 6. f. ^.

fiWw. 406. Hysfopifülia. C. B. iis. 0. Lyfiniachia ru-

Lra non Siliquola. y, Lys. Linifolia puipmco - camica. C.

B. Pi». 24-5-
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IV. Deeze twee Soorten komen in Europa, de

'^^xii!^
laatfte meest in de Zuidelyke deelen voor.

Roo?P' Beiden zyn zy klein, doch de laatftc wint het

STUK. jn kleinte, en wordt daarom ook wel de Kleine

v-^tT""^' Hyfopbladige geheten. De eerfle heeft de Steng

een Voet of fomtyds een Elle, de andere dik-

wHs maar een Handpalm hoog , zo C. Baü-
H IN üs , door wien het Kruid, onder den naam

van Hysfopifolia of kleine Godsgenade, is af-

gebeeld , aanmerkte. De eerfte heeft , volgens

den Ridder ,
leggende , de andere opltaande

Stengetjes en ongeftcelde Bloempjes. Zy groci-

jen niet dan op vogtige Moerasfigc plaatfen.

De Heer Jacqüin heeft dit Geflagt be-

noemd, ter cerc van den Marquis Ginos i,

Keizerlyken Gouverneur van Livorno , door

wien de Kruidkunde aanmerkelyk bevorderd

werdt. Het heeft een zesdeeligen Kelk en zes

Bloemblaadjes : het Zaadhuisje eenhokkig vier-

klcppig, gekleurd, veelzaadig.

^T.
^ De eeniglte Soort (i ) , daar van bekend , nam

^:r7»ta,<^o Hcer J A c Q ü 1 N aan Zand- en Stccnige Oe-

vers, op 'c Eiland Kuba,waar,en plukte 'er ryp

Zaad van in de Maand December. Het is, zegt

C. B. 218. Pro^r. 108.

(i)G>ni):a. Sy/I. Nat. XII. Gen. 6oj. p. jij.r^^XIir.

p. ijz. jAcq. ^*fr. ,4S. T. 1,1.



hy , een zeer fraaije Heefter , die drie of vier IV.

Voeten hoog opfchiet, zig verdeelende in glad- ^^^j
j*'*

de, ronde. Houtige Takken , welke Lancetvor- Hoofd*
.

migc, zeer kort gcfceelde, gladde Blaadjes heb-^^"^*

ben van anderhalf Duim lang en eenbloemige^-jf^"'^^^"

Bloemfteeltjes. De Bloemen , hoewel zonder
|

Reuk , zyn zeer fraay ,
byna een Duim breed , 1

hcmelfchblaauw 5 met een rooden Kelk, en een

bruinrood Zaadhuisje , dat naar een gladde Be-

fie gelykt , mee witachtige Zaadjes. De Inge-

zetenen, aldaar, noemden het i^q/a Je/ 20 , dac

is Rivier -Roos.

A O R I M O N I A. Agrimonie.

Een vyftandigc Kelk mee een anderen om-

kleed , vyf Bloemblaadjes en twee Zaaden op

den bodem des Kelks, zyn de Kenmerken van

dit GeHagt , 't welk de drie volgende Soorten

bevat.

( I ) Agrimonie Tnet gevinde Stengbladen ^ ht r.

endelingfe gefieeld y en Jiekelige Zaad-^i'^Zl*

huisjes» Geia^ene,.

zi. H. Ciif. 179. Ups. II t. R. Lu^d^. 240 GouAN
228. GE». Prov. 464. HALL. Htlv. 407. GOHT.

131. KBAM. ^ujlr. 132. Fl. Suec. J94- &c. Eupatorium

n C Agrinionia. C. B. Pi>t. 321. Agrimonia f. Eupa-

. DQD. Pemft. IS, CAM. Epit. rj6. GBON. rïrr. iJ.

11. DEEU YMI, STUK,
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Af^i^'el
Kruid wordt gehouden voor het Êupa*

xii.
' torium of Eupatorie der Ouden, waar van het

Hoofd- den bvnaam heeft. De naam, dien het in 't

'rl«^
.Franfcïi, En-clfch en Hollandfch voert , heefc

vi^c. met den LuLynfchen jlgrimonia , wiens oir-

fprong onzxker is , veel overeenkomst. De
Duitfchers noemen het Odermennig of Bructt-

imrtz , dat is Breuk- Wortel , wegens de fa-

raentrekkendc hoedanigheid. Het wordt van

fommigen ook Lappa inverfa, dat is omgekeer^

de Ktisfen ; om dat de Vrugten als Klisjes zyn

en ncderv/aarJs hangen , gctytcld. Het groeit

wild op droo-^c piaatfcn in verfchcide deelenvan

Europa en in de Nederlanden vry algemeen,

gelyk by om in de Grazige Duin - Va!eijen. Ook
wordt het in de Tuinen aangek wt?ck-t.

De Steng is regtopltaande , Üyf en hard eo

zeer Haairig , meer dan een Êlle boog opfcbie-

tcnde, in dit Kruid, 't welk ruige op de kan-

ten diep ingefneeden of fpits getande Vinbladen

hrjcft , boven donker of zwartachtig groen en

vnn aanmirkeiyke grootte, met kleine Vinblaad-

j(:s daar tucfehcn. De grootfte Bladen hebben

dikvvils 7,es of zeven paaren van Vinnetjes. De
Steng is naauwlyks getakt en loopt boven de

Bladen uit in ecne Aair van Bloemen, nietzeeï

di^t geplaatst , die geel en kort gefteeld zyn ;

waar op Zaadhuisjes , als gezegd is ,
volgen »

met haakige Doorntjes; die als de Klisfon aan

de Kleeders hangen b'yvcn. Het eene Zaadbe-

ginzel , danr in , misdraagt doorgaans; zo de

Heer H a l l ü r aanmerkt. Dit
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Dit Kruid komt , in fommige deelcn van Eu- IV.

ropa , en op fommige tyden des Jaars , meer of ^^xfu"*
min welriekend voor; inzonderheid de Wortel

,

Hookd-

die in 't Voorjaar geurig is. In Italië, nogthans ,
^'^"'^*

_

heeft C O LU M N A een Soort gevonden , die -^'W**"

bleeker groen en grooter is , hebbende altoos

een zeer f; erken Reuk, dien zy ook in de Kruid-

tuinen behoudt ; doch voor 't overige van de

gemcene weinig verfchüt, welke, dat zeldzaam

is , ook op die zelfde plaat fcn groeit en geen

of een onaangenaamen Reuk heeft (*).

Van de groote getande Ooren , welken dit

zo bekende Kruid aan den voet der Bladftee-

len heeft , vindt men geen blyk in de gewoone

Afbeeldingen en befchryvingen. Zy zyn zeer

blykbaar in een aanzienlyk Tak daarvan, (die

ik nu kortlings , ondereen menigte andere keur-

lyk gedroogde Planten , van de Kaap der Goe-

de Hops bekomen heb ,) zynde wat grooter en

ruiger dan dc gewóone, raisfcbien meer met de

laatstgemelde overeenkomfcig. Het Kruid groeit

ook in Virginie.

De Agrimonie wordt uitmuntende geacht voor

Verfioppingcn in de Lever , en daarom ook

wel Leverkruid genoemd. *t Is zeker , dat zy

een

(*; De wdiiekmle Agrimonie ij, Yolgens Columna , in

GeÖalie naauwlyks ondcïfchcidelyk van de gemeene ; djch

in de Afbeelding vin Barrelikr bekeurt men een aaiimer-

kelyk verlchil , zo (bor dc Takkigheid der Stengen als de

y\heid det Btocm < Aaiien : Zie Rar. lc\ 6ii. Jgrimtaiinm

té»ratum.

M. UttU VIIU STOTI,
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IV. een weinig famcntrekkende is , en hier door

^^xfu^' 9 verflapte deelen der Inge.

Hoofd- wanden te hcrftellcn. Hierom gebruikt menze
STUK. oqJ. als een Wondmiddel en in Pappen toe

vj^"^-''" verfterking van uitwendige verflappingen , in-»

zonderheid der Tceidcelen. In Gorgeldrankea

is zy niet van de minfte nuttigheid.

iT.
_ (q) AgrimoTlie met gevinde Stengbladen , het

^repens.'^"^ endeUugfe ougefteeld , en fiekelige Frugten^

fche. Dceze, in de Levant door T o urn e fort
gevonden , komt de Gemeenc zeer naby : maar

heeft de Stengen korter dikker, ruig; Stop-

p'ckjes van langte als de tusfchenwydten en

oiBge)x>ogen , befchaduwen byna de gehcele

Steng : hcc onciTen VinblaJ heert geen Steel?

tjc : de Aair 'n kort
, digt en ongefteeld mee

Blikjes zo. lang ais de Bloemen.

Een zeer dikken kruipenden Wortel heeft

deeze Lcvantié , die zeer laag blyft, volgens

TouRNEFORT. Mooglyk zal daar van de

bynaam ontleend zyn. Voorheen was dezelve

aangemerkt als eene Verfcheidenheid van de

voorgaande Soort,

TïT. Cs) Agrimonis rmt de Stengbladen drievoudig

^erimonoi-
gladde Zaadhuisjes,

tz) jizrlmonla Fol. Crrulinis plnr.atis
,

impatl fesiili
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Behalve de gladheid der Vrugten is deezeook IV,

door het Loof verfchillende , hebbende Co-^^Jfj^^

t ü M N A , die ze eerst in Italië waargenomen Hoofd»

hadt, haar, Wegens eenige gelykheid van 'c Ge-*'^"'^'_

was , Agrimnoides geheten, Toürnefort
beeldt de Bloem en Vrugt onder die der Agri-

monieaf, waar uit men het verfchil kan zien.

De Vinbladen, langs den Grond verfpreid , zyn

veel ronder dan in de gewoone en aan de Steng

komen alleen drie Bladen op een Steeltje voort,

naar die der Aardbeziën gelykende. De Bloem-

pjes zitten, met haar eigen Kelkje, in een rui-

ge, diep verdeelde, veelpuntige Kelk , die tot

bevatting ftrekt van het Zaadhuisje , 't welk in

grootte naar een Tarwe - Graan gclykt, doch

de figuur.heieft- van een Flcfch- Kalabasje ea

doorgaans een enkel Zaadje inhoudt, 'c Gewas
is riet zonder Reuk en bitterachtïg van Smaak;
weshalve men het , volgens Col um n a, wel

houden zou kunnen voor het Eupatorium der

Arabieren. *t Getal der Meeldraadjes , dat in

de gewoone van tien tot twaalf voorkomt , vol-

gens Haller, is in deeze dikwils naauwlyks

meer dan agt , zo de Ridder aantekent (*).

De

Cii§. 179. R. Lugih. 241. Agiinaoni* flmilis- C. B. Pin»

Lu^ih. I p. 179. Agrimonoidci Semine glabro. BAlla. Rar^

() Te wectcn in 5>. PUnt. Ed. II. p. <543. In GeKtr.

Piamatum vindt men dit geheel andets. D« Gemeene Agri-

Zz mo.

lï. Deel. VIII, Sto»,
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IV. De Driewyvigen van deeze Klasfe leveren de

volgende Gcflagten uit.

Hoofd- _
STUK. Reseda. Neerzet.

vi^C"^' Een eenbladige verdeelde Kelk ,
gefoipperde

Bloemblaadjes : het Zaadhuisje eenhokkig met

een gaapcndc Mond. Dus komen de algemeene

Kenmerken der Soorten van die Geflagt voor,

't welk , voor 't overige, zeer veranderlyk is,

doordien Linn^ us daar toe, behalve de Re-

feda , ook de Luteola en Sefamoides van Toür-

NEFORT, welke in de figuur der Vrugt aanmer-

kelyk verfchillen , en waar van de laatfte zelfs

niet onder de algemeene bepaaling valt; betrok-

ken heefr.

'c Getal der Soorten , meest Europifche^ is

twaalf, als volgt.

RtfUa
Neerzet met Lancetvormige onverdeelds

Luteola, Bladen , die aan den voet wederzyds een*
WöUMT.

tandig zyn, en nerdeelige Kelketu

draadjes en twee Zaïden : de Agrimonoides ^ dat is deeze

iaatfte Soort, oiigevaar zeven*Meeldraadjes en écn enkel

Zaad. In Horto Clifortiano hadt hy gezegd; Hujus Fits bt-

xttHdrn tjl : dit is : Dc Bloem van deeze heeft zes Meel-

draadjes.

(i) Refeda Fol. Lanccolatis integrfs &c. S-]Ji. Nat. IM-

Gen. «08. p. 3Ï9- f^'S- P- 3"- Clif. iiz. K. Lu^dk.

483. GouAN Mansp. 22». Ger. Prov. 376. KRAM. AMjlr.

m. GORT. Belg. U2. Fl. Suet. 439, 424- «cc. LuteoUher-

ba Saücis folio. C. B. Pin, ico. TouBNF. Injt. 42J. Luteola.

Hau,. Httv. 31;. Lututn btrba. Dod. Ptmpt, go. X.0»* i**

35).
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Dit Kruid > dat door geheel Kuropa, als ook 1^.

in onze Nederlanden , in 't wilde groeit , voert ^^5uf
deü naam van Lziteola of Ltitum Herba, dat ïsHoofd-

Geelkruid , wegens de Kleur die het uitlevert.

In 'c Hoogduitfch noemt men het y^c/^er/>frmmff,,;J''^^'

in 't Walfch fVauw , in 't Franfch Gaude , in 'c

Neerduitfch Wouw, in 't Engelfch Dyers Weed^

dat is Verwers - Kruid. Sommigen hebben het

öok voor een Soort van VVeedc gehouden De
Duitfchers noemen hetzelve Streich- Kraut.

Hcc fpreidt Innge en taamclyk brcedc Bladea

Jangsden Grond uit, tusfchen v«relken een Steng

opfchiet van een of twee Ellen hoogte , die

met fmallcr Bladen , doch byna overal van ge-

lykc breedte cn niet zeer Iplt^ bezet is. üé
Stengen zyö AairsWyze begroeid met Bloemen,

Van ccnc zonderh'nge fignur. Uic een in vieren

gedeeld Kelkje (*) fpruit een groot Eloem-

blaadjc, ten halve in zesfcn gefplecnen, en het

Honigb'jkje uitmaakende , boven geplaatst. Twcö
zydelingfe Bloemblaadjes zyn klein, en in drie-

ën gedeeld. Hier komen fcmtyds twee zeer

kle'rjcn by , die onverdeeld zyn. Door de onderftö

fpleet van den Kelk Imngcn byna twintig Meel-

draadjes , met hunne Knopjes , nederwaards. Het

Vrugtbeginzel heeft drie Stylen en de Vrugt is

dl-iepuntig, met drie Streepjes gaapende, waat

in kleine Zaadjes. Van

Zz a
II. DlfU VIII. STUS.1
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IV* Van dit Kruid heeft de Latynfchc benaaming

^'xi?'" g^^^^ K'^"^ (luteus^ haare afkomst. Moog-
Hoofd, lyk zal het die , op fommige plaatfen , vry hoog
STUK.

uitleveren dewyl men haar met SafFraankleur

vigt."^^' verward heeft (*> Hedendaags hoor ik niet dat

de Wouw tot verwen gezogt wordt, zegt de

Heer H ALLER (t), 't Is ondertusfchen ze-

ker, dat menze hier te Lande, en zelfs in dee-

zc Stad , nog dikwils bezigt , om een geelc

Kleur te geeven aan de Lakens en Wollen Stof-

fen ; gelyk men ook , wanneer dezelven eerst

blaauw geverwd zyn , die dan door het Afkook-

zcl groen maakt ; kunnende dus , gelyk J. B a r>»

H I N ü s zegt , twee zeer verfchillende Kleuren

uit een zelfden Ketel haaien. Ten dien einde

worden de gedroogde Bloemfteelen van dit Kruid

,

dat men daar toe op Akkers teelt, met Aluin

gekookt. De Wouw , die klein en roodachtig

is, geeft meer Kleur dan de groote en donker-

groene. De gene , die in *t zwarte valt , of

fchimmelig is , als vogtig of onryp ingezameld

zynde , is de flegtfte van allen en geeft een

blaauwe Kleur.

Men verwt , zo wel Zyde als Wolle , geel en

Citroenkleur met dit Kruid, waarvan Jaarlyks

ter waarde van duizend Daalders, ten diende

V2D

(*) Das zegt ViBGiLius:

Ipfc fcd in Ptatii Arie* jam funveruhenti

Murice, jam Croceo mutabit Vellcra Luto.
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van Sweeden , uit Vrankryk gehaald werdr, daar IV. i

inen de Wouw meest tecU; hoewel zulks ook ^^^^j^**^

by Kent in Engeland en op eenige plaatfen in FIoofd*!

de Nederlanden gefchiedt. Sedert twintig of^"^"^* ^

dertig Jaaren zyn ook Plantagiën, daarvan, by

Lund en andere Steden in Schónen aangelegd, A

die reeds veel opgebragt hebben. Best wil zy

voort in Zandige Aarde en moet jaarlyks wor-

den gezaaid , bloeijende in 't volgende Jaar, \

•wanneer menze , in 't midden van het bloeijen

»

fnydt en droogt. In heeter Gewesten is het

droogen naauwlyks noodig (*) - *

{23 Neerzet met Lancetvormige gegolfde Haai-
j^Hjj^

^

rige Bladen. caJJtnu ^

Dit heeft een overblyvende Wortel. De Steng \

is een Voet hoog, opftaande, bezet met witte 1

Haairtjes en Takkig. De Bladen zyn ongefteeld , \

Lancetvormig, met een Haairigen Kiel, zonder -

Tandjes , gegolfd. Aan 't end groeit een Tros van Z

witte Bloemen , met elf geele Mcelknopjes en i

zes Vrugtbeginzels , zittende op een gemeen ^
Stammetje. i

(3) Neerzet mef Liniaale Bladen ^ aan den roet

getand i en vierwyvige BLemen,
GlAUCA

fa) Refeia Fol. Lanceolatis undi

xni.

(ï) Refeia Fol. Lineatibus Bafi d
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IV. Op dc Pyrcncefchc Bergen is de Groeiplaats

^x^u" deeze , een Plantje met dunne leggende

Hoofd- Stengetjes cd zOer fmalle Zeegroene Blaadjes,
«TUK*

draagende bleek geele Bloempjes, die zig Ve-

v;jc/"*"^'zelig vertoonen , en op ieder volgt een enkel

Zaad. Dit zegt M oii i so n , die het uit Vrank-

ryk bekomen hadt: maar C. i3 a u h i n u s meldt,

dat het Zaadhuisjes heeft, vol van zeer kleine

Zaadjes. Het zyne v?as door B ü R s e r u s , in dc

Zandige Valeijen der Pyreneen , verzameld.

Rfrfd'a
Neerzet met Liniaale ftomp^ Bladen en,

p£plZs. vyfwyvige Blösmn,

adrtigf^* De vermaarde Cl d s i us geeft de Afbeel-

ding van deeze, zynde een Plantjs van omtrent

een Span hoog , met kleine Blaadjes om 'c on-

derüc der Stengetjcs , die boven met paarfch-

achtige Bloempjes geaaird zyn. Het groeide op

Steenige Heuvels by Salamanca in Spanje.

V. Cs) Neerzet met Lancetvormige onverdeelde

t^fteiïd?'
" ^^^^^^ engefternde Frugten. Dic

SS. Senmoides Unzxx foüo glauco , Pyrenaica , Flore Sta-



Dit groeit te ïylontpelÜcr in G<fds Tuin zegt IV,

de Ridder, cn gebruikt daar het woord, waar
'^'xil'

mede hy gewoon is de Natuurlyke Groeiplaats Floorn-

aan te wyzen ff^. Wat zyn Ed. met die ^on--^"^*^

derlinge uitdrukking zeggen wil, en of hy daar
"^^^

mede iets anders dan den Koninglyken Tninbc
doele, is my duifter. Goüan, die de P!an*

ten van deczen Tuin befchryft , heeft wel dee-

ze Soort , doch verklaart die uitdrukking, hoe-

wel hy ze gezien heeft, niet; zeggende zelfs

,

dat dit Kruid huisvest a VEfperon , au Mont

Saint Loup , in vogtige Spieeten der Rotfen,

hebbende de Bloemen byna ongefteeld en Sten-

ge tjes van een Handbreed hoog.

(6^ Neerzet met gevinde Bladen j aan de tip- vi.

pen agterom gekromd, vierwyvige Bloemen, f^^I^'^
gaapende vyfdeelige Kelken en de Steng om-^' .

lang Heejterig.
"

In Spanje is dceze Soort gevonden, riie de

Steng boven deo Grond overblyvende, dikwiis

twee Duimen dik cn zeer kort heeft, uit welks

top veele opftygende Stengen voortkomen , met
verheven Streepen. De Bladen bcftaan uit Lan-

cetvormigc Vinnetjes , van vyf tot zeven aan

een Steel. Verfcheide Aairen draagt het over-

hocks , de voornaamftcn aan den top der Steng.

De Bloemen hebben vyF of zes Blaadjes
, g! oo-

ter dan de Kelk , en elf Meeldraadjes. (7)

et) Haiitat Monfpelii i» Htrto Dei.

(6) R^/eda Fol pinintis apice recurwtis Sec,

Zz 4
II. Dnu VIII. SW
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C?) Nfcrzec met gevinde Bladen i vienvyvige.

Bloemen en zesdeeiige Kelken,

In dc Zuidelyke dcelcn vaa Vrankryk , alsook

in Spanje, is de Groeiplaats van deezc, die de

'
allergrootfte genoemd wordt door C. Ba-uhi-

vvs* Volgens Loeel vcrfchilc zy van de

Gcmccnc inzonderheid door dc grootte , fchie-

terde haare middeJfleng wel twee of drie El-

len hoog.

(8) Neerzet viet gevinde Bladen die gegolfd

zyn, de Bloemen drie- of vierwyvig,

In Spanje groeit deeze Soort, die de Steng

een Vpet hoog , gcfcrccpt , geftrckt heeft ; de

Wortel cn Stcngbladen gevind, met Lancetvor-

mige fpitfc gegolfde Elaadjes, ovcrhoeks klei-.

Eer en meer opftaande: Biocmtrosfcn aan 'tend „

qok wit , gclyk in de voorgaande. Oe Kelk is

vyfdeelig , de Bloem, heeft vyf Blaadjes met

tien geele Meelknopjes, In fommige Bloempjes

komen drie , in anderen vyf Stampers voor.



DODECANDRIA. 759

De Zaadhuisjes zyn in dceze Soort aller- ly,

grootst. AfdeeC

(9) Neerzet met alle Bladen driedeeUg , de^^^^^ >

onderjten gevind,
ij

Dit Kruid is de gemeene Geele Refeda, die^^'^^^^j

op Krytbcrgen der Zuidclyke deelen van Eu.

ropa, volgens den Ridder, groeit. Hy melde

niet, waar die Krytbcrgen leggen. Van deAu-

thcuren , ondertusfchen , die de Planten van

Languedofc en Provence befchryvcn , wordt

gezegd , dat zy aldaar voortkomt op de Ak-

kers of Bouwlanden. Te Montpelgard komt zy

overvloedig voor, nevens 't Knorn, en te Ge.

neve ha^t men ze op de Muuren groeijende

gevonden. Lobel zegt , dat de Nederlanders

die Kruid Freemde Italiaanfche of Cantabrifche

Rakette hccten, zynde hetzelve van hem alom

in Italië , ook langs den gehee'en Zeekant ; by

Lions in Vrankryk en in de Hov^en zo van 'in-

geland als Nederland gevonden , waar het van

fommigcn Italiaanfche R.akctte geheten wcrdt.

Hier te L-^nJc, ja zelfs by uccze Stad, groeit

zy op Wegen en aan Dyken in 't wilde. In

Duitfch-

f?) Re/eda Fol. omnibus trifidls, Infcriorlbiu pinn.nis. H.

CUf. 21Z. R. L«5i>. 483- HALL. [Ic:v. }ls. GOUAN JIcK,f,.

zjo. GER. Prov. ï77. GoUT. i^ .?. Rcfed.i viilg.ris.

C. B. 100. RAJ. Hi^. 105?. Relcda liitei. [. B. Hi/i.vu

Zzj
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IV. Duitfchland , by Weenen en elders , komt zy

^^xfi!^* intlerdaad op Krytheuvelen voor , en volgens

Hoofd- Ray is zy gemeen op Krytige Akkeren.
STÜK. twyfelt niet , of dit Kruid is de Reféda

v^e."^^' Pliniüs , vermaard wegens eene byge-

loovige Geneezing der Ziekten en daar van den

naam hebbende. Zy diende inzonderheid totop-

losfing van Gezwellen om die te doen verllaan

,

en hier van heb ik dan ook den Nederduitfchen

Geflagtnaam ontleend. De Duitfchers noemen

deeze Soort Harnkraut. In 't Engelfch noemt

men ze Bafe Racket of Laage Rakette ,
zynde

de naam van dat Kruid, wegens eenige fcherp-

heid , daar aan gegeven, H a L l e R , nogthans

,

zegt, dat het een Moesachtigen Smaak heeft,

byna als die van Kool. De Smaak kan naar den

Landaart verfciiillen. Ook zou de fchcrpheid

meest in de Wortel huisveften , volgens J.

JB A u H I N ü s.

Het is klein van Gewas » brengende dunne

hurkende Stengctjes voort , waar aan Bladen

die meest Golfachtig fyn verdeeld zyn in ge-

paarde Vinnetjes » en deeze zelf zyn by den

Wortel ook gefmaldeeld. De Eloeraen , die

bleek geel van Kleur zyn , maaken taamelyk

dikke ongebladrrde Aairen uir. De Bloem en 't

Zaadhuisje vindt men by Tourn E Foa t taa-

melyk afgebeeld, 'c Getal der Meeldraadjes loopt

tot twintig toe.

(10) iNeer.



(io_^ Neerzet met geheels en driekwahbige Bla- IV.

deuy zcsdeelige zeer groote Kelken. ^%ïu^'

Op dergelyke plaatfen en by üe voorgaande, jtujt.

'

in de Zuidclyke dcclen van Europa, komt dce- x.

voor, die kleiner is cn de ondcrlle Bladen, piXi^m^,

ja fomtyds ook de t weDile, onverdeeld hecfc,

omtrent vier Duimen lang , zynde de Stengen

ongevaar een Voet hoog. Phyteuma wcrdt zy te

Montpellier genoemd , volgens J. B a u h i n u s.

De Bloemen zyn wit , de Zaadhuisjes een hc^lf

Duim lang.

De Groeiplaats van deeze, die voor 't ovcri-'=

ge van de voorgaande weinig verfchilt, is, voN

gcns L I N N iE ü s , in Palcftina.

(12) Neerzet met geheele en driekwahbige Bla- q
Óen , de Kelken zo groot als de Bloemen.

rilo'aisqnc , Calyclbus

II. DEEL. VIII. STUK.
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IV. De aangenaame Reuk onderfcheidt deeze,die

^^xiu" ii^gypte groeijen zou , volgens den Ridder.

Hoofd- Men kwccktze thans in de Europifche Tuinen en
STUK. Bloemhoven, Faericiüs heeft in de Helm-

v^f."^^* ftadfe opgemerkt , dat de Bloemblaadjes in meer

ongelyke Slippen zyn gefneeden, dan in de ove-

rige Soorten , hebbende in dit Gewas het groot-

fte dikwils vyftien , het tweede dertien , het

derde vyf verdeelingen.

EuPHORBiA. Wolfsmelk.

Dit Geflagt heeft een vier- of vyfbladige

Bloem ,
op den Kelk zittende , die eenbladig

en buikig is ; waar op een Zaadhuisje als drie

Bcsfen volgt.

Het bevat meer dan zestig Soorten, alzo *er

de Wolfsmelk - Planten toe betrokken zyn , en

de meeften ook den naam van Tithymalus ge-

voerd hebben. Meest allen geeven zy een wit

Melkachtig Sap uit , waar van de naam. Zy
zyn in zeven Afdeelingen onderfcheidcn, als

volgt.

ui. Heeftcrige gedoomde.

Eapllrina
Wolfsmelk die gedoomd , byna naakt , drie-

A%quo- hoel irr is en met Leedjes ; de lakken uit-

bmm. Dit

(O Euphoriia aculea.a fuhnuda , tiian-ulans articulata

8tc. Sjft. Nat. xn. Gen. 609. p. 330. XIII. p. 373-

Müt. MU. 2J4. //. Cliff. 196. EL. Lugdb. j,-f. EuphorWum



Dodecandria,
Dit Gewas , dat men in onze Openbaare Kruid- IV*

hoven koeftert , werdt door den vcrmaardeu ^^lu^
JoHANNES CoMMELYN , die eenige raa- HooFD-

re Planten van den liortus Medicus dcezer Stad^^"^\

befchreeven en afgebeeld heeft, voor het Ea-^"^-'""''*

phorbium der Ouden aangezien, Hy vestigde zyn

vermoeden daar op , dat hem in de Gom , uit

Afrika overgcbragt , üukjes van een dergelyk

Gewas voorgekomen waren ; doch anderen ,

waar onder de Hoogiceraar R u i s c H , meen-

den met meer Grond te mogen befluiten , dat

de Zesde Soort , genaamd Euphorbia der Win^

kelen , te houden zy voor 't Gewas, 't welk

die Gom , uit Afrika niet uit Oostindie afkom-

üig, uitlevert. Hoewel nu dc geleerde Gas-
par CoMMELYN 't Gevoelen van zyn Oom
en Voorganger, naderhand, met kragt poogde te

Üaavcn f*) , is het doch zonderling , dat mea

het Werkje van LiNNiEus over de Droge-

ryën , waar in zyn Ed. die anderen als de

Baarmoeder van gezegde Gom voorrtelt
, op

deexe Soort door hem zelf aangehaald vindt.

Het gene gedagte Commelyn afgebeeld

heeft , was van Ceylon herwaards gezonden en

worde

j

zo hy zege, op de natuurlyke Groeiplaats

een

Antquorum venim. COMM. Hort. 1. p. ij. T. ii. Schadi-

«acalH. Hart. Mal. II. p. 8i. T. 4i. ^, Euphorhia aculeata

nuda triangulaiis 5cc. MiLL. Zl;(3'. Tithymaliu Aizoidcs j flc-j.

anguJaris &c. COMM. Prdl. sS' T. 5-

(*; Hart. Amfi. P. 11. bladz. los.

U. DML. V^I. Stok.
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AfdTél
g^^^cle Boom, In de befchryving derPlati-

Aiu ten van Malabar, daar hetzelfde, zomcnwil*
Hoofd- voortkomt , worde het een Heefter genoemd.

*z>^^Ii; -
^'^'* Hortus hadt het maar eenige Voeten

^ hoogte en bcllondt uit een drie of vierhoekige^

in Leden verdeelde Stam , in Bladerlooze Tak-

ken, die gcdoornd zyn, verdeeld, tenzy meil

zekere byhangzeltjes , digt aan de Doornen,

Bladen mogt willen noemen, gelyk in de Ma-

labaarfe Kruidhof is gefcliicd. Aldaar draagt het

Bloemen 3 uit kleine Groefjes op de hoeken,

zittende op een Steeltje drie by elkander , waar

van men de Knopjes in de Hortus heeft ge*

Hier komt thans bene Verfcheidenheid by,

welke gedagte Hooglecraar ook afgebeeld heeft,

met platachtige regtopftaandc Takken. De Heef

FoR SKAOHL vonJt in Arabie tweederley Ge-

Was, dat h^^ Etiphörbia Antiquorum noemt, het

een groottr en met Leden, het andere kleincf

en zonder Leden. Het eerfte hadt maar vyf

Meeldraadjes in de Bloemen. De Arabieren

noemden hetzelve Gholak en het werdt in een

Kuil des Aardryks gekookt zynde van de Ke-

mels gegeten. Dit kwam hem met reden

,

terwyl deezc Planten met een fcherp Melkach*

tig Sap begaafd zyn , zeldzaam voor.

II. (a) Wolfsmelk dat gedoomd en naakt zx, by-

f^K^r^n- na vierhoekig, met dubbelde Doornen.
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De Bynaam wyst de Groeiplaats van deeze IV*
^

-

aan , naamelyk op de Kanarifche Eilanden,
^''Jj^j*'^

CoMMELYN noemde ze Heejlerig Huislook- Hoofd J

achtig Kan&nfch Wolfsmelk , dat ongcbladerd ^^^i^-

is , vier cn vyfhoekig , met dubbelde haakige ^"«>«^^

zwartglanzige Doornen gewapend. Het verfchilt -1

in Geltalte aanmerkelyk van het voorgaande en •

\

is niet gewricht. De Bloem zit ongedeeld bene-
\

den het paar Doornen , met een korter
,
Eyrond , ^

j

hol, groen Blikje. Zy heeft een geflootcnKeik, *

met vyf famenluikende paarfche Slippen , en vyf
|

Bloemblaadjes daar buiten geplaatst , donker
||

paarfch , ongefteeld , Vleezi^ , geheel en zeer
]

ftomp.

(3) Wolfsmelk dat gedoomd is en naakt ^ ze- nr.

venhoekig, met enkelde Elsvormige Bloem-

draagende Doornen.

De zccT lange Doornen, die op het end de

Bloem en vervolgens de Vrugt draagen , onder-

fcheiden in de Tuinen dit Kaapfche Gewas,
en maaken het tot een der allerbyzonderften.

Men vindt het door den grooten Boerhaa-
yE afgebeeld.

C4) Wolfs-

Icc. COM^f. Hort, II. p. 107. T. 104. TtUK. Alm. 370. T.

(3) Euphorhia aculeata nuda 8cc. H. Clif. 196. R. l.u^S.

194. Am. Aead. III. p. 109. Euph. heptagonum &c. Bosrh.

LMj[di. 1. p. T, 233. £uph. Capenfe Spinü longlt jGmpIici'»

bui. BRAQL. Suce. II. p. 4. T. i}.

II. DIM., VIII. STWI,
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IV. (4) Wolfsmelk dat gedoomd is en naakt , met

Hoon)''
omZer/b/zeiJm Doornen op de knobbelige

^xii, hoeken*

STUK.

IV. Wolfsmelk dat gedoomd , naakt en veel*

Aiammii'
hoeUg ts , wet enkelde Ehvormige Doornen^

Getepeid. Uit deeze bepaalingen zyn de beide Kaapfchen

,

ce^'ifor
^^^^ bedoeld , kenbaar; gelyk zy zig in de Eu*

2s. ropifche Kruidhoven bevinden,

acht/g. Wolfsmelk dat gedoomd , naakt en veel*

officina- hoekig is, met dubbelde Doemen*

Tl hox-'
dubbelheid der Doornen , hier gemeld ,

biura.°' is niet blykbaar, noch in de Afbeelding, noch

in de befchryving, welke Commelyn gege-

ven heefc van dit Gewas, dat hy noemt J^eel-

hoekig gedoomd , naar de Toortsplant geiykend ,

Euphorbiimt met dikker Stengen, en gewapend

met fterker Doornen. Het was door den Heer

Lugdb. I. p. 258. Eupliorh. aphyl

Afr. 19- T. 9' f". i. Tithymalus

Ups. R. LuiJK 19;. GoHAN Me
Spinofutn Gerei effigie , Caul. c
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VAN B E A u M O N T , van de Afrikaanfche Kust IV*

omtrent Salee , overgebragt en vereerd aan den ^^ii^
Amfterdamfchen Tuin. De gemakkelyke Voort- Hoofd»-

teeling, door afgefnecden Stukken, heeft het-*^"^* -

zelve zeer vermenigvuldigd.
Tri^jn*^

Het verfchilt niet alleen in dikté van de Stam

€n de Takken , maar ook in de manier van Groei-

jing » gelyk uit vergelyking der Afbeeld iogea

blykt j en fchynen zo wel die van DoDONiEus,
als die van Lqcel, hier te behooren. Men
houdt het voorde Plant, waar van de GomEti-

phorbiüin, in de Apotheekers Winkels bekend,

haare afkorhst heeft* Dezelve is zeer fcherp van

hoedanigheid, zodanig datzy, onvoorzigtigbe^

handeld , onder 't Itampen üntftcekingen der

Oogen > fterke Niezingen en zelfs Neusbloeding

verwekken kan. Uitwendig zou zy in 't Beenbe-

derf, Peeskwetzingcn en als een Blaartrekkend "

of Brandmiddel van dienst zyn. De fterke Ont*.

ksting die zy , dikwils , met Ontfteeking der

Darmen maakt , heeftze van het inwendig ge-

bruik verbannen*

In Arabie vondt de Heer Forsk AOiit het

ïVifikel' Euphorbium , Schorur genaamd, met fa-

mengehoopte Stammen van een Voet hoog ,

Plagachtig een vveinig boven deii Gfond uitltee-

kende. „ Uit de Melk van deeze en van de Ka-

s, narifche ,
Kas/ar der Arabieren (zegt hy,)

„ nnakt men 'er een fterk Purgeermiddel, in-

5, zónderheid gedüurende den Rcgentyd , dat

„ is in de Herfst, het heilzaamite te gebruiken

Aaa ,^ ge-
il. DESL, vui. STum
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IV. 5, geacht. Van zeven of agt Druppels , met

^^xif»^ „ Meel gemengd , vormen zy Pillen, of nee-

HooFD- men van het Sap der Kanarifche zes of ze-

»TUK, yen , van de andere , die men fterker oor-

vi^.""^^'iy deelt, vyf of zes Druppels met Rundermeik

in. Het Sap der Tirucalli acht men voor de

„ Oogen fchadelyk, en blindmaakende te zyn j

5, wordende deeze Dahan in *t Arabifch gehe-

„ ten" (*)

v!i. (7) Wolfsmelk gedoomd is ^ metfclieefge*

fr'rii/^ua. knobbelde hoeken,

Wadig. Het Oostindifche Gevsras , alhierbedoeld - wordt

by R u M p H I ü s gehouden voor het AnteuphoT'

Mum', doch dat ïs een Soort van Cacalia onder

de Samenteelige PInnten behoorendc, Hy noemt

het tegenwoordigeL{gM/«ria of Lepelblads-Struik,

om dat de Bladen naar een oud flag van Lepels

,

die als een holle Spatel of Tongachtig waren , in

't Latyn Ligulce genaamd , gelyken. Maar wei-

nigen derzeiven , zegt hy, kwamen in Oost-

indic voor, aan de top -enden der Takken van

dit Heeftcr-Gewasi *c welk iri de Malabaarfche

Kruid-

() Fltr, jE*ypt. Arai% p. 94.

Clif. 196. Upu 139. R. Lugii^i^^. EuJotb. Afmm Spino-

fura, Seb. Thtu I. p. 18. T. 9. I Tithym. AizoiJcs Atbo-

»«cens Spinofus, Caud. an)ru!ari, Nerii folio. Comm- Prtl.

21, i<ï. T. «. BHADL, S%cc. III. p. 10. T. 29. Tithym. Ind.

Spinofiii Ncrti foüo. Comm- Hotu I. 2;. T, 13- Ligularia.

ROMPB. Amh. IV. p. 88. T. 40. El* CalÜ. Httt, MtU. IL

P.83. T, 41.
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Kruidhof van ccn geheel vcrfchillendé figuur - -^

is , hebbende een ronden Stam , tervvyl dezel- 'xfu
ve in de Planten, daarvan in onze Europifche Hoofd^

Kruidtuinen aangekweekt, meest van onderen .•

rond is , dik , hoekig en op de Krobbels be-

grocid met fchroomelyke Doornen. Het bevat

een fcherp Melkachtig Sap , van eene purgee-

tcnde hoedanigheid , gelyk de anderen. De
verfche Bladen worden van de Indiaanen dik-

\^iIs in Pap of Ery gekookt, om tot eene Buik*

siuivcring tc dienen.
^

B, Heefterige ongedoornde ; C^elke de Steng

niet gegaffeld noch Kroondraagendihebbcn.)

(8) Wolfsmelk dat ongedoornd is engefchubd ,
J^^;^^

de Knobkeltjes voorzien hebbende met een cJ»«

fmal Blaadje.
^'l^;;^

Verfcheidc zeer wonderlyke Afrikaanfche of

Kaapfche Planten , waar onder voorkomen, die

eieétum aphyllum.
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IV. inderdaad de fi|j;uur van het Zeefchepfel, dat

^^xu^^' Medufa- Hoofd noemt, nabootzen, zyntot

Hoofd- deeze Soort betrokken. Men vindtze onder de
sï-uK Afrikaanfche Gewasfen door den Hoogleeraar
^^nfwr

J . B ü R M A N N u s aan 't licht gegeven. De Afri-

kaanfche Melkgeevende Plant, met een Stammet-

je dat naar een Pynappel gelykt en een me-

nigte Takjes , door C o m m e l y n uit den Hor-

tus Medicus alhier in Plaat gebrat;t , is van

dien aart. Door de Schubben, waar mede zy

bekleed zyn , wordenze ligtelyk onderfcheiden.

Ftt^bo'riia
Wolfsmelk dat ongedoornd is , ten halve

mLtUü- naakt , Heejterigy met Takken als Jlapps

"«ooifch. Draaden: de Bladen overhoeks,

Deeze is het, daar Imperatüs een goe-

de Afbeelding van geeft , zeggende daar van :

de Tithymalus , die wy ongebladerd heeten

,

„ welke fomraigen het Xabra en Camarronurn

sy van Rh A ZES achten te zyn , beeft een reg-

„ te naakte Steng als die van 't Spartitim of de

„ 13rem, meest zonder of met zeer weinige Bla-

den in 'c midden van 't Voorjaar en den

5, Herfst, hebbende bleekachtige Bloemen , die

„ maatig dra afvallen, aan den top der Stengeo,

welken het overige van 't geheele Jaar naakt

bly-
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„ blyven. Na 't bloeijen brengt dezelve , in de IV*

3, Herfst, Zaad voort , dat, hoewel ryp in de
^'Jf/'"

33 Grond gezaaid, by ons nietuitfpruit. Gemeen Hoofd-

is dit Gewas aan de Zee Kuften van Afri- ''"ï""'^-

„ ka , alwaar men het voortteelt onder een ei- ^"ifr"*'

gen naam, die zo veel zegt als L.ange Peper.

3, Daar druipt een groote veelheid witte Melk

5, uit, die fchcrp en brandend heet van Smaak

„ is, en van welke, tot Poeijer gedroogd, de

3, Mooren dikwils het zelfde gebruik maaken

„ als wy van Peper." Het groeit ook by A!ep-

po en Tripoli in Syrië , alwaar het Scammo-

neum vervalfcht wordt met het Sap van dee-

zcn Heefter, die in de Europifche Tuinen tot

één of iwee Elïen hoogte groeit.

(lo) Wolfsmelk dat ongedoorndis, ten halve x.

naakt y Heefterig, Draadachtig opjtaande ; ^^ff^^'jj^

met uitgebreide Takken , die bepaald ge- M^aia.

tropt zyn, ^
*

Een niet minder zonderling Heefter- Gewas,

drie en meer Voeten hoog groeijende, met ver-

fcheide flyve gladde blinkende dunne Takken ,

maakt decze Soort , uit Oostindic afkoraftig,

ia

(lo) Euphorhia ineitnis fem-nuda &c. H. Cliff: Ups. R.

Lugdh. Fl. Ztyl. &c. GOUAN Mor.ip, 231. Tithymalu^ Ind.

Ftutescens. COMM- Ihn. I. p. ^7. T. 14. Tiih. Arhoiescens

Caule aphyllo. Pluk. Ph^t. 319, f. 9. Osfifriga Laftea.

RüMPH. Amh. Vil. p. <J2- T. Z9- TiiucaUi. Hirt. MaU H.

p. 8j. T. +4.

Aaaa
It. DSEL. VIII, STVSt
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IV, in de Europifche Kruidtuinen. Men noemt het,
Afdeeu

Vrankryk, la Discipline ofócGccskUZv/evp^
Hoofd- De Stam vale , op Malabar

, byna een Arm

^^DHtvj
^^^^ ^^^^^^ "^^^ alleen

,
in 't wil-

vigt!'^^' de, maar wordt ook by Batavia veel tot Hei-

ningen gebruikt , volgens R u m p h i u s , die

het Melkgeevend Breekbeen noemt ; 't zy om
dat het tot heeling van Beenbreuken gebruikt

worde, 't zy om dat het naar j^ebroken Been-

deren gelyke. Het geeft een fcherp Melkachtig

Vogt uit , gelyk de Euphorbia , doch is niet

EMVe'fkia (^^^ Wolfsmelk i/^j ongedoornd is, Heejlerig,

'Titbj^a- Via de Bladen of twee rfe'noverhoeksj van

^mJuc-
Eyronde figuuu

Dcczc wordt Kurasjaufch MytehladigWolfs*

melk, met een hoogroode Bloem , daar Honig

uitloopt , van H e r m a n n ü s geheten. De
Bloera is Vlinderachtig , volgens C o w m e l y n.

De Heer J a c Q u i n , die dit Gewas op ver-

fcheidc Karibifche Eilanden en de nabuurige

Valce Kust, ter plaatfe daar het Stecnig was,

in 't Kreupelbofch , groeijende en blocijende

vondt , beeldt het af, en noemt Iict een Hee-

T. PLUK. Alm. iC9. T. 2^o. t. 1. jACq.. vl*»'.

. t49. T. 91. /3. Titliym^oi-ies Laurocctafi folio non

. DlU.. EitbA. 372. TuhyinafoidesTQUBNB./»/?- 651*
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flcrige, duntakkige, byna opftaande Plnnt, vjd IV*;

zes Voeten hoog: geheel vol van een bicterach- ^^^fh^
tige Sneeuwwitte Melk. De Stengen waren een Hoofo^

Vinger of Duim dik , Afchgraauw , de jonge'^^^.' ï

Takken groen , aan het end Bloempjes draagcn-^.,.

dc van eene hoogroode Kleur en van figuur als

een Schoentje, hebbende het Vrugtbeginzel

buiten zig , aan 't end , met een ver uitftceken-

de Styl en drie Stempels, 't Gecal der Meel-

draadjes was omtrent zestien , met ronde Meel-

knopjes. Het Zaadhuisje hing vervolgens aaa

een Steeltje en dit kwam met de Vrugt van 't

Wolfsmelk overeen , hoe zeer de Bloera daar

van verfchilde.

„ Een ftcrk Afkookzel Cvcrvolgt hy,) vaa

„ de geheele Plant, inzonderheid van de Tak-

a, ken , wordt van de Geneeskundigen te Ku-

5, rasfau tot den gewoonen Drank', in onbe-

5, paalde veelheid , aan de genen, die de Ve-

5, nusziekte hebben
,
voorgcfchreven. DeAme-

rikaanfche Vrouw!uy gebruiken hetzelve, aan

„ de Vaste Kust , in Opfljopping der :> tonden.

5, Zy groeit wccldig in de VVeener Broeihui-

.*, zen, en laat zig van Stek voortplanten , maar

., heeft 'er nog niet gebloeid,"

De Bladen waren twee of drie Duimen lang

en gcleeken , volgens zyoe Afbeelding, wei-

nig naar die der Myrten. Men vindt hier ook

t'huis gebr^gt een dergelyk Gewas, met Bla-

den als van de Laurierkers , door Di l le n i u s

afgebeeld. Dit laatfle fchccn uit Ooflindie af-

Aaa 4 kom-
II. dhil. VIII. stvm.
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IV. komftig tezyn. Tournefort heeft deez^j

^^xiL^' GewasfcD Tith'^maloides genoemd , als caqr hqt

Hoüi<D- Wolfsmelk gelykende a door de Vrugt, niec

STUK. door dc Bloem.

(la) Wolfsmelk dat ongedocrnd is ^met Zaags-

wys' getande gejleelde ongelyke Bladen ,

Eymid, Lancet^ en Schüdvormig,

(13) Wolfsmelk met gepaarde , h'jna Hart-

vormige ^ gejleelde y uitgerande , onverdeeU

de Bladen ; de Steng HeefieracJitig*

(14) Wo'fsmelk dat ojigedoornd. Kruidig en

Takkig is, met byna Hartvormige effen,-

randige Bladen , korter dan Itet Steeltje en

Bloemen.

Fupiorih
f>aerop6y/.

Qngelyk-

Decze drie Soorten , allen uit Amerika af-

koiyiftig, komen in de figuur der Bladen die

lond^chtig zyn ; ten minfte wat de laatftca

aangaat , taamelyk overeen , doch zyn in Ge-

was vry veel verfchiÜende. De middelfce, die

Bladen als het zogenaamde Verwloof heeft.

(li) Euphorbia Fol. opjofitis Mk(.

Lmrdk. 196. PLUK Alm. 369. T,

ïibacca Ramofa
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is wel de bckendfte en groeit op Kurasfau; de IV.

laatfte in de Baay van HoEduras. ^xn^*

C. Gegaffelde met een tweedeelig of geensTOï!"*

Kroontje.

( Ij ) Wolfsmelk , dat gegaffeld is , viet Zaags- xv.
_

or3'j' getande , Eyronde , Jtompe , drierib- oti^Mü-

bige Bladen, een Endpluim en enkelde'^''^^,^^^

Stengen. achng.

Deeze , op *t Eiland Ascenfion gevonden ,

gelykt zodanig naar 't Orëgo , dat men^e 'er

in de eerfte opflag naauwlyks van onderfchei-

den kan , hebbende een dcrgelyk Kroontje.

De Steng is naauwlyks een Span hoog.

(i6; Wolfsmelk dat gegaffeld is , met Zaag- xvr.

tandige , langwerpig ovaale
, gladde Bla jj^^/"""*"

den , gemikte Takken en endelingfe^t. jam

Tfosfen. dig.'

(i7) Wolfsmelk dat gegaffeld met Zaag- xvn.

(i6) Euphorhia dichotoma , Fo!. Serratii

Cliff. Upt. R. ^Lugdh. 196. Euphoibia mini

BHOWN. J*m. 2} 5- Tithymalm ereftus acr
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tandige langwerpige Haairige Bladen , een-

zaame Oxelbloemen en uitgebreide Takken^

(18) Wolfsmelk dat gegaffeld is, met Zaag-

tandige Eyronde gefpitjie Bladen
,
gejieelde

Bloemhoofdjes in de Oxekn en Haairige

Stengen.

Deeze drie Soorten verfchillen, behalve het

gemelde , weinig van elkander. De eerlle groeit

in de Westindicn; de tweede in Noord- Ame-

rika; de derde in Oostindie , alwaar het een eet-

baar Kruid is. Rl-mph i os merkt als iets by-

zonders aan , dat de Melkgeevende Gewayfen j

die ruighaairig zyn , geene nadeelige eigenfchap

hebben. Dit laatfte verfchilt ook , in deezen

,

wel degelyk van het eerfte , dat ccn fcherp

Melkachtig Sap inhoudt , en Bladen heeft naar

die van 't Glaskruid gelykende.

xiT.
Wolfsmelk dat gegaffeld is , met Zaag-

Piiutiftr». tandige langwerpig ovaale Bladen , twee-

gtndr"' hoof'

372. T. «y. f. 8. Chamifyce. SLOAN. Jam. gj. Hijl» I. p.

Am. Acsd.nU 1,4. Euphorbia inermis &c. FL ZejL

Titliymalus Botiyoides Zeylanicus , Caul'Ciilis villofu. BüRM.

^eyl, 22J. T. 104. EfiUa esculeata. Rumph. Amb. VI. p.54-

T. 23. f. 2.

ii9) Eaphwhia dlchotoma Fol. fcrratis «cc Ji'^''^-

III. p. 115. Tithymaks Botryo^d :s eteftus , flor. Capiruüs

canjugatis & fongiori prdiculo inUdentibus. BURM. ^f^-

Afdeel.
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hoofdige Oxeljleeltjes en eene regtopliaan-

de Steng. AfdsÊu
XI'.

Van de voorgaande vcrfchilc deeze , die ook Hoofd»

in Oostindie groeit, anders zeer weinig, en dc'^^*
Hoofdjes fchyricn veranderlyk tc zyn; immers

in myne Exemplaaren.

(20) Wolfsmelk dat gerafeld is, met een wei- xt.

nig gekartelde Liniaale Bladen , een
<|p- J^JI/óf

Jlaande^ Steng en getropte end - Bloemen.
^ï^^c^^,^^^

De fmalheid der Blaadjes cn dc plaatzing dcr'^^'

Bloemen ftrekt tot genoegzaame onderfchcidiiig

van deeze Amerikaanfche Soort.

(qi ) Wolfsmelk dat gegaffeld is , iwt Zang. xxr.

tandige langwerpig ovaale Bladen ^ rond-J2'""^*'

achtigebyna onge[teelde Oxel-Hoofdjes ^«^hymbis-

leggende Stengetjes,

Fis. I

Van dat van Pluken et, 'c welk de Blaad-

jes vry diep ingcfneeden heeft, zo wel als van

het Ceylonfche ruige Woifsmeik- Plantje, door

FT. 2ejL ,9». Ti.hymalus 1

U. DuL, vill. Stuk.
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IV. den Hoogleernar J. Bi'RMAnnüs afgebeeld

^xiif
^ en befchreeven , 't welk zeer ruig is , verlchilt

SooFD myn Oostindifch '1 hymbladig Exejnplaarcje

,

ongcvaar een half Voet hoog , ten deele in Fig*

lift?""^'^ > op Plaat LII , in de iNatuuiIyke grootte

vertoond. De Blaadjes van hetzelve zyn maar

weinig ingefneeden , fcheef ovaal , en daar ver-

toont zig naauwlyks eenige ruigte aan dit Ge-

wasje, dan een fyne Wolligheid aan de Sten-

getjes , die roodachtig zyn gekleurd.

K^o^f
^^^^ nevens heb ik de Afbeelding gevoegd

fj^i!^' van een dergclyk Oostindifch Plantje , dat in

allen deele nog veel kleiner is , hebbende de

Stangetjes altemaal zo digt bezet met Knobbel-

tjes, dat ik hetwrhrc daarom den bynaam van

Knoopig geef. Het onderfcheidt zig hier door

aanmerkelyk van het voorgaande , fchynende

als geheel uit zeer korte Leedjes famengcfteld

te zyn. Het Loof en de Vrugtmaaking komt by-

na overeen,

XXII. C22) Wolfsmelk dat hyna gegaffeld is , viêt

Zlv^o^a^ Zaagtandige , langwerpige , gladde Bladen ,

cieinbioe- eenzoame Bloemen en een bynaregtopJiaaU'

d9 werhoeks getakte S(eng-

Dccze Soort , die grooter van Gewas is dan

dc

(iz) Euphorbia fuhdichotoma , Fol. ferratis oblongis
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de voorgaande , groeir ook in Oostindie. Som- IV.

ryds komt zy ongegafFeld voor, met regte Sten ^^^^^^
getjes

, gelyk ik ze heb. De Blaadjes zyn dik- Hoofd.
wils bruin gevlakt , de Kelkjes paarfch , de üloem-

pjes wit van Kleur. m/'"*^"

(23) Wolfsmelk dat gegaffeld ix, met onver- xkui.

deelde rondachtige Haairige Bladen , een- f«t««*?
zaame Oxelbloemen , n leggende Stengen. Grysaciui*

In Spanje is deeze gevonden , die veel naar

de volgende gelykt, maar t'eenemaal witachtig

ruig is, de Bladen flaauw uitgerand en een wei-

nig gekarteld hebbende.

Wolfsmelk dat gegaffeld is, met gekar- x.tiv.

telde rondachtige gladde Bladen , eenzaame ,f

Oxelbloemen en leggende Stengen.
d^^^^^^'

Ct5) Wolfsmelk dat gegaffeld is, met effen- xxv.

ran-
dg.

(z2) Euphrèia dichotoma, Fol. integrls ftc. Tithytnalus

exiguus villofas Nummularix folio. ToURNF. /«/?. 87.

<i4) EupherbUt dichotoma , Fol. ctenulatis &c, Euphor-

bia incrmi» , Fol. oblique cotdatls ctenulatis &c. H. Cl\f,

198. R. Lugdb, I9«. Gm£1. Sih. 11. p. 2}7. GROM. Onf«f.

léO. Chairodyce. C. B. Pin. 293. ClUS. Hiji. 11. p. 187.

Hitp. 44'- DOB Pempt J77. LoB. len. jüj.

(2j) Euphêriia dichotoma, Fol. integerrimis fcmi-cor-

GuEiT. Stamp. z. p. 420. Feplis maritima Folio obtufo. C.

B. Pin. 29? . PepHs. CUJS. HiJi. 11. p. 1S7. üiip. 440,

Cam. Epit. 970. toa. h. 363.

II. DIII.. VIII. ITDS.
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IV. randige half Hartvormige Bladen , eenzaH'

'^^xif
^ '"^ Oxelbloemejz en leggende Stengen.

SuK. Deeze twee verfchillen, volgens het uiterly»

Driewy-ke aanzien , weinig , gelyk uit de bepaaling

blykt. De eerfte komt in de Zuidelyke deelea

van Europa ; als ook in de Levant en in Siberië

voor, en heeft haar naam, CJiamafyce, tendec*

Ie van de laatftc, die Peplis cn Peplion genoemd

werdt by de Grieken, doch van de Peplus, die

ftraks volgen zal , aanmerkelyk verfchilt. Zy

groeit aan de Zeekusten van Spanje, Langue»

dok en Provcnce»

iL^tholiia
^^^^ ^'o^Ssmc^^M&t~.£^mrde , effenrandige

Pci*gJni' LanctW'ormige Jtompe Bladen , eenzaams

^smaibia- Oxelbloe?nen en leggende Stengen,

In Kanada en Virginie groeit deeze , die an*

'dcrs naar het Rondbladige Wolfsmelk > C//a-

mcBfyce genaamd , zeer gelykt.

XXV n. (^27) Wolfsmelk dat gegaffeld is, met Lan-

cT/Jsiig? cetvormig ovaale , gejleelde effenrandige

Bladen , en gegaffelde Bloemfteeltjes : de

Steng op/taande',

Dce-

raulis a'tcrnis. Grom. r!rg. 5% , 74, Euph. minj

fiina anguttifólia. Raj. Sup;>l. 431.

(47) Rupho^hia dichotomï . Fol. Lanceolato-e

lkQ<^ Amtr. ijri. isi. Ok/erv. il. p. j. T. 31.
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Dccze bvnaam heeft de Heer Jacqüin TV,

aan die Plantje, 't welfc zyn Ed. by Karthage- ^^'^f

na in de Wcstindiën vondt, gegeven ; om datflooFD-

het in de Weiden aldaar tusfchen 'c Gras groeit

en van het Gras ooderfteund wordt , in zyne ^^J*^"*'

zwakheid. Het fchiet twee of drie Voeten hoog

op, en heeft weinige Lancctvormige gepaarde

Bladen , van anderhalf Duim lang, met Steelen

van een Duim en witte Bloempjes.

(»8) Wolfsmelk dat gegafeld is y met effen- xxviii.

randige Lancetvormige Bladen en eenbloe»f^^^'^^

mige Oxelfteeltjes , zo lang als die : de Steng^^»

op/taande, vfekkeïïT

Het uitgeeven van Bloemen , eer de Bladen

verfchynen , maakt deeze Soort , die in Kana-

da en Virgicie groeit, zeer byzonder. De Bloem-

pjes zyn klein en groen , met gcele Topjes. Het

wordt van de Ingezetenen , voomaamelyk der

Noordelykc Gewesten , tot een Braakmiddel

gebruikt , waar van hec mooglyk den bynaam

heefr.

(a9) Wolfsmelk dat gegaffeld is , met effen- xxrx.

randige ovaale ftompe Bladen , en eenbloe'^^^'*'''"''

mi' p'otfdcia'.

apicibus flavis Se
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IV. mige Oxelfteeltjes zo lang als die : de Steng
A^^EEL.

op/taande,

STUK?* In Philadclphia wordt deeze gezegd te gfoeï-

Driewy jen, die een Steng van een Span of een Voet

hoog heeft , en het overblyvend Wolfsmelk

met Porfeleinbladen , onder de Peruviaanfche

Planten door Pater Feuillóe afgebeeld,

fchynt 'er naar te gelyken.

ÊuplfibU ^303 Wolfsmelk dat gegaffeld is , met effen*

M-irtifo'ia. randige^ rondachtige, uitgeraiide van on»
^yrteüia-

^^^^^^ ^^.^„^ Bladen , en eenzaame Bloemen i

de Steng op/taande.

De Na«ittrlyTce "groeiplaats van deeze fchynt

op het Eiland Jamaika te zyn,

D. Gegaffelde met een driedeelig Kroontje*

xxxf» (31) Wolfsmelk met een driedeelig Kroontje i

ocSwad. g^S^ff^^^' Omwindzeüjer Eyrond: ds

Bladen effenrandig y ftomp Eyrond : en

gefteeld.

Dee-

(}o) Êuphorhia (llchotoma, Fol. InWgcrrirtiis Sec* Euphor-

bia ereaa Foliolis ov^Jtis oppofitis &c. BROWN. Jam. zjj.

(ii) Êuphorhia Umhella trifida
, dicliotoma, Involucellis

JHomp. 23a- GOBT. Belg. nj. Sec. &c. Peplis f. E

tanda. C. B, Pin. ajr. Peplus. FUCHS. Hifi. Ö03

Ftmpt. 37J. LOB. U, i6z. /J. TepliJ. J. HiJI. 670
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Dceze Soort groeit byna overal in de Zaay- IV:

landen en Moeshoven, door geheel kuropa ,

^^Jf
zyade een Onkruid , dat Jaarlyks voortkomt uit Hoofd-

gevallen Zaad. In nnze Nederlanden is het zeer

bekend , wordende aldaar Duivels- of Htxen „ilj*^^

Melk , als ook Kroontjes - Kruid geheten, üe
Duitfchers noemen het HundsmilcJi , dat is

Hondsmelk; de Franfchen Reveille Matin des

Vignes ; de Italiaanen Peplo , naar den Griek-

fchen naam Peplos , waar de Latynfche Peplus

van gemaakt is. Het wordt van fommigen voor

de regte Efula gehouden en gebruikt, Is een

Kruidje van ruim een half Voet hoog, dat naar

het gewoone groote Wolfsmelk gelykt, en over-

al , uit afgebroken Takjes en Blaadjes , een wit

Sap uitgeeft. De Bloemblaadjes zyn haifmaau-

vormig.

Q^<i) V\^o\hmt\k met een driedeelig Kroontje \ xxxij.

gegaffeld ; de Omwindzeltjes byna Hart- fStï'^
vormig , ge/pitst 5 de Bladen Lancetvormig

f^^"^^*"
jlompachtig.

In de Zuidelyke deelen van Europa, of ook

in de Levant, komt deeze voor.

(33) Wolfsmelk met een driedeelig Kroontje; xxxni.

(ii) Fupheriia UmbcUa ttlf. dichotoma &c. Am. Afai,

111. p. 11$. Tithym. annuus fupinus &c. TOURNI. Infl. tj,

PLthyufa minor &c. BARB. Je. 751.

(ii) Eupbtrbia ümb. trif. dichotoma *C. Atuta Euph-

Bbb intrr

11. DEffc, VIII, STO»,
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IV. gegaffeld; de Omwindultjes Lancetvormig j

xn^"" de Bladen Liniaal.

STUK. Dit kleine Smalbladige Wolfsmelk komt in

z>TieT»y- de meelte deden van Europa , en ook in onze

Kedcrlandcn , in de Koorn - Akkers , aan de

Wegen en elders voor. De Blaadjes zyn in fom-

mig fpits, in ander (lomp, en dit laadle fchynt

meer op laige Gronden cn Velden , het andere

op Heuvelen te groeijen. De haüïe Verfchei-

denheid , op Steenigen Grond by Montpellier

gevonden , heeft de Scengetjes maar één of

twee Duimen hoog : zo dat decze wel gehou-

den mae; worden voor de allerklein (te Soort.

Zy beeft ook een fcherp Melkachtig Sap, ge-

lyk , a©-amlürenrDj Broemblaadjes zyn half.

maanvormig en de Zaadhuisjes glad.

XXXIV. (2A) V^'olfiimelk met een driedeelig Kroontje

9

EaphorkiM ggn vierbladig Omwindzel , een naakts

Knobbelig. Steng en langwerpige uitgerande Bladen.

inermiï, Fol. alternis Linearibus acutis Sec. H. Clif. I99*

Ups. .4?. R. Lugdh. 197. GORT. Belg. uj. &c. &c. Ti-

thymalus f. Efal ^ exigua. C. U. Pin. 291. Efula minima

Tra^i. DAiECH. Hi/l. i65Ö- LOB Ie. ?j7. Rttu/a
fi,
C B.

fin. 291. Prtdr. 132. y, Tith. cxiguus Saxatilis. Ibid.

Magn. AUnsp. ZS9. T. 258.

(34 Euphtrbit ümhdia trifida &c. Euph. inerm. Fol.obl.

obtuüs em-rgmatii. R Lugdh. 199. Tithym humilis Folio

Lapath. BoXB. Cent. 11. p. 27 T. 2 j. Tith. Tuberofus acdu-

los &c. BuRM, ^fr. 9. T. +, Tith. Afr. humilis &c. RA>
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Een zonderling Afrikaanfch Gewas maakt IV.

deeze Soort uit, die den Wortel byna eens zo '^^j^j^^*-

groot als de geheele Plant heeft, zo de Hoog-HooFiH
'

leeraar J. Bürmannüs, door wien het af* ^tuk»

geheeld is , aanmerkt. Dezelve befta at als uit

verfcheide Raapen boven malkander en fchiet

geen Steng, maar alleen eenige gefteelde, Iang>

werpige groene Bladen , naar die der Beete ge-

lykende ,• terwyl andere Steelen de Bloera»

kroontjes draagen.

E. Gegaffelde, met een vierdeelig Kroontje.

(35) Wolfsmelk met een vierdeelig Kroontje ,

gegaffeld : de Bladen gepaard , effenrandig. LcShyriu
ipring-

Deeze , die in de Zuidelyke dcelen van

Vrankryk, in Italië, als ook in Switzerland , in

't wilde groeit , veel voorkomende aan de kan-

ten der Bouwlanden , wil ook zeer wel voort ,

en groeit van zelf, uit gevallen Zaad, in onze

Tuinen. De Duitfchers noemenze Spnngkraut,

de Spaanfchen Tartago , de Franfchen Espur-

gey deEogelfchen Garden Spurge. Bydeltaliaa-

nen

. (js) Eufhorbia Umbella qandrifidJ Sec. Euph. inermis,

FoL oppoCciï &c. Mat. Med. 2j«. H. Uja. 140. H. CUf.

198. R. Lugdy. 196. GOUAN Mtnsp. aj'z. ÖER. Prcv. J3S.

KRAM. ^*flr. 134. &c. Tithymalus Cat-putia didus.

TOORNI. Inji. 86. Lathyrls major. C. B, Pin. 29 J- Lathy-

^ Bbb -

ÏI DEFX VIIUSTTO.
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IV. nen is dit Kruid onder deo naam vao Cita^

^xïr^'pw^^'^ TTJznor bekend, en men heeft het Zaad,

Hoofd- by deezen naam , geteld onder de Winktl-

middelen. Het komt , in llerk Purgeererde hoe-

wj^."'^^" danigheid , veel overeen met het Zaad van den

Wonderboom , dat men Sem. Cataputia majo'

ris noemt, hier voor befchreeven ("j. Tot af-

dryving van de Vrugt zyn zy ook wel ge
bniikt, en hierom voeren zy in 't Hoogduitfch

den naam van Treibkorner. Zy zyn zoet, niet

fcherp van Smaak, gelyk de Melk der Bladen

,

die tot wegneeming der Wratten dient.

Dit Gewas , dat wy ook Springkruid noemen

,

groeit in Languedok meer dan eens Mans laag-

te , hjĵ <

Tf^Mor, «.r,o, Amm «t^A^l^if fillc hOOg.

De Steng is hol , een Vinger dik, kruislings be-

zet met Bladen, naar die van den Amandelboom

gelykende. Op den top komt een Kroon voort

van Bloemlleelen, die vervolgens een rondach-

tige Vrugt drangen , welke beftaat uit drie vry

groote Zaadhuisjes , ieder een rondachtig Zaad

bevattende De Bladen , onder aan de Kroon en

Kroontjes , zyn allen Hartvormig Eyrond.

xxxvi. (36. Wolfsm-lk met een vierdeelig Kroontje $

^tiaJil g«g«#^i<* • Bladen overlweks. Lancet»
spaanfch. vormig , Jiomp met een puntje.

Door

(i6 Euphorbia UmbcUa quadrifidi &c. Buph. ümb. quJ-

drifid4; bifidi&c. ALUON. Crfie. 109- T. 3 f TithjmaluS

marinus, folio ictufo, Tctracmus. BA&R* Ie, «jj.
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Door Barrelieu is deeze afgebeeld en iV-

bygenaamd , zo 't fchynt , naar de Spaanfche ^"Jif*^
Stad Tarrazooa in 't Ryk van Arragon; doch Hoofd»

men vindtze ook op andere plaatfen in Spanje

groeijende ruim een half Voet hoog. Op Kor-

fica fchynt zy ook te zyn waargenomen. De
Bladen zyn groot en breed , komende anders

die van het ftompbladige Kleine Wolfsmelk zeer

naby.

i$7) Wolfsmelk meteen vierdeelig Kroontje; xxxvir.

gegaffeld , met Nierachtige Omwindzeltjes , ^"^JLI'"

de eerfienfiomp Hartvormig, soiwoitc-

Deezc Soort , by de Grieken Apits genaamd ,

onderfcheidt zig door haaren Bolachtigcn Wor-
tel; veel gclykende naar dien der Rammeoasf^n.

Hy is ook van buiten zwart , van binnen wit

cn zeer fchcrp , doch in grootte zweemt hy meer

raar de Knol - Radyzcn . De Groeiplaats is op

de liergen van Apulie , Kandia en de Griekfche

Eilanden ; alwaar men den Wortel dikwils tot

een Purgeermi-ldel plagt te gebruiken.

De onvra itbaare Takken zyn bezet met Li^

niaal Lancttvormige ftompe Bladen; de Bloem-

draagende met rondachtig Eyronde. Het Kroont-

je is eerft in vieren , dan in tweeën en niet

ver-

f,7) Eupborbia Umbel'A quidrifidi &c. Tithyraariis tobt-

tofa Radice Pytiformi. C. B. Pin. 29». Tithym. TuberoflRa-

dice. Clus. W'fl. n. p. 190. Tithym. toberofiu. IX» Ftm^t,

)73. Apios. CAM. Epit. 9«o,

Bbb 3
U. DEII.» VIII. JTUK.
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IV^ verder gedeeld. Het algemeene Omwindzel be-

xn^^ ftaat uit vier rondachiige , naauwlyks fpitfe

HooïD- Blaadjes, v/aar van die der eerfte Omwindzel»
srvK,

jjgg fiomp Hartvormig , die der laatitcn Nier-

xw..'''"'^'achrig zyn, en naauwlyks gefpkst.

F. GegaffLlüe, met een vyfdcelig Kroontje.

I^St/;
' (3^) Wolfsmelk met een vyfdeeUg Kroontje;

Genijhides. twcedeeUg de Omwindzeltjes Eyronü; de

^

Brema.h-
bladen Liniaal opjhande ; de. Steng Hee-

fierig.

Dit Heeflcrtje, van de Kaap der Goede FIo-

pc afkom ft ig , is door den Heer Bergius
ómrtaQdig'*>tJt<'liiVL vcu;

XXXIX. WoIf^meIk met een byna vyfd. Kroont-

Ccïoowd. ^"^^^^ " ' Ömwindzeltjes Ey»

rond ,

'

rfff voornaamften driebladig ; de Bla-

den langwerpig effenrandig : de Steng Hee*

fierig.

Dit Zee -Wolfsmelk groeit op Gebergten eo

Rotfen aan den Zeekant van 't Eiland Kandia

,

Pio-

Ut) Eupharbia VmhcWX quinqucfidi, Wfidi, Involuccl-

( 19 )
Euphorbia Umbdla fuhquinqucfidS, 8fC. Am. Ac. i.

III. p. iio. Eiiph. incrin Fturicofa &c /ƒ. C/i^ ao i. R-

i«5i/*. 196. SaüV. Monsp. 51. GOl'AN Momp. ZM. Iw'nr

malus mn.timus fpinofus. C B. Pi». 291. Tith. Ragufinrt

FJ. luteo pentapetalo, HEBM. Lugèh. «oo. T. óoi.
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Provence enz. Het is niet eigentlyk gedoomd, IV.

maar de oude verdrooa;de Takjes doen hetzel ^^xn^^
ve zig zodanig» vertoonen. Hierom wordt 'er iat Hoof'd-

gene , *t welk uit Zaad van Ragufa in de Leid-^''"'^

Te Akademie-Tuin geteeld was, ook toe be-^Jf"*^"

trokken. De Bloemen zyn mee^t eenzaam , de

Zaadhuisjes Wrattig , de Bloemblaadjes rond»

niet halfraaaovormig , gelyk in de voorgaande

Soort»

C40) Wolfsmelk met een vyfd. Kroontje; xu
tweedtelig ; de Omwindzeltjas Eyrond ; de ^E^/.i^
Bladen Lancetvormig Jlomp , van onderen 'Ti'-,.

ruig,

.Deeze , ook in Italië groeijende, komt als

tusfchcn de voorgaande en volgende , maar

verfchilr door de ruigte der Bladen en de Ste-

kel iüheid der Vrugten , die met Elsvormige

paarfchachtige Borllels zyn begrueid,

(41) Wolfsmeik met een yjfd. Kroontje; twee- xtr,

dee- zo«;

f40) Euphorbia ümb. quinquef. bifida &c. TIthymala»

Epithymi fruftu. COL Ecpbr. I. p. jo. F. ji. Peplios altc-

xa fpecies. C B. Pin. 291.

(41} Eufbtrbia ümb. quinquef. bifid4 , &c. Tithym. moa-

tanus non acrii. Gouam Monsp. uz. Gkr. Prov. 537,

manicus. C. B- Pin. lyi. Tith. du cis tubetuH Radicc. BARfi»

Ie. 909' Efula dulcis. Thag. 298.

Bbb4
U. DESI.. VIIItSTUK.
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IV. deelig; de Ommndzeltjes byna Eyrond;de
Af^kel. Bladen Lancetvormig ,Jlomp , effenrandig.

stuk!°'
belommerde plaatfen van Italië , Vrank-

Driewy ryk en Duitfchiand, groeit deeze, die geen de

minfte fcherpheid heeft, en daarom den naam

voert van Zoet Wolfsmelk, Men vindtze ook

dikwils onder 't Koorn in Vlaanderen en Enge-

land 5 htbbende een Stengetje van omtrent een

half Voet hoog, met kleine Blaadjes en geele

Bloempjes. De Zaadhuisjes zyn rood en ge-

doomd , de Bloemblaadjes onverdeeld.

XLU. (4a) Wolfsmelk met een vyfd. Kromje y ge-

puh'^/k^ gaffeld ; de Omwindzeltjes Eyrond ge/pitst ;

Gedoomd. ^^^ée-Hlaam Luncelvor img'y 'omgewondtn ag-

terwaards Schubachtig.

De Bladen zyn als die van dc Gcneverboo-

men in deeze Soort, welke in de Nederlanden,

Spanje , Icalie en Provence , volgens den Rid-

der, haarc Groeiplaats heeft op Zandige plaat-

fen.

ULTir. (43) Wolfsmelk met een vyfd. Kroontje ; twee-

Ingelfch.
f4ft) Eaphtrhia UmH, quinquef. ; hiMt Sec. Am. Atai.

III. p. ii2. Tithym.fol. brevi'^us aculeatis. C. B. Pin. 251.

Pithvufi. Dal. mn. i6j2. Tithym. mar. Juniperi folio,

BOCC Sff. 9. T. 5. Moais. WJl. I II. p. J3 7, s, 10. T. X.

f. 2j. GouAN Mtmp. Ui. Gort. Belg. ij,.

(43) Eupherhla Umb. quinquef. ; dicliotcml 8cc. HüDS.

thymalus maritioim nüjjor. JlAj. Sjn. 111. p. 315, T. Z4«



D O D E C A N D R I A.

deelig , de Omwindzeltjes byna Hartvor- IV,

mig holrond ; de Bladen LinLal- Lancet»
'^'^f^^^

vormig, glad, uitgebreid. Moofd.

Heefcerige Stengetjes van een Handbreed Tri^y^

hoog , die roodachtig zyn, heeft dit Kruidje

,

dac aan de Zeekust van Engeland, inDcvons.

hire, grceic.

(44) \V&£sme\kmtt ee7i byna vyfdeelig Kroon- xrjv.

ije i gegaffeld ; de Omwi?idzekjes Hart- ritut"!'^'

vormig Nkraclnig ; de Bladen opwaards oainz^m

gefchubd.

Sommigen noemen dit Zee -Wolfsmelk, waar

mede de Griekfchc naam Para'ios Ichynt te

ftrooken : doch , alzo 'er verfcheiden Soorten

van dit Geflagt aan de Zeekust groeijen , is

yulks wat onbepaald. Op onze Duinen by Zand-

voort , zo wel als elders in Europa, aan de

Zeekuften , komt dit Gewas voor , met ver.

fcheide Stengen van niet wel een Vost hoog,

die Schubbig bekleed zyn met Bladen als van

Vlafchkruid, Zeegroen. De Bloemblaadjes zyn

onverdeeld.

C45) Wolfs-

(^) Eaphorhla Umbell. fubquinqacfidi &c. Euph. iner-

jnU Fol. Setaceo-Lin. conrettis. H. Cliff. 200. R. I u-Jh^

193.^ GORT. ütïg. u\. GOüAN Monif. IJ 3. GER. Ptbv.

Eoo. Pmpu 370- f. 1 1 i- Tithym. 1'aralioi. Ca.i, Efxt,

Bbb y
U. DtU, Yllï» STCKj



7Ö2 TWAALFMANNIGE KrüIDEN.

(4 5) Wolfsmelk met een vyfdeelig Kroontje;

^'xn^^'
'

gegaffeld: de Omwindzeltjes Eyrond Lan-
HüOFD- cetvormig gefpitst i de onderJte Bladen

"xLV
BorjUlachtig.

MUppica^ Op Kandia en in de Levant , by Aleppo ,

Levactrch.^aar van zy den bynaam voert, is deeze waar-

genomen , die zig als Cypresachtig vertoont

,

groeijende ongcvaar een Elle hoog, Zy heeft

een Melkachtig Sap , gelyk de anderen ; het welk

aldaar tot een Purgeermiddel wordt gebruikt,

volgens A L p I N ü s.

xLvi. (46) olfsm^ Ik met een vyfd. Kroontje; ge-

lyabiadig. g^iff^ld; de Omwindzeltjes Hartvormig ; de

..Mtatten jpUS Liniaal gelropi \ de Zaadhuis'

jes gladacJitig,

xLvii. ^47) Wolfsmelk met een yyfd. Kroontje ge-

K^ornian- g^ffdd', de Omwindzeltjes fpits Hartvor-

^è' mig; de Bladen Liniaal Lancetvormig ,de

hovenjlen breeder.

Niet

(45) Euhorhia Umb. quinquef.: dlchotoml Sec, Jlm. ^ead.

11!. p. izi. Tirhym. tol. infer. Capill. fup. Myxto.fimili-

Exot. 65. T. 64.

^

(46) Euphêrbia Umb. qiiinqutf.jdicbotoma &c. Syy?. AT^X.

(47) Euphorhia Umb, quinquef. ; dichotoma &C. Am. Acad.

lll. p. 121. mm. An^l. itz. Euph. inermis &c. H Ups.

Lunato flore. MOBIS. Hi/l, 111. p. 339. S. 10. T. 2. f. 3,

Tif h. Lini folio acuto. ToOBM?. InJI. %6. Tith. Scgetum lOfl"

fcifolius. Raj. Att£l, III. p. 3ia. CM. Fnv. 538.
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Niet alleen in Barbarie of Moorenland, maar IV.

ook in Languedok en Provence , groeit dceze ^'^^^^

in 't wilde , en wel voornaamelyk in de Koorn- aooFD-

Icindcn , waar van zy den bynaam heeft. De^"^^"^
"

Bladen gelyken veel naar die van Vlafch. Het ^"^J"^

Kroontje heeft dik wils de langte van de geheele

Plant , wier Vrugt glad is met ruuwe hoekea

en de Bloemblaadjes Wollig.

. (48) Wolfsmelk een vyfd. Kroontje; drie- xlvïu,

deelig; gegaffeld: de Omwindzeltjes ftomp^^^Pj'^'^^^

Eyrond; de Bladen Wigvormig Zaagswy- zonnc^

ze getand.

Dc ?.lo;cmcenc Kroon heeft in dccze Soort

yyf Straalen , de byzondere Kroontjes drie cn

deeze zyn op 't end dikwils gegafFeld of in

tweeën gedeeld. Zu^ks ftrekt tot opheldering

der bepaalinge van de Soorten. Dceze komt
veel voor op Akkers en Bouwlanden , door ge-

heel Europa, als ook in Vriesland enOverysfel.

Aan haare rondachtige getande Bladen is zy

kenbaar, en groeit ongevaar zo hoog als het voor-

gedagte Duivelsn^elk (Peplus) , dat men Kroon*

:jes - Kruid noemt, zo wel als dit Zonnewendig

JVolfs'

(4$) Euphorhia ümb. quinqaef. ; trifidi: dlcliotoma. &C.

jim. Jicad. 111. p. 1Z4. Euph. Fol. crenatis 11. CRf.

198, R. l.%J,di>. 197- GOüiN M»rnp. IJS- Gkb. Prov. 53ff.

K»AM. Aufïr. U4 ÜORT. Bilg. \%\. Fi. Suec- Upp. Ti-

ihymalus Helioscopius. C. B. Pin. 291. DOD. Pempt. 371,

lOK. Ie. J5Ö. FUCH3. Hl/?. «U. HALL. Htlv. &C.

II. Pm. viii. STUK.



764 Tw AA LFMANNi GE Kruiden.

IV. Wolfsmelk , het Kroontje veelal buigende naar

•Afdeel
^ ^^^^ jl^^j. j^ggf^ g^en fcherp maar een zoet

Hoofd Melkachtig Sap. De Bloemblaadjes zyn onvcr-

»TUK. detld, de Zaadhuisjes niet itekeli^.

XLix. C49) Wolfsmelk met een vyfd. Kroontje; drie-

^rr^tat'^ dcelig gegaffeld : de Omwindzeltjes yan
^zaagtan-

^^^g Nierachü^e Blaadjes, de Bladen on>

vattende Hartvormig Zaagtandig,

(50) Wolfsmelk met een vyfd. Kroontje , iy'

na driedeelig ; tweedeelig ; de Omwind-

zeltjes Eyrond; de Bladen Lancet vormig,

Zaagtandig , Haairig , de Zaadhuisjes

Wrattig.

Op verfchcide plaatfun , in de Zuidelyke dee-

Icn van Europa , groeijen deeze twee Soorton

van Wolfsmelk ; waar van de eerfte naar de

voorgaande veel gelykt,de ander leggende Sten-

gen heeft en onverdeelde Bloemblaadjes ; de

Zaadhuisjes Wrattig cn tevens ruig.

(51) Wolfs-

(49} Euphcriia Umb. quinquef. ; ttifidd; dichototni &c«

AiB. Aca(L 111. p. 12;. Euphoibia incrmis, Fol. denttculatil

&c. H. Clif. Ups. K. Lugdh. 197 GoUAN Mcn^p. 233.

B. Pin. 290. Tithym. Myrntcs Valentinus. Clus. lUJl. 11.

p. I«9. Tith. Characias quintu* DOD. Pempt. jfj.

C50) EupicrÜa Umbell quinquef. fahtrifida ; bifida icc.

Tithymalu$ Myrfinitcs Fruftu Vcrru x fimiü. C. B. Pi".

291. Tith. Fol. fubhirfutis ad Caulcm ellipticis , fub Flori-

bat binis fabrotandis. HAXi. fitlv. ipi.COUAM /Vwj/>. UJ.
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(51) Wolfsmelk met een vyfd. Kroontje ; drie- IV;

deelig ; gegaffeld : de Omwindzeltjes en
^'Jf

« langwerpig Jtomp ; de Blaemblaad- HoofdJ

jes Vliezig, «tuk.

Aanmerkelyk is dceze Soort, die in Virginie

groeit, door haare Bloemblaadjes, welke van croat-

den Kelk zo onderfcheiden zyn , als in het

Vlafch ; wit . vier in getal , zeer dun , rond en

groot. Zy heeft Goudgeele Meelknopjcs en de

Steng is rood.

Cfi) Wolfsmelk meteen vyfd. Kroontje; drie- ut-

deelig; gegaffeld: de Omwindzeltjes £3?-
2*?'^**"

rond ; de bladen Lancetvormig y de Zaad-

huisjes IVoLlig.
"

Op Sicilië , in de Noordelyke deelen van

Afrika en de Levant, is , volgens den Ridder,

de Groeiplaats van dee^e , die enkelde Stengen

heeft, van byna een £lle Ung en ronde Zaad-

huisjes.

(53) Wolfsmelk tnet een vyfd. Kroontje; drie' lui.

00 tupborhia Cmb. quinquef. ; trifidl ; dichotoml &C.

Euph. inertDts &c. GboN- Kirx- j« , 74- Tithyraalus Maria-

(5ï, Eupborbia Umb. quinquef. i trifidl flec. Euph. iner-

Arborcus , Caule Cotallino , Folio Hypeiici, Fericaij»i« bar-

bato. BOïRH. Lu^dh. I. p. 255.

(j3, Eupborbia Umb quinquef.; trifidJ ; bifidl Sec. Euph,

ïol. alternis &c. Gmei,. SU. II. p. %zi, T. 5 3. Tithyn».

U. DSUm VIII. STO».
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IV. deelig ;
tweedeelig : de Omwindzelty s Ey

'^^xfu" rowti ; de Bloemblaadjes onverdeeld ; de Bla*

Hoofd- den Lancetvormiz eenigermaate Hiairig ^

aan de toppen Zaagswyze gekarteld.
Driewy

De geftalce van dit Siberifche is volkomen

als die van 't Moerasfig Wolfsmelk, dac,in on-

ze Nederlanden , aan de kanten van Slooten

groeit. In Siberië zyn de Stengen twee Ellen

hoog. Het heeft Roosachtige welriekende Bloem-

pjes, geelachtig groen , cn roode ruuwe als ge-

doomde Vrugten , van drie Zaadhuisjes , als ge-

woonlyk. Het Ruige Gryze Wolfsmelk vanBAü-

HiNus fchynt hier te behooren ,en dus zou dee-

ze Soort ook voorkomen in de Zulddïkc deelen

van Erar^pz,

i-'v. C5^) Wolfsmelk 772ef een vyfd. Kroontje ; vief'

crltaul deelig; gegaffeld ; de Omwindzeltjes rond-

i^rantfdi. acUigj'pits , de Bladen Lancetvormig.

Deeze, door Tourn efowt in de Levant

ontdekt , heeft pa^rfche Stengen ,
Wilgachtige

Bladen en groote Bloemen. Men heeft ze uit

Zaad in de Europifche Tuinen geteeld.

(-55)

C. B Pin. 291. Pfodr. 13; ? Tit

ib. quinquef. ;
quadrilid3 Sec. Eup

is &c. R. Lugdh. 198. Tithymali
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CJ5) ^^'olfsmelk met een vyfd. Kromtje , drie- IV,

deelig ; gegaffeld ; de Omwindzeltjes Haai- '^'Jf,^
rig gekielde de Bladen LancetvormigZaag-Hoovo^

tandig; de Zaadhuisjes Wrattig. «tuk.

Deeze, die in de Velden van Europa gemeen fï/v'/^*?.

is, heefteen regte, gladde Steng, zegt L i n-

NiEUs , van een Voet , volgens anderen eendig»

Elle hoog; de Bladen twee Duimen lang;ééQ

Duim breed ,
glad , Zaagswyze getand : het

Omwind/el Lancet vormig : de Bloemblaadjes

rondachtig geel en het Loof is van boven geel-

achtig. Nog jong zynde, heeft het de Bladen

met roode Streepjes gevlakt.

G. Met een veeldeelig Kroontje.

C56) WolfsmelJc met een veeldeelig Kroontje i lvi.

tweedeelig ; de Omwindzeltjes byna Hart- pf^hw-
vormig; de Bloemblaadjes byna tweehoor-'"^^^"

nig;

(ss) Eupbtrhia Vmh. quinquef-; bifida &c. Euph. inet-

mis Fol. La.ceo)3tis &c. R. Luzdb. 19%. Gouan Monsp.

23 j. Ger. Prov J40. KKAM Auftr. 134. Tirhymalas

Arvenfis latifolius Ccrraanicus. C. B. Pin. zsu Thhyma-

(S6 Euphorbia üm'' multifida,- bifida Sec. Am. Ae*d,

III. p. 117- Tithyinalus Lithoipcrmi maj.iris folio. GOOAN»

C. B Pin. Z9Z. Eiula minor. DOD. Htmpt 374. Tithymalus

Pinfa. LOB Ic SS7. Tithymalus Amygdaloides anguftifoliaS.

naxii folio. '*C. B. Pin. 291. EOila» RiV. Tttr. 227.

II. DUU VIII, STVX»
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TWAALFMAN^

nlg; de onvrugtbai

mige Bladen,

De Geftalte van decze is meer Pynboomach-
Briewy t]^ dan het Loof , 't welk beftaat uic fmalle

Bladen, maar die van Steenzaad of Vlafchkruid

gelykende. Men vindt het overvloedig in de

Velden van Gelderland en Overysfel , als ook

in Duitfchland en Vrankryk. Alle Bloemen zyn

vrugtbaar en de Vrugt is glad.

C57) Wolfsmelk met een veeldeelig Kroontjt;

clfarii. gsg^ff^^d ; de Om windzeltjes byna Hart-

"^yp'esfig
vormig : de onvrugtbaare Takken mt
Borjlelige ; de Steng met Lancetvürmigf

Bladen^

Deeze, die alom in Europa, als ook in on-

ze Nederlanden voorkomt , wordt gehouden

voor 't Gewas, dat den Wortel, in de Apo-

theeken Rad. Efulcs wfwom genaamd , uitlevert.

De Bast daar van wordt door Kwakzalvers in-

gegeven tegen de Waterzugt , tot een Scrupel

gcwia;t in poeijer , en vyftien Vrugten doen

even 't zelfde. Van braavc Geneesheeren , nog-

thans , wordt dit Middel te gevaarlyk aange-

merkt 5 ten zy men dc fcherpheid eerst door

Azyn

(57) Euphorhia ümb. rou?tifidS Sec. Am, Acai III. p. ii7^

Euphorbiainermi$,FoI. confeiiis Linearibus &c. CHJÜ. i99»

Vfu 141. R. Lugü, 197. GorJAN Monsp a}^. C.BB. ^riv,

J40. KUKM. jiu/lr. ijj. Gort. Belg. I3J. Tithymalus Cy-

parisGa». C. B. Piit, 291. HOD Pempt. 571, Tit!i, Cypicsfi-

nus. TABIEN, ilijl. 990, LOB. I(, 356.
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Azyn getemperd hebbe , en dan verliest het veel IV.

van zyne Purgecrende kragt. Het Sap, niette- '^'^^^^

min , met Wynflecn - Zout getemd en uitgewaas-HooFo-

Icmd, wordt van fomraigcn beter dan het Dia-^"^"^*

gridiura gekeurd.
Tng>nK.

(j8) Wolfsmelk met een byna agtdeelig Kroon' lviii»

tje ; tweedeelig : de Omwindzeltjes byna ^Jr%im,
Eyrond : de Bladen Spatelvormigy mïgc-Spitsbiadig.

breid , F'leezig , ge/pitst , aan den rand

Dit Wolfsmelk , dat in de Zuidelyke deelen

van Italië en van Vrankryk groeit , heeft Bla-

den naar die van de Steekende Palm gelykendc

CD vcele groene SicugcLjcs van cca Voet lang

,

neergeboogen , en door de afgevallene Bladen

van onderen gelidtekend. De Bloemen zyn tea

dccle Mannelyk , ten dcele Twejflagtig ; met

de Kelken aan den Mond Zaagtandig ; vier

geele tweehoornige Bloemblaadjes en gladde

Zaadhuisjes.

.(59) Wolfsmelk met een veeldeelig Kroontje^ lii.
^

(si) Euphorhia UmS. fii'io^lQfiJI . bifida,&c. Am. Acai,

i. legitimus. CJ.US. Hijh H. p.

jltifitii , fubtrifiJl &c. Eupli. Fol,

200. Jlïed. zjj. R. LugS.
'. JSel^. ijj. Tithymalus piluftris

Ccc rx..
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byna driedcelig^ tweedeelig: de Omwind*

zeltjes Eyrond; de Bladm Lancetvormig;

de Takken onvrugthaar.

Deeze Snort groeit cp Mocrasfigc plaatfen in

de Zuidelyke deelcn van Sweeden , Duicfchland

eo de Nederlanden , zegt de Ridder. Men vindc-

ze ook in de Velden by Nerva aan de Oostzee,

en in de Kietfanden tusfchen deeze Stad en

Muiden komi zy* 7.0 wei ak elders voor. Bau-

HiNCs noeintzc Heeftcrachti^^ ; doch zy kan ei-

gcntlyk dien naam niet voeren ; hoewel zy veclc

ronde Sceclcn , meer dm ecu Elle lang, uit-

geeft, die boven Tnkkig zyn. Dc Heer H al-

ler zegt, d at dezelve op AlJcxa^flge Qcverci

in Swrtrrrnfrrto: ti \olv r. hf^j ,doch

I.HrLT vale in de VdJcn. Hy voegt 'er by, dat

de Steng in geen byzorider Kroontje uitloopt,

maar dat alle de Oxels Blacf- cn Eioemdraa^.

gendc Takken uitgeeven. Dit ürydt tegen de

Afbeeldingen van R i v i n u s en D o d o n te u 5,

Misfchicn heeft in dcczen verJchif pfaats naar

den LnndriaTE, De \ ^ - • ; - ^ , volgens

den Ridder, vc-- ^ byzon-

dcrc zyndricdec^ , n twce-

deelig tv/cfSb^i- - ,:crftcn

rang y .r '
. .;cwce.

den 1 Vrugtcn

Wrat::--

Dit
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Dit Kruid wordt van fommigen gehouden voor IV,

de Groote Efula der Winkelen , hoewel anderen ^^^f^
het Pynboomig VVolfj-melk daar voor aanzien : HooVd-

doch het komt 'er in deezcn weinig op aan , al- «tuk,

zo de meelte Soorten van Wolfsmclk^diefcherp-

fappig zyn^ in gevaarlykheid overeenkomen , en

derhalve hedendaags weinig worden gebruikt,

(ÊO) Wolfsmelk met een zesdeelig Kroontje ,
j^^^.^'^J^

gegaffeld : de Omwindzeltjes ovaal \ de fjla-bsherKa.

den effenrandig: geen TaUicn m Wratti*:

tige Zaadhuisjes.

Zo wel in Ierland , waar van zy den bynaam

heeft, als in Siberië , Ooftenryk en de Pyre-

necfchc Gchu-tiicn , is cc Natuur.'yVc groeiplaats

van deeze , volgens den Ridder. Dille^ius
oordeelde, naamelyk, dat zy nog nergens, in 't

wild groeijende, ontdekt ware, dan in hctge-

melde Ryk (*). Het fchynt ook de Spaanfche

breedbladige te zyn van B a u h i n u s , waar van

de Scengmede ongevair een Voet hoogte heeft:

KO dat men deeze Soort onder het Kleine Wolfs»

melk moet tellen,

Wolfs-

(60) Eapbtrhta Um'ieüa fexfJJI , dichotoma , ^z, ylm.

Acad. 111. p. las. Hüd3 .4Kgl. us. Tithymalus latifolius His-

panicu?. C. B. Pi». z(}i. Tab- /i//?. 9S7. Tith. Hyhern^us

,

Va^ruüs muricjtis cieaifl. DiLL. EUh. ^87. T. 290. f. ^74.

Tithymalus plnyphyllos, teirius. ClvS- Hhf>. 4? 3.

(•; De leun houden het vooreen zo ftstk Pur,^c?rm:tHeI ,

dat hetzelve in de Zak te draagen genoe :z;mi zou zvn ; noe-

mende het Kruid Mackfinbey. Lowth. TrafH. abrid^. II. p. «44,

CCC i

II. dkel. yui. mx.
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IV. (6i) Wolfsmelk met een veeldeelig Kroordje,

^^xfi!^'
gffi5fl/(?Zd ; de Omwindzeltje\ byna Hart-

Hoofd- vormig ; de voornaamjlen driebladig ; de

STUK.^ 5ïef2g Boomachtig,

^^Sl- Op Rotfen der Eilanden en Kusten, aan de

^^^^^ Middellandfchc Zee , groeit dit Boomachtig

tig. ' Wolfsmelk met Myrtebladen ; van zyne Stam

een digte Kroon uitbreidende , met roode Tak-

ken. Het is insgelyks vol van een Melkachtig

Sap.

jt^-^l'.
Wolfsmelk met een veeldeelig Kroontje

,

hid^t
*

gegaffeld ; de Omwindzeltjes doorbladig
^mandei-

SchyfroTid; de Bladen Jlomp*

De BTHcIcn zyn aan 't end ftomp, doch niet-

temin als die der Amandelboomen , in deeze

Soort, welke in Vrankryken Duitfchland groeit.

De Steng is een Voet en fomtyds een Elle hoog

inde üoftenrykfe van Clusius, welke om-

ftreeks Weenen een zo menigvuldig Onkruid

uitmaakt, dat 'er de drooge Graslanden, in *c

midden van den Zomer , zig als geheel grys

door

(«O Euphtrbia ümb. multifidl , dichotomi &c. Acad.

III. p. 128. Tiihymalus Myttifo!. Aitxjieus. C. B. Pin. 290,

Tixhyaalus Dcndroidcs. Gam. Epit. <)6s-
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door vcrtoonen. Het Sap is ook Melkachtig , IV.

gelyk in de anderen.
Afde^^;

(63} Wolfsmelk viet een vyfdeelig Kroontje , ^T.y^['

tweedeelig : de Cmmndzeltjes doorbladig LXiir.

byna Hartvormig ; de Bladen Lancetvor-f^l'J'^^f^

mig effenrandig.
ni nnetd

(Ö4) Wolfsmelk met een veeldeelig Kroontje, lxiv.

tweedeelig : de Omwindzeltjes doorbladig i^^i^üi±

uitgerandx de Bladen effenrandigi de Steng

Heejierachtig*

Deezc twee en de voorgaande Soort, loopen

zodanig ondereen, dat voomaame Kruidkundi-

gen , gclyk Va iLLANT, Haller en Al-
LioN, dezelven Itegts als Verfcheidcnhcdcn

aanmerken van dat Wolfsmelk , het welk van

ouds den naam van CharaciaSi als Dalminncnd,

of dun van Amandelhladig gevoerd heeft. Hec
aanmcrkelykfte verfchil is blykbaar uit de be-

paalingen van L I N N iE u s , door wicn nog an»

dcrc V'crfcheidenhüden , van deeze laatlle Soort

,

zyn waargenomen. Het Bofchminnend heeft de

II. 125. GO"AN Monif. 2?4. GfR. Prtv. 542. HaLL.

192. Eiiphotbia inermi» Fol. Lanceolatis &c. H. CUff. ]

Upt, 141. R. Luzdh. 197. N. 22.

Ccc 3
U, DML. VUL STüm
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Afdee
^^'^^"^^^^^'^i^^ halfmaanvormig en uitgeknaagd,

^xii!^" doch hcc Dalkruid heeft dezelven gaaf cn ge*
Hoofd heel.

-
Behalve de gemelden zyn dcii Heer Fors»

vise. K A O H L , in Arablc , nog verfcheide nieuwe

Soorten van dit Geflagc voorgekomen , welke

zig tot de voorigen, hoe menigvuldig ook^ niet

laaten t'huisbrengen ; zo dat de Oogst daar in

overvloedig is.

Onder de Vyfwyvigen van deeze Klasfe voert

het eenigfte Geflagt den naam van

G L 1 N U S.

De Kenmerken zyn : een vyfbladige Kelk

vcrtoonen zig de tweeborllelige Honigbakjcs.

Het Zaadhuisje is vyfhoekig, vyfklcppig
, vyf-

bokkig en veelzaadig»

Twee Soorten komen 'er thans van voor, naa-

raelyk.

ai.Ms
^'^ Giinus met een Haairigs Steng en ftomp

iJ^idss. Eyronde Bladen*

6^- Dit Kruid groeit in Spanje , in Arabie en in

Ooüindie ; als ook aan den Euphraat in Klein

Afie*

(O Giinus C3u!e Piiofo Fot. obwatis. SyJ}. Nat. XH.

GaON. Orie„(. 143. AlLc Locoid« ^SicuU^'^ü^c/liJ t^l'
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Afic. Myn Oo?tindifch Itrookt volkomen mee IV.

het Takje door Barre li er afgebeeld, van
^^^a^^

dit Kruid, aan de Rivier by Madrit groeijende ; Hoofd-

en, wat de figuur der Bladen bclan^^c, geheel ver-STUK.

fchillendc vandieder Afbecldinge van den Hoog-^^^""**

leeraar N. U Burmannos ; gelyk uit het pl. Lr.

daar van in Fig, 3, op Plaat LH, vertoonde -*

Takje blykbaar is. Mooglyk zal zulks aan de

Verrcheidenheden , in dit Gewas voorkomende

,

zyn toe te fchryven*

Volgens LoEFLiNG hadt het Spaanfche.

dat hem op Kley - Zandige plaatfen , en in een

uitgedroogd Beekje voorkwam, verfcheide leg-

gende Stcngetjes , van omtrent een Voet lang,

Tnkkiz cn als met Leedjes; de Takjes ruig; de

Bladen langwerpig , by twee5o of drieön, aaa

ééne zyde van de Stengetjes, lang gefteeld: de

Bloemen tropswyze aan de Knietjes en by de

Bhdcn , doch aan de andere zyde van de Tak-

jes geplaatst, 't Getal der Meeldraadjes was

vcraoderlyk » van negen toe veertien of vyftien

met dubbelde Meelknopjes ; doch dat der Stem-

pelen, onmiddelyk op 't Vrugtbeginzei zitten-

de , altoos vyf , en het Zaadhuisje Eyrond ,

vyfhokkig, vyfkltppig als gezegd is.

(2) Glinus met een rimpelige Steng , de Bla- fï-

^en rondachtig en Wollig, DisJml

II. Dih:. VIII. Stok,
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IV* Van deeze Soort ook verfcheide Plantjes uit

*^^Ku^^' Oostindie bekomen hebbende , is daar van ins-

HooFD. gelyks een Takje in Fig, 4. afgebeeld , om het
STUK.

verfchil aan te toonen. De Blaadjes zyn hier
^yM-

yggi ronder dan in de voorgaande , doch zo

rond niet als in de Afbeelding van dat van Ma-
drasf, by Plukenet; hoewel zy, door de

witte Wolligheid , die dezelven Zilverachtig

maakt , genoegzaam naar die van den Crcti-

fchen Didamnus gelykcn. Voorts komt dit Ge-

was, in veele opzigten, met het andere over-

een , inzonderheid wat de plaatzing der ölaai-

jes aan de Stengetjes belangt, maar de Zaad-

huisjes zyn niet zo digt getropt aan hetzelve.

De Stengeü£&- Tyn hipr
j ind«r<ta«^y?wat rim-

peïïg of gclleufd , doch net meer c'an in 't

voorgaande en ook niet zonder Haairighcid. Het

getal der Meeldraadjes heb ik , in beiden , du

eens vyf, dan tien of meer bevonden. De Kelk

is vyfbladig , van buiten Flaairig , van binnen

glad, gelyk men denzeiven, met het Zaadhuis-

je daarin, vergroot zyndc, byaziet afgetekend

en hft Vrugtbeginzel met zyne vyf Stempels

gekroond en door Meeldraadjes omringd , by

h; als ook by c een enkel Zaadje , dat een

v/it Vliesje heeft , zynde geribd , bruin van

Kleur, niet grcotcr dan een Zandkorrel, en

dus alhier in langte dertig- dat is Lighaamelyk

27000 maal vergroot.

Den Heer Foii s kaohl zyn, in Arabie en

Egypte, behalve dc Lotoides , nog twee ande-

re
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re Soorten van Glinus voorgekomen. De cene IV;

noemt hy Setiflorus , om dat de Bloemblaadjes, ^n^^
welken zy menigvuldig heeft , aan het top - end Hoora-

in drie of vier Borltels verdeeld zyn , zo lang

als de Meeldraadjes , wier getal meer was d^üniaT'^

tien. Wegens de Vrugtmaakingfchynt inzonder-

heid dit Plantje , dat ronde knoopige Stengetjes

en rondachtigc, kranswys gepiuatite, geiteelde

Bladen hadt , hier t'huis gebragt te zyn. Hy
vondt het by Dahi , in een uitgedroogd Moe*

ras. De andere, welke zyn Ed. in Zandige

Grond , op de eerlte Rustplaats der Karavaan

van Kairo naar Mecca aantrof, lag geheel op

het Zand uitgefpreid. Hy Doemtzc Glinus Cry-

jlalUnus y om dat de Stcnp.etjcs, maar een Vin-

ger lang zynde, t*eenemaal als met Kandy-Zui-

ker begroeid waren, even als in het zogenaam-

de Yskruid. Dit zelfde hadt ook in dc Blaadjes

plaats en de Bloemen , van grootte als een

kleine Erwt, half ingedooken in het bovenlle

der Stengetjes en Takjes , vertoonden zig als

Wratten, 't Getal der Meeldraadjes en derzcN

ver plaatzing was zetr ongelyk en ongeregeld

in deeze Soort , gelyk in de overigen van die

Geflagt

Het laatfte Geflagt, in deeze Klasfe opge-

tekend , dat tot de Twaalfwyvigen behoort

,

voert den Latynfchen naam van

Sem.

() Fltr. jEgypt. Arah, p. 9f.

Ddd
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^
IV, S E M p E R V I V u ^y, Donderbaard,

Hoofd- Welke aan eenige Soorten van Huislook ge>

STUK. lyk wy hier voor gezien hebben , om dac zy

^f^^^y akoos groen hl yven , gegeven werdt; en gclyk

bet Groote ruige , hier toe betrokken , gemeen-

lyk den Neerduirfchen naam van Donderbaard

voert , heb ik denzei ven hier tot een Geflagtr

naam jzebruikt.

De byzondere Kenmerken zyn , een Kelk in

twaalven verdeeld , twaalf Bloemblaadjes en

twaalf Zaadhuisjes : waar by het getal der

Mceldraac:]*'?. komende dit Geiligt tot een der

voln-.aakfn'cn van deez- Klasfe ftelt.

Agc Soorten zi;n 'ci in
,
vervat, iHiatneiyk

.l'rvi CO I^'Ondorbaard met ee'ii, Boomachtigc ^ effst

i,r'' .4rh- ne, getakte Steng.

Boouiach-
clüsius heeft decze Soort ccnigc Mylen

van Lisfabon in Poi-tugal gevond'.n; doch zy

groeit ook op Kandia en eenige Grickfche Ei-

landen. Hy noemt dezelve het Groote echts

Huislook , cn ze^^t , dat het meer een lleeüer

dan

r-i!c A;ro -'"-r !Tn ramofb. Sy/?.

; /\ I7r,s» R. iMsrdh,

-O. Sedum raajus
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dan een Kruid is j fümtyds twee Ellen hoog IV.

groeijende , met een Steng ot SLam, die BU-^^^^^^^

derloos is , een Arm dik , veclc Takken van Hoofd-

cen Duim uitgeevende , die op 't end als mee

Kroontjes van Bladen gctropt zyn. Deeze B!a- JaT''^^^

den zyn Tongachcig^ dik en Sappig, gelyk die

van 't gewoore Donderbaard. SomtydS komt

tusfchen dczclven , aan den top , als een gebla-

derde Steel voort , die een Tuil van geftetnde

Bloemen draagt. Dit Gewas verbeeldt hy zig

het Echte groote Aizóon of Sempsrvivum van

DioscoRiDEs te zyn. De Steng fchiet dik-

tvils Wortelen boven den Grond , zo de Riddef

aanmerkt. Voorts is deeze Soort byde Liefhcb-

Lcrs der Liccmliov-n ^^ncv-zar^.m bekend. Men
heeft ze ookmet bonte of driekleurige üiaden
tn rcemtze BoomacJitig Sedum of Boo7n- Don-*

Ccrhaard. Maar , volgv.ns F a p, ü i c 1 u s , is h-t

p,ctal der Meeldraadjes, Bioembiaadjes en Zaad-

huisje!} , tien.

(ï) Donderbaard met de Steng door overbtyf" jr,

uls der Bladen rappig; de Bladen gekmt.
J^'^'^a*^

De vermaarde C om m e l y n heeft dceee nf> Kanar^cb.

ge-

setu-:.. Sempervivum Cra!e iufra tolia hcero icc. H. Cdff.

,79. a LuzdJ^.^^sT. Scdurt Cocafiuiu f^l. o.nnu.m ma-

T. 314- f- I. RAJ. Suppt. 36:.

Ddd2
II. Dsïi.. VIII. Stuk.
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IV. geheeld uit den Amftcrdamfen Tuin, alwaar zy

^^xiL** fomtyds een Steng Ibhoot van zes Duimen hoog

:

Hoofd- doch van Bbemen maakt hy geen gewag. By
STUK. p L u K E N E T is dit Dondcibaard ook afgebeeld

v^tJ^^' befchreeven als ongeftengd, maar de Bladen

aan den rand bezet hebbende met eene Franje

van flekclige Zilverglanzige Haairtjes. By de

Inwooners der Kanarilbhe Eilanden, werdt het-

zelve Conzone Celio getytcld.

( 3 ) Donderbaard met karahaairige Bladen en

uitgehreide ^fzetzels.

Dit Kruid , dat door geheel Europa, zo op

de Rietqn Daken der Huizen, als op Heuvelen

en elders 3, wjat-het Zaad Worte} fchfeten wil,

voor^mt, is liet Gerneene Groote Donderbaard,

dus naar den Latynfchen naam Barba Jovis ge-

tyteld. flierom noemen de Franfchen het Joü*

barbe ; doch de Engelfchen Houfeleech en de

Duitfchers Hauslauch , dat is Huislook ; tot

welken naam het , wegens de gezegde Groeiplaats

,

van alle Soorten het grootlle Regt heeft.

Op den Grond ,
(dewyl men het ook in de

ïqinenkan houdenJ maakt het Roozen, van

dik-

f3) Sempervivum Foliis ciliatis, PiopaginibuJ patentiboj.

Semperv. Fo]. Radicalibus Carnolis ciliatis &c. H. Cliff. 179.

R. Luiih. ^57.GoüAN Mantp.iss. Cr.t. f«v. 428. KRAM.

Jiulir. 136. Fl, Suee. J9S. GOBT. Bilg. ijö. Mtt. Mei.

Tempt. 127. LOB. hm. 373. Sedura majus yulgaic. C. fc»



D O D E C A N D R I A. 7Sï

dikke zeer fappige Bladen, cn geeft zydelings IV*

kleine Roosjes uit , tot voortplanting. De Bla- '^^Su!^

den zyn op de kanten Haairig of gebaard , aan aooFo-

de Stengen dunner en naar Myrtcbladen eenigs-

zins gelykende. Deczc maaken de üteng, die^^^''''''sr

omtrent een Voet lioog groeit, als met Schub-

ben bekleed. Zy is gekroond met Bloem -Aaï-

ren , die zig Takkig u'tfpreidcn , hebbende op

cene zy.lc de Bloemen , welke uit een twaalf-

deeligcn Kelk en twaalf Blaadjes bcltaan , doch

het getal der Meeldraadjes , die ftevig zyn , mee

ronde Knopjes , is , volgens den Heer H a l-

LER, meer dan twintig: hoewel het Kruid,

wederom , maar twaalf Stylen cn daar op vol-

gen Je Zaadiiuiijcs hcefc.

De geheele Plant is vervütd met een Waterig
Sap, niet zonder Salpeter, en verkoelt derhalve

uitwendig met ecnige fcherpheid , hebbende

zelfs dit Sap de vlakkigheid van 't Hoornvlies

der Oogen weggenomen. Door te groote verkoe-

lig is het fomtyds
, op Ontfteekingen gelegd zyn-

de, fchadelyk bevonden; doch op Brandftedea

dient het zeer» Kleine Zweertjes of Wondjes,

gelyk die der Lippen en Tong, kan het tot hee-

ling brengen , en wordt in Gorgeldranken mee
vrugt , tegen Keelziekten cn deSprouw, ge-

bruikt. Inwendig dient het Sap, ofook deSyroop

van Huisloük, tot verkoeling in heetc Koortfen,

in vuile Kwaaien als ook in de Roode of Bloed-

loop , waar tegen het Sap , van Boerhaave,
grootelyks aangepreczen wordt.

Ddd 3 (a Don*
II. Deel. VIII* Stok.
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^
IV. (4; Donderbaard met kanthanirige Bladen én

Afdeel.

HOOFD-

KlQotronde Jfzetzels,

Waar in verfchilt dit (vraagt Hall er)

van het Gemeene Donderbaard ; is het door-

dien dc Bloemblaadjes groenachtig wit zyn, iü

de andere bleek Roozekleurig ? Morison
merkt aan ; dat tusfchen de Bladen kleine Bol»

letjes voortkomen , die van zelf afvallen, in

den Grond Wortel fchieten^ en de Soort dus

voortplanten. J. Baühinus heeft de Afbeel-

ding van Lob EL ontleend, die het aanzag vont

cene Verfchcidcnheid , door kweeking in de

Hoven onLic -an. Dr Heer ] a c Q ü i N zegt, dat

het maar zes Meeldraadjes en ,afi&-.>^tan[>pers

heeft, 't trrrrcjn weczciiiiyk vcrichil züiizyn*

(5) Dordcrhaard dat de Bladen met Haait

doör-A'even heeft en Klootronde Jfzetzelf,

Deeze, die vv^gens de Draaden, met welken

de Bladen als famengeweven zyn, zeer byzon*

. ci'.ijtls, propi;^inibus globofi». Sem*

obum congeitis &c. H. Cliff. 180. R*

aius vuleaii fimile Sec. MoBiS. Hifi»

'i/I. ni. p. 6ii. Lob. L: p. 373. Fig. finiftta. JACQ;

Sfmpervlvu>» Fol. Piüs interrexHs ?{c. Semo. Tol RatJ.
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del' is, groeit in 't wilde op de Bergen derZui- ^V,

dclyke dcelen van Europa. De Heer Haller
, "^^xa!^*

die het dus overvloedig in Switzerland vondt, Hoofd-

merkt aan , dat zulks alleen in de jon^c Planten

plaats heeft , terwyl de Ouden cp t'e kant ge- «ia!"'"'^^*

haaird zyn. Zy komt ,
voigecs zyn Ed. , het

Bc;'g - Donderbaard zeer naby en zou misfchicn

een zelfde Plant kunnen zyn,

(6) Donderbaard met de Bladen, Steng y en ^vu

de toppen der Bloemblaadjes ,
ruig. vum^l'i^."

Op de toppen der Eergen , niet ver van Saltz-»

burg , groeit , volgens C l u s i ü s
,
zodanig een

Donderbaard, dat de i?lalcn ri;i?r heeft, met

zes Bloemblaadjes , zes Stampers ca twaalf Meel-

draadjes. De Bloemen zyn wit.

(7J Do-dcrl^r.arii viet gel.cd effeiiTMdige Bla- j^^^jv.^

den en uitgebreide Afzetzels, TeJ-'"''''

Volgens den Heer H a l l e r heeft deeze ,

die ook op de Switzcrfche A'pen groeit, wat

kleiner Roosjes van Bladen dan het Gemeenc

Donderbaard: de Bladen zvn korter, cffcnran-

dig; de Stengen paarfch gefchubd; de Bloemen

beflaan uit zeven of agt paarfchachtige, doch

niet fierlyke Blaadjes. (8)

r s. C. 'J. PU. 2?j. HALL. Udv. p. 78i-Cory!cdon altcia

T3uric3. CLtlS. 4St.
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ÏV. ( 8 ^ Donderbaard met verfpreide Bladen , d$

'Afjeei. onderjten Spilrond ; de bovenjien plat*

HoovD- achtig,

STUK.

VIII. In die opzigt verfchilt deeze, welke door den

f^'^di- ^^^^ J A c Q u I N iade Keizerlykc Tuinen te

formt. Wecnen waargenomen was, zeer veel van de

acht'igT
'

^''sr voorgaandcn , die men , om de waarheid

te zeggen , altemaal wel aanmerken mag als

Vcrfcheidenbcdcn van de Derde Soort.

Sedum Rofulis libcris Fol- l.Tvibus. HALL. SPJ. Scd. Alp',

rubro aagno flore. C B. Pin. au. Sed. tnajin Montanum ,

Fol. non dentat.s. IM. 2«?. Sedum mi.ius FJore mbente.

BEJL. E:i/l. rern. 6. T t. f. 2. GEK Prov. ^19.

rioribus depiesfis.Jac^ X£iri.-X—ij

DRUKFEILEN.
In 't Voorg, VII. S t.ö k , moest op bladz. 60^

volgen ; tweehokkige Zaadhuisjes , de Stoelbladen -

Hartvormig.

In dit VIII. Stuk , bladz. 64. Reg. 21.

Voor Salie Lees Selie,

De Plaatkn zyn dus ingevoegd.

Plaat XLV. tegenover Bladz. 41

XLVI. ~ 2l?5

XLVII. 33?
XLVllI. 427

XLIX. 4^^7


