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AANWYZING der PLAATEN
en der Bladzydcn,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden.

Plaat LXL Afbeelding van Enkel-
BROEDERiGE Krüiden. tegetiover Bladz. 7

Fi£. I. Het Kaapfe Oijcvaarsbek , dat ik

Speenbladig noem {Geranium Che-

lidonium.) . Zie bi. 8.

2. Het Oostindifche Abutilon of
Hoorn-Heemst (Sida Indica) , roet

zyre Bloera en Zaadhuisje. 44,
By Letter B de Vrugt van het

gemeene Abutilon.

. u Het Japan fche Kruisbloem (^Poly

gala Japonica). . W. 89.

A. Deszelfs Bloem verdroot, waar
in a de twee groote Kelkblaadjes,

b de kleinen en c de Bovenlip der
Bloem aanwyzen. .

B. De Styl zeer fterk vergroot.

2. De doorboorde Rammelaar, (Cro-

talaria perforata) van de Kaap der

Goede Hope. . II, 97.

3. Hst Degenbladige Wondkruid
(AmUvUis Enrifolia) ook van de^^

C. Üeszelfs Bloem verdroot, waar
in O het gebaarde Steeltje, b de
Vla?, c de Vleugcis en d den



Plaat LXIlI. Afbeelding van Dub-
BELBROEDERiGE Krüiden. tegefiovtr Bladz. 135

Fi^. I. De Halfmaanswyze Kliinboon

(Fhafeolus Lunatus)» van Java uit

Oostindie. . . W. 135.1
Fig. 2. De Smalbladige {Lathyroides)

»

uit Japan, . bl» 141,

Fig. 1. De Driekwabbige Slingerboon
iDoUchostrilobus). . bL 15.3»— 2. DeVcdhloemigc (polyjiachyos). W. 156.
Deeze !

'

'

'

van de laatfte is by A de Bloem
geopend voorgelleld , ^

de Vlag, b de Vleugel

geopend voorgellel

Kiel en d den Styl , benevens de

Meeldraadjes aanwyzen. De Ed[-

tJge punten, door welken de Kiel

famengedrukt woi
'

Fig, I. Een Japanfch Gewas, dat naar

den Lathyrus Pijiformis gelykt. bl. 197,— 2. Het Tweebladig HaantKop {He.
dyfarumdiphyHum,)vandüK:u.p. bl. 234.— 3. Een Gehoornde Rolklaver,

tus fufrutkorus) van de Kaap. bl. 3 1 1.

4. Een Eenbladige CLotus monophyl-

his,) gemeenlyk voor Hedyjarum

gehouden, uit Oostindie. bl. 314,

Plaat.



Plaat LXVI. Afbeelding van Sa-
MENTEELicE KrüiDen. tegefiover Bhdz, 381

Fig. I, Het GefnfppeideKnikbloemCPff-
nawïA^J' Laciniata ,) waar van a
den Keilt aanvryst . hl. 3S2.— 2. Het Lancetvormige {Prenanthts
Lanceolata). . . tl, 333,— 3. Het Lierbladige {Prtnanthes Lyra- -

ta ;) waar van het Zaad met zyn
Pluis byb. . . bl. 384.

4- Het TaiidblaOige {Prenanthts
Denticulata,') . , t/. 385.
Van dit laatfte is de Kelk by c ,

een Blommetje by J en een Zaad.
je by e , vergroot voorgefteld.
Alle deeze vier Planten zyn door

den Heer Thowberg in Japan ver-
zameld,

. ,

Plaat LXVII. Afbeelding van SaJ
tóENTEELiCE KrüIDE». . yj?

Bg. I. Het Smalbladig Straalkop (^frac
fSln anguftifolia) van de Kaap. bl. 518.
Hier van wystLetteraeen Straal-

blommetje , of Tongblom merie
van den Omtrek , aan : ft een
Trechterblommetje van de Schyf
die Meelknopjss (^nthera) en een
Stamper iPiJlillum) met een vol-
maakt 5ti^a hebben , en derhal-
ve T.eeenagtig zyn. Zie bl. 520— 2. Het Gtpluiradtf Blootzaad /Etbu-
^aj^^niculatal nit Qoitindi^. van

— 3. Her Goudkleurig Droogbloem
'

(Gnaphalium Aureum) van de

Een Blommetje van den Oiitrek^^
IS by c en het Zaadpluis by d met
ongemeen fterkc Vergrooting voer.



Fig. I. Het Zandig Droogbloem (Gna-
pkalium Aremrium) uit Japan. II— 2. Het Japanfche HoefMad (r«x/ï-

Gerbera) of dergelyke

jap^n. . . bl. 714.
Hiervan zyn de Rand - ofTong-

bIotn:netjes by a en de Trechter-

blommetjes by b , met ongemee-
ne Vergrooting voorgefteld, om
het Verfchil der Teeldeelen aau

Fig. I, Zeer klein Tonderkruid {Conyza
pufilla). . . bl, (51 B.—. 2 Kaapfch Fynftraal (fr/^tfron Cflpen-

•

fe.) , . bl. 629.

3- Zwartkelkige Chryfanth (Chry-
fanthmum atratum.) . , U. 74c.

. 4. Zeer kleine Koedille (Otu/a pu-
müa) . . , hl. 772.
Deeze vier zyn my van de Kaap

.

der Goede Hope toegezonden en
aldaar verzameld.



BESCHR YVING
DER

PLANTEN.
n E RD E AF DEELING

De kruiden.

XVII. HOOFDSTUK»
Befchryving derEwKELBROEDERiGEKaur.
DEN ( Moiiadelphia ) , wier Meeldraadjes tot

een zelfde Voetjluk famecgevoegd zyn , H -^velk

plaats heeft in de Geraniurns, Maiva's, enz,

aar hec Getal der Meeldraadjes zyn

de Planten in deeze Klasfe onder-

fchcideii, V:!n die mee vyf heb ik al-

le de Geflc^ten reeds onder de Hee-

fiers befchreeven , en van de genen , welken Vr

tien hebbeo-,-blyven alleen nog maar de Krui-

digenovcr, in 'c Gefin;c van

Geranium. Oijevaarsbck.

Ik heb reeds opgemerkt, dat de Soorten hier

in Onderdcclingcn gebragc zyn , naar dat onder

de Meeldraadjes meer of minder voorkomen ,

A die



2 Enkel BROED EK. TGE Kruid ew.

17. die Moplkropjes hebben*. De H.cft-rigcn van
^

x*Aif'
eerden Rane: , reeds befchreeven , hebben

Hoofd* 'er zeven , de Bladen overhoeics en veelhloemi-
iTus.

Steeltjes Zie hier die van den tweeden , ook

«;J'r*'""altemaal Afrikaanfche of Kaapfche Planten.

D.v!%"* B. Met zeven geknopte Draadjes en gepaar-
biadr.3«.

üladcn: Kruidige.

XIX. (lp) Oijevaarshek met eenbfadige Kelken^

^uhilriL^
iJc/j^froni^tf , Handpalmswys* ingefneedene^

Uidet. Haairige Bladen en een leggende Kruidige
Bncetach-

^^^^^^

Dit KruiJje heeFc Stergen van twee Ellen

lang , op den Grond leggende , die aan de Knoop-

jes VV^ortel fchieten. De Bladen zyn rondach-

tig ,
fomtyds in drieën ,

fomtyc?s in vyven ge-

deeld , en aan den rand nog verder ingcfneeden.

Het draaft Kroontjes van vier of vyf onregel-

maatige witachtige vyfbiadige Bloemen , op zeer

lange Bloem fteel tjes. •

Fuvunx
^"^^^ Oijevaarsbek met eenbfadige Kelken; de

Gecmoi' Bladen drievoudig overhoeks gevind ; de

Blaadjes vindeelig; de Bloemjiengen ruig.

urn Cau'. rnonoph. Fol. trifanara alterna

pinnacigd.s, Scapj bittis. BOBM. Prtdr^
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Zulk eene Soort , de Bladen als die van het IV.

Wortelkruid veeldeeiig hebbende , met eenen ^^^rf^^

Bolachtigcn Wortel , heeft in den jaarc 1760H00FD-

op de Ivuitenplaats van den Hoogleeraar J,
"^uk.

BuRMANNUS gebloeid. Zy droeg tairyke

Kroontjes van geele Bloemen, hebbende eene

Vlinderachtige figuur,

jfii) Oijevaarsbek met eenUadige Kelken , eelt

zeer korte Pleezige Steng t lange Kruidige 2"!**»

Takken en Hartvormige zeer ^^gte BladenJ^^l'^^^^^

Dit is een laag Plantje , byna zonder Steng

met lange, hurkende Takjes en dikke - Wollige

Bladen, de Steelen doorgaans vyfbloemig heb-

bende en de Bloemen zodanig , dat twee Bloem-

blaadjes, ramengevoegd en opftaande, rJs éóne

Bovenlip fchynen uit te maaken , de drie ande-

ren , neerhangende, de Onderlip, gelyk in de

meefte Afrikaanfche. Voor en na *c bloeijen

hangen de Bloemfteeltjcs , dcch regten zig we-
der op by de aanryping van het Zaad, dat rui-

ge Staartjes heeft» De iterke cn niet onaange-

naame Reuk , naar dien van het Citroen - Bal-

femkruid (*J gelykeode.doct eene Hartfterken-

de kragt onderflellen in dceze Soort Ct)' (2 2}

(ii) GerawftMCal.monoph. CauieCarnofojbreïisCmo Sec.

R n.lf. 34J. R. /-««^A. ÏS4. N. 29.Bi;aM.Gfr.N.45.Gcr»

Afr. hiimile. Folio fragrantisfinn molli. Dill. EUb.isT. T.

(»} Ocymum Citratura. Zie 't roorg. IX. Sïük, bladi:.

(t) BüBM. dt CtroKlls. p. J7.

A 2
n. Deel X. Stuk.



4 Enkelbroederige Kruiden;

(22; ö)]evtiaTsbe^' wet eenbladige Kelken -^drie-

voudige , driedeeiige , gefnipperde Bladen

en een Kruidige Jlekelige Steng.

( 23 ) Oijev. arsbek- w.' t eenhladige Kelken ;

Hartvormig rondachtige gefireepte » inge-

" fneedene gekartelde Bladen en een Kruidi-

ge Steng.

(24) Oijcvaarsbek met eenhladige Kelken ; Ej'
ronde geplooide uitgehoekte Wollige gekar-

telde Bladen en eene leggende Steng dis

Kruidig is,

Deeze drie Afrikaan fche Soorten zyn inzon-

derheid door haar Loof ond rfcheiden
, *t welk

naar dat der aangehaalde Kruiden gelykr. De
eerfte hcefc de geftalte van de tweede ^ doch i»

viermaal zo groot en ri:^t gladbladig
, maar

Haairig , met Bladen als van de gefnipperde

Stinkende Gouwe > zo de Ridder aanmerkt. De
Bloemen zyn in dee •< paarfchachtig en klein,

gelyk in die, welke Bladen als der Kruisbes-

fea

(11) GerarJum Cal. monoph. Fo!. ternstis trlfld;s lacinia-

(23) Geranium Cal. monoph. Fol. Cordafis fubrotundis Sec
BUBM. Ger. N.53 net. Ped bifloris 3<c. R. Lu^di. n'.
13. Ger. Afr Uvx ccispa: folio. HpUm. Lu^dh, i,?. T.

(44) Cfrariun, Cal. monoph. Fol. Owtis plicatli finuaf!.



Monade LPHiA. 5

fen heeft cn zo wel leggende Stengen als de

Beemstachtige, dus genaamd , om dat het Loof xv*i,'"

naar Heemstbladen gclykt, zynde de Plant over Hoofd.

't geheel Wollig. Deeze heeft vyfofzes
^^^^'^''^^^J^^.^

fteeltjes in een Kroontje ; doch de middelfte

heeft maar twee Bloempjes by elkander ; zo de

Hoogleeraar A. van R o y e n waarneemt

Hier zyn de Bloemblaadjes ook niet langerdan

de Kelk n dus de Bloempjes mede klein en

roodachtig of bleek paarfch. De Gouwach-

tige heefc maar vyf Meeldraadjes : de Kruis-

besachtige vier Mcclknupjes en in de Heemst-

achtigezyn de Bloemblaadjes zwart gevlakt (f):

of liever van buiten donker paarfch, met een

witten raid; van binnen roodachtig; de twee

bovenden aan den voet mee geflipte Bloed-

kleuiige üreepjes (|). Allen zyn het kleine

Plantjes, doch de middelfte komt foratyds op«

geregc voor , als de cerfte , cn de laatfte heeft

den Geur van Melisfe, zoBoerhaave aan-

merkt,

(25) Oijevaarsbek met eenhladige Kelken, duh- xxv.

hddCo'riZrU
fiAum,

(•) In Proir. FUrM. Uidenji, , loc. cit. Dc beiocxnde Konaadtt.

5,cc;rjes^.an rocgcfclueeja ca de i'cer N. L. Eurm..nnus

^
lt)SyJi, Nat.JTei. XllUp. ,1..

(IJ Mam. alt. p. 43J.

(ijj Geranium Cal. monoph. Fol. bipliinatil Linearib«

A 3 fquaï-

11. DEIt. X, STOT.



6 ENKELBROEDERIGE Kr UIBEK.

Afdeel,
held gevinde, Liniaale , rappige Bladen ent

een Kruidige Steng , die byna ghd is,

(ii6) Oijcvaarsbek met eenhladige Kelken en

dubheld gevinde Bladen; de onderjien Hart-

vormig gekwabd : de Steng Kruidig ; de

Kelken Striemig*

( ) Oijcvaarsbek met éenbludige Kelken ,

Bloemjiengen uit den Wortel en famenga-

fielde Klootronde Kroontjes,

(a8) Oijevarjrsbclc met eenhladige Kelken,
Bloemjiengen uit den Wortel , ovaaïe , meest

enkelde Bladen en famengfjlelde verdeeld^

Kroontjes*

Dus

175. T. z%o.

(z6) Geranium Cal. mot

l>atis &c. BORM. Ger, N.

tiufi, Get. Afr. tuber. An~

(17) Geranium Cal. monoph. Scapis Radicaü'juj
, Umbcl.

cea. CoMM. nort. U. p. 125. T, 03- yS. Ger.Broliferum.

B'JRM. Ger. N. 70. Tab. 2. 3,, Ctr. Pinnatam. Hcum. Ger,

N. 65. Gcr. \fi. Aftc^giii folio. Comm. Fral. 5;. r. 3.
(23/ Geranium Cil. monopfi. Scap. Rad. ümb. conjp.'di-

vifa &c. Ma>.t. 433. Oer. Cap. hirfutum Radice Rap». Seb.
I. 13. T. 18. f. 4. Ger. Audtunv BüBM.

^;r. N. 61. Gei. Afr, fol. pletumquc Aimtis. CoMM, //or/

.





MONADELPHIA, 7

Dus onderfcheidt thans de Heer L i n n ^ u s

deeze Soorten van Kaapfchc Geraniums, cf lie. "'''^v^j^*

ver brengt de genen , die te vooren ondcrfchci- FJoofd-

den waren, tot deeze vier floofd foorttn. Het*"''''^'

Loof ondcitusfchen is zo vcrfchilltnde in by-^"'"^"'^'

zonderc Planten , dat men die naauwiyks voor

Verfchcidenheden zou durven aanzien , indien

het met uit de Afbeelding van Se ba bleek,

dat een zelfde Wortel, van dit Üag van Kruid,

volkomtn onverdeelde , ovaale en daar tuifchen

geoorde en fyn gcfnipperde of gevinde Bladen

uitgaf. De veranderingen ondertusfchen , in de

gezegde Planten voorkomende, welke 's Win-
ters overblyven , houden Itand. De meeflen

hebben een Worti l die dik en knobbelig is en

van figuur als een Raap , fomtyds een Vuist

groot, welke, gebraden zynde, van de Hotten-

totten by gebrek van ander Voedzel wordt ge-

geten. Het Koriarderbladige is Jaarig en heeft

zodanigen Wortel niet. Het Kervelbladige wordt

gezegd maar vier Bloemblaadjes te hebben en

vyf Meeldraadjes
, beurtlings onvrugtbaar of

zonder Meelkropjes en de Oppervlakte -der

Bladen bruinachtig : de Kinderende heeft dik-

wils dubbelde KroioiH^es^ de Bloemen zwart of

coDkerpaHrfch , zo wcl als de laatfte, die fom-

tyds zeer klein valt
,
geen Handbreed hoog en

zuurachtig is of zeer wrang van Smaak, De



8 Enkelbroederige Kruiden',

IV. twee laatfte Soorten hebben ook maar vyf MeeK
A™^f.^ draadjes.

Hoofd- Dat Kaapfe. Orjevaarsbek, waar van ik hier

STUK. in pi^^ j^op Plaat LXI, dc Afbeelding

n'did'r mededeel , heeft volftrekt de hoedanigheid van

"Sccnbla-
Kinderende ,

als 'c welke dus genoemd worde

,

die. zo Ray aanmerkt, „ om dat de Steng zig

ri.^^.^' ^» KrocDfjeswyze in Stangetjes verdeeld , die

5, ieder een Kroontje van Bloem fteelcj es draa-

3, gen.*' Het Loof niettemin , van die Soort

,

hoewel grootelyks , gclyk ik gemeld heb , ver-

fchillcnde, komt geenszins zodanig voor, als ic

deze van myne Verzameling, hocdanige ik onder

alle de afgebeelde Afrikaanfche Gerantumsgee-

ne vind : des ik dtzefve , om da: de Bladen veel

naar die van het Speenkruid gclyken , Speenhla-

dig noemen zal . Zy zyn breed er dan lang , en
riet glad , maar ruuw, gelyk in fommi^en der

aangehaalden op de laatfce Soort ; maar zy zyn

geenszins Geoord , noch ook niet Gckwabd,
gelyk in de volgende : des dcezc myne bier als

een middelflag van die beiden, of als een nieu-

we "Soort , verfchynt. De Kroontjes zyn ieder

door een Kran?jc van Stoppeltjes of UÜkjes ,

zo mcnzc noemen v/il, gcichoord of hebben een

Omwindzd , gelyk in de Kroontjes- Kruiden.

Het bovenftc Kroontje was reven-, dc oncerften

of laagftcn vyfbloemig : de Kelk vyfbladig of

diep in v\vcn gedeeld, met vyf bleek paarfche,

don'.er ^cfcippddc Bloemblaadjes : 't getal der

Meeldraadjes vyf , ieder met een Knopje voor-

zien
,
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zien, en de Styl enkeld , doch aan 't end in IV;

vyf Stempels verdeeld , gelyk in de anderen,
'^y'v"'''

Zie by Letter A densjelven in de Kelk ver- Hoofd-

C29) Oijevaarsbek met eenbladige Kelken y een

geknotte Steng t de Bloemltengen byna uit

den Wortel en het Kroontjefamengefield. Cekwabd,

De gekwabde Bladen onderfcheiden inzonder-

heid deeze Soort, die dezelvennaar Wyngaard-

bladen gelykende heeft, indeby nagt of buiten

Zonnefchyn ruikende , door den vermaarden

C O M M K L Y N uit den Amfterdamfchen Kruid-

tuin afgebeeld. De Ridder voegt hier als Ver-

Ichcidenheden twee anderen by, door den Heer

N. L. BuRMANNüs in Plaat gebragt; waar

van de eene zeer ruig is en daar van den by-

raam hecfc : de andere daar vaa byna alleen

verfchik door Vindeelige Bladen. Een knobbe-

lige Wortel is aan alle deezedrie eigen. 'tZyn

laage Plantjes.

C30) Oijevaarsbek met eenlhdige ongefieelde xix.

Kei' Dioevig.



lo Enkelbroederige Kruid EK,

IV, Kelken en tweededige eenbladige Bloem*

Afdeel» Jtengen.

SuK^"
'^^^ ''^^"'^ Afrikaanrche of Kaapfe Oi-

TiW«-i^^2arsbekken dient dceze /eer bekende Soort,

»*S'- dte van het niet ruiken dan by nagt of in den

dnnker haaren bynaam heeft , of of k van de

onhev illi.^e Kleur der Bloemen. Men vindtze

fraay in Afbeelding gebragt door den vermaar»

den Bbeyn, die aanmerkt, dat het breed- en

fmalb'adig voorkomt , doch anders weinig ver-

fchitlerde. Beiden hebben zy een grnoten dik-

ken knobbel - Wortel , vuil paarfch van Kleur,

en het Kruid , een Voet of anderhalf hoog

groeijende, is veelvoudig Vinswyze verdeeld,

gel^kende naar het Loof der Karooren. ^^n
riet het fomwyien zo breed als dat der Pinkfler-

nakelen ,
fomwyien fynder dan dat der Wilde

Kervel gefnipperd. Volgens den Ridder heeft

het de Blocmüengen twcedeelig eenbladig. Die

wil zeggen , dat aan ieder Knietje der Bloem-

ftcngen , behalve het Stoppel - Kransje, een Blad

groeit , 't V/elk aan de bovenfte Knietjes groo-

ter is dan aan de ondcrften.-want de Steng heeft

'cr drie of vier, ver van elkander, volgens

B R 1 1 N , c< ch zes of zeven, volgens den
Heer N. L. Pür mannüs. „ Aan den oir-

5,
fprong der Bladen , zegt deeze, komen zeer

« lange
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j, lange enkelde Bloemfteekjes , die Kroontjes. IV»

„ wyze, in een Omwindzel, van langwerpig
^xvif.""

Eyronde uitgerande Blikjes gemaakt, gefceel-HooFD-

„ de Bloempjes sis uit een middelpunt fprei-"""^
^

„ dende ophouden." *t Getal dier Bloempjes
^"'^^^

bepaalt B r e y m op negen of tien in een Kroon-

tje. Hoe dan de pypachtige Kelken ongedeeld

kunnen zyn, gelyk Linnteus zegt, begryp

ik niet. De Bloemen hebben hier die ongelyk-

heid niet , welke in de andere Afrikaanfche Ge-

raniums heerfcht , zynde van Kleur uit zwart-

achtig paarfch, bruin en geel gemengeld , zegt

gedagte Heer B o r M a n n u s , die aangaande

de byzondere Eigenfchappen van die Droevige

het volgende melde»

„ De Bloem heeft by nagt een verkwikkend

„ Balfamieken (*), doch over dag in 'c geheel

ii geencn Geur ; duurende dezelve tot den Da-

3, geraad toe , maar hy de minlle Zonnefchyn

., verdwyneade. Het Loof is aangenaam van

j. Smaak en kan, als een verkoelend Voedzel,

j, onder de Moeskruiden geteld worden. Vol-

, ,
gens Hermannüs bevat de Wortel eea

(*) Hoe kon «tan de RiWet étar rm z<^gen: Ctroü*

II. D«Ei. X» stot;.
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IV. vlug Zout met zoetheid gemengd , en wordt

^Tvn^*,» by dc Wilden, ev-. n als yons dc Aardappe-

Hooi^D. 3, len, Aardnooten cn dergelykeo , voor eea

i> lekkere Spyze gehouden."

C, Myrrhiiia» Kervelbladige.

Met vyf Knopdraagen Je Meeldraadjes, vyf-

bladige Kelken en i. eigeboog ne Viugten:

meest jaarlykfe Kruiden.

XXXI; (31} Oijevaarsbek met veelbloemige Steeltjes^

Rom^u'^ vyfmannige Bloemen ,
gavinat ingefneede'

Roomich. Bladenen Bloemjtengen uit denlVQTuU

xxxH. (32) Oijevaarsbek met veelbL Steeltjes ^vyfm.

rium!" Bloemen
y gevinde ingejneedem Jiompe Bla^

ryabiadig. den en Tokkige Stengen.

^^Jla- ^33^ Oijevaarsbek met veelhl. Steeltjes , vyfm.

turn.
_

Bloemen i gevinde ingefneedene Bladen
i de

kend."*" Spruitblaadjes rindeelig.

. Supinum. DOD.

Coryledonibus p nnaüSJ.s
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Buiten het gemelde komen deeze drie Socr- iv;

ten , in geftaite en in het I.oof , dat naar de ^^viu"
Wilde ofgewoone Land - Dolle - Kervel gelykt, Ioofd-

overeen. Hetecrlle ,dat te Romen opdeStraaten*'*'''^*

groeit , verfchilt van het tweede , door geen

Stengen te hebben , die getakt zyn , maar Hloem-

ftengetje» uit den Wortel of Stoel. Dit Fynbla-

dige is een Onkruid in veele dcelen van Euro-

pa, komende aan den Duinkant in on^e Pro-

vincie, als ook in Zandige Bouwlanden en aan

de Wegen , overvloedig voor, Gcmcenlyk zyn

de Bloempjes bleekrool, doch men vindt het,

in de Haarlemmer -Hout, met witte Bloemen»

Hier van komt eene Verfcheidenbeid voor , die

grootcr is , hebbende de leggende Stengen wc!

een Elle lang ; doch gemeenlyk valt het zeer

klein en laag , zynde onder den naam van Oi-

jevaars-Bek of Kraanhals bekend; dewyl de

Zaadhuisjes daar van de figuur zeer wel uitdruk-

ken. De Bloemen zyn in fommig geftippeld , ia

ander niet. Voorts is , ten opzigt van de ver-

deeling der Vinblaadjes , een aanmerkclyk ver-

fchil met het Welriekende^ dat zyne Naiuurly-

ke Groeiplaats in de Levanc zou hebben; ten

minfte Uitheemfctr^coonteckt worde door den

Heer H A L I E R. hoewel men het op fimmige

plaatfen m Duitfchland en zelfs, volgens den

Hoog.

:si. Geranium CicHtx foüo Moschatutn. C. B. Pin» 319.

Lob. Ie. 659.

U. DlIL. Z. STUK,
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ÏV. Hoogleer D. de Gorter , in ons Neder-

^'^^11.^ '2°^ 3gf^^ Kranenborg, aan de Wallen det

BooFD- Bouwlanden vindt. Het heeft de Vinblaadjes

,

STUK. gemeene doorgaans ook gevind zyn

,

alleenlyk Vinswyze ingefneeden , of aan den

rand flegts gekarteld, en altoos breeder, volgens

Hall ER, die tien Meeldraadjes in deszelfs

Bloemen , en zo wel tien als vyf in die van het

Fynbladige of gewoone, gevonden hadt (*}.

Terwyl het Fynbladige weinig of byna geen

Genr heeft, is dit laatfte begaafd met eenücr-

ken aangenaamen Moskeljaat-Reuk, en daarom

komt het in de ApotheekeD voor, by den naam
van Geranium Mofchatum. Niettemin hangen

de hoedanigheden , om welken men het tot een

Geneesmiddel gebruikt heeft , meest af van

een zuurachtige famentrekking , welke 'er in

heerfcht , en dejwegen is het voor een uitmun-

tend Wondmiddel gehouden geweest. Sommi-
gen hebben 'er , bovendien , cene byzondere

kragt tot uitdryving, in uitflaande Ziekten, aan

toegefchreeveD»

xxxiv. (34) Oijevaarsbek mt veelbl Steeltjes , vyfm,-

^cSmr Bloemen en Hartrcnnig ingefneeden Bla-

Gaekftii'. den ; de bovenjten Lürachtig f^inswyze

verdeeld»

(35)

(*) Hifi- Stirp. Hek'. tKchocta. Beinar i7<g. Tom. 7. p,

1f84) Gtranlum Fed. multifl, Fl. pent. «CC. BüBM. Ger. N.

so. Ger. Chium vemmn Caryopbyllat» folio. Toubni. Ccr,

f. MART. Cent. 4. T, 4,
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(Z5) 0\]evd2ir^b-k met veelbl. Steeltjes^vyfm, IV".

Bloemen en Hartvormige eenigerinaate ge-
"^^v^jf^*

'kwiibde Bladen, Hoofde
STOK.

C36; O ievnarsb k met hyna driebl Steeltjes, xx<7.

vyfm. Bloemen, Hartvormige gekartelde ^ ^^''^'^^^^

ingefneedene , rmwe 8laden en neergedruk- ^
'

^

te Stengen, xxxvr.
Aliriti'

C37) Oijevriarsbslc met veelbl. Steeltjes vyfm.

Bloemen , en Eyronde Zaagtandige Lini-
'^^^Jj^""*

aak gryze Bladen. 'aiauco-

phyllum.

(38) Oijcvanrsb-V met veelbl. Steeltjes , vyf n.
^^^^''"''l*

Bloemen en Hartvormige vyfkwabbige Bia' ArduiiiJi^

den; de Bloemjiengm uit dtn IVortel.
Jg.*^*^^'

De mcefce byzonderheden , waar in deeze

vyf Soorten verfchillen , zya hier aangetekend.

Zy

(jj) Gerantum Ved. multifl Fl. pent. &c. ƒƒ. Cüf. 344.

R. Lugdh. 3yi. BURM. G'r, N 3+. Ger. Fol. Althix. C.

B.Pin. 3ig. Ger. Mibco'des Lo». fc 6Sz.

r3«) (7f. Ped. fubtr.fl. Fl pentandris &c. Ger. PeJunc.

biftoris Sec. tl. /.agYÖ. 3fi. N. 1 1. Ger. rainuna™ procum-

Ger. pus. A

26o.T.x6oi

bU , Scap:s Radicalibus.

ZI. OXEL. X. STUSt
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IV. Zy komen alle meer of min overeen in de fi-

xvfh^ guur der Bladen, geheel anders dan inde voor-

HooFD- gaanden en Hartvormig of Eyrond. Zy vallen

niet groot van Gewas. Het Zeegroene, inzon-

«Jr'""'"«ierheid , is , zo wel als het Zeekants en Vyf-

kwabbige, zeer klein. Het eerfee is door Tour-
NEFORT op 't Eiland Chio of Skio , in de

Griekfche Archipel , gevonden. Het Maluw-

achtige groeit aan de Kusten der Middelland-

fche Zee , in Italië en Vrankryk , als ook , zo

wel als *t volgende, aan die van Engeland. Het

Zeegroene in Egypte, en het Vyfkwabbige aan

de Kaap : zyude dit laatfte door den Heer B u r-

MANNüs aan den Ridder medegedeeld (*>

Hetzelve heeft de Bladen vyfkwabbig. Hart-

vormig, ftomp, gekarteld, van onderen ruuw

en Bloemfteelen uit den Wortel , zonder ten-

gen.

XXXIX. (.39) Oijevaarsbek met byna veelbl. Steeltjes^

Gr^umT "^yf^^' ^^oewen en drievoudige gekwabde

Kra'^S- Bladen.
kig.

c^^uv:. ^^^^ Oijevaarsbek met veelbl. Steeltjes , vyf^

Langbek^' man-

(*; Waarfchynlyk i

tnium ped. fabmultifl. Fl. pent.

[. Bl-RM. Gtr. N. II. H. Ciif. .

; pentmdrit 3ec. R. Lugih. as». N. l

i longisfima. C. U. Pi». ji5>.

Ped. multifl. Fl. pent. ficc. Am. A
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mannige Bloemen en gevinde Vindeelige W
ftompe Bladen. ^

xvlf.*"'

Deeze beiden , die door de langbekkigheidder stuk.

Zaadhuisjes uitmunten
, groeijen in 'de Zuide- OecandHa^

lykc d celen van Europa. De eerde vak inzon-

derheid op *t Eiland Kandia of Creta. In Lan-

guedok en Provence is de andere , op dorre >

drooge Velden , gemeen. In Switzcrland heeft

H A L L E R ze vergecffch gezogt : hoewel C,

Bauiiinüs de Groeiplaats ook in Wallifer-

Land aantekent. De langte van de Naalden

ftelc hy opvyf Duimen, Co lom ka op drie,

't welk nader met de bepialing van J. Bau-
Hi N rs , op ruim een Handbreed, llrookc. 't

Is zeker, dat dezelven by uitftek lang zyn in

beide deeze Soorten wordende deswegen in 'c

Franfch genoemd Bec de Grue; in 't Spaanfch

Jlgujetas , dat is Naaldekruid. De Ridder on-

derfcheidt de laatfte van de andere niet dieen

door de Vindeeligheid der Bladen , welke inde

eerfte gekwabd zyn , maar ook door de leggen-

de Stengen , die ovcicndltaan in het Kraanbek-

kigc. C. Bauhinüs maaktze,in het Lang-

bekkige , met fyiwetiieelde iUaden, twee El-

len lang. Dg Bloi^mcn. zyn hlaaiiw of blaauw-

aciitig paarfch in beide deeze Soorten en de

Zaaa-

BtiRM. Gir. N. 18. lAC<ï. Ihrt. i». Ger. Pnv. 4 Ja. Gtt.

Cicuix folio Acu langislima. C. B. Pin, 139. Prodr. u3.

Get. Apulum Corundnfoiiom. Ccfc, Eepbr^ I. p. ijtf. T.

B
lï. D«L. X. Stvk,
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IV. Zaadjes, welken *er, als gewoonlyk in dit Ge-

^xvif.*" ^Jagt, vyf zyn, hebben geflfngerde Staavcen (*).

Hoofd- Hoewel maar vyf geknopte Meeldraadjes in

de Soorten van deezen Rang voorkomen , heb-

bJ',"^*** ben de meeften nog vyf daar buiten, die plat.

Vliezig en onvrugcbaar zyn. Zy Hemmen in de

F'eelbloemigheid der Steekjes overeen , en dit

onderfcheidtze van de volgende Soorten. Vyf
znlke Veelbloemigen heeft Forskaohl ia

Egypte gevonden, onder welken ook het Ma-

luwachtjge en Langbekkige was. De overigen

noemt hy Ruig , Dikbladig en Driehoekig, naar

de gefteldheid van het Loof. Alle deeze , zegt

hy , hadden vyf vrugtbaare , geknopte Meel-

draadjes (t).

D* Batrachia Ranonkelachtige. Met tiert

geknopte Meeldraadjes cn tweebloemigfc

Steeltjes : overblyvende Kruiden.

XLT. C4ï) 0\]t\2i2iri>hékmettweehU Steeltjes en vteh

*néerc/ÜZ
deelige Bladen: de Slippen Liniaal ^ onder-

Knobbelig! deelige Jiomp.

f*) Da Naald of het ZaaJhiiLje
, naamslyk , der Qije-

Zaaden ; gelyk TOüK n « FOR t zeer fraay
,
op Plaat 141

,

vettoond heeft; alwaar zg tevens, by A , de Koker d«r

Meeldraadjes, het Kenmerk ran deeze Klasfc, openbaart,

(t) FUr. jSgypt. Arah p. . = 3.

(41; Geranium Ped. biflotis , Fol. multipartitis, Laciaiis

Lineatibtts &c. Gouan Montp. j+i. fi- Clif. 34J. R.

Lugdb. syo, BOBM. Gir. N. 9. Get. Taberofma majm, C.

B. Pin. 3 IS. Gcr. Bulbofua. Lob. Ie. 66U
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{40,) Oijevaarsbek met tweehl. Steeltjes t ge- IV.

zvoUen Kelken en geheele Bloemblaadjes: ^^^l^,^
den Stamper zeer lang; de Bloemjkng ge-Hooio'.

gafeld.
''^"'^

XLir,

De eerfte van decze twee , die den Wortel ,£,7*"/!?*

Bolachtig beeft , groeit in Jingeland , zo wel als

in Italië , daar de andere , die ook een dikken teiig?*°'"

knobbeligcn Wortel heeft , haarc Groeiplaats

heefr. De Steng van deeze wordt fomtyds een

Elle hoog; de Bladen zyn rondachtig gehoekt

en diep ingefneeden , doch niet zo fyn verdeeld

als die der andere. Zy heeft fierlyke paarfche

welriekende Bloemen.

f43) Oijevaarsbek met eenzaame Bloemfieel- xuiu

tjes tegen de Bladen over ; de Kelken eeni- 'ooJkcr.

germaate gebaard; de Steng cpjlaande; d$

Bloemblaadjes gegolfd*

(44) Oijevaarsbek met twesbl. Steeltjes , dub- ^^^^'^

beid, tegen de Bladen over; de Steng 'uit- Brum.*

gebreid; de Bloemblaadjes onverdeeld,

(45)

C42) Ctrarüum PecL. JUifl.. CaL ioflatls , Petill» iniegrf»,

Stylo Ic^g[^.lrno &c. f/, C/ff, R. Lugdb BoRM. Gir. K.

jo. Gcxanium B.urachioi Jes od.>:3tum. C. II. Pm. 3>fi. Mo-

Bls. fhji. II» p. 514. S. T. 16. f. 15. Gcr. EJtr. long.

rad. odontum. J. B. Ni/l, UI. p. 477.

(43) Cer. rcdunc. folft. oppo^ïtifolirs &c. Iac^. yïmd,

112. GOUAN JU>fsp. 341- J'-- Z,*;^. sso. N. 5. ÜOBM.

Ger. a. II. BacracUioides hicfutum Fl. atro- rubcnre. C. B.
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(45) Oijevaarsbek met tweebl. Steeltjes en

Bladen overhoeks ; de Bloemblaadjes omge-

boogen , gefnipperd, zo lang als defiom^

pe Kelk.

\ (46) Oijevaarsbek met tweebl Steeltjes, uit-

»- gerande Bloemblaadjes, en de Stenghladen

driekwabbig, onverdeeld, Zaagtandig^van

u onderen glinjierende.

C47) Oijevaarsbek met tweebl. Steeltjes en

vyfkwahbige Bladen ; de Kwabben in 't

midden uitgebreid: de Bloemblaadjes twee-

kwabbig en Netswyze geaderd.

De Bynaamen wyzen de voornaamfte byzon-

derheden deezer Soorten aan , door welken zy

meest uitmunten- De twee eerften hebben de

Bloemen donker paarfch of bruin , de volgende

fterk omgeboogen (*): de vierde Knoopige Sten-

gen;

Di9. N. 7. Ger. phzam five fuscam Petalisreflexis. Toühnf.

Jnji. 267. Ger* Mont. fuscum. C. B. Pint 3t>> Ger. fus-

C4S) Geranium Ped. bifl. FolÜsque al(ernis &c. Ger. Fl.

(46) Ger. Fed. bifl. Petalis emaigiiuitis &c. GOUAN Mensf,

34». H- CHi. 343- R. LugJh. jjo. N. 2. BüRM. Cer. N. 7.

Ger. Nüdofum. C. B, Pin. 3 tg. Ger. mjgn- Folio trifi«io.

J. B. Hifi. III. p. 478. Ger. 5, 6. Plateau. Clüs. Hijl. II.
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gen ; de vyfde geftrcepte Bloemblaadjes. Het IV»

geen Omgeboogen heet, komt in geftaltezeer^x^jf.*^

overeen met die bekende Tuinplant, met don- Hoofd*

kerpaarfchc Bloemen, natuurlyk groeijende op^''"»'»

de Ooftenrykfe en Switzerfche Gebergten. De
andere Soorten groeijen in de Zuidelyke deelen

van Europa. Het Knoopige is in Provence en

Languedok gevonden. Dit heeft de Bladen drie-

deelig , terwryl die der anderen vyf of zes-

kwabbig en als gepalmd zyn. Het Geftreepte,

dat in Italië huisvest , heeft een bruine Vlak

aan ieder hoek van 'c Blad , op de bovenzyde.

(48; Oijevaarsbek met tweebl. Steeltjes, by- xLviir.

na Schüdvormige vyfkwabbige , infneedig^^l^^l^J^^^

Zaagtandige Bladen : de Steng opgeregt ; Bofchig.

de Bloemblaadjes uitgerand»

(49) OV]QvasLrsbék met tweebL zeer lange neef' xux.
geboogene Steeltjes, geheele ^^oemblaadjes ^^^^^'^^

en vyfkwabbige ingefneedene Bladen,

(50;

Ouderdom af, zegt Haller , Hi/?.
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ïV. ($0) Oijevaarsbek nut tmehl Steeltjes ^hym

^xvif^' Schildvormige veeldeelige rimpelige fpitfe

Hoofd- Bladen en gehesle Bloemblaadjes,

u Deeze drie Soorten behooren tot het Kruid ,

^7^7«/# ^(^irachwides noemt, als veel naar

vcidig. de RanoDkels of naar de Aconiet gelykende

door het Loof, welks figuur cd verdeeling het

grootfte onderfcheid maakt. In onze Provinciën

fchynt 'er geene te groeijen , maar in de mid-

delfte cn Noordelyke deelen van Europa, en in

Switzerland , komen zy ailen voor. Op Ysland

zelf vak de eerfte cn derde : wordende van het

Vo)k aldaar met de cerfteVioIetkleur geverwd (f).

De middelfce is zo gemeen niet in Europa: men
vindtze echter ook in Duitfchland , en in Rus-

land nam de HeerD. de Gorter dezelve in

vogtige Bosfchen en san Oevers der Rivieren,

overvloedig wnar. De Bloemen zyn bleekrood,

paarfchachtig of Bloedkleurig , dat is donker

rood. Een ainzienlyken Tak daar van heb ik

uit Japan bekomen , welke met de Afbeelding

van D I LL E N I ü s volkomen ftrookt,

Deeze Soorten zyn naar de Groeiplaats ge-

by.

<j») «er. Ped. bifl. Fol. fabprimis «ic. F/. Saee. J7j.

HALL. Hetv. 567. KBAVf- Auflr. loj. GQIJAN ASo^.sp. 34:. ƒ/.

Cliff.K.Lugdh 350. EUUM. Gfr. N.16. Bfimchioides Gratia

BUjot. CLUS. Hij}. II. p. IOC. DGD. Ftmpt. 6i. LOB. /i.

659.

(t; HALL. Udv. imèsata. p, 4=^.
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bynaamd. Zy groeijen met Kruidige Stengen , IV.

in Takken verdeeld, omtrent een Elle en fom- ^'^^y^j^*

tyds hooger , ten minfte de ecrfce, die men Hoofd.

meest in Büsfchen aantreft. Deeze komtfomwy-"*''^*

leo met witte Bloemen voor ; de laatfte, die de

gemeenfie is , en ook wild groeit op de Berg-

velden in Languedok en Provence , heeft blaau-

we Bloemen , cn deeze is oudtyds als een vopr-

uaam MidJel rot Geneczing van Kankers , Knoest-

gezwellen, Wonden en Zweeren , gebruikt ; waar-

om zy den naam hc^eft van Gratia Dei 9 dat is

Godsgenade , der Duitfcheren* Zulks werdt aan

een Balfamieke hoedanigheid , daar in huisves^

cende, toegefchreeven.

CsO Oijevaarsbek met tweehU Steeltjes ^ uit- lt.^

gerande Bloemblaadjes en eenigermaate ^rgenTe^.

Schildvormige Bladen , die in zeven drie- Vcmivad.

deelige Kwabben gedeeld ^ en met een FlU'

meelachtige Wolligheid bekleed zyn*

Op de toppen van den Baldus -Berg, in 't

Veroneefche, groeit die F'erzilverde Oijevaars-

bek ^ dat een overblyvend Plantje is, gelyk de

voorgaanden, maar klein en teder, byna onge.

ftceld , hebbende paarfche Bloemen.

f5?) Gera»;um Ped. bifl. Petalis emarginatis &c. ^m.AcaJ,

IV. 1?. 3Z+- BURM. Gir. N. g. Ger. Argenteum Alpinmn.C.

B. Pin. 3 18. PLUK. PhyU N. 3. longius Radicaruoi.

PON. B*ld. 3+1» T. 34». SEG. rer. I. p. 471- T. 10. Gcr.

Atg. Momis Baldi. ]. E. Hijï, IlI. p. 471«

B4
II, DitL. z,STinc
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IV. (5a) Oijevaarsbck met tweehl. Steeltjes, een

*^xvn!" gegaffelde cpjïaande Steng, vyfdeeli^e in-

HooFD- gefneedene Bladen i de bovenfien on^ejieeld^

LU, In Virginie en Karolina groeit deezc, die de

^jiVe'uia- Stengen twee Voeten hoog , een dikken knob-

'iievJa' t
^^^^S^" Wortel en paarfchachtig blaauwe Bloe-

men heeft.

LUI. (ƒ3) Oijevaarsbek met tweehl. Steeltjes ; rfc

PyrenM' ojiderjle Bladen in vyf veeldeelige Kwabben

'"pyre- gedeeld en byna rond ; de bovenjlen dris'^

kwabbig: de Steng opjiaande.

Dit Pyreneefche Oijevaarsb' k heeft lange

,

verfpreide, leggende Stengen en Bladen als ge-

meld is, rood gerand. De Kelkblaadjes zynaan

de tippen rood geklierd; de Bloemblaadjes eens

zo lang als de Kelk , paarfchachtig : de vyf bui-

tenfte Meeldraadjes korter met misdragtige

Meelknopjes : de Zaadjes langwerpig met een

lang Snuitje , zo Doktor G e r a r d op de Berg-

velden in Provence heeft waargenomen.

jrahicun. Of men decze Soort in de nieuwe bt fchryving
Aabifch. Ysland met Geranium Montanum , dat ik

. GEB. Prov. p, 184. T.
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onder de opgegevene Soorten van Linnjeus IV»

niet vind, bedoele C»), blykt my niet; doch^^^ff*^

het zou kunnen zyn ; alzo meer Planten der Hoofd.

koude Bergtoppen in het Zuiden, met die van'^"*»

't Noorden gemeen zyn. De Heer Forskaöl ^"'^"^"^

vondt in Yemen een Geranium « dat hy Ara-

bipum tytelc , met tien vrugttaare Meeldraadjes ,

twee Bloeiufieekjes ea ronde ingcfneedene Bla-

den , draagcnde witie of roode Bloemen, fly

zegt niet, of het een overblyvend dau jaarl^ks

Kruid ware. Men wiefch , met deszelfs Afkook-

zel in Water , het Hoofd , tegen Hoofdpyn

,

onder de Arabieren (f)*

E, Annua. Jaarlykfe. Met tien geknopte

Meeldraadjes en tweebloemige Steekjes.

(54) Oijevaarsbek met tweebl Steeltjes ^ uit-
j^^y^

gerande Bloemblaadjes
,
Jlekelige Zaaddop- ^'^"^'"T

jes en driedeelige Spruithlaadjes ,in 'tmid'

den geknot,

Bovendien heeft deeze Soort , die uit Bohe-

pie, zo men wil , afkomfcig is, nog deeze by-

zonderheid , dat de Kelken gebaard zyn, vol-

gens den Ridder , met drie of vyf Ribben. Het

(*) OLOiSEV. Etfchr. von TiUni. 177;. 2j

(t; Fior. jEgjpt, Arab. p. 114.

4n%. Ac. IV. p. 32}. BURm. Ger.H 3f. Ger. Bal
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IV. is een Lymerig ruig Plantje , dat Stecgetjes fchiet

A»DEEi.^,^j^ ééa of anderhalven Voet hoog en blaauwe

Hoofd Bloemen heeft. Na 't bloeijen worden deSteel-

sTUjr. tjes en Kelken rood , de Zaaddopjes zwart. De
Spruitblaadjes hebben de figuur der Bladen vaa

dta Tulpebooffi.

LV. (55) Oijcvaarsbck met tweebl. Steeltjes^ en
G^rarAum HaaiHge tienhoekige Kelken,

B.tbberK- Niet alleen op de Roifen der Noordelyke ^
deelen van Europa , gelyk Linhjevs zegt

,

maar ook op cie der middelde en Zuidelykfte

deelen, en bovendien op Muureo, Steenachti-

ge Gronden, in riügte en Wildernisfën , komt

deeze Soort j inonzeN -derlanden en elders voor.

Men noemtzc 'er Robbertskruid , naar den La-

tyi fc' en naam , in 't Franfch Herbe a Robert,

in *i E"^'eircb Hierb Roberts in 't Huogduitfch

Rüprechts • Kraut , of ook Schartenkraut ea

Klein Scholwurtz, Het heeft die benaamingniet

van den vermaarden Franfchen Robkrius ,

doorwicn hetzelve, benevens veele andere Krui-

den , 70 door hem als anderen getekend, io

Plait f'rbrigrt is (*): maar van eenen St. Ro-

hert of Rup:rtusy wegens de uitneemende krag.

ten.

(55) Gerr.nium?ti. bifl Ci\jc\hü% Pi'of?s decem - anguU-

rt. Sm. s 8 , «!9. GouAN H ƒ«>;>. ».2. H. CUfff R.

hmgii. 3ï'- Ceani^-n Ho )ert pjimum. C. B. Pin, 119»

() ROBUTl icon, Utr. ia Quaxto. Paiis.
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ten daar aau toegefchreeven» Ondertusfchen IV,

komt al die Roem byna daar op uit, dat het^*^*JK
een goed Middel is voor in en uitwendige Kwet-HoojD-

zuuren , inzonderheid in Pappen of Stooviogen*^^'^

opgelegd zynde j als wanneer het ook dient om^"^'"^^'^

het Water af te dryven , Gezwellen te doen

verflaan en tegen de Roos of *t St. Anthoni'»

Vuur. Het Afkookzel in Water of Aftrekzei ia

Wyn geneest de Barflen in Lippen en Tepels,

en dient tot Bloedltcmping. Sommigen hebben

het ook tegen 't Scheurbuik en de Kanker aao-

gepreezen. Het is fterk en Bokkig van Reuk ,

overtreffende in hocdanii^heden dc andere Soor-

ten.

Het is een laag Kruid , hebbende de Bladen

Vinswyze , doorgaans in dritën en dan verder

in vyven ongelyk verdeeld, glad of ruig, fom-

tyds roodachtig , de Bloemen paarfch of wit.

De Kelk is Haairig, en van de vyf Blaadjes ,

waar dezelve uit beftaat , zyn twee met drie

Kielen , één met twee en twee met ééne Kiel

;

datdenzelven tienhoekig maakt. Het groeit ook
in gelukkig Arabic, zegt Linn^eüs.

(56^ Oijevaarsbek nut twetbL Steeltjes, Pie^ Lvr-

omsnusi. COL. Eepkr, l. p.
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IV, ramidaale hoekige , verheven - rimpelige

^xv^"* ^^^^^^ vyfkwabbige ronde Bladen.

•tuk!"' Op Steenige plaatfen en Gebergten groeit

Tienman- dcczc , die van de Glanzigheid der Bladen haa-

ren bynaam heeft , door geheel Europa, Zy heeft

kleine paarfche Bloempjes , wier Blaadjes, zo

wel als in dc voorgaande onverdeeld zyn.

ivii, (57) Oijevaarsbek met tweebU Steeltjes en
ceranium Blaüdjes ovcrhoeks , by de Bloemen; wier

zagibia- Blaadjes tweedeelig zyn: de KelkenJlomp:

de Steng byna regtopfiaande*

ivni. ^5^) Oijevaarsbek met tweebl Steeltjes ge»

Caroiinia- boürde Kelken , tweedeelige Bladen , ruige

""icaroU- Zaaddopjes en uitgerande Bloemblaadjes,
nifch.

LIX ^5^) Oijevaarsbek met tweebU Steeltjes, die

Coium'bi- langer dan het Blad zyn^ vyfdeelig veel-
"*

Duiven* deelige Bladen , gladde Zaaddopjes en ge-

haarde Kelken.

Dec-

(S7) Gtranium Ped. bifl. Folüsgue Floialibus alternis &c.

GOUAN Moisp. J4a. Fl. Saee. $77, GORT. Belg. isp.BURM.

G'r. N 21. Ger. ai. Cex. Fed biflorts, Fol. fparCs BLeni-

(58) Gtr. Ped. bifl. <

mm Carolinum ficc. Dn



Deeze drie Soorten behooren tot het Kruid, IV;

dat men Vuivepoot of Duiven - Fbet noemt
, if*

wegens de figuur der Bladen , die byna rond Hoofd»

van Omtrek maar ingefneeden zyn. De eerde

en laatfte groeijen alom in Europa, en komen '^'''"^''^

ook ia onze Nederlanden wild voor : de mid-

del [te groeit natuurlyk in Karolina en Virginie,

De eerfte,die eene opgeregte Steng heeft, munt

uit door de zagtheid haarer Bladen , de gezwol-

len Kelken endatde Stoppeltjes tweedeeligzyn

:

de tweede heeft de Kelken ruig gebaard en ryp

zynde rood ,• met zwarte Zaaddopjes daar in

:

de derde heeft zeer lange Bloemfteeltjes en de

Kelken grootelyks gebaard en groot. Allen zyn
het laage Kruidjes, met de Stengen veelal langs

den Grond verfpreid*

(60) Oijevaarsbek met tweehL Steeltjes, ge- tx.

baarde Kelken i geheele Bloemblaadjes , 'i^èmZm,

ruige Zaaddopjes en byna gevingerde yin- ^'y**

deelige Bladen.

Dit Kaapfche heeft Draadachtige Stengen

,

aan de Knoopen met Borftcli<?e Scopneltjes be-

zet, In fommige Monfcers komen de Steeltjes

vierblocmig voor , gelyk men dczelven by den

Heer

(Co) a;ranïum Fed. bifloris, Ol. Ariftatis &c. Am. Aeai.

VI. Afr. 26. Ger. Pcd. bifl. Fol.multipartitis. R. Lugii.ist.

N. II. BuaM. Gfr. N, z6. Tab. i. Ger. Afr. tenuifolium.

PLOK. Pht' 186. f. 4. Ger. Aff. Fol. PuIfauU* iafu Argcn-

teo , Si. aibo. BOEBH. L^^. h p. 2<i4.

|I« DMb X. STUK»



iv: Heer BüRMAwnüs afgebeeld vindt. De Bla-

'^xnl^ den hebben van onderen eene Zilverachtige

Hoofd- Wolligheid.
^^"^ Behalve het Duiven- Voet en het Zagtbladi-

J"^'"'^'gG Oijeva irsbck , valt ook het Maluwachtige

,

het Zeekants- en Zeegroene, onder de Kaap-

fche Planten.

LXi. (60 Oijevaarsbek met tweebL Steeltjes ; de

^Si/^ff^.
Bladen eerst in vyven, dan in drieën ge-

veidedd.* deeld ; de Bloemblaadjes uitgerand en niet

langer dan de Kelk j de Zaaddopjes ruig,

Lxii. i^^) Oijevaarsbek met iynehl. Steeltjes ; de

Retundi/o. Bloemblaadjes byna geheel , niet langer

^Ro'nsibla. dan de Kelk; een leggende Steng en Nier•

vormige ingefneedene Bladen.

Lxiir. (^3^ Oijevaarsbek met tweebl. Steeltjes; uit-

Pufiuim. gerande Blnemblahdjes
j, neergedrukte Steng

kicff - en Niervormige gepalmde Liniaale fpitfe

Bladen,
Dee.

. Ped. bffl. Pet. etaargLniti»lec.«ORM.G-'r.N

a hiimilc&c. Raj. Angl.Ul.p.iS9'T' ic.
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Deeze drie komen of overal of in fommige JV-

deelen vrfn Europa voor. De Rondbladige ook ^^^^i^
io ons Nederland, aan de Wegen op ZandigeHooFo-

plaatfcn- Deeze is heteigentlykeDMmn-roe^,

in 'c Franfch Pied de Pigeon, in 't Engelfch Do-^"""^'^

vesfoot , in 't Hoogduitfch ook Schartenkraut

genoemd wordende. Niets gemeener dan 't zel-

ve aan de Wegen in Switzerland ,zo H a l l e r.

Ichryfc. Elders komt het op Bouwlanden voor.

Hier onder vallen Plantjes zo klein , dat menze

byna voor de laatfce Soort, die in Engeland en

Vrankryk waargenomen is , zoa honden. Alle

deze hebben zeer kleine Bloempjes en dus wd»
nig aanzien. De Zaaddopjes van het Kleine

krullen met hunne Staartjes aan de Punt van dea

Styl om , gelyk in eenige andere Soorten. De
Stengen van het Rondbbdige of GrooceDui»

ven -Voet zyn fomtyds een EJlelang.

F. UnifiorL Eenbloemige,

Met tien geknopte Meeldraadjes,

(64) Oijevaarabek met meest eenbl Steeltjes

de Bladenfpits vyfdeelig ; de Blaadjes f^ins- %1r'icZ,

wyze verdeeld,
Siberifch.

In Siberië is de Groeiplaats van deeze Soort,

die verfpreide Stengen van een Voet, met Bla-

den als gezegd is, heefc, geevende de Stengen

(<4) GtrmiiMm Ped. TubunifiKi» » Fol. quinque - partitis

acutii , foli.lU pinnatifidis. BüKM. Qir, N. s- JAC(^ HtrU

II. DISX, Z* STUK.
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ïV« uit ieder Mikje een lang Bloemfteeltje r

te paarfch geftreepte Bloemen in v^fbladige

Hoofd- gebaarde Kelken.
STUK.

Lxy. Q6$} Oijevaarsbek met eenbl. Steeltjes ; de

^
s^»"". Bladen eerst in vyven , dan in drieën ge-

""Toed-
deeldt van omtrek rond,

Wcung,,
djooge belommerde Velden in Europa

^

meest in de Zuidelyke en Bergachtige deelen,

komt deeze voor , die het Bloedkleurig Oije-

vaarsbek is van C L u s i u s , groeijende ,
volgens

hem; in alle Hakbosfchen van Opper- en Ne-

der- Óoltenryk , als ook op hooge Grasvelden.

Het heeft de Stergen , zegt hy, zeer Takkig

en Knoopig, ruig en van boven, aan de Zon-

zyde j rood of paarfchachtig : de Bladen als

.gezegd is; vyfdeelig, met de Slippen meest in

drieën, doch ook fomtyds enkeld of in tweeën

gedeeld ; ruig , van boven groen , van onde-

ren witachtig : de Bloem zeer groot , byna als

een Veldroosje , rood van Kleur : de Zaaddop-

jes krullen zig om. Het heeft een dikt;en rood-

achtigea Wortel en is ook van eene famentrek-

kende hoedanigheid.

(66)

V. I6u Ft. Suee. 571. Kmam. Aujlr. zo

O. GOUAN ^lotsp. 34J. GeR. Prov,

lincum masimo flote. C B. Pin 31S. G
. Clüs. Tli/i, II. p. aoa.

fi.
Gei. H«iiiat.

DliL. Eltb. f, itfj.
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(Ó6) Oijevaarsbek m€t eenbl. Steekjes; de IV.

Steng Vkeiig met Knoopjes en eenzame ^^^y^^'

gejlrekte Doornen^ Hoofd»

Een zonderliDg gedoornd Knobbelgewas , dat Lxvr.

niettemin een weezentlyke Soort van dit Ge-

flacbt is, nwakc deeze Kaapfche uit , welke de^Jj
Ridder befchryft als Heefterig en Sappig, met ^ °"

een Houtige Doorn uit ieder Knobbel,- de Bla-

den ovaalachtig, met Klierige Stippen; de^Kelk

vyfbiadig en onder de tippen gebaard als in de

Europifchcn , naar welken dit Geranium ook ia

Vrugtmaakende deelen gelykr.

Dit heeft de Ridder derhalve geoordeeld, zy«
*

ne plaats te moeten behouden, nietcegenftaande

de Heer N. L. Burmannus hetzelve achtte

tot een ander Gellagc betrckkdyk te zyn, zo
wel als het Groetbloemige {*), thans door Liw-
vmns uitgemonfcerd. Dit,na3nielyk, verfchilt

van de overigen , door een eecbladigen uitge-

breiden , aan den Voet niet Pypachtigen Kelk,

gelyke Meeldraadjes en vyf onderfcheiden Stam-

pers , niet tot een Snuit fameDgegroeid, Ook
heb-

(iS) Gtr&y.lum Pcd. Hnifl. Caufe Carnofo nodulofo
, Spi-

tiis folitariis ftudiis. Mnnt. 9S. Gcr. Spin Nodolum , Fol.

reflotti. BURM. Afr. si. T. ?i. Ger. Ped. firapl. unifl. &c.

BUftM. Ger. N. 2.

(•) Get. Gtandifloram. Sp. Plmu II. N. Oer.' Frat.

jBcanmn, Flore magno luteo dent«». Boa» Afr. t«. T.
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IV. hebben deElsvormige Vrugtbeginzcls naauwlyk»

^xvu!^ een blyk van Styl en ieders Stempel isWratach-

fiOOFD tig (t^.

ZnJ^^'
PeNTAPETES.

Tot de Twaalfmannigen is dit Geflagt be-

trokken , waar van de twee laatfte Soorten reeds

III "t^w
^^^^^ ^® Boomen befchreeven hebbende*, my

133.
^'

*thans de ecrfte nog ftaat te befchryven, als

,^ (i) Pentapetes met Piehwys' Lancetvormige

^ïi'Xr
Zaagtandige Bladen,

«ug«« Naar 't Mottekruid zweemt deeze taamelyk,

wat de Geftalte aangaat , doch de Bloem en
Vrugtmaaking doetze nader komen aan de Heemst*

Het is een fierlyk Kruid, met groote hoogroo»

de Bloemen, dat hier in de Hortus, omtrent

honderd Jaar geleeden , is geteeld geweest ea
naar die Plant in Plaat vertoond door den be-

roemden C o MM E L Y N. De vermaardeT r ew
bragt het ook in *t Koper. *t Kruid dat by Rum«
PHiüs , onder den naam van Godlooze Bloem , is

afgebeeld
, (dus genaamd zynde , om d.it de

Bloem,

(t) 1% Cofi. rnir. p. 19.

(t) Pentapettt Fol. Haftato - Lanceolatii fewati». MlU-J
DiS. T. »oi. Akea Indica lurido haftato folio. PtTOK P&jt.

T. 2JJ. f. j. BlattaiiaZeylanica Floreamplococcineo Comm.

T. 100. f. I. Sjasinin. Hori. Mal, X. p. i. T. 1, TR»W»
7. T. j. BlWM. FL Ind, 14*,
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Bloem , als den Hemel niet durvende aanfchou- IV.

wen, fteeds nederhangt of zydewaards geftrekc
^JJfjf^

is i) fchynt my hiervan grootelyks te verfchilien. Hoofo-

Dat in de Malabaarfe Kruidhof voorkomt, ge.»^"'^*

naamd Sjasmin of Oostindil'ch Mottckruid

hadt breede Hartvormige Bladen , als die der

Brandenetelen , zeer Haairig op lange Steelcn,

cn eene groote Meniekleurige Bloem.

Thans komen wy tot de Veelmannigen , dat

is die twintig cn meer Meeldraadjes hebben

,

onder de Enkelbroederige Kruiden, en daar in

allereerst toe het Geflagt van

S I D A. Hoorn -Heemst.

Hetzelve bevat verfcheide uitheemfche Plan.

ten , die wegens de Bloem naar dc Heemst of

Maluwe gelyken , doch wier Vrugc doorgaans

met Hoorntjes is bezet , beftaande uic ver-

fcheide famengcvoegde Scheedjes , die ieder

een enkel Zaad bevatten. De Kelk is enkeld

en gehoekt , de Scyl veeldeelig. Een- en twin-

tig Soorten komen in 't zelve voor ,
zynde

meestal Jaarlykfe^ of Zaay - Gewasfen , caa-

raelyk.

(i) Hoorn - Heemst met langwerpig Hartvor-

(ï) Sida Fol. Coi

Gen. 837. X"
Lu^,dh H. CU

Carpini folio , Ame
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mige Zaagtandige Bladen y Borftelige Stop-

peltjes en byna gedoomde Oxelen,

(2) Hoorn - Heemst met rondachtig Hartvor-

mige Bladen, Borjlelige Stoppeltjes en by-

na driedoornige Oxelen,

De eerfte van decze twee fchyot nader de

Smalbladige Silaguri van R d m p h i u s te zyn

,

dan dat dit Kruid behooren zou toe het Geiten-

kruid der Westindiën , welk men aldaar voor

^^^ ^^^
Thee gebruikt*. Immers het heeft een Pylaar-

v.sw", tje, dat de Meeldraadjes draagt, in 't midden
^^'^^^ van zyne goeie vyfbladige Bloempjes. Het is

een Heeftertje van eenige Voeten hoog ; de an-

dere een Jaarlykfch Kruid, dat van de VVoiiige

witheid der Bladen zynen naam heeft, die aan

t end niet fpitstnaar rond zyn , de öloetneo wit

met paarfche Stempels en de eiideo derBiadftee-

len paarfchachiig.

iiT. C3) Hoorn - Heemst met Ruitachtig Lancet-

Khemhift' vormigt Zaagtandige Bladen, de Oxelen

'iTiutbiadi- etnigermcate tweedoornig. (4)

f. 3.

(^) Slda Fol. L?nccoIato-RIioiiiboidi!>us ferratij &c. fZ,

Ciiff. }4<i. R. Lui^'it. 349. i'i. Ze^U ija. Ghon. Vir,^. loi^

Malvinda miicomis , folio Rhomlioidc
, perennis. DlU..
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(^') Boom- Eeemst met rondachtige, geplooi- IV.

de, Zaagtandige Bladen.
'^ïvii.'*

Cs} Hoorn -Heemst met Wigvormige Jlompe f^^^^'
Zaagtandige , van onderen Wollige Bladen, iv.

De figuur der Bladen onderfchcidt deezc , al
{"IJJadige,

temaal, gel^kde twee voorigen, Oostindifche
'

v.

Planten , hoewel men de Gedoomde ook aan de
si^p^^^;

Kaap en in Noord- Amerika, de Ruitbladige indigc

de beide Icdiën aantreft. Deeze is Heeiterig

en overblyvende, zo wel als de Elsbladige,die

zeer naby komt aan de volgende, welke tot het

Silagoeri van R u m p h i ü s behoort. Zyn twee-

de Soort fchynt het Ruitbladige te zyn , welks

Bladen eenigszins fcheef voorkomen ; hoewel do

Heer N. L. B u r m a n n u s die betrekt tot een

Spitsbladige Sida : want R u M p h i u s zegt zelf,

dat de Bladen ftomp zyn, Dc Afbeelding, be-

ken ik , vcrtoontze wel degelyk fpits : doch het

fchynt my toe , dat zo wel in tene zelfde Planr,

als in byzondere , aanmerkelyke Vcrfcheidenhe-

den voorkomen. De Bladen , immers jaan de Tak-

ken en Plantjes, my onder den naam van Ruit-

bladige toegezonden , vertoonen weinig Ruic-

ach«

(4) Sida Fül. Orbiculatis pllcjtis fettatis &c. /ƒ« Ciiff.nS.

Fl. Zejl. asj. R. Lugdi. 3*9. MaWinda Stellata AUufoIi»,

DlLL. Elth. f. au.

($; Sida fol. Cuneif. letufis Sic, A!th«a Indica latiorc Fo-

lio Cotdiformi. PLUK. Mm. t6. T. 9. f. 2. Siljguiiuoj.

c 3
U. DeiL. Z. STUK.
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TV. achtigs en zyn byna Lancetvormig, diep gekar-

"^'xvii*"
^^^'^ »

ecnigszins rondachcig ;
dus

Hoofd- veel naar die van de Thee gelykende , zo RuM-
trvK. pHiüs te regt aanmerkt. De Stompbladige heeft

dezelven aan 't end zeer breed en uitgehoekt;

tusfchen welken de Elsbladige als een raiddel-

flag uitmaakt. Deeze Planten worden gezegd van

cene verzagteude en rypmaakende natuur tezyn,

gelyk de Heemst.

TI. (6) Hoorn -Heemst met cvaale Zaagtandigt

SiiaOiiA- Jlompe Bladen y kanthaairige Liniaale Stop"

*^Kanthaai- peltjes €71 gedoürnde Zaadm»
»ige.

(7) Hoorn -Heemst met Hartvormige > Zaag^

Triiue'tTM, tandige , eenigermaate Wollige Bladen en
^Dtkkan-

driekantige Takken,

vni. C^) Hoorn - Heemst met Eyronde Zaagtandigs

•jamMm- JVolUge Bloden , naauwlyks gejieelde Qxd «

^'amaika- bloemen en vyf tweehoornige Zaaden,

IX. (9) Hoorn. Heemst met Hartvormige gekar-

(6) Sida Fol. ovalibus ictufis fertstls &c. ^m. Atad. p.

Jam, 28 2. Maiva minor Betonicx folio Sec. SuoKn. Jam,
96, Hijt. I. p. »17. T. 137. f. t'

(7) Sida Fol. Cord- fcrr. fubtomentofis. s da trifulcaia.

jAC<i. Amer. 16. WJl. l.j.

(8) Sïd:, Fol. Ovacis ferratis toraentofij &c. Am. ,Acai,

(9) Fol, Cord. ctenatis tcnentofi* &c. Am, Acad.
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lelde Wollige Bladen ; de Bloemen meest IV;

eenzaam ; de Zaadhuisjes zevenhokkigrond Afdsel;

en plat. Hoofd-

In de Westindiën en op 'c Eiland Jamaika Ptiy^,

in 't byzonder , is de Groeiplaats van deeze

Soorten , uitgenomen de Driekantige , welke

de Heer J A c q^u i n op 't Eiland St; Domingo
gevonden heeft. In de Keizerlyke Brocihuizen

te Wecnen is decze eens Mans langte hoog

ópgefchcoten ; de anderen zyn kleine of laage

Kruiden naar de Heemst gelykende; weshalve

Sloane de laatfte noemt Alcea met Pope«

licrbladen, die ruig cn flaauw Zaagtandig zyn,

(10) Hoorn -Heemst met Hartvormige, iets t*

gehoekte, Zaagtandige, Pluizige Bladen.

liaitbliuÜ-

Deeze Soort, die in Oostindieen aan de Kaap
valt , heeft weezenlyk Hartvormige Bladen ,

met veele fyne Haainjes , als Pluis , bezet.

Het is een Jaarlykfch Kruid, dat Dille-
Nius afbeeldt, onder den naam van Tweehoor-

nige Maluwe met zagte Bladen , welke byna

rond zyn, en zodanig komt ook de Afbeelding

liijl. I. p. Z12. T. U9. f. 4.

(loj Sida Fo!, Cotiatii fubangulati» , ferrati» villc

ta bicornis llallctos folio moHf. Dill. Eiti. f. 20

lis. Pl.UK. Alm] zJ«T. tjl. f. QUBM. FI. hi, p
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IV. voor , welke Plukenet gegeven heeft van

^xvïf.*'
zekere Heemst van Madrasf met zagte ruige

Hoofd, fterk gehaairde Bladen ; doch waar van aan-

STVK. merkelyk verfchilt de Heemst met Moerhejie-

JgeJ""*^' Bladen van Plukenet (*), mee veel langer

dunner Bloemfteeltjes in de Oxelen , en dunner

Stengecjes, minder ruig, met ruuwe,, niet zag-

te Bladen, hoedanige ik, onder den naam van

Hartbladige, van Java heb ontvangen. Doch

volgens de aanhaalingen zyn ^er meer Verfchei-

denheden van decze Soort. De Katou-Uren

Van Malabar voorde in xAfkookzcl Pisdryvca-

de gezegd te zyn.

xr, (iiy Hoorn -Heemst met Hartvormige eeni-

i!^taT'
germaate Hoekige Wollige Bkiden j Kroon-

KrocMijjM- tjesbloemen en tweefnuitige Zaadhokjes,

xiT. (12) Hoorn - Heemst met langwerpig Hartvor-
P^»'"»^

jj^i^g gefpitfte. Zaagtandige , van onderen
^Gepiuim- Wollige Bladen, tn Haairdunne zeer Iuti*

ge Bloemlieeltjes,

C13) Hoorn -Heemst met Lancetswys' Hart-

ajfurgens fubfriuicofi cr fubvülcfi. Brown. Jam. ztif

(12) Sida Fol. Cord.ito - oblongis acuminaris Jcc. jlm. Acad.

V. p. 401. Sida huinilioi Ramofa tcrcj &c B»owN. Jam.
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vormige effenrandige Bladen en eene ge- IV.

pimmde Steng, ^^^^^^^L<

(14) Hoorn - Heemst met Hartvormige Zaag- ^tük^'
tandige » ftekelige Bladen en veelbloemige xiv.

gekropi^ Bloemjieeltjes aan 't end der Sten- ^l^^
'^en. BiandciiJj

De vier Soorten zyn op het Eiland Jamaika

,

in de Westindiën, waargenomen, hoewel de

derde ook voorkomt , zo 't fchynt, in Zuid-

Amerika en op Ceilon in Ooscindie. De eerfte

is vry groot, de tweede klein van Gewas,- de

derde heefc geheel [Effenrandige Bladen, veel

naar die van *t Scammoneum gelykende, als

blykt uit de Afbeelding van Dillenius,
die dezelve uit Ceylonfch Zaad geteeld hadt.

Hier komt by een Soort met zeer grooce Bla-

den en Haairige Stengen, van Plömier
gevonden , hebbende insgelyks gefternde Vrug-

ten. De vierde, die de Bloemen bykans in roa»

de Hoofdjes vergaard heeft , is wegens de ftc-

keligheid der Bladen gebynaamd. Behalve de
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IV« Gfpluimde kwam ook de Hartbladige en een

(15) rioorn - Heemst met Hartvormige eeni-

germaate gekwiibde Bladen , uitgebreidi

Stoppeltjes 3 de BloemJUelen kqrter dan de

Bladfisekn en veelhokkige Zaadhuisjes.

(16) Hoorn -Heemst met Hartvormige lang-

werpige onverdeelde Bladen , veelhokkige

Zaadhuisjes, van langte als de Kelk, m
Lancetvormige Hokjes.

Vreemd is *t , dat de Ridder de eerfte, die

in Amerika groeit , Westindifihe , de andere ,

die op Jamaika valt, Amerikaanfche g^hyUSLamA

heeft. De Bladen van deeze zyn tweemaal 20

lang als breed, Zaagtandig ; de Vrugten maaken

Blaasachtige Wollige Zaadhuisjes uit, beftaan-

de uit twaalf Hokjes die opwaards Lancetvor-

mig zyn , vervat in een Wollige Kelk,

(17) Hoorn-Heemst mt nmdachtig Hart-
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yormige onverdeelde Bladen, de Bloemjlet-

lm korter dan het Blad, de Zaadhuisjes ^^j^Jj^

yeelhokkïg met tweedeelige Hoorntjes^ Hoofd-

Deeze Soort wordt gehouden voor het Ahw^^^'^
tilon van A v i c e n n a , en naar dezelve zyn al-

le die Heemstachtige Planten , welke een der-

gelyke Blaasachtige Vrugt , uit veele Hokjes

beftaande , hebben , door T o u r n e f o r ï tot

een Geflagt van deezen naam betrokken. Het

heeft de geftalte van de Heemst, en groeit byna

tot de zelfde hoogte als die, wordende door de

geele Bloemen inzonderheid daar van ooder-

fcheiden ; als ook doordien de Bladen niet over-

langs maar als hoekig en Schildacbtig aan de

Steelen, die vry lang zyn, zitten. Men geeft

'er , in de Zuidelyke Landen , den naam aan

van Bafierd' Heemst, Zy groeit ia de beide

Icdiën.

(18; Hoorn - Heemst met Hartvormige onvtr- ^vm.

deelde Bladen , omgeboogene Stoppeltjes , Aji'itta.

lange Bloemfteelen , en veeUMige ruige

Zaadhuisjes y korter dan de Kelk zytide»

Deeze groeit in Oostindïe ook tot eeae aaa-

raer-

f i«) SiJa Fol. Cordati» indivifis
,

Stlpulis teflexit *c.

jim. Aead. IV. p. 314. Abutilon Ind. fl. luteo mioore. FU
^ejl. jio. Alcci affinis Abutilon dltla. Pluk. Phyt. its.

f. 5. Abutilon hirfiit.:m. RUMPB» Ami, Vf, p. «9. T. ïo. Bc*

locroe. Htrt. Mal. VI. p, i. T,

II. DIIL. Z. STUK.
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IV. merkelyke hoogte. De geftalte is byna als der

^
xvji.^*

voorgaande en de Vrugten of Zaadhuisjes wor-

Hoofd- den by de Kroon van een Trepaan , of Pan-

boor, zynde een Heelmeefters Werktuig , ver-

J^t'^'^' geleeken: doch op Malabar noemt men 't Ge«

was deswegen, in *t Nederduitfch , Lobhalfen,

dat zeggen zal willen Halslobben , als eeniger-

maate naar een ouderwetfe Halskraag gelyken-

de. Voorts heefc zy met de volgende ved
overeenkomst, dat uit de bepaalingen blykt.

^

(19) Hoorn- Heemst met Hartvormige eeni-

germaate gekwabde Bladen , omgeboogene.

Stoppeltjes i de Bloemfteelen langer dandi

Bladjleelen en veelhokkige ruuwe Zaadhuis-

jes, langer dan de Kelk,

Van dit Ooftindifche Abutilon is de eerfte

Afbeelding gegeven door Camxrarius,
welke vervolgens door BAUHiNus,cn nader-

hand door Mor ISO N, fchynt gekopieerd te

zyn. De laatfte heeft voorzigtig het Zaadhuisje

of de Vrugt, door den eerfcen daar nevens ge-

voegd, als geheel ondeugend afgebeeld zynde,

weggelaten. Terwyl op de Afbeelding van de

Bloem , en van 't geheele Gewas, by die Au-
theuren, ook niet te roemen viel, en my geen
betere daar van was voorgekomen, heb ik een

ge-

(19) Sidu FoJ. Cordatis fublo!>ati$ &c. Cam. Htrt. 3. T.
J. J. B. Hift. II. P. .659. MOR. Hifi. II. p. ,31. S. j. T.
IS. f. 4. Althx» Theophrafti finiilii. C S. Fm. 316.
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gedeelte van een fchoonen Tak daar van, my IV.

uit Java toegezonden , daar toe gebruikt. Zie ^
x^m.*^

Pl. LXl. Fig, 2. 'l Blykc uit denzelven, hoeHooFD-

de Vrugten lamengcfteld zynuit veelegehoorn-'^"^'

de Scheedjes , digt te famen gevoegd en dus j^-^^^"^"

plat van boven. De Hoorntjes , veel korter

dan in 'c gemeene, fpreiden zig aan den om-

trek uit. Derzelver Steeltjes , als ook die der

Bloemen, zyn doorgaans langer dan de Blad-

fteelen , en de Bladen eenigermaate gekwabd»

De Steng , Steelen , Bladen , Kelken en Zaad-

huisjes bekleedt een zagte Wolligheid. De
Zaadhuisjes van het gemeene Abutilon zyn

veel langer, fpitfer en dubbeld gepunt, gelyfc

uit de Afbeelding van een rype Vrugt van 't

zelve, by B, blykbaar is. Dezelve heeft zes-

entwintig Punten en dus dertien Hokjes of

Haauwtjes : ik heb 'er met dertig Punten.

De Heer N. L. Bürmannus geeft , on- Racemo/a.

der den naam van Getroste, een nieuwe Oost-^*"°^^

indifche Soort op , met Hartvormige gekartel-

de Pluizige Bladen en veelbloemige Steeltjes in

de Oxelen (*> Deeze fchynt overeen te komen
met die , welke , in het Werk van E h r e t door

T R Ew , is afgebeeld en omftandig bcfchree-

ven (t3. Het eenigfte is , dat de hokjes van

de

(*) Sida Fo!. Cord. cienatit Tillofis , Racemts AziUaiibus

muUifloris. Fl Ind. p.

(|; Sidj Fol. fubiotundo-Cordadsfiiblobati», Pedunc.Hia«

btUttis, Capfulis multilotu'.aribus. p. 49« T. 8».

^ II. 0»S|.. X. STUK*
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IV. de Vrugt of Zaadhuisjes hier veelzaadig zyn , *t

*lvif.*" ^e^k ^^y^^ '^^Sen de Geflagtsbepaaling.

8Ttf (!^^) Hoorn - Heemst met Hartvormige eeni'

XI. germaate gekwabde , gekaru Wollige Bla-

trii'^a.
knikkende opgeblazene veelhokkigs

GekiuiJe. gekartelde uitgegulpte Zaadhuisjes,

Deeze die in Karolina , als ook op een der

Bahama's Eilanden is waargenomen , en uit Zaad

in de EIthamfe Tuin geteeld , heeft kleine

Bloempjes en een kleine Vrugt, die uit zodani-

ge Zaadhuisjes beflaat , als gezegd is, welke

ieder ook twee qf drie Nierachtige Zaadjes be-

vatten. Zy heeft de Steeltjes , waar aan de

Vrugten hangen , dun en geknakt j met opftaan-

de Bloempjes,

xxr. (al) Hoorn -Heemst met Hoekige Bladen, de

oJkarai
enderften Hartvormig , de bovenjten Fiool'

* ^™ *
aehtig ; de ZaadJmisjes veelhokkig*

Uit de aanhaalingen blykt , dat hier de Per-

fio) Sida Fol. Cotd. fuWobads, crenatis tomcntofis &c.

6. T. 5. f» s. Abutilon Americanum Sec, Ma^t. Cent. ij.

(ai) Sida Fol. angulatis , Infet. Cordatls
, fuper. Pandur*

formibus. &c. GOOAM Monsp. 344. Sida Fol. crenatis, iafer.

Cord. obtufis , fuperiorihuj acaminacis. R. Lu^d^. j+p. N.

4. Sida Fol. Cord. obiblete ferratis. H. Cliff. i^S- Abwiloa

tawietx folio , Fruft-i ctiftato, Dill. Eltb. f. z.
fi, Sida

Tol. infer. Cordato - angulatis , fuper. Haftatis, Petilis in-

tcgcriimis. R, Luidb^ 3^9. N, j. H. Uft, i»9.
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Jïfche Sida.'^a^T van de Heer Burmannds,
uit het Kruidboek van Garzin, een byzon- jvlï.^

dere Soort gemaakt heeft (*) , ook t'huis be- Hoofd-

hooren kan. Men vindt in het Loof een aan-'^^^*

merkelyke Verfcheidenheid,zo dat zelfs de on- .iria/'^

der . Bladen ,
gelyk de Heer G o u A n aanmerkt,

dikwils Handpalmswyze in vyven gedeeld , ten

minfte vyfhoekig, voorkomen, zynde aan den

rand niet gekarteld en donkerrood ; de Bloem-

fteelen eens zo lang als de Bladen ; de Bloemen

eens zo groot als de Kelken en bleek blaauw.

Ook heeft het de bovenfte Bladen, zegt hy ,

fomtyds Laucetvormig , fomcyds Piekachtig.

By DiLLENiüs waren de onderfte Bladen

Hartvormig; de bovenften fmaller en wat hoe-

kig, even als in de gedagte Perfifche, die de

bovenften ook niet volkomen ongefteeld heeft.

Men vindtze fomtyds in 't midden fmaller, en

dus eenigszins naar een Viool gelykcnde. De
geheele Plant is ruig , of met Wolligheid be-

kleed en heefc, om dat de Zaadhuisjes als ge-

kamd zyn , dien bynaam.

Twee andere Soorten van Sida, onder deby-

naamen van Getropte en Geftraalde , bevoorens

door L I N N s opgegeven , maaken thans hec

Geflagt van Malachra uit , dat door rny reeds

onder de Heefiers is te boek gefteld (f).
Al-

() Sida {Perfuai FoU inferïorihm petiolatU Coriatif acu-

CBlh folitariLs unifloris. FU Ini, p» 148. T. 47- f- i.

(t) Zie het II. Dbïls V, STUK, deezM 7\r«<. HiJltrUM' J7t;

ir. DKt. X. STUS,
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iv; A L T H iK A. Heemst.

xviL Een dubbelde Kelk, waar van de buitcDfte

ZTkT' neg^°e" gedeeld , en verfcheide eenzaadige

reei'man-
Zaaddopjes, maaken de Kenmerken uit van dit

«iif- Geflagt , waar in maar vier Soorten begreepen

zyn.

I. CO Heemst mt enkelde Wollige Bladen.

eSit* I>eeze Soort is de Gemeene Heemst, die in
* veele deelen van Europa aanBeeken en byons,
inzonderheid in Noordholland , aan de kanten

van Slooten , Vaarten en andere Wateren groeit.

Men noemtze in *t Latyn Althéa of Ibiscus,

waar van *t woord Ibifch by de Duitfchers af-

geleid is; in 't Franfch Guimauvey in'cEngelfch

Mars ' Mallows , als Moeras - Maluwe
; gelyk

zy, in ons Land, ook mtte Maluwe genoemd
wordt, wegens de witheid van het Loof, doch
geraeenlyk Heemst of witte Heemst.
Met ftevige Stengen , van twee Ellen en hoo.

ger, fchiet dit Kruid op en pronkt met zyne wit-
achtige Bladen , waar van de onderften kwabbig ,

Lancetvormig, Zaagtandig; de bovenften hoe-

fl) jiUbM rol. fimpUctbas tomentoGs. Syjl. Hmu xXU
Gen. 839. p. 4S9- f^'g- XIH, sis. Mat. Mei. sjg. Gort.
Büg. zoo. OKD. Dan. 530. Kbam. W»/?r. zoj. Gkr» Prgv,
478. GOUAN Momp. 3*J. H. CUff. 348. R. LugÜ. 3J7.AI-
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kig , zyD. In de Oselen draagt het , op korte IV;

Steeltjes , groote Klokvormige Bloemen , met Jvfu'''

«itg^raode Bloemblaadjes , wit of bleekrood van Hoofd-

Kleur, in 't midden een Stander hebbende, met^^J^»

Meelknopjcs beiaden. De Vrugt komt nagenoeg ^/rijf^'"'.

overeen met die der Kaasjesbladen..

Van ongemeen gebruik zyn de Wortels van

dit Kruid, die men Heemstwortels noemt, als

bekend is , in Borstkwaaien ; als ook tegen de

Pynen van het Zydewee en Graveel ; wordende

hetzelve of in Afkookzel, of in Syroop, of de

Koekjes daar van gemaakt, *t zy op zig zelf

,

of met andere dergelyke Middelen ingegeven.

Het Slym , naamelyk , derzelven is by uitilek

verzagtende , zo in- als uitwendig. Dus komen
de Bladen ook , onder den naam van Bismalva^

als de dubbelde kragten der Kaasjesbladen heb- ,

bende , in rypmaakende Pappen en de Konferf

der Bloemen is van de zelfde natuur.

(2) Heemst met de mderjle Bladen Païmswy- n.

ze verdeeld, hovenfien Vingerachtig, cinn^fna.

De verdeeling der Bladen onderfcheidt deeze,<^«^

die in Hongarie en de Zuidelyke deelen van Eu-

ropa natuurlyk is , groeijende meer dan Mans

lang'

mis. GTR. Trev. 478. GoüAN Montp. S46. JACQ-

114. H. Ups. zos. Alth. Fol. compofitis fcahris. R. Lugdb.

357- Atcea Cannabini. C. B. Pin. 3Ï6. Alcei Fruticofa

CSnnabino folio. Clus. //(?• TT- p. 2i.

D
II. DuL. X. Stuk.



Enkelbroederige Kruiden;

IV. langte hoog. De Steng heeft zy donker rood of
^
'xvn.^ groen ; de Slippen der Bladen zyn l andswyze

Hoofd- gekarteld : de Bloem fteeltjes enkeld en langer

dan de Bladen , die hier niet zagc maar ruuw

Jge!^^ zyn. De gewoone Heemst komt ook voor met

gefnipperde Bladen.

iiT. (3) Heemst met driedeelige fiekelig gehaaird^

hir/utt!'* Bladen , van boven glad; de Bkemjieelp

Ruige. ij^i enkeld eenbloemig.

In de Zuidelykedeelen van Vrankrvk^in Span.

je , Italië en üoftenryk , als ook in Switzerland

komt deeze in de Heggen en elders voor*

heeft Stengetjes , raauw^yks een Handpalm

hoog, Takkig verfpreid , Bladfteeltjes laAger

dan de Bladen , waar van de onderflen Hart-

vormig, Eyrond of Nierachtig zyn, de boven-

ften driedcelig en de binnenfte Kelken zeer

groot', gelpitst, met Stekeltjes.

IV. (4) Heemnmetgekwahde wederzyds kaale Bla-

si?fS- getrapte eenbloemige Steeltjes.

Op *t Eiland Sicilië groeit, volgers den Heer
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StHREBiEiil, deeze , die ongemeen naai- de l^*

gemeene Alcea gelykc, maar door het gemelde
'^J^ff^

verfcbilt , en nader tot dit Geflagt behoort. De Hoöfd-

binnenfte Kelk is Wollig , vyfdeelig j de bui- s^"'^-

tenfte agtbladig. Of het de aangehaalde vaD^,,^*'^**"*

Ray zy, is twyfelachtig.

Alcea. Stokrcos»

Van het voorgaande eö volgende verfchilt dit

Geflagt alleen j doordien de buitenfte Kelk zes-

deelig is , en dus zyn 'er niet dé gewoone Krui-

den , Alcea genaamd , maar alleen de zogenaam»

de Stokroozen in begreepen > als

Cl) Stokroos met hoekig uitgefneedtn Bladen, ^i-^

(2) Stokroos met Fingerswys gepalmde Bladen* ct^oonu

De laatfte , die men gemeenlyk f^ygbladig pjfina^

noemt, is mcoglykmaar eene Verfcheidenheid ^^vs^''''*^*

vao de andere» Immers aan de Gewoone Stoh

rooxen komen dikwils verdeelde Bladen voor.

Men noemtze in 't Franfch Mauve Rofeoi Pas-

ftrofe , in 'c Kngeirch Hollyhocks , in 't Hoog-

duicfcb

CO Auca Fol. Sinuato- antruiofls. Sj,^. Nat. XU. Gen.

J^fonip. 3,ö. H.^Clif. J48. R. LugdO. 357- W^lva 'nofea

Folio fubrptundo. C. B. Pin. SU- Malva Hortftniis. DoiK

Tempt. 6si. Malva Rofea. LoB. Ic 6j*.

(i) Alcta Fol. palmatil. H. Clif. i^t. ft.. LtrA- ifl-

MaWa Rofea FalioFiciiï. C. B. j iS. Matva Rofea fimplcll

peregrioa. tab. Hi/i. ji;. MORls. S. j. T. 17. f. »».

D 3
II. DEIL» X. StÖE.
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IV. duitfch Herh^roun, De Roosachtigbeic] der Bloc

^xvu^^*
Stevigheid van dit Kruid , dat als

Hoofd- met Staaken groeit , geeft 'cr zeer f igen den

naam vsn Stckroozen aan. De oirfprong fchynt

^
FVfW^j^

de Levant le zyo. 't Is een Gewas, dat zig

door Zaad gemakkelyk laat voorttcclen , en dan

uit Planten , die *s Winters overgehouden zyn ,

het volgende Jaar cene groöte veTfchcidcnheid

van enkelde dubbelde , witte , geele, roode,

paarfche, zwarte en gemengelde Kleuren inde

Bloemen vertoonr. Dus (trekt het , in de Herfst

,

tot groot fieraad der Tuinen cn Buitcnpbatfen,

ToüRNEFORT hadt die met Vyg^bladen reeds

tot zyn Gefljgt van Alcea betrokken en daarvan

agt Verfcheidenheden , ten opzigt van de Kleur

der Bloemen , opgeteld C*>
De hoogte , van tien of twaalf Voeten en

meer, welke dit Kruid fomtyds bereikt, heeft

het ook weldoen noemen Boomachtige Maluwe

^

m 'cFranfch, wegens de afkomst, Maaved'OM-
tremer of tremier^ zoTournefort zegt.

Het heeft volftrekt de gedaante der Maluwe ,

wat het Loof belangt, en komt zo met dezelve

als met de Heen-st in verzagtcnde hoedanighe-

den overeen : wordende dtszcifs Bloemen en

Zaad,, in *t byzonder, tegen Keel • Ontfteekin*

gen gebruikt,

Mal-
(•) Vid. Ik/I. Bet. p. 99. LlMNiSm hadt veikeerddyk,

In Herto Cliffartrano ^ AlALVl Rofea HottenUs marima Fo-
lio Ficus, op de»iclfi aam aangehaald:'! moest Alcea zya.
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M A L V A. Maluwe. IV.
Afdeel,

De Bloem en Vrugt is , in die Gcfligt , we.
Hq^^J^*

derom, gelyk in de Heemst, en de Kelk dub gTuit,

beid, maar het heeft den buitenden driebladig, Poiyan-

eu daar door wordt het zo van het voorige als
"**

van het volgende onderfcheiden.

Het behelst twee en - twintig , meest uitheöm»

fche vSoorten , waar van de vyf ccrften onver-

deelde, de overigen gehoekte Bladen hebben,

als volgt.

(i) Maluwe met Hartvormige gekarteldeW l- t.

lige Lladen en langwerpige ruige Aairen, spkaia*

Ca) Maluvfe met Hartvormige gekartelde U^ol- u.

lige Bladen , en getropte zydelingfe Bloe- '^Zig{'!'

men; de Steng Heejlerig.

De eerde van deeze twee groeit op Jamaika,

heeft Ryzige Stengen en lange Aairen van on-

gefteelde Bloemen : de andere is uit Oostindie

ovcrgebragt in onze Akademie- Tuinen ; zynde

een zeer Wollig, Heefterig Gewas, mee rond-

ach-

Viliola &c. BROW. Jam. 2»9.

(i) Malva Fol. Cord. eren. toni. FI. lateralbus congeftis

&c. Fl. Zc-,L 25 j. H. Cliff. a*7. R. Lu^db. 357. N. g. a!-

thza Oiiental.i bidens &c. PLUK. Amaitb. ii. T. ajfi.f.i ?

SmtM. tl. Jnd. p. i4U

D 3
II. D«I- X. STUK,
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IV. achtige Bladen , welks Vrugt zig eeaigermaate

'^xVn!" puntig gehoekt vertoont.

stvk!^ (3} Maluwe met langwerpig Eyronde fpitfi

III. , Bladen , gekropte Bloemen en tien driepun*

fo^and^" tige Zaaddopjes.

liana.

Koroimn. MaluWC met Hartvormge ftompe ruuwe
"

Bladen , ongefieelde gekropte Bloemen en.

Canfetica. tien fiompe gekartelde Zaaddopjes,

^mJrica
MaluwcTOet Hartvormige gekartelde Bla-

' Ameii.
* den . zydelin?Je eenzaame Bloemen , aan d^^

enden Jatrswy^e,

Deeze drie zyo Jaarlykfe of Zaay - Gewasfen ^

allen van eene Kruidige natuur. De eerftcj hoe-

wel Koromandelfe gebynaamdj fchynt tot Ame-

rika te behooren. De tweede groeit in Indie
j,

aan de Ganges en dus in Bcngale. Zy gelykc

naar cie voorgaande zeer , maar as fteviger. De
derde, eindelyk, ook naar haar Vaderland by-

genaamd , heeft de Steng maar een Voet hoog

,

geftrtkt , rond , Takkig en in de Bloena tien

Haairige Stylen , langer dan de Meeldraadjes.

Vsa

(O Malva Fol. Ovato- oblongls acutis &c. H. Cliff. Ups.

GOO?lN Moyisp. 34.7. Althaa Coïomandcliana &r. Puok.

MMt. 10.

(4) Milvn FoU Ccrdatis ohtufi? frahris «rc. Mal va fndica

Abutiii iubrotundo foüo &c. Plus. Ph)t. 74. f, 6. Bubm.
Fl. Ind. 149.

mm. Spicatis. R. Lugdh. 3^9. Althaea Amcr, pumih, t\oit

luteo spicato. BaEïN^««r. la^. T. 57.
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Van alle deeze Soorten fchynt de Vrugt veel IV.

flaar die der Hoorn - Heemst te gelyken. ^l^f^^

(6) Ma\uwe met een opgeregte Kruidige -^teng

gepalmde Bladen , eenzydige Oxel ' Aairen vr.

en getande Zaaden. ^uvLl!.*"

(7) Maluwe met een opgeregte Kruidige Steng , fchc"""'

gekwabde Bladen, eenzydige OxeUAairen ^yi^-

en efene Zaaden, èmaVhi.

Zeer weinig verfchillen deeze beiden , in Pe-

ru waargenomen , gelyk uit de bepaalingen blykc.

De laatfte, die by de Hoofdftad Linja groeit >

heeft dc Bloemen blaauw, de andere paarfchaQ

van deeze is de Steng drie Voeten hoog. Tien

Zaadjes, van boven met Tandjes, maaken eea

dcrgelyke Vrugt, doch in de Limafche is dezel-

ve ongetand,

lA^Xu^e met een Heejlerige Wollige Steng y viir.

gepalmde ruuwe Bladen (t) en veelbloe- ^2""'^"

mige Bloemjleejtjes, Gepalmde.

In Spanje is de Groeiplaats van deeze, vol-

gens den Ridder , hoewel BAUHiNüsde Heemst

(7) I'Uva Caule ereao Herbsceo, ace. Am. Acud. x^;. y.

is fcabfis. R. Lugib. j5«. AUhxa Fnit. Bryonix folio. C

Pi*. Prodr. 138. Althza profunde fertato f. dei

olio. J. B. liift. II. p. 9t5. HALL. Emend, ij.

in Syfi. Nat, reg. XUI. ftaat wel Fel. phnatU

<rit, do<^ d,c zal , denk ik, een Dmkfeil «>a*
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IV. met Wilde Wyngaardbladen uit OostCDryk af-

^xvff^ komftig fchynt te rekenen. De Plant is fraay

HooFi- gedoomd over de vlakte der Bladen , zegt Lin-

NJEÜS,

\x. C9) Maluwe met Hartvormige yyfkwabbige

cfp'nfit
^^^^^ ^««^ Boomachtige Steng,

Kaapfe.

^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^

ropifche Tuioen ditKaapfche Gewas, waarvan

bet Loof meer of min gelykt naar dat der Kruis,

beziën. Het heeft Eyronde , Hartvorrnige of

Lancetswyze, doorgaans gekwabdc Bladen
,
groo-

ter of kleiner , ruig of glad. De Steng is altoos

Heefterig en Houtig. Als ecne Verfcheideoheid

wordt daar toe betrokken eene Ruuwbladige met

enkelde Haairen , niet famengeftcld , gelyk ia

anderen, en de Bloemen niet knikkende, maar

opgeregt. De Bloemen zyn rood of roodachtig

,

metroode Stippen en de Bloemblaadjes Hartvor-

mig. Somtyds zyn de Bladen vyfkwabbig tot

boven toe , doch ik hebze van de Kaap beko-

men met driekwabbige en eakelde Bladen, zier

met die vaa P L u K E N E T overeenkomfcig,

C>o}
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3) Maluwe met ee

deelige Bladen,

:ze Karolioifche \

pende Stengen, welke hier endaar Wortel fchie-

ten en Bladen naar die der gemeene Alcea
S.^' cfrihrja.

lykende. De Bloemen zyn klein , Wynrood van

Kleur, met hoogroode Nagelen. De Vrugthte^tfche!^'"'"

de figuur van een Trepaan , yynde van bnven

geknobbeld én in de omtrek gekroond met t^vee

Baardjes uit ieder Zaaddopje: dus wederom veel

naar die der Hoorn -Heemst gelykende,

(11) Maluwe wie? een uitgebreide Steng ^ hoe- xr.

kige Bladen i ongejteelde gekropte Oxel-^''i^f„'^'^

bloemen en gladde gaapende Kelken, bioemige.

Deeze wordt aangemerkt de kleinftc Bloemen

te hebben van alle Malvaas en daar van heeft

zy den bynaam. De Groeiplaats is aan de Bar-

baryfche Kust. Zy vcrlchilt van dc vo'g' nde

door de Steng driemaal zo hoog te hebbeu , de

Bladen fpitfcr , de Kelken glad , de Bloemen

347. H. Clif J47. uJTzc'.

tiion repcns. Alcca; fülils , flc

4. f. 4. Abut. Cai. rcpens ,

(II) Malva Caule pamlo.

f. a. JACC^: Hort. T. 35».

D 5
21. DIWU Z»SIVX*J
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IV. ongefleeld , de Zaaddopjes van boven rimpelig

^'xv*J"
en op zyde getand.

Hoofd In Arabic vondt de Heer Forsk a ohl eene

«TUF. Soort, die hy Berg - Maluwe roemt, met eene
Axabifche. jeggcnde Steng , vyfkwabbige , Zaagtandige ,

Pluizige, zagte Bladen, en geknopte ruige Kel-

ken in de Oxelen.

XII, fia) Maluwe met een hurkende Steng , flarj-

ürdïfiiT
vormig ronde flaauw vyfkwabbige Bladen

Rondbta- eu de vrugtdraagende Bhernjteekjes neer*

geboogen,

riii. (13) Maluwe met een opgeregte Kruidige Steng^

^^wSde"'
zevenkwabhige Bladen i Haairige Bloem- en

Bladjieelen,

Deeze twee maaken de Gemeene Maluwe of

Kaasjes -Bladen uit , die in onze Nederlanden,

zo wel als door geheel Europa, t'over bekend

zyn. Men onderfcheidtze in Kleine en Grootc,

die in de zelfde Grond haare verfchillendheid

behouden , niettcgenftaande de Kleine meer voor-

komt

&c. Mat. Mti. 389. GOHT. Beig. ioo. GOUAlf Memp. 347.

H. CÜg. 347. B.. 3J6. HALL. Hdv. 161. GBON.
Virt,. 79. Maiva fylv. Folio fu'.rotundo. C. 8. Pin. J14.

Maiva fylv. pum.Ia. DOD. Fempt. fijj. Repens pamÜa.LOB.
U, <sji.

(U) Mnl-oi Caulc erefto Hetbaceo 8cc. Gort. Utli. sor.

GcniAN M(,u^p, 3+g. &c. M^Iva fylv. procerior. ï>00. Pempt.

«53. M. fyl?. ptocer. »ulgaiij. L08. Ie. 650.
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komt op dorre drooge Steenachtige plaatfen , IV.

cn de Giöote meer in Bosfchen en Velden , in ^^^y^^'*

het Gras, Het onderfcheid is boven aangewee- üoomd'

zen. Meest openbaart zig zulks aan de rondheid*'""'^ .

der Bladen in de Kleine, die de Bloemen klei-^^Cf^""

ner en bleeker heeft. Deeze groeit insgelyks ia

Noord -Amerika. Van de Groote heb ik een

Monfcer uit Japan bekomen, aan de hoekigheid

der Bladen, die echter meest vyfkwabbig/yn,

en aan de ruigte der Stengen en Bladfteelen ken-

baar» Zelden vindt meoze zo diep verdeeld , als

Admiraal die afbeeldt (*). De figuur der Zaad-

huisjes, om welke men het Kaasjeskruid noemt ^

is zelfs den Kinderen bekend. In 't Franfch

wordt het Mauves in 't Engelfch Mallowsy in

't Hoogduitfch Pappeln geheten.

De Ouden hebben eenige Soorten van dk Kruid

tot Moes gebruikt , gelyk nog tegenwoordig

plaats heeft onder de Oofterfche V^olkeren. Het
ïs 'cr niet onbekwaam toe, doch wac laf van

Smaak , als vervuld zynde met een Slymerig

Sap , *t welk de Maluwe tot de zelfde oogmer-

ken als de Heemst dienfcig maakt. Het Afkook-

sel der Bladen verzagt alle Scherpheden , zo op

de Borst als in dc Waterwegen en in het Ge-

darmte. Derhalve worden de BlaJcn dikwils

in Klyfteeren gebruikt cn de Konreii der Bloe-

men is ook niet te veragten. In Pappen worden

(?c Bladen tot vcrzagting en rypmaakirg opge-

te2;d. Men neemt daar toegemeenlyk de Rond-

bla-

(*j yermdinng. der hfekjm, Amft. 1774. Pl. IV,

II. D^Et, X, STÜIS,
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IV, bladige of Kleine ; doch de Groote is ruim

^jmi^* 2:0 kragtig cn komt in deezen byna mee de

Hoofd- Heemst overeen (*}•

STUK,

XIV, ' (14^ Maluwe met een opgerekte Kruidige Steng ,

M^wittc vyfkwabbige Jlompe Bladen; delBloem en

"Brbati
Bladjleelen glüdachtig,

Deeze , die in Italië , Portugal . Spanje voor»

komt, zynde gelyk de voorigen een Zaay -Ge-

was, gelykt maar de voorgaande, doch heeft

vyfribbige Bladen en de buiten - Kelk Lancec-

vormige Blaadjes ; de Bloemen zyn donker

rood.

XV. (15) Maluwe met een opgeregte Steng, half-

syZScht. ""^^^^ gekartelde liladen en de buiten • Kelk

tweebladig.

In Spanje groeit deeze Soort, die vcrfpreide

ruige Stengen heeft cn naauwlyks gekwabde
gladde Bladen; de Bloemfteeltjes eenzaam een-

bloem ig ; draagende groote Vleefchkleurige

Bloemen.

() RUTTY M^t. Mti. p, 3 01

(u) M*lva Caule ereao Herbaceo &
folio. C. B. Pin. JI5. H. Ups» XQo.

LOTTL. It. 157. Miiva ïomndifoliaglabta
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(16) Maluwe met een opgeregte Steng , hoe- IV,

kige Bladen, gekropte ongefteelde Oxelbloe- ^'^^^^
men en ruuwe Kelken. Hoofd-

De Heer J a c q u i n heeft de Afbeelding ge- xn^^^

geven vandeeze,die zig inde Europifche Kruid- rerttcuia-

hoven als een Zaay - Plant bevindt , baar af
Gêkianftc.

komst uit China hebbende en ook groeijende

aan de K iap der Goede Hope. Door degekran-

fte Bloemen , die ongemeen klein en wit van

Kleur zyn, wordt dezelve onderfcheiden.

Cl 7) Maluwe met em opgeregte Steng, hoe- xvu.

kige gekrulde Bladen en gekropte Oxel- GtHuidê*

bloemen*

Dceze Gekrulde
, gekronkelde of kroeze Ma-

luwe, is in de Tuinen niet onbekend en ftrekt

tot een groot fieraad wegens de hoogte van Haar

Gewas, dat meer dm eens Mans langce bereikt.

Lob EL zegt van vier, vyf, zes en fointyds

tien Ellen hoogte, doch dit is ongeloofbaar. De
Bloe«

(i«) JU^lva Caolc ereao, Fol. angulans. Flor. Axillari-

bas glomer. fesfilibuf, Calycibas fcabris. H, Ctiff. Upi. iV.

3J<s. N. 4. Malra annua rotandifolia Flosc. omnium

minimis. MoRia. Hilï. 11. p. Maiva SinenGs etcaa,

Floscalii alb, minimis. BOERH. Lufih. I, p. z«s. BüRM- PU

Itii. p. U9. T^- Cap. PrtJr. p. 20. ]KC<^ Hort, T. 40.

?a Fol. angu\aris«ispi$ &c. Malva Fo!. angulatia cri^piï &c.

«. CSff: 3*7. Up,. 100. Milva Fol. crijpis. C. B, Pin. 3IJ.

Miiva ctispa. Doo Pempu tfJl. LoB. «51.

U. DUI. X*ST«U
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IV. Bloemen 2yn üiet grooter dan van de gewooné
Ay>B=ï

- Kaasjesbladen en van dergelyke Kleur. De af-

Hoofd komft is uit Syrië.

XV 111. Ci8) Maluwe met een opgeregte Sttng envesi-

Akia^ deelige rmwachtige Bladen*

*^?x. (19) Maluwe mt een opgeregte Steng, dé

m/cbata. Wbrtelbladen Ntervormig ingefneeden ; ds
Ruiken c.

Stengbladen in vyven en verder f^inswyzs

gefmatdeeld.

Dat dit Kruid, 't welk men gemeenlyk Alcea

noemt , geenszins van de Maluwe afgezonderd

behoorde te worden » wyst de Geïtalte aan.

Het verfchilt 'er alleen van door de veeldee-

ligheid der Bladen , die plaats heeft in decze

beide Soorten, ruikende de Bloemen der laatfte

naaf Moskeijaat. De Kleur is fomtyds wit, ge-

lyk in de groote en kleine Kaasjesbladen; on^

der welken bet wild voorkomt in de Zuidelyke

deelen van Europa , zelfs ook in Vrankryk ,

Duitfchland en Groot Brictannie* In een be-

fmettelyke Bloedloop zou dit Kruid met voor-

deel zyn gebruikt. (20^

(li) J^Ia'va Caule ere^o, Fol* multipanitis (cabtiijsculis.

HALL. ff«/v* %6i, DALIB. P^r. 209. OOUAN M«n$p. 34!.

G»B. Prov. 47*. KRAM. ^u/Ir. Zo6. R. i^^^^^ ^l.

cca vulgatis major. C B. Fin, 310. Alcea vulgaris. DoB.
Pempt. fis 6. LO*. Ie 6ss,

H. Ups, 2oi. GOUAN Alonsp. 348. Fl. S«f. 11. N. 6Z9*
Malva owntana. f. Alcea rotundifqlia laciniata. Col. Ecpbr»
L p. 14B. T. 147. Alcea vulgaiii minot. C. ii. Pin, 310.
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C20) Maluwe met een opgeregte Steng , Palms • IV.

lyyze getande Bladen , de Bloemen kleiner

dan de Kelk» Hoofd-

Deeze Eo;yptirche vak teerder, met Draad- xx.

achtigc , flappe Stengen en heeft de onderfce jE^^hI^

bladen vyfkwabbig , de boveofce driedeelig , met j-^jgyp^-

fmalle Slippen. De Bloempjes , die op lange

Steekjes, eenzaam j in de üxels groeijen, zyn

blaauwachcig.

(tti) Maluwe met een leggende Steng, vyf- xxt.

deelige driekwabhige Liniaale mndbla- TZa!^"'
dm \ de Bloemfieelen langer dan de Steng-

fJj^g^"*'
bladen.

Aan de Kusten van de Middellandfche Zee

zou volgens den Ridder deeze groeijen , die de

Bbemcn veel grooter dan de voorgaande , de

Bladen fiomper cn de Steng van onderen bezet

heeft met veele eerst leggende dan opfcygende

Takken. Zy voert den bynaam naar den beroem-

den TouRNEFORT , die in zyn Vaderland ,

aan de Zeekust , dceze Maluwe met Oijevaars-

bek- Bladen hadt gevonden s doch Doktor Ge»
BARD

(to) Afslya Caule ercaojFol. pnlmstis dentatii&c. Jacc^.

Hort. T. 65 Alcea /Egyptia Gcrami folio. LiPP. Ms.

(ii) M^lva Caule decumbente Fol. Radicalibuj qmnqae-
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IV. RARP merkt aan, aldaar geen andere ontdekt

^xvii.*" te hebben dan de Ruikende Alcea , voor be-

HooFD- fchreeven ; zo dat hy twyfelt , of zy wel daar

van verfcbille.

xxri. (22) Maluwe met hurkende Stengen, Schyf'

ShTraiZ ronde geplooide Wollige gekartelde Bladen ,

li- en eenzaam eenbloemige gekromde Bloem-

Jieeltjes,

In de Velden van Bithynie is deeze zeer

kleine Soort van Maluwe door den vermaarden

Sherard gevonden, zoTilli us bericht,

en daar van voert zy den bynaam. Zy heeft

Draadachtige leggende Stengen, van twee Voe-

ten lang, zegt de Ridder, zeer kort getakt , met
rondachtige Blaadjes en roode Bloempjes, maar

de Vrugt is, naar evenredigheid, vry groot.

L A V A T E R A.

De gedagte Kruidkenner,Tournefort,
hadt deezen Geflagtnaam naar de Zurichfe Ge-

neesheeren Lavatkr ontworpen (*}. Ik heb

te vooren reeds , toen ik de Heefterige Soorten

befchreef , het vcrfchil met de Maluwe en

Heemst , in de driedeelige buiten -Kelk be-

ftaande , aangetekend (f). Thans blyven nog

daar
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(7) Lavatera met een Kruidige Steng , èntblcü'

te Frugten en ingefneeden Kelken* vir.

Nicttegenftaande de Kruidige Steng , groéit

nogthans deéze I^lant Heefïerachtig , fomtyds TimtitigR-!

twee Elien hoög en blyft over. Zy valt in ïhu-

riDgen, daar zy den naam van heeft, alsook

ïh Oodenryk , Tartarie én zelfs in Sweeden ^

volgens LiNN^üs. Camerariüs hccfc de-

zelve eerst in Afbeelding gebragt en mefktaanj

dat zy de Bladen harder heeft dan in de gcwoo.

ne Heemst en een groote Bloem van Alcea. Dé
Bloemblaadjes zyn diep eurappïg ingefneeden ,

't welk D I L L Ê N I ü s tot een Kenmerk

Alceaas ftelt , niet de verdecling der Bladèn vaa

dit Kruid, die om laag byna rond, adn deSteng

vyfhoekig en om hoog driedeelig ^yn.

htele Plant is bekleed met cene ruige Wollig-

heid. Het Zaadhuisje komt met dat der Kaas-

jcsbladen övereen^

(8) Lavatera Tnet een opgeregie Steng , de oh-

(7) Lav.t

Thuringiaca.

Se."*

ibu5 diffufis

"uia. MOBl».
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IV' derjle Takken veffpreid, getropte eenhloi»

^^xvu!" "i^^W Bloemjleeltjes , en ^ehvahde Bladen,

Hoofd- waar van de bovenjien /pits gepunt.

Dit is ccn Jaarig Kruid , op Kandia d(Xir

«if» Ton R N E FO R T waargenomen , met Bladen

zo hoekig als die van de Klyf en kleine Bloem-

pjes Kroontjeswyze om de Stengen. Het is

zeer ruig ,
groeit zeer hoog en heeft de Bloem-

blaadjes zo wel ingefoeeden , als het voorgaande.

IX. C9) Lavatrra met een ruitwe KruüMf^e Stp?if^^

ttim'/}rr.
Lancetvormige Bladen ,eenhloemige Bloem-

Driemaan- fieeUn en dt Vrugten met een Schyfje

gedekU

Zonderling is dit Kruid , in ^Spanje door C l r*

SJ üs waargenomen en federt in de Kruidhoven

van Europa verfpreid : in de eerftc plaats , door-

dien het niet meer dan drie of vier Maanden in

wezen blyft : ten anderen , doordien het zo

verfchillende Bladen hjeeft. In 't algemeen zyn

dezelven bleekgroen, van onderen witachtig,

dik en een weinig Wollig ; maar, aan een zelf-

de Takje
,
fommigen hoekig als van dc Klyf,

fommigen gefpitit met twee Vleugels, fomm>
gcn

(9) Lavatrra Caule fcnbro Hcr')iceo , Fol. Lanceolads

Toua«, Mem, de \^t>6,



Sgcn rondachtig , kleiner dan een Nagel , doch

allen in de omtrek Zaagtandig, zege B A u n i- ^^JJJ^*
K ü Si Het draagt paarsachtigs Bloemen op lan- Hoorw

g« Steekjes en het Zaad rypc in Blaazige hok-^'^"'^;

jcs aanj, zynde met een rond Schyfje gedekt,

waar door het verfchiic van andere Maluwach-

tige Planten.

Dit Geüagt wordt met ccn Uyca geljkea

tiaam , als de Malacoides van T o i7 r n e f o r
ondcrfcheidcn , om dat het volllrekt naar de

JMalva gelykt , hebbende ook cüq dubbelen

Kelk, den buitenfteu driebladig, inaardcVrugc

is als een drooge Braamboos , uit verfcheidé

ronde eenzaadige Zaaddopjes iatnengehoopt»

De eenigdc Soort (i) is het gedagte Kruid , U

dat Maluwe met Betonie- Bladen door de Au-//S^
theiircn genoemd was en Alcea by B a r r e- "^''^^^^

LIER, die aanmerkt, dat het de Heerast, byfche.

fonimigcn gi.nam; 1 , van j. BaÜHI-
^'us. Dl: "

• dcMoeras-Heemst
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IV, met Cytinus- Bloem en Blaasjes van Holwortel

,

^^'^^J'-'door Lob EL afgebeeld. Wilde Maluwe met

Hoofd. Betonie - Bladen heet bet by den vermaarden

«TUK. Italiaan Boccone , door wien het omftreeks

nhff'""'' P^^'^ ontdekt wcrdt.

Het is een laag Kruidje, maar een Stengetje

hebbende van één of twee Handpalmen , langs

den Grond of hurkende , met Bladen op large

Steeltjes , zeer naar die der Bctonie gclykcnde,

rondom gekarteld, uit wier Oxelen een lang

Bloemftecltje voortkomt , met één of twee

Bloempjes als der gemeene Kaasjesbladen. Van

de Vrugt is reeds gefproken C)-
De Geflagten van Urena cn Gosfypium zyn

onder de Hecfters gebockltaafd : des nu alleen

DOg de zes laatfte Soorten overblyven van 't

Geflagt van

H I B I s c u s.

Het welk ook een dubbelen Kelk, maar den

buitenften veelbladig en een vyfhokkigc veel-

zaadige Vrugt heeft, gelyk boven breeder is

gemeld , alwaar ik de twintig eerde Soorteo

heb befchreeven (fj : zo dat hier voJgt.

Cal)

{*) De SWa Tan Theothra3Ttjs draagt nollen die vsa

de Heul gelyk en is een Wnrerplant zegt Lobel , die dit

Plantje daar voor houdt, 't Schyut dat het Zaadhoofdje eeist

vervat zy in de geflootcn Kelk, en dus zig als een Bolletje

(t; Zie 11. D. V. STüK, Uadz. 5*5 , enz. Onder deeze
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(21) Hib'"scus met vyfhoekige fpitfe Zaas^tan- IV.

dige Bladen , een ongedtornde Sieng en knik- ^^^^^
kende Blomen, Hoofd-

stuk;
Een groote reerhangende geele Bloem heeft xxi.

deeze Soort , die uit Ceylonfch Zaad in de
Jf.p^^ll

Leiüfe Akademie - Tuin was geteeld , met Hou- w>ng«nl.

tige Stengen van twee Ellen hoogte, niettemin

een Jaarlyks Gewas , mee Loof als Wyngaard-

blade.". üe hi'oemen zitten in een Kelkje, uit

welks midden een lang Styltje opfchiet, met

Oranjekleurige Nopjes fierlyk gepluimd. Op de

Bloemen volgen Vrugcen , die als uit vyf famen-

gevoegde Seh'.'cJcn bcltaan en gevleugeld , in

de Holligheden vcele Zaadjes bevacier.de,

(aj) Hibiscus metPiekswys' Hartvormige Bla- ^ xxii.
^

den ccyioB-

komt de miicui Schiariffa, of Zuutblad'ge , die niet alleen

uit de daar van overgezondene blykt. De Heer jACCj^'m

geeft daar geene Afbeelding van , geiyk verkeetdclyk in

&c. Fl. Ztyl. 166. Kctinia Zeylanica urens pilofa annua.

SIB. A'«*. I. T. 18. f. 3. BuFM. ^eyl. U7. Alcea penta-

coccos , Ranunculi Auricomi foli» & facie. Plux. Alm, T,

lts. f. 3. BURM. Ft. Itd. ISi. T. 4«. f, J,

E 3
II. DUL. Z. STUK.
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IV. den en overHekfe eenbloemige gehüku

^?vif^ Bloemjleeltjes.

ïtuk!°' Onder dc Ceylonfche Planten :s deezc by den

i^civjy- naam van Ketmia voorgefteld door den Hoog-
^'^^ leeraar J. B u R m a n n u s , die het Kruid qc\ï-

tQïvirem noemt in plaats van urens (brandende) zo

als men het by S eb A,dooh niet in 't Tweede,

gelyk de aanhaaliog van den jongen Heer, en

in navolging v<in dien ook by den Ridder luidt,

maar in het Eerfce Deel zyner Kabinetten , te

regt getytelJ vindt, cn omftandig befchreevcn,

Aanmerkelyk fchynen daar van de andere Af-

beeldingen te verfchillen. Het Kruid ze^t Se-

BA hadt Wyngaardbladen en over 't gcbfeleeo

ruige brandende Haairigheid. Volgens LiNN-ffius

is de Bloem plat 5 de Vrugt beftaat uit vyf

Zaadhokjes en het heeft tien Meeldraadjes , waar

van de vyf buitenften dikwüsonderfcheidcnzyn.

De Bloem is Zwavelgeel met ccncn donker»

paarfchen Navel.

XX 111. (23) Hibiscus met de onderjle Bladen Hari-

nigSs. yormig gefpitst ,
Znagtandig ; de boven-

vi.gini- fien Piekswyze,
f«he,

In Zoutige Moerasfenvan Virgiaie groeit dcc-

Soort , welke een opgercgte groene gladde

Steng
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Steng heeft en roode Elocmen, meest op eeo- iV«

zaame Oxelfteeltjes ; de Viugten uit vyf en- ^"x^^fj^^**

kclde Zaadhuisjes befcaande die de figuur heb- Hoofd*

ben van ccn Kromhals der Chymisten
, zo^^"'^*

C L A Y T O N heeft opgemerkt. drL!'"^

Wegens de Zaadhuisjes behoefde derhalve

van dit Geflapt dat Heefterig Watcrkruid niet

uici^emonficrd re worden , 't welk de vervolger

van Trew , door Ehret afgebeeld zynde,

voordek onder den naam van Malache (*). Op
Jamaika vondt Sloane het overvloedig aan

de Oevers van fommige Rivieren. Hoewel
de Zaadhokjes van hetzelve, volgens de Afbeel-

ding, weii.ig raar een Retort gelykcn , en het

geclc Bloemen heeft, fchyrt het iiogthans vry

naby te komen aan dceze Soort.

Die zelfde Konftenaar Ehret heeft een

Virginifch Gewas afgetekend , wcik ook veel

gelykt naar dit flag van Planten. Het was door

h( m AbutÜon genoemd en de Ridder hadt daar

van , onder den nanm Napaa , een Geflagt ge^

maakt in deeze Klas.fe (j) ; doch het is met

reden thans
,
dewyl 'er Mannetje en Wyfje van

zyn , door zyn Ed. tot de Tweehuizigen be-

trokken,

(*) Malache fcab«. Tbhw Ehret. T. so, Abutllon Fru^. Aq.

(t; S-jit. Nat. Xll. Tom. r. p. 45P- Spes. Flant.p.sSs.

E4
IX. DllL. X. STCK.
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IV, (243 Hibiscus met de onderjie Bladen gehoekt

^xv^iif*
Hartvormig , da bovenjlen eenigermaatd

BooFD- Piekswyze , de Bloemen byna knikkende

|TüK. den Styl neergeboogen,

"ertllTr-
Kmd in dc Moerasfen van het Veneti-

. aanfchc Gebied voorkomende , gelykt zo zeer

^c/""^*'" naar de voorgaande Soort, dat het wel daar uit

kon gefprooten zyn , zq de Ridder oordeelt. Het

heeft de Steng drie Voeten hoog; aan den top

Bloemen op eenzaanie Oxelfteeltjcs. Pe buiten-

fte Kelk is uitgebreid met Elsvormige Siraalen ;

de Bloem bleekrood met geele Meeldraadjes j de

^tyl wit met vyf geknopte roo,de Stempels,

XXV. (as) Hibiscus met de Bladen eenigermaate-
^^thiopi' Wigvormig en byna drietandig , de bo-

venjlen gepaard; de Bleemen aan 't end.

Aan de Kaap valt deezc , die een klein Hee-

ftertje is, met zeer kort gefteclde Bladen , meest

drie, doch ook fonityds vyftandig aan 't end dep

Takken , alwaar de Bioemen voortkomen, op
?eer korte Steeltjes, 't Gewas ruikt naar Mos-
Iceljaat,

(26;
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(q6) Hibiscus met driedeelige ingefneeden Bla- IV.

den en opgeblazen Kelketi,
^^xvu''

Onder den naam van Trionum , by weJken stuk.
'

}iet de Ridder tot een byzonder Geflagt gefceld

hadt, vindt men deeze PJant , die een Jaarlyks trion"^

fieraad der Bloemperken uitmaakt, in de Plan- ^^»=*^^ge.

ten-Lyft van den Leidfchen Akademie-Tuin

geboekt. Zy heet f^enetiaanjche Aicea hy de

oude Autheuren , of Blaazige , wegens de Vrugt.

ToURNEFORT hadczc betrokken in 't Geflagt

van Ketmia. De Bloemen gaan niet dan tegen

den Middag open j iwee Uuren daar na zynze

wederom geflooten en verwelken , zo dat men
*er eigentlyk niet veel aan heeft, hoewel dczel-

ven fchoon rood zyn. De Steng is anderhalf

Voet hoog , verfpreid en ruig, zo wel als de

Zaadhuisjes , die aartig zyn wegens de Kloot-

ronde figuur en 't maakzel.

De Kaapfe , hier als eene Vcrfcheideoheid te

berde gebragt , heeft , volgens L i n n ^r: u s ,

de Steng regter en eenvoudiger ; de Bladen en-

Ifeld of halfdriedeeligen debovenflen vyfkwab-

t)ig ; de Bloemfleeltjes langer dan de Bladftee-

GOUAN Monsp. 3SI. Ups. ao6. Tiionum. H. Gig. 3*9.

R. Lugih. 358. Atcca Vcficaiia. C. B. Pin. u7. Alcea pc-

jegrina Solifequa. Lob. Ie. 65S.
fi,

Ketmia Veficatia Afri-

cana. TouBNï. /«/?. 101. Alcea Vcficaria Cap, Bonae Spei. •

MOBis Pr^l. 217. n. P- ïn»

E 5
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IV. Icn. Deeze fchynt , zo zyn Ed. oordeelt, uic

^xva!'' het Trionum door de Ruuwbladige KaapfeMa-

Hoofd- Juwe bezwangerd, te zyn gefprootcn

D( overige Geflagten dcezer Klasfc, Stewaf
^^«/fflan-

^ Q^jfigiiia ^ Mefua , Morifonia . reeds onder de

Boomenjcn Gor^owia onder de Hceftersbefchree-

ven zynde, gaa ik thans lot de volgende over»

XVIII. HOOFDSTUK.
Befchryving JfrDuBCELGROE uertge
Kruiden (Diade^phia,-) mder welkende

Vlinderbloemige (' Papilionacea ) meejiendeels

begreepen zyn : %o dat daar in onder anderen

voorkomen de Gejlagten van Erwten. Boonen ,

en dergelyke eetbaare yrugtcn , als ook van

Vitfen, Ciccrs, Lupinen
, Lathyfis; hetStal-

kruid , Klaver , en vieer andere zo Veld- als

Bloemplanten,

rr^ot de Vyfmannigen , dat is die vyf Mcel-

X draadjes hebben , in deeze Klasfe , be-

hoort het Geflagt van

MONNIERIA.
Een vyfdeeljge Kelk met de boven fte Sh'p

lang ; e n Sraoelachtigc Bloem : twee Meel-

draad-

() Filia Tiionii c Maiva Capenfi fcabrofi Patre. Syfi,

Nat. ytg. XIII,
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dnadjes, het bovenfte met twee, het onderfte IV-

mee drie Meelknopjcs, cn vyfeenzaadige Zaad-

hokjes , hiaakcii de Kenmerken uit. Hoofd-

De fchrandere Loefling heeft de eenig-

fte Soort , door hem Driebladig bygcnaamd(i), j,fj„ljf^^

in Zuid -Amerika ontdekt. De Steng van ^^^^'^'''i"; ^.

Kruid was een Voet hoog : de Bloemen kwamen g?/'^'"
'"*'"'

Aairswyze voort , zynde wit van Kleur, met

den Mond van 't Pypje in vyvcn gedeeld, maa-

kende een enkelde Bovenlip en een vierdeelige

Onderlip. Het Vrugtbegiozel was rondachtig

met een enkelden Styl en plat'rondachtigen Stem-

pel. Dit Gewas valt ook aan de Kaap, doch

aldaar heeft het de Steng overal bezet met klei-

ne Doorntjes (*).

Onder de Zésmannigen komt voor, het Ge-
flagt van

F ü M A R I A, Duivekervel.

Een tweedeelige Kelk , een Smoeiachtige

Bloem ï twee Vliezige Meeldraadjes , ieder met

drie Meelknopjes ; maaken de Kenmerken van

dit Geflagt uit, dat veelal Kervclachtig verdeel-

de Bladen en daar van den naam heeft.

Het bevat dertien Soorten , waar van de twee

cerftcn de Bloemen race twee, dc overigen met

ééne Spoor hebben , als volgt.

(O

Cl) MonnïerJa. Sy/l. Nat. XII. Gen. a;o. p, 4<J>. f^'g-

XIII. p. J19. hOK.fU, Hi:?. 197-

(*) BORM. Fl. Cap. Fredr. p. ao.

II* DSIL. X. STUK.
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IV. Cl") Duivekervel met een naakte Bloemlleng.
Afdeel.

Hoofd*.
Virginifche Kruid heeft een knobbeligco

STUK, Wortel, die uit Vleezige Bolletjes'Schubswyze

1.
. is famengeftelJ , met lang gcfteelde driedeelige

c'Zui"a. en verder Vindeeli^e Bladen , waar tusfchea

GcL te
Stengetje uitfpruit met zeer mismaakte Bloe-

' men. Het groeit ook in Kaoada.

n. (a) Duivekervel met een gebladerde Steng ^

^A'anzfétt-*
<^ Bloemen van agteren tweekwabbig,

lykc.

In Siberië komt deeze voor , een Plant met

zeer fchoone Bloemen , veel gelykcnde naar de

Bolworteligc, maar in alle opzigten grooter. De
Bloemen zyn van grootte als een Duimlid en

loopen van agteren in tweegelyke ronde Kwab-
ben uit. liet Kruid heeft een opgeregte Steng

en de Bloemtros zonder Blikjes.

(3) Duivekervel met enkelde Stengen ^ de Blik»
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Deezc , van den zelfden Landaart , is van IV*

dergelyke Geltalce , hebbende de Steng één of ^J^ff^^'
anderhalf Voet hoog en Wortelbladen byna als Hoofd-»

die der Akelcijen, een Span groot. De Bloem-

tros, over ééoe zyde, is voorzien met han- dria.

cetvormige Blikjes, De Bloemen , eens zo groot

als in de volgende
, zyn wit , met geele rand-

jes en hebben den Reuk van Primula Veris , maar

de Lippen zyn niet uitgerand noch Zaagtandig

:

de Keel is zwart getipt; de Kelk klein, met

Tandjes.

(4) Duivekervel met een enkelde Steng, dé
^J^*

Blikjes van langte als de Bloemen. Bui^>efl

Onder den naam van Boontjes Holwortel zyn^^"6^-

de Kruiden in de Geneeskunde bekend , welken

de Ridder betrokken heeft tot deeze Soort. Zyn
Ed, acht dezelven overeenkom ft ig wegens den

Vleezigcn Wortel , die echter in de eene hol

is, in de andere niet ; verfchillende dezelven

ook in de Geftalte aanmerkelyk , des de Heer

H ALLER dezelven Soortelyk onderfcheidt.

Deez' acht hec ook niet waarfchynlyk, datzy

bei.

(4) TumarU Caule fimplici , Bnads longitudine Floratn.

Mat. AUL J44' GOBT. neig. loz, GOUAN Morsp. jjj.

n Ciif. 3JI. R. Lui^di. 394. Fi- Sues. Kram. Aujir. &c.

Fum. Bulb. Rad. Cava major. C. B. Pin. 14 j. Rad x ca-

ytt. DOD. Pempt. 3*7* Rad- cava Hcrbariorum. LOB. /c.7J9.

y, Radice non cava mdjor & minor. C. B. Pin. 143^

Kad. cava minor. Doo. Ptmpt 3*7. Fahacea Radice Ca^

11. DiEt. X. STUK.
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IV» bcideti uit ééne Plant zouden gefprcx)ten zyn ^

Afdeel,
g^j^jj Li n us geopperd hadt* Die met dea

Hoofd- hollen Wortel , merkt hy aan j heeft de Steng

STÜK. tweebladig , en Lancetvormig Eyronde Blikjes J

^ejwö«-^-g Jen digten Wortel veelbladig en de

Blikjes gevingerd. De Kleinere , welke L o b e L

afbeeldt, en Holwortel noemt met gj:oeneBIoe*

men , zou een jongere Plant zyn. De Wortel

van de eerfte , ondertusfchen , is ook fomtyds

niet hol maar digt, en de Bladen, zo wel als

de Bloemen , zyn gemeenlyk paarfchachtig , fom-

tyds wit ; van hetzelfde miakzcl in beiden (fjé

Van ve'ehen wordt dit Kruide als ik gemeld

heb * , onder de Osterlucie geteld , wat de

»iiD. Wortelen aangaat , en men vindt 'er dergelykö

bil'i^io"^'kragten aan toegefchreeven f. Het Extrakt

,

tib bi
'^'^ Wyngeest van maakt, iszeet

»H.
*

bitter , iets Zoutig met een langduurige fcherp-

te; dat met Water is niet minder bitter, bei-

den zonder Reuk (4.). Het dient tegen Afloo*

pende Koortfen, gelyk andere bittere zaaken*

Uitwendig ftrekt het Poeijcr tot zuivering van

Wenden of Zweeren en belet de opgroeijing

van 't weelig Vleefch»

Fumarii (5) Duivekervel met LiniaaU Haauweti , tot
/em/itrw- plmm vergaard en een opftaande Steng.

Ahyd i^e,
£ioene. h^li. Hijf. Si!rp. Hch. inchata. 1768. p. 150.

il) CAKTH. J'urJ. Med. nov. Ed. p. 51Ö.

H. Ups, C.i#. K.Lugci!,. 394-Fum3tia Siliqiiofa'fempervirens.
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Wegens dc lange fmalle ronde Haanwen 1^.

badt ToüRNEPORT die Kanadafche Kruid',
^JJfj^J-

in de Tuinen van Europa niet onbekend , tot Hoofd.

een byzonder Geflagt , onder den naam van

Capnoicks , opgeworpen. Het verfchil der Vmg- drijf"''*'

ten maakt , by L j n n iE o s , hier geen onder-

fcheiding. Kapnos de Griekfche naam van de

Dui^-ekervel zynde , was dit een Kruid , dat 'er

in Geftake naar geleek» Het groeit omtrent een

Voet hoog, hecfc blaauwachcig of Zeegroene

Bladen, en gctrofle Bloemen, die Vleefchkieu-

rig maar aan den Mond Goudgeel zyn.

(6) Duivekervel met Spilronde Haauwen en vr.

verfpreide Stengen , Jtomp gehoekt, ST*"'"

In Barbirie is de Groeiplaats van deeze, die

naar de volgende zeer gelykt, doch een over-

blyvende Plant is , hebbende de Spoor der

Bloemen rond , half zo lang als het Pypje en

de Trosfen zonder Blikjes. Men vindtze wel

doorgaans met geele , doch ook fomtyds mee

witte Bloemen. Sommigen gaven 'er den naam

van Split aan.

(7) Duivekervel met Liniaak vierhoekige ^^^^^'^•^^

Haauwen en verfpreide Spitshoekige Sten- v.etuuc'

gen. Dee-
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IV. Deeze , die in de Züidelyke deelen van Eu-

^xvlu* ''^P^ ^^^^^ » ^° Over- AlpifchSwie.

Hoofd- zerland waargenomen , volgens den beroemden

STUK. Haller. Zy verfchilt van de voorgaanden

rj^l'"^' aanmerkelyk , niet alleen door de vierhoekige

Haauwrjes, die bovendien omgekruld zyn, maar

ook door het Loof, dac dubbeld gevind is en de

uiterfte Vinblaadjes Eyrond gekwabd heeft. De

Steng is uitermaate Takkig*

vrii. (8} Duivekervel met dubbeld drievoudige BlO^

eS^*-""
Hartvormige Blaadjes.

Negenbla- Vati decze 5 die in de kloven der Steenrot*
^'^^

fen iö Spanje en op Sicilië groeit, verfchilt

het Loof aanmerkelyk van dat dér voorgaanden*

Het beftaat , naamelyk, uit byna ronde Blaad-

jes, welke drie aan drie op Steeltjes zitten ^ waar

van drie, zeer lugtig,een Blad famenftellen , dat

dus uit negen zulke Blaadjes beftaat,

IX. (9) Duivekervel thet eenzaadige getrojie Zaad*

cSenc!' '^"^'^^^ verfpreide Steng,

Al-

Ramofo diffufü Sec. H, Cllf. R. Lu^di. i^. GoUAJt Mmsp.

3J3. Fum. fcmpervirens et floiens Flore albo. Herm. BJU

furn. Fol. pinnatts , Pinnis pinnatis » Pinnulis lobatis , ova^.

tis, SiL brcvibus incrispatis. Hall. Helv. inch. p. 150.

(O Fumaria Fol. triternatii , Foliolis Cordatïs. Fura.Hi»p.

Saxatilis , Fol. ampl. Cordiformibus &c. TouUNF. Injl. 4»i.

Fum. enneaphyllos Hisp. Saxuilis. BOCC, Mau lU p. 83'

T. 73^ BAHR. h. M.
(9) Fumaria Pericatp. manospetmis Racemoris < Caule
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Alom op Akkers , in Zaaylanden en Moes. IVL

hoven, door geheel Europa, komt als eenOn- JJ"^^
kruid dceze voor , welke men in 't Franfch Fum- Hoofd'-

terre noemt , in 't Engelfch Pumitory , mee den

Latynfchen oaam Fumaria overeeokomftig , die iwa?"'

wederom met den Griekfchen naam Kapnos

ftrookt. Iq 'c Hoogduitfeh geeft men 'er den

naam aan van Erdrauch , Taubenkropf en Kat-

zen ' Kerhel ;
gelyk wy ze ook Aardrook , Dwi"

vekervel en Gryfekom heeten ; zonder dat van

alle die benaamingen de oirfprong zeer blyk-

baar is* De laatfte zou afkomftig kunnen zyo

van de gryze kleur van 't Loof. Pliniüs
leidt den cerften daar van af, dat het Sap tot

opheldering van *t Gezigt zou dienen als de

Rookj 't welk tegenflrydig fchynr.

Met is een Kruidje met fyn verdeelde Bla-

den, als van de gewoone Kervel, doch Zee-

groen van Kleur en als berookt, groeijende

caauwlyks een Voet hoog en zig wyduitfprei-

dende. Het heeft gedeelde Bloem • Aairen , die

Roozekleurig zyn , van een byzondere onregel-

maatige fi^^uur , door To urne fort zeer

fraay in Plaat vertoond. Indien men de Bloemea

*s morgens opent, dan verfprelden zy ongeloof-

lyk veel Stuifmeel. Het Zaadhuisje is rond , van

groot-

tip. KnAM. M/ir. 207. HALL. HeU'. tfoj. GOttT. Ingr.

ni. GotiA» Mensp. jts FuTi3ria Offidnimni et Dioscoii-

«t. C. B. Pin 14;. Fü'naria. DOD. fewpt, SS, CapnOS.

iOB. Ic. 7J6. lou» NF. V. Tab. aj?.

F



8i' DüBBELBROEDERiCE KRUIDEN.

' kei Zaadje.

flooFD- Dit Kruid , van ouds als een Geneesmiddel

bekend, is inzonderheid in heete Landen dien-

^.^
^
wegens den overvloed van zyn verkoelend

Sap , dac tevens de Maag verfterkt door zyne

bitterheid cn den Afgang bevordert. Hier ia

komt het met de Suikereyachtige Kruiden , ge-

lyk de Paardebloemen en anderen, overeen, 't

Is een uitmuntend Bloedzuiverend Middel, te-

gen Vuurig Uitflag Jeukt cn andere Huidkwaa-

ien , als ook tegen 't Scheurbuik dicnftig. Mea
gebruikt daar van het uitgeperfte Sap of Af-

kookzel , of tot Pillen verdikte Extrakt. Veel

wordt het in Meydranken voorgefchreeven.

Door Kryftallizatie komen uit het Sap Salpete-

rige figuuren, even als de Boontjes Holwortel,

voorgemeld , die van gemeen Zout uitlevert»

Deeze zal het misfchien zyn, die men Hol-

aardkruid noemt , zoBoerhaave meldde (*).

X. (10) Duivekervel met eenzaadige getroste

Ca^^eoU'
Zaadhuisjes en klimmende eenigszins Haa-

tl kiEC Bladen,
HMkige.

Voor eene Verfcheidenheid van de Gemee-
ne
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TiC Duivekervel wordt deeze, die met haare Klaau^ IV.

wiertjes by de Planten opklimt, door Doktor

Gekard gehouden. Hy acht dezelve uit de HoofiJ^

Gemeene te zyn gefprootcn , wanneer dccze

gelegenheid had , zig elders aan vast te maaken ; dria!*^'

doch waarom , mag men vraagen , komt dao

niet alom die Haakigc Duivekervel voor. De
andere zelfs hecht zig door verwarring dikwils

aan de byfiaande Kruiden.

'(11) Duivekervel mt eenzaadige geaairde
^^J*^

Zaadhuisjes , een opgeregte Steng Draad» spt^ta.
*

Qchtige Blaadjes. CeaaixJc^

In Spanje, Provence eo Italië, groeit deeze

Dunbladige Duivekervel , die veel digter Aair

dan de Gemeene beeft, met hooger Kleurigs

Bloempjes ; hoewel menze , zo wel als die ,

ook met witte Bloemen aantreft. Zy fchynt

me ie een Verfcheidenheid oi daar uit te zya

gefprootcn.

(12) Duivekervel met LiniaaU Haauwtjefen

geklawwierde Bladen, ta^^"''

(lO Vi^marU Peric. monosp. Spicatis ace GOU\N Minsp.

(f4. Fum. rninur ccouitolia. C. B. Pm- 143- Seg. rer.

». III. T'ARB. l€. 4t. Fu'n. min. ten. ptxcox Sena. linu

ÜOBll. II. p. ast. S. i. T- l».f. 13. GiB. fr0V,

iii) Fumaria Si^m Linculbus , Foi. CiuliifstiJ. «. Cif,

F.
DIEL. X. STOI.
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IV. De Zaadhuisjes onderfcbeiden decze , die

^xvfiu' anders veel overeenkomst hebben zou met de

HooïD- voorgaande Haakige Soort. Hierloopen deBla-

den ,
beftendig , aan 't end in Klaau wieren

uit. Zy komt niet alleen in Engeland op vogti-

ge Steenige plaatfen , maar ook in ons Neder-

land hier en daar, ja zelfs in de Zuidclyke dee-

len van Europa, onder de anderen, voor.

^"ï-. C^3) Duivekervel met Klootronde fpitfe opge»

vf^i^ blazene Haauwtjes en geklaauwierde Bh'

Een zeer zonderling Afrikaanfch of Kaaps

Zaayplantje maakt deeze uit , veel naar de

laatstgemelde gelykende , doch daar in verfchil-

lende , dat het Blaazige Vrugten heeft, byna

als de Krieken over Zee , zogenaamd , in wel-

ker raidden het driekleppig Zaadpeultje zit,

veele kleine ronde Zaadjes bevattende. Die

Vrugten hangen aan zeer dunne Draadjes. Men
vindtze door Boerhaave zeer fraay afge-

beeld. Volgens den Heer N. L. Bukman-
HOS

R. Liigdi. Gaokn Mmsp. Gort. Bel^. aoj. Fpmatit

a«lcull8 donata. C B. Pin 14,. MoRlS Hi/f. H. p. z6S,

S. 3- T. I». f. 1. ïumaria alba latifolia. Raj. jingi. llh

p. 39Ï.

(13) Ftunaria Siliq Globofis acatif inflrtii Src. H. Upi-

Cllff. R. Lugih. ,94. N. 4. Futnaria alba tefioria *e.

Pluk. jilm. 400. T. nj- f. 3. Cyfticapnos Africana föw-

dens. Bof EH. Lugdb, I. p« 310. Tab.
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H us groeit de Gemeene of Winkel - Duiveker- IV.

vel ook aan dc Kaap der Goede Hope. ^xvnï*
Onder de Agtmannigen deezer Klasfe komt Hoofd-

cerft voor, het Gcflagt van

PoLYCALA. Kruisbloem.

Van dit Geflagc heb ik de Kenmerken opge-

geven, toen ik de Heefcerigen in hetzelve be-

fchreef *: thans volgen hier de overige Soorten. ^* j^^^^*

(O Kruisbloem net gekamde geaairde Bloe-^^*

men , een Kruidige Takkige opjiaande Steng
.^"j^^j;

en overhoekfe Elsvormige Bladen, 'T/fïiw-
lig.

In Virginie en Kanada groeit deeze, die de

Steng een Span of een Voet hoog en dun heefc

,

doorgaans met drie Takken van boven en zeer

fpitfe Elsvormige Bladen , wyd van elkander.

De Aairen hebben een zeer hooge incarnaate

of paarfche Kleur. De Bloemen zyn mee een

veeldeelig Kwastje voorzien.

Q2) Kruisbloem met gekamde Hoofdjes' Bhe-

men , zeer enkelde Stengen en verfpreide HT^*
Bürjlelige Bladen. M

(3)

(1] Polyi^ala Flor. Cii^latis Sfxarls tcc. Syji. Nat. Kil.

Gen. tsi- p. 470. Xin. p. J30. Pol. Mariana angufti-

oii folio. PLOK. Mant. ijj. T. 41». f. j. folygala Mari-

iandlca «ec. Raj. Sa^pl. <J9.

(1) P»lygMla flor. CiÜh:is Capitati; &c. Miot. 99.

F3
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iet gekamde byna ge-aairde

' enkelde Stengen en ver/prei-

de Lancetvormige Bladen*

(4) Kruisbloem metgekamdegeaairde Bloemen,

Roedachtige gejtreepte Stengen en Liniaa-

Ie Bladen,

Wéinig verfchillen deéze , gelyk uit de bc-

paalingen blykf. Dé twee eerften zyn in Brafil

waargenomen en hebben witte Bloemen. De
laatfre» die in 'c Ryk van Nieuw Granada valt,

is door den fchranderen Heer J acq^uin afge-

beeld. Hy noemtze Haairzaadige , om dac het

Zmd met lange Haairige Baardjes is gekroond.

Cs) Kruisbloem met gekamde getrojie Bl^men»
Kruidige enkelde leggende Stengen en Li'

niaal- Lancetvormige Bladen»

Dit Kruidje , dat overvloedig voorkomt in de

Duinvalleijen van Holland , als ook op Akkers

fabcrifiatis Spicatïs&c. jAcq^ Obt. 111. p. 16. T. 67.

(Sj PehS^l» Flor. Ctift. Racemofis , Caul. Hcrb. fitnpl

procumbentif>us flcr. CouAN Momf). 3J+. Polygalj fol. Lin

f. I. jl. Po!ygaIa vu'gatis. C. E.
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•tn Velden in aodere Provinciën en door geheel IV.

Europa, worde Flos Ambarvalis genoemd, om
^rvïfu'

dat hec voornaamelyk bloeit in de Kruisdagen Hóofo-i

der Roomfchgezinden , overcenkomftig mee de
_

Ambarvalia der Romeinen, een Feest beftemd

tot inwyding der Akkeren (*), Men noemt

het deswegen ook Kruisbloemen , maar in 'tEn-

g'dïchMilkwm , overeenkomftig met den Griek-

fchen raani ; om dat het overvloed van Melk
zou geeven ; in 't Hoogduicfch RamfeL

Het bereikt naauwlyks een half Voet hoogte

en verfchilt niet alleen door de Kleur der Bloe-

men , blaauw
, paarfch

,
roodachtig of wit zyn-

de, maar ook daar in, dat het in vogtigc Vel-

den en Valeijen grooter , op opene Bergvelden

kleiner en fpitsbladigcr ; daar 't uitermaate droog

is met zeer fmalle Blaadjes voorkomt. Hier heeft

B A ü H 1 N u s Verfcheidcnheden van gemaakt

,

daar in overeenkomende , dat de onderfte Blaad-

jes merkelyk -breeder dan de bovenlten, doch

altoos Lancetvormig zyn. Het verfchilt ook in

bitterheid , v/elke zeer uitmunt in de gene ,

die daar van den bynaam draagt , hier volgende.

(6) Kruisbloem met gekamde getrofix Bloe- vr.

() Hierom wonlt by die ReKg e , in die Dsjjen , ookdcs

Hemels Zepen orer 't Gewas des Aardryks opentlyk «ft'cfmeekr,

.(«) Pohgala Flar. Ctift. Racemoili &c. Polyg. vuig. FoJ.

«irca R»d. rotundioribos «cc. C. B. Pin. zn. Polygait liiui

II. De«l. X. STVX.
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IV, taen ,
byna regtopjlaande Stengetjes , de

Afdeei, Wortelbladen fiomp Eyrond en greoter»

irü^.'^
De vermaarde V a i l l a n ï geeft hier Blaad-

^itmaH- * ^^^^^ ^^^^ ' '^'^^
^^^^^

dat de ondcrfle Blaadjes rondachtig zyn y de

boveaften Liniaal , doch op de Alpen van Swit-

zerland komen zy allen Lancetvormig Eyrond

voor, en de Bloefem is doorgaans blaauw, zo

de beroemde H aller opmerkt, <;lie aangaan-

de dit Kruidje , dat Doktor H i l L bevonden

heeft door kweeking niet in het Gemeene Kruis-

bloem te veranderen , het volgend» fchryft (*)>

In deeze is een langduurige fterke bitter-

hcid. Zy purgeert zonder last. Tcrwyl het

„ Virginifche Kruisbloem , door de Proeven van

„ Tewnent, tegcu de Borstziekte, bet Zy-

„ dewee en Voeteuvel bevonden was van dienst

„ te zyn , zo hebben de vermaarde Mannen

,

BouvART en du Hamel, dit ook in

„ gebruik gebragt» In het Zydewce, dan, be-

vordert het de uitwerping van Fluimen; in

„ kleiner Gifte vermindert het de Koorts : by

„ een Lepel vol ingegeven , vcrzagt het de

5, Toevallen en maakt de Borst ruimer; tevens

„ Afgang, Waterenen Braaking verwekkende ;

„ doch wordt nog in kragten van het Virgini-

„ fche overtroffen. Voorts is in VVaterzugt hec

„ Afkookzel van dit bittere Kruisbloem met

„ goede uitwerkir.g en rvkelykc Pisloozing ge-

Hijt. Stirp, Htlv. intètMt. p. 141,
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3, geven. In een Piet Water deedt men , ten IV-

dien einde , een üncc van dit Kruid toe de ^^f^^*
,^ helft verkooken en gaf daar van drie Lepels Soofd*.

3p in 't Uur. Niet zonder vrugt zou het, volgens'''''"'^*

Crantz, in de Tcering gebruikt zyn."
03andria,

(7) Kruisbloem metgekamde getrofie Bloemen ,
vn.

opgeregte Stengetjes en Lancetvormig Li- Mo!}pe^.

niaale Jpitfe Bladen.
Montpci-

Door de fmalheid en fpitsheid der Bladen zou

decze , die by Montpellier op drooge dorre

Heuvelen groeit , onderfcheiden zyn , doch de

fchrandere Doktor G e r a u d , in Provence

ookdeeze waarneemende , merkt dezelve flegts

als eene Verfcheidenheid van het Gemeene

Kruisbloem aan.

Het Japanfche Kruisbloem , hier door ray lujapoiaca

Fig, I, op Plaat LXll, vertoond, zou meti^LKiu
meer regt een byzondere Soort kunnen uicmaa- ^'s-

ken. Het heeft, naamelyk, de onderlle Blaad-

jes byna volkomen rond en de boven (ten Ey-

rondachtig, 't welk ik niet opgemerkt vind üi

eenig Europifch. Ook komen hier de Bloemen

Diet Aairswyze aan den Top vergaard voor,

maar op zyde is een Tros van Zaadhuisjes in de

Kei-

(7) Pelygaia FJoï' Crift. Raccmofis &c. GouA» A/tmsp.

iSS. PoJygala acuiioiibus Follis Monfpeliaca. C. B. Fin.

207. Polyg. vu!g. co!, ohfoleti , Fo!. aDguftisfimji. ]• C

ni/i.ni. p. 33a.

F s
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IV. Kelken. Ik heb de fameüftelling der Bloemen

'^xvfii''
^'^ Kruid elders uitvoerig voorgefteld, toen

HoopD- ik een Kaapfe Heefterige in Plaat vertoonde*
STUK. befchreef (t)- Hier hebben zy de Meelknopjes
jigman- »^ van een gevouwen Vlie«je, waar uit

Hall ER oordeelt , dat het Kruisbloemniet

tot de dubbelbroederigen behoore. De Styl

fcheen my dubbeld geknopt te zyn oftwee Stem-

pels te hebben. Voorts is hier de vergroote

Bloem by A vertoond: alwaar a de twee groo-

te Kelkblaadjes ( j.) , ft twee van de drie kleine en c

de Bovenlip der Bloem, die de Meeldraadjes in-

fluit , aanwyzen. De Styl met zyne twee Stempels

is in 'c byzonder, door zeer fterke vergrooting,

by B , en het Steogetje , voor *c overige , ten

natuurlykrte afgebeeld.

VIII. (2) Kruisbloem met gekamde Bloemen in naak-

/jlklu' Trosjes vergaard , Kruidige opgeregte

'westin.
"^^^ hoven Takkige Stengetjes en Liniaale

difch.'
" Bladen,

(9)

(f) II. D. V. STüK deezec Nat. Hl/lorit, bladz. 433. Pl-

IX V. Fis. I.

(l) Volgens rms. Gén. rUnt. zöudftM Aeae de Vfee-

gcls van de Bloem zyn, waar door zyn Ed die Viindcracb-

tig maakt ; doch het ia eigener dezelven
, ge!yk hy in

Sjft. N»t. Ed. Xll, XUl. beiden doet, voot KelkUaadjei

te houden, niettegenfta.inde zy gekleurd zyn: alzozy bui*

ttn Zitten en ovetblyvende het Zaadhuisje influiten.
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(9) Kruisbloem fnet gekamde Bloemen , een iV.

naakt tydelings Trosje , Kruidige Sten» ^^^de^i^

getjes en Lancetvormige Bladen. HöoriA
STUK.

Deeze beiden , waar van de cerfle in dc ^^^-^
Wescindiöo ,

op Jamaika , de andere io Siberië sièf/iL.

groeic, geiyJcen zeer naar malkander en de iaat-

üe inzonuerheid naar de gemelde japanfche

Soort; te meer, om dat deondcrfte Bladen rood-

achtig worden gezegd te zyn. Men vindt aldaar

,

behalve hetGemeenc Kruisbloem, dat ook over-

vloedig in Rusland, en zelfs op Ysland groeit,

Eog meer Verfchcidenheden , die meer of miü

daar van afwyken in Geftalte en in het Loof.

De veertien volgende Soorten , meesc Kaap-

fe, Oost- en Wcstindifchc Hccftcrtjes, reeds

befchreeven zynde , als gemeld is , kome ik tot

de Kruidige, die ongebaard zyn , dac is zodanige

Kammetjes niet aan de Bloemen hebben 9 als

(24;? Kruisbloem met ongebaarde BlosmeUy die
f^l^'^

geaaird zyn , een opgeregte Kruidige zeer Tegengif'

enkelde Steng en breed Luncetvormige Bla-

(9) Poly^ala Flor. Crift. R^cemo Ipteilli ruJo Sec. ?e»

^
Folyiüia Flor. iiuberbibus Sp c.t.s &c. Aca<f.

n. p. 10 j. Mat. Mei, ïlantula Mitfland.ca &c. Raj.

&uppL 640. KlERNAWDia Rai. ^t^n. M>IK»gt. Am.
JitU. uts,

U. 0«U., Z. STCT.
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IV. In Virginie ,
Maryland en Penfylvanie, groeit

^xvw!'^^^ Kruid, welks Tegengiftigc hoedanigheid

,

Hoofd in 't jaar 1736, door de Indiaanen aan de Inge-
«TüE. zetenen van Penfylvanie bekend gemaakt en fe«

t^f!""^' dert door Europa verbreid wcrdt, Zy noemden
bet Sennagary en het wordt, in navolging van

dien , Radix Senega of Senska geheten , hoewel

de Engcifchen hetzelve Rattle - Snake Root, dat

is Ratelflang- Wortel, tytelen.

üic een Houtig, Vezelig Worteltje geeft het
cnkelde cngetakte Stengetjes, die rond, glad,

Baauwlyks een Voet lang en zwak zyn , onre-
gelmaatig bezet met Eyrond- Lancecvormige,
naauwlyks gefteelde, gladde Bladen, opwaards
grooter dan beneden. De Steng loopt in een
los Aairtje van ongeaeelde witte Bloemen uit.

De Indiaanen hadden veele Jaaren reeds dee-
zen Wortel aan de Europeaanen in Penfylva-

nie verkogt , als een Geheim tegen den Beet
der Ratelflaogen ; 't welk van goede uitwerking
bevonden werdc. Men gebruikte ruim een half
Drachme van het Poeijer, inwendig; doch de
Indiaanen kaauwden den Wortel, (lokten het
Sap in , en leiden het gekaauwde op de Wond.
Doktor Tennet nam in het gezegde Jaar
verfcheide Proeven , en bevondt de Tinauur
met Wyngeest geel en brandend fcherp en een
Braakmiddel

; het Afcrekzel met Water wit-
achtig cn ook , om dat het een geweldigen
Hoest verwekte , niet gebruikbaar ; maar op oudea
Spaanfchen Wyn gezet, of in Water gekookt,

gaf



DiAdelphia.
gaf hy van het Vogt, om de drieUuren, drie IV,

Lepels in en hieldt daar mede aan, tot dat de^^^^^'
Toevallen bedaard waren. x?fi°'

Dat, naamelyk, dceze Wortel eene zo fter-*"^"'^»

ke uitdryvende kragt heeft, deedt hem derzei
•^^"'"''^

ver nuttigheid in het Zydewee , Borst- en Hoofd-
kwaaien , als ook in dc Jicht en andere Ziek-

ten, uit Verkoudheid fpruicende, onderzoeken,

en de uitkomst was in deezen hem zo gunftig,

dat aan zyn Ed. door de Algemeene Vergadering

te Philadelphia deswegen eenGefchenk, van 75
Ponden Sterlings , gedaan werdt. Inderdaad men
verhaalde , dat federt het gebruik van dit Ge-

neesmiddel naauwlyks een ^tiende deel der Men»
fchen , als anders , aan dergelyke Kwaaien ge-

llorven waren. Die van Parys hebben fcderc

het Bittere Kruisbloem ook tegen dergelyke

Kwaaien gebruikt , als boven is gemeld * Blad»,

(25) Kruisbloem met ongebaarde Bloemen in xxv.

langwerpige Hoofdjes ; een opgerei^te Krui-
j^'Jj'^'''*

dige zeer enkelde Steng; en LancetvoTmi-> ceeU

gefpitfe Bladen,

(a6^ Kruisbloem met ongebaarde Bloemen in rrvx.

Site. jg. Polygila Fol oblongis Flor. fpeciofis Aureis. Gr
yirg. .04.

(»«> Pol^gila Flor. io'^ibibm glo'jofo - dpitatis

II* DSBL Z. Srgx.
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IV. ronde Hoofdjes ; een opgeregte Kruidige

^xmu^ sffr enkelde Steng , en Lancetvormige

Hoofd- ftompachtige Bladen,

jigtmayi- Dcczc facidcn vallen in Virginie en andere

deelen van Noord - Amerika. De laatfte heeft

de Bloemen bleek groen mee eenige roodachtig-

heid in de grootfte Blaadjes ; weshalve ande-

Ten dezelven Rood noemen. De hoogte is wat

meer dan van het gewoone Europifche Kruis-

bloem.

xxviT. (a7) Kruisbloem met ongeb. Bloemen , byn(t

tfifl^r*!* ^^^^ Steeltje ; een Kruidige opgereg-

Driebioc- Stens tn Liniaale Bladen overhoeks,

XXVIII. (aS) Kruisbloem met ongeb. Bloemen; veeU

ut!kkt^: hloemige Steeltjes zydehngs ; verfpreideKrui^

^^i' dige Stengen enfpitje Bladen,

Deeze twee , waar van het eenle , gHylc dc

voorigen , een Jaarlyl^s Kruidje is , het andere

overblyft, komen op Ceyloii voor. De laatfte

D. heeft het Loof naar dat van Zee-Melkkruid*

ll!'y^i^^'ge\ykQüde i waar van de bynaam.

jtm. Msd. 11. p» xo4- Pulygala labia Viig. Splcl paivl

aampiai. Pluk. jtlm. 300.

U?) Polyfraia Flor. imb. Ped. fubtiiflotis &c. F/.

*öp. Linatia minima Zcylanica. BügM. Ztyi. 143,

(28) Polygalm flor. imb. Pcd. multifioris laietalibiis &c.
Tl. ^eyt. 170. Alfine GlaiKu nuons ii»Iio. Bubm. 2tyi,
J|. BUBM. Fi. Ind. IS*,



(29) Kruisbloem 7nêt ongeb. Bloemen , de Zaad- iv,

huisjes kanthaairig getand i de Steng Krui- ^^^^^'^
dig en opjlaande. Hoo"L

Deeze valt ook in Oostindie en heeft het Sten- ^^xxix.

gene maar een Vinger hoog , ïakkig, zynde "^-J^,^
mede een Zaayplantje. Het Zaadhuisje is aan Kanthaai»

den rand overal gehaaird.

C30) Kruisbloem met ongeb. Bloemen; rappi-^^^x,

ge Bloemjleeltjes ; eene Kruidige Takkige cioSkTcu**

epgeregte Steng.

(31} Kruisbloem met ongeb. Bloemen van al- xxxï.

kander afftaande; Liniaale gekranjle Bla-Z^*^'"^^'

den; een Kruidige Takkige Steng. kranst.

(32) Kruisbloem met ongeb* Bloemen; de Bla-
^^JJ-^J^

den in *t kruis geplaatst* gXoK

Deeze drie behooren tot de Verfcheidanheden

van het Kruisbloem, in Noord - Amerika voor-

ko.

^t^l}^6%. ^BimM. Fl. Ini. lol
(jo) Pêty^ala Flor. imb. Poijrg. Marïana anguftiore fo-

(Ji) Poly^nln Flor. imb. fpatio temotis &c. Polyg. Cau!.

riliforraibtts &c. Grom. Virg. 103. Folyg. Mariani quadii'

folia minor &c. Pluk. Mmt. ijj. T. 4}8. f. +.

(3ï) Poly;rala Flor. imb. Fol. quatemis. jtm. Aeai. 11.
*

p. n«. Grok. Virg. loj. Pol. qmdtifolia f. Crudata,

ILOK. Aim. 301. RaJ. S«^;>/, «jV-
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IV. komende en verfchillen aanmerkelyk van elkan-

^xniu" ^er niet alleen, maar ook van de voorigcn , ge^

Hoofd- lyk zelfs de Bynaamen aanduiden. De eerfte

STUK.
jjeeft de Bloemen paarfcb of donker rood , de

tweede wit, de derde uit den groenen roodach*
"'^'*

tig en tot een rond Hoofdje vergaard, gelyk die

plaats heeft in andere Soorten.

De Geflagten van Securidaca, Nisfolia, A-

hrus , PterocarpuSt Erythrina, Piscidia , Bar-

bonia , Spartium , Genijla ,
Aspalathus , Ukx , A'

7»orp/za, reeds onder de Boomen en Heefters bc-

fchreeven zynde, komen wy thans, onder de

Tienmannigen ^ tot het Geflagt van

Crotalahia. Rammelaar.

Dus Wegens het rammelende Zaad in de

Haauwen genaamd , waar van de Kenmerken

,

behalve die der Vlinderbloemen, zyn, een ge-

zwollen Haauw, welke gefteeldis, en famen-

gegroeide Meeldraadjes , met een Spleet van

boven.

't Geflagt bevat agttien uitheemfche Soorten

,

van welken de twaalf eerften enkelde, de zes

overigen famengeftelde Bladen hebben , als volgt.

I. (i) Rammelaar met doorgroeide Hartvormigs

plrfiJatl^
getamfe Bladen*

(I) CrotaUria Fol. peifoliatïs Cotdatis dcntïcülatis. Syp,
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Deeze Kaapfche is een Boompje, dat ann *t IV.

end der Takken geele Bloemen , Kroontjeswy- vm^
ze heeft , met de Vlag van buiten grysach- Hoofd^

tig ruig. De Bladen zyn oogfchynlyk doorboord,

alzo de onderfte Kwabben over elkander heen iru"*"'

leggen ; gelyk my uit een Tak daar van , die ik

van de Kaap ontvangen heb , en waar van een

gedeelte hier in Fig, i, op Plaat LX[I , af-

gebeeld is
,

blykc. Zy zyn flyf , glad, fraay

geaderd, van Hartvormige flguiir, op de kan-

ten met fchcrpe Dtrornachtige Tandjes. Dc
Bloemen komen twee op een Steeltje ann den top

voort, cn yyn niet groet. Het Zaadpeultje worde

gezegd, famengedrukt
,
glad, niet gcftccid en

fpits te zyn (*^.

( a ) ttammelapr mst doorboorde ,
Hartvormig

^^JJ/^^i^
Eyronde Bladen.

d'^^^wT

In Karolina is de Groeiplaits vati decre, tvclke

de Bladen weezcntlyk
,
gelyk die van het Door-

w 3s , doorboord en aan den omtrek niet getand

heeft : waar door zy aanmerkelyk van de voor-

gaande en volgende verfchilt.

(3^ Rammelaar met Hartvormige ^ omvatten'^ lu.

(*) ylm. Acci. vr. p. 9+. uts. tendc.

fO Crctélaria Fol» perfomis Cordato • övatis , Crotalatïa

retfoHitrc folio. DlLL. Elth. i2S. T. 102. f. izz.

(3) CrotaarlA Fol. Caul. amp'exictuübus Cord. akernis,

ripralibus oppofitis &c. Am. Atad^ VI. Afr. 39. Ceniiia

perfüHata otbiculat s foLis. SEU. Thcs* I. af. f. y.

ü
II. Deil. X, STUK,
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de , overhoekfe Sten^bhden ; die hy dê

Bloemen gepaard Niervcrmig
,
geklnird ;

de Bloemen eenzaam.

Uit de Afbetldiog by Seba 7iet men M nr,

dat decze, fchoon ook doorbladig veT\oemó\voT-

dcndc , aüeenlyk ten deele omvattende Fiart-

vormige en geenszins ronde Bladen he< ft , edyk

hy zegt; dan aan de B'oemdraagende Jakjes,

volgens LiNNiEüs. Het is een Heefter, aaa

de Kaap groeijende, die uit de miVjVs der Tak-

ken ecnzaame jgefteeJde, gecle Bloemen voort-

brengt.

(4) Rammelaar met enkelde Lancetvormige Blo»

den , de Stoppeltjes langs de Steng a^loO'

pende j eenzaam 3 tweeiandig.

Dit Amerikaanfch Kruidje, naauwTyks meer

dan een Span hoog, heeft het bovenfte van de

Stengetjes Pylswyze bekleed met de Stoppeltjes,

die langs dezelven, onder de Bladen
,
afloopen.

Het draagt kleine dikke Haauwtjes , met Nier-

vormig Zaad.

C5) Rammelaar met enkelde Eyronde eemger-

maate gejteelde Bladen en zeer kleine Stop-

(4) Crstalaria Fol. fimif. Lanccolvis «fc. Grom. rirg'

H. Cliff. 3J7. R. Lu^dh. ,-4. Cot. Americann. MakT.

Dit
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Dit is een overblyVend Gewas , in China val- IV;

büde, dat de Steng en Takken ruigachtig heeft ^x?mJ^'
en mnd; de Bladen Haairig 5 de Kelken ruuw , Hoofd-

de Bloemen geel.

(6) Kammelaar met enkelde '^'ï'J^^*^'"'^^^ Ji/^r/j

Bladen , die Steelachtig ongefieeld zyn , yuxcea.

d€ steng gejireept, gj^'"*^^^^"

Üit Oostindie komt deeze, die aan de Kust

Van Malabar Catoü Tandde - Cotti genoemd

wordt» Zy bevindt zig in onze Opcnbaare Kruid-

hoven en maakt een lierlyke Zaay • Plant uit

,

veel naar Brem gelykende, met Goudgeele Bloe-

men j aan Stengen van diie Voeten of hooger»

De zonderlinge figuur der Vrugtmaakende declcu

is door E H R E T zeer fraay in plaat vertoond.

C?) Rammelaar met enkelde fpits Eynnde

Pluizige ongefteelde Bladen en byna

Jleehk Blosmen, GcfcUubl

Dit is een Hceftertje , aan de Kaap groeijen-

de , dat de Bladen , die ligt afvallen , als Schub-

ben,

(6) Crotaiana Tol fimpl. Lanceohtit Petiolato-fesfilibus

ttc Mar.t. <^39. H. Cliff, J57. Vps. iio. B.. Luijb. 374.

Trew. Ehret. T. 47 Crotalaria Eenghalenfis Fol Geniftï

liiriutis. PLUK. A'm. 121. T. 169. f. S. Catou - Tandale-

Cotti. Hort. Mal. IX. p. 47. T. 3«. BURM. K. InL iSS-

(7) Crotalaria Fol. fiiupl. ovatis acatis &c. ylm. Ae^d,

VI. Afr. 40. BERG. Cap. 191- C>'.ifo aflin l. Pl.UK. Mant.



100 DUBBELBROEDERIGE KrOIDER'J

17. ben op elkander leggen Je heefc , zynlc Wol-

^xvni ^"'S en Fluweelachtig ; de Bloemt n paarfcb.

sTUK^* (8) Rammelaar met enkelde langwerpige ,
Wig-

vin. vormig Jlompt- Bladtn,

«f»A Deeze, die onder den naam van Groot Ratel-

bladige. kruid by Römfhiüs vorkomt, hecc Tandu-

le-Cotti aan de Kusc van Mahbir. Het is eeo

Jaarlykfcb Gewas , met omgekeerd Eyrondc

Bladen, aan 'teudeen weioi • oa'gekromd, waar

door zy zig Hartvormig vertoo: en. De Bloemen

zyn geel , van boven wat paarfchachtig ; de

Haauweo Rolrond en glad,

(9) Rammel.iar met enkelde Lancetvormige

byna ongejleelde Bladen , de Bloemen zyde*

'6*=- Ungs ongejteeld; de Steng gelyk.

Deeze, in China groeijende, valt naauwlyi'*

een Voet hoog , met een rond opgeregt Sten-

getje , gladde van onder Haairige Bladen ca

blaauwe Bloenien in de Oxelen.

T^nora
Rammelaar met enkelde Eyronde on^f'

oSbL'. Jïtei'

(ï) Crotelaria Fol. fimpl. oblongis CunelformibiM rera-

fis. Fl. ZeyU i7«. Crota'iria Afiatica Flor. lureis accHEBS'

M„nt, 440. EKE<3. Cap. i
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Jieelde gladde Bliden, hoekigs Takken en IV.

drie eenblocmige Steeltjes zydelings. ^xvm^'

Aan de Kaap der Goede Hope groeit deezc stuk.

Soort , die een Boomachc-ge Steng hecfc en fpits- j^^P'*^*'

Eyronde Eladcn van drie Duimen lang. Uic de

Oxris , naar boven toe , komen drie Blikjes

voort, zo larg als de Bloemen, die roodachtig

paarfch zyn en zecr^iroor.

(u) Rammelaar TTieï enkelde Eyronde Bladen, xi.

Maanvormige neergeboogem Stoppeltjes en ^t^erri^lfa.

vierhoekige Takken, wrattig..*

Uit Oostindie was dccze, een Jaarlykfch Ge-

was met blaauwe Bloemen , van Zaad in dc

Hnllandfc'^e 1 uircn geteeld , hebbende een

Kruidige Steng van omtrent een E'le hoog met

Sappige Bladen van eenen Moeskruidigen Smaak.'

(12) Rammelaar met enkelde Jlompe Bladen, xn-

leggende Kruidige Stengen jen tweebloemi- twSwÓc-

ge Steeltjes,

fiï) CrötaUria Fol. lïmpl.

pl. obrufis , Caalihus ptoftrat

ddlx folio. PET. Gaz. T. JO.

G3
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IV. Zeer omftandig is deeze door den Ridder be-

^xvm!" fehreeven , die uit Zaad in de Upfalfche Tuin

Hoofd- geteeld een geheel andere gedaante aangenomen

hadt , dan natiiurlyk. Op \ Eiland van Se. jo»

y;^/*""**"" banna was zy door den Heer Koenig waar^

genomen. Men vindt hier ook dat kleine Kruid-

je van Java , *t welk maar S tongetjes van een

Handbreed hoog heeft , door den Heer Bür^

M&NNüs afgebeeld, t'huis gebragt, dat drie-

bloeniig was , zo zyu Ed. aanmerkt, met zeer

kleine ftompc Zaadhuisjes : maar 'c zelve hadt

gladde en dat van Linn^.us ruigachtïge Blaadjes.

De Vrugtj anders byna Klootrond, wordt in de

Tuinen byna Rolrond, zo de Ridder aanmerkt,

xiii.^ (13) Rammelaar 7net drievoudige Jlomp Ey-

^fat^iiLT ronde Bladen , de Bloemen zydelings tr»

^Brecdbia» eenigemtaate getrost.

iJZ'i.
^^'^^ ^^v[ïmé[A^rmetdriev.fpitsEyrQnde Bladen

HaifmaaV halfHartvormig Maaiiswyze Stoppeltjes,

XV. (15) Rammelaar driev. Eyronde gefpitp

ua ^iaden , geen Stoppeltjes en gejieelde Peul-
Gi^dbiadN tjes. Van

fn) Crotakria Fo!. tcrnatis ol>ov3tJs &c.Crct. Loti fo -'o

Tlore parvo variGgaro. Dill, Elth. 1:1. T. lo;. f. lü-

Crotal. trifoli» fmticofa Stc. Sloaïs, Jan. ha ^.1. \ \. p,

tetn. Foliolis fcsfihhus, //erf. Ciift. Zi7^



D 1 A D E L r H I A. 103

Van dceze drie groeit de ecrfie op Jaroaika, IV,

in de U'esiirdiën , de tweede in Afrika, de'*^^^»!'»

derde in Ooltindie. Dc eerüe wordt gezegd HoofdI

Heefterig te 7yn en de laaifte zelfs Boomach-«TUK-.

tig , maar deeze heeft den Stam flcgts twee^^^"-»»'

Voeten hcog
, volgens Hermannus, bl y-

vendc tot het derde en vierde Jaar in 't leven.

Men vindtze in de Bosfchen van Oostindie. .

Behalve de ongemeene gladheid der Bladen,

die donker groen , en de grootheid der Bloe-

men, die gtel zvn , heeft deeze dit byzonders,

dat de Zaadpeulcn aan lange Steeltjes hangen

,

waar door htt rype Zaad daar in nog meer kan

rammeleii of ratelen. Deeze en andere Soorten,

waar mede z'g dc Kinderen \ermn aken, worden

deswtgcn /Tf/igiii/p? genoemd, by de Indiaanen.

(16) Rammelaar met driev.Jlomp Hartvormi' xvi.

ge gefpitfte Bladen , getroste Bloemen enc^ritrgZ*.

een Heejlerige Steng. HartbUdi»

Op Rotfen aan dc Kaap groeit deeze , die

een Heefter is van agt Voeten hoogte , mee

hoekige Takken , aan 't end Eyronde Bloem-

trosfen dnagende , welke Violet zyn van Kleur.

(17) Rammelaar met drievoudige Eyronde ge- xvil.

fpitjte Bladen , Borjtelige Stoppeltjes en '""^"^.'^^^

ruige Zaadpeulen, De

2«6. Spartium Sophoroidcs. Terc. Cap igj.

(17) Crttalaria Fo!. tem. fvans sciiminatis &c» Mcr.t.
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IV. De gryshcid der Bïaden geeft den byDaam aan

^xvm^' decze , die over 'c geheel Pluizig U of met eea

HoofdI fyne llaairigheid bekleed , hebbende geaairde

STUK. groenachtig geele 131oemeD en eene ruigachtige

vrugt. In de Oxels der Bladen zit een Eeltig

knobbeltje. De Bloemen zyn getrost, geel van

Kleur. De Groeiplaats is in de VVestindiën,als

ook in Afie, volgens den Ridder.

XV 111. (18) Rammelaar mt vyfvoudige Bladen.

la!"^"^^"'
Dee7e Oostindifche heeft eenige Bladen drie,

vy'fbiadige, tJoch Diccst vyf op ecn Steeltje, zyndc fmal

Lancetwrmig , aan 't end ftomp , de zydelingfo

korter ; de Kelken Klokvormig , de Bloemen

getrost, ovcihoeics, glad.

De Witie Rammelaar , uit Karolina afkom*

Hig, is, wegens de afgezonderde Meeldraadjes;,

t'huis gebragt in 't Geflagt van Sophora, en dus

door my reeds onder de Xienmannigcn geboekt

ftaafd

On.

Jfi»,. i+i. Lfi, 1» p. H. T. 17 V. t. 1. Ciotalana ^uu^oV

RlV. Tetrap, Ij8.

tal. pentaphylla Sil. lats valde tunnd s. Raj. H.Jf. Ml. p.

(*) Sophora al'M. zie II. D. V. Stuk , hladz. 7. Men
y'mdt <ht Krula doet Ehret zeer fraay afgebeeld. Tbet»
Ftüsu /ti, T. 7,.
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O N O N I s. Stalkruid. IV,
Afdeel;

Dit Geflagt heeft een vyfdeeligen Kelk met u^^'"-
Liniaale Slippen; een geftreepte Vlag; een dikjT^***

gezwollen Zaadpeukje , dat ongedeeld is, en mca^
de Meeldraadjes zyn ongefpleeten lamenge-''"''-

groeid.

Van de vyfentwintig Soorten, daar in vervat,

zyn de vyf laatften onder de Heefters befchree-

ven f: des ik hier de overigen voorftcl , ^o^'v^sTOjf'
gens haare Onderdeeliogen : als bu ,3»,*

Met byna ongefteelde Bloemen,

(1) Stalkruid met eenzaame Bloemen
, grooteronoms a»^

dan de Bladen , waar van de onderflen drie-
''^^chtT*

youdig ; de Takken gladachtig en gedoomd*

Deeze , die in de Zuidelyke deelen van Euro*

pa groeit, zou de Echte Amnisder Ouden zyn,

een Kruid , waar aan zy fcherpe VVondzuive-

rende kragten toefchreeven , hebbende een aan-

genaamen Reuk. Het gelykt naar de volgende,

maar is korter , ftyver, meer gedoorod, byna

glad , met eenzaame Blo mfteeltjes , die eens

^o lang als de Blikjes zyn.

fa) Sialkmdmet getrojte tweevoudige Bloemen; ir.

fï) Ononit Flor. folitariis Foliolo raajotibus &c. Syfi, Nat.

Xll. Gen. 863. p. 478, V^eg. XUl. p. 54». Anonis legiüraa

Antiquorum. ToURNF. Cor. 28.

(x; Onêws Flor. Racenaofis geminis &c. Oncnii Flor.

G 5 ftb-

II. DllL. ! STUK.
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IV. drievoudige Bladen . de bovenjtm eenzaam

^xvfii^
«n ruigachtige Takken,

stuk'!^ Dit is bet Gemeene Stalkruid of Prangwor-

Tienaan- tel , 10 gehccl Eufopa bekend , dat naar den

tyd des Jaars gedoomd voorkomt of ongedoornd ,

zo de Heer deGorter aantekent. Anderen

hebben hrt Gedoomde en Ongedoorode voor

Verfcheidenheden aangezien van eene zelfde

Plant. Daar is een Ongcdoornde Soort , die

weezentlyk van het Genieene verfchilde , door

fommigen opgegeven , en II a l l e r beweerde

met kragt , dat dezelve in allen decle grooter

en onderfcheiden ware ; maar twyfelde nader-

hand daar aan ten hoogden (f). De Bloemen

zyn meest pasrfch, doch fomtyds wit: de Peul-

tjes kort , fcheef vierkantig, driczaadig. De
jonge Plant , zegt hy , is rog niet gedoomd.

Hoe 't zy , men noemt dit Stalkruid , dat ia

Egypte en 't nabuurig Afie, zegt hy, volgens

HAssELQüisT,de dorre Woefcynen en Zand-

velden bedekt, in 't Latyn Amnü of Ononiss

raar 't Griekfch , in 't Franfch y^rejie Boeuf of

Bourande ; in 't Engel fch Cammock of Rest-Haf
row'^ in 'c Hoogduitfch Hawbechel en Och/en'

brech

,

fabfesfilibns , foüt. lat. «.imis inermtbm. GoRt. Btl^. :o5«

FU Suts. 6Z2. HALL. fltlv, sïg. GovAti Mttsp. iSg- GeB.

C. B. P>». 389- $. EaJem Canie fpinofo. II. Clijff. iS9.Mat,

Mti. JJ7. Anonis fpinofa Flore putputea. C. B. Pi*' j8j.

Anonis. DoD. Pmpt. 74ï.LOB./c. I !. iS.

(tJ Htlv, inthtat. Tom. 1. p. 155-
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hrcch , gelyk in 't Necrduitfch ook Os/enhree- IV.

ke ; misfchien om dat het in 't ploegen een be-
^^^f^^

letzel is en als 't ware de Osfen dus den nek HooFDr

breekt ; of ook Ezelkruid , als een aangenaam

Voeder voor de Beeften; 't welk van 't iongCj^P"^

Kruid , dat ODgedoornd is , te verftaan zal zyn.

Immers dit wordt zelfs, op fommige plaatfen

,

met Zout ingelegd, om als Zuurkool totToe-

fpyze te gebruiken , zynde hst Loof zoetach-

tig van Smaak. Het uitgeperst Sap is Zoutig

,

lymerig cn eenigermaate fcherp.

In de Geneeskunde gebruikte men den Bast

des Wortels , waar aan een openende Pisdry»

vcnde kragt, inzonderheid tegen den Steen cn'c

Graveel dienftig, toegefchreeven werdt; doch

de Ondervinding heeft geleerd , dat 'er weinig

meer in fteekt , dan in de gewoonc Openende

Wortelen.

(3} Stalkruid met verfpreide Stengen , opgereg' ni.

te Takken, de bovenjle Bladen eenzaam en rep^nT*

Eyronde Stoppeltjes,
f--— -

Aan de Zeekusten van Engeland, inzonder-

heid op 't Eiland Mann is deeze, die naauwlyks

ecne Verfcheidenhcid van de voorgaande fchync

te kunnen zyn , door D i l l e n i u s waargeno-

men. Zy maakt een laag kruipend Plantje uit,

(3) OmhU Catil. diffudi Ratnls ereftis Sec. Anonis mari'

tiina procutn'jcns Fol. hixrutie pu!)eiccDtibu$. DiLt. E!tb. 29.

T. zs. f. zu

Ih D1S1..X. snnc.
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met ronder dikker Bladen , welke Wollig ruig

' zyn , en is veel minder zwaar van Reuk,

(4) Stalkruid met byna mgefieeUe zydelingfs

Bloemen^ drievoudige gladde Bladen ^ De'

genvormige Stoppeltjes en rappige Kelken y

die langer zyn dan de Bloem*

In Italië, Provence, Languedok, Switzerland

en Oofcenryk, groeit dit zeer kleine Stalkruid,

naar het laatstgemelde gelykende, met zeer kor-

te Bloemfteeltjes , doch de Bladfreclen vry

lang (t) en gladde Kelken hebbende , met Baard-

jes , die dezelven langer dan de Bloemen maa-

ken. Het Peultje is Eyrond, bruin en korter dan

de Kelk.

a (5) J^talkruid met ongejteelde zeaairde Bloemen

en Stoppel - Blikjes ^ die Eyrond Buikig zyn

en rappig , leggende Schubswyze op el-

() Ononh Flor. fubfesfilihmlaterali bus Sec. GovMt Aïonsp.

3J9.B.. Lugdb. J7S. N. 3. Ononis lutea fylv. mfniraa. CoL.

JScfhr. 1. p» 304. T. 101. Anonis Spinofa lutea minor. G.

: ROYE» , Petiolis longisftmis , t
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Op Barbados en in Portugal groeit deeze Iv;

Soort, een jaarlykfch Gewas, een of twee Voe-
^^^^^^J*-'

ten hoog , dat de Bladen Fluweelachtig zagt Hoato»

heeft , drie op een Steeltje, gelyk in demecfte

Soorten 5 doch met breede Blikjes die Vliezig

zyn , aan dea voet; waarin deeze van de an-

deren verfchilt.

(6) Stalkruid met gebladerde Aairen , enkelde vr.

jiompe Bladm en verbrsede Stoppdtjes. ^ZliiT

Op Sicilië , in Portugal en Spanje, groeit '^^"^'s-

deeze , die paarfche Aairen heeft en niec ge-

doomd is, ccn jaarlyks Kruid, met alle Steog-

bladen aan dci kanten gekarteld.

(T) Stalkruid met de Stoppeltjes en Blikjes ge- vn.

tand ; de Bladen enkeld geftreept ; de Bloe^^^oit!''*

men eenigermaate gejieeld»

Een Plantje van een Handbreed hoog , Tak-

kig , ruig , dat de gedaante van Ooj:;entroost

heeft, in de Zuidelyke deelen van Europa, aan

den Zeekant, voorkomende, maakt deeze Soort

uit, die zeer breede Hartvormige Stoppeltjes

heeft

(6) Oncnis Spicis fuIioCs 8cc. Ononis Flor. fpicatis.iï. Clif.

358. K. Laidi. J7Ö. Anonis Si*ula Alopecuroides. ToUBNï»

(7) Ononis Stipulls Brafteisquc dentatis &c. R. Lugdi.nS,
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IV. heeft en geplooide Blaadjes , met eenzaamc O*

^Z^L xclbloemen.

frvir ^* gefteelde Bloemen»

V I I 1. (8) Stalkruid met zeer korte Bloemjieeltjes , niet

Siw//"" gebaard , de bovenjle Bladen enkeld , en

Ruigach. Eirond - Lancetvormige effenrandige Stop-

peltjes,

In *t Zuidelyke van oDs Wereldsdeel is ook

de Groeiplaats van dit Stalkruid, dat de Steng

een Voet hoog, insgelyks Lyraerig ruig en dik-

ke Peultjes heeft, byna als die der Linzen»

IX. (9) Stalkruid met gejlrekte Bloemtros/en , U^ig^

TfJiTkend
vormige Bladen en knikkende/malle omge-

kromde Peultjes.

j (10) Stalkruid met Kroontjes- Bloemen» drie-

Vmhtiuta. voudige üitgerande Bladen en leggendi
""'•^"'J"-

Stengen.

XI. (1 Stalkruid TMcf hyna drielloemige Steeltjes ^

^'mzid-' ongehaard ; de Blaadjes drievoudig , byna

=chtig. ongejieeld; Eyrond met een puntje,

nis puïp. procambens 8cc. AIORTS. Hifi. 11. p. 16%.

(9) Onor.is Racemis ftriftis , Fol. Cuneiformibus êcc, 6,
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(12) Stalkruid met gepelde Bloejjien aan lan- iV.

ge Trosjes 'y de Bladen drievoudig en byna ^^^f^
rond* HooFD-

ITUK.

(13) Stalkruid mst de Bloemjteeltjes eenbloe- ^^h.

mig , zeer lang en ongebaard; de /Uaden capT-Tu

drievoudig fpits; de Stoppeltjes Elsvormig

en leggende Stengen* , rolr^ta.

Deeze vyf Soorten groeijen aan de Kaap der

Goede Hope. De eerfte is een Heelter , in de

geftalte der Kanarirche Brem , met ronde paa-^fch-

achtige Takken ; de anderen zyn Kruidige , meest

hurkende of neerleggende, laage Gewasjes. Al-

len hebben zy de jVleeldraadjes famengegroeid

,

het Kenmerk van dit Geflagc.

(14} Stalkruid met ongebaarde eenkhemige j,^^

Steeltjes , drievoudige rondachtige è^^^^'^"^^^^^

telde Bladen en knikkende Peukjes.

Een zeer klein , Lyraerig ruig ,
Kruidje , dat

in de Zuidelyke deelen van Europa voorkomt,

maakt deeze Soort uit. Het heeft alle Bladen

drievoudig, dikachtig; de Kelken ftomp en de

Peul.

(11) OKtnii Rac. Pedunculatij Jongis 8cc. Am. Acai. VI.

Afr 31.

C13} Omnts Ped. mudcii aniftorii longlsS.Bis &c. MoHt»

aötf. Lotos proftratus. Sp. Pl. icjo.

(14) Ontr.ii Pedttticulis ttnifloris mutvds Sec. Aaonis pur-

n^a pumila Floie pucparasceatt. Tovrnf. 401.

X.I. Dbil Z,$T1IK,
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IV. Peultjes digt onder het Steeltje otngeboogen,

ÜtükI"' (15 ) Stalkruid met ongebaarde eenhloemige

XV. Steeltjes , drievoudige Wigvormige Bladen ,

CtZ/tf'
Zaagtandige Stoppeltjes en leggende Sten-

sr-
Van den Berg Senis 'in Piemont, aan wiens

Voet men dit Kruid waargenomen heeft, is liet

gebynaamd ; hoewel het ooJt voorkomt in Span-

je. Het heeft leggende Stengetjcs van een Vin-

ger lang en is dus uitermaste klein, met paarfch

en geelc Bloempjes , lang gedeeld»

C. Met gebaarde Bloemfteeltjes.

xvr. (16) Stalkruid mev eenbl. geb. Steeltjes, drie-

Gutüai voiidige Bladen en Zaagtandige Stoppiltjes,

By Montpellier hadtC ii e r l e r u s dit Plant-

je gevonden en aan B a uh 1 n u s
gebragt : waaf

van de bynaam. Het groeit 'er, zo wel als in

Provence en elders
, op Rotfige woede Geberg-

ten > nietgrooter dan het voorgaande, maar is
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geheel Lymerig ruig , met lang - Borftelige Stop. IV.'

peltjes en paarfche Bloemen. Het zou misfchien
'^IJf,**'^

eene Verfcheidenheid van het Zeer kleine Stal- Hoofd*?

kruid kunnen zyn *

(17) Mkmid mt iweebl. geb. Steeltjes f»o„2oi-
Liniaale knikkende Peultjes, nitbTpadi-'

Een fraaije Plant, met Bladen als die derCi-pJ^^I^*^'

ceren en Peultjes even als in 't Kruid, dat men
Vogelpoot noemt , vergaard , maakt deeze Si-

ciliaanfche uit.

(18} Stalkruid -met eenbl. gei. Steeltjes ^ m en» ^rm.

kelde Bladen, de onder]ten drievoudig. Lymeng'

(1 9} Stalkruid met eenbl, geb. Steeltjes , drie- xix.

voudige Lancetvorvnge Bladen en ^^<?7i- sm|«[g,

randige Stoppeltjes,

Cao)

(*) Want dit kwam d«n Heer Haller, in Switzeilaad,

:c. R. LagJt^

A. II. p. 34.

«F. Infl. 409.

(19) Otonh fcd. unifloxis Aiiftatis &c. Anonls non 5pino«

ï ïi. luteo variegato. C. li. Pm. AaoM lutea non

H «pi».
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IV. (ao) Stalkruid met eenbl, geh. Steeltjes , drie'

^jmfi!" voudige Lymerige Bladen, efenrandig»

HooFD' Stoppeltjes en Hecjlerige Steng.

xx. Deeze drie, het zy dan veel of weinig ver-

Schillende , maaken een Onkruid uit in de Zui-

Stinkend, delyke deelen van Europa , groeijende op de

Velden en Akkers , tusfchen *t Gras en Koorn.

Men houdt , ten minfte de twee laatften , voor

het Natrix van Pl i n i u s, een Kruid , waar

die Autheur van zegt , dat de Wortel, uitge-

trokken wordende , een Bokken • Stank heeft

:

weshalve men daar van gebruik maakte om de

Vrouwtjes vafi bedwelmdheid te verlosfen.Mis-

fchien was die Scank tegen Opftygingvan VV ia-

den dienftig. Het Kruid, immers, zelfheeft,

zo de Ridder aanmerkt , een zwaaren Therie-

kaaien , volgens anderen een B'tumineuzen

Reuk. De Bladen zyn ovaal, platachtig, aan

de punt Zaagtandig in de laatfte , en de Peul-

tjes veel langer dan in de andere Soorten , Rol-

rond.

Ten

Spm. Nattix Plinii. DAL. H,jh 449- fi.
An. lutea mitts

oxyctiphylia ad fol. petiolos Capieolata* tL.vu*Alm. ))• T.

(XO) OnoKis Pcd. anifl. Atift. Fol. fernatia viscofis &c.

Mant. 44°- GEB. Prev. 486. GoiJAM Montp. 359. H. Clif*

jor. C. B. Pin. 389. Ononi» lutea. Cam. Epit. 441. Na-

tnx. Riy Tetr. «g. Natrix Pünii Hetbaxiorum. LOB. Ie, IL
-»». Hall* Heh. inthtat. p. jjS.
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Ten opzigt van de enkelde of drievoudige IV.

Bladen is dit Geflagc ook niet beftendig. 13y A- ^ï?f^f-
lexandrie in Egypte immers , kwam den Heer Hoorn,

F0R8KAOHL, op Heuvelen , Cherlers Stal-

kruid overvloedig voor , ter hoogte naauwlyks^fr/^ir**^

van een Span. In het drooge Saizoen bevondt

hy dat hetzelve allecnlyk om laag drievoudige

Bladen hadt , maar ïd 't vogtigc , üerk in groey

en bloey zynde , hadt het alle Bladen drievou-

dig. Ily vondt daar nog een Soort met Zaags-

wys' getande Bladen .welke witte Bloemen hadt,

met de Vlag rood. Hem was op den Berg Cha-

dra, in Arabie, een Vyfbladig Stalkruid voor-

gekomen , dat een Heefter was , vaa drie El-

len hoogte.

Anthvllik. VVondkruid.

Van; dit Geflagt heb fik, de Heefterigen be-

fchryvende, ook reeds gemeld*, dat het een *itd.

Blaasachtigen Kelk heeft , die eqn rondachtigbudl^^pi.

Zaadpeultje influit. Ik zal het den naam , die

aan eenige Soorten is toegepast, behouden laa-

ien, en ftellen thans deKruidigen voor, als

(i) Wondkraid met vier Vinilaadjss en zyde' r.

ft) AnthylUt Heihacea Fo!. quatcrne • pinnatls &c. Gl».

Imgfe Bloemen.

De Vieibkuüï»

0. GOUiN Monip. 360. H. Upi, -iti^ H. C:if. <

I] %
II. DWI.. X. STWT
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IV. De Bladen zyn in deeze Soort zo wel onre-

^vnii.'
gelmaatig als de Bloem en Vrugt in de aDderen;

Hoofd- Aan een Steeltje komen drie of vier zeer kleine

STUK. Blaadjes en een groot aan 't end. Zy heeft de

^7^;'""'*"-Bl3d(leelrjes platten de Bloemenveel grooter

dan de volgende , van boven wit , van enderen

geel. De Groeiplaats is niet alleen in Italië en

op Sicilië , maar ook in Languedok en Pro-

vence»

iT. (2) Wondkruid met ongelyk gevinde Bladen

v^uttrZ dubbeld Hoofdje.

Gtmecn. Door geheel Europa niet alleen , maar ook

in Rusland en zelfs op Ysland , vindt men in 'C

wilde dit Kruid, dat den naam van Wondkruid,

Fulneraria, wegens eene famentrekkende hoe-

danigheid , met veele andere Planten gemeen,

fchynt bekomen te hebber. In onze Provincie

is het zeldzaam. De oude Kruidbefchryvers heb-

ben hier den Griekfchen naam op toegepast eo

het was Peuldraagende Jnthyllis van de Neder-

landers geheten , zo Lob el meldt: de Enc;el-

1 fchen

(z) Antb^llii Hetb. Fel. pinnatis ïnatq. Gort. Belg. io6.

Kram. ^u/lr. 210, FI. Sue:. SH- GOBT. In£r. ui. GE».

Prev. 4%9. GOUAN Monsp. S6i. K, Lu^df. jgg, Loro aifi-

TOÜRNF. ƒ«/?. 591. Lagopodiuïii Fl. futeo. Tabun. Iff

S»5' Anthyllis Lenti fimilis DOD Pempt J51. Aath. Jegu*

minof» Belgamm. Lob Ic, u. p. 87. fi.
Vuln. fupina Flor*

coccineo. DiLC Eltb 431. T. 310. f. 4U. Loto affiniibif

futa Flore mbr». C. B. Pin. az. Vulji. Ruftica floie «U»
TouaNF. Inji, a,i.
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fchen noemen het Kidney - Vetch of Ladies Fin. IV,

gery de Franfchen l^ulneraire, "^xvïiï'

Het groeit raauwlyks een Voet hoog, en heeft Hoofde

de Bladen by verfcheide paaren gevind , het en-'^"'^*

delfte veel giooter, met een fyne Wolligheid

bezet en grys. Boven by dê BIcemhoofdjes , die

dikwils dubbeld zyn , komen gevingerde Bladen»

Dj Bloempjes, die zeer weinig buiten den rui-

gen opgeblazen Kelk uitüeeken , zyn doorgaans

geel , doch men heeft ook dit Kruid met roode

en met witte Bloemen waargenomen. In 't on-

derfte van dien Kelk zit een zeer klein Eenzaa-

dig Peultje.

(3) Wondkruid met gelyke Vinhlaadjes^ Int ttt.

Hoofdje aan 't end over zyde , de Bloemen i^cntUll,

Jcheef. B^fi»^

In Switzerland, Languedok en Provence, als

ook in Oofteriryk, groeit deeze op de Geberg-

ten. Zy heeft ftyve Stengetjcs , raauwlyks een

Handbreed hoog : zeven , negen tot twaalfpaa-

rigc Vinblaadjes en hoog paarfche Bloemen,

wier Vlag als op zyde legt.

(4)

(3) Mtby/lis Herb. Fol. pinnattj aqualibus &c. Gouan
MoKsp. 3($i. HALL. Helv. $69 Barba ïovis pumüa Villofa,

kar. U. 722. Aftr. TiUofus FI. globofis. C. 1. Pin. jju
Aör. purpu:eus. DALECH. HiJi. i347«

H 3
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IV. (4) Wondkruid met ongelyke Finblaadjes en

*J?üu- ^enzaame Hoofdjes.

sTüK« In Spanje vondc Loefling deeze , wier

utntVhu
Stengetjes aan den Wortel kruislings uitfcbie-

CorJeinL ten ; een geheel withaairig Kruidje , van een

poodg/* Span hoog, met Hoofdjes van zeven tot negen

witte Bloempjes , in een drievoudig of gevind

Blaadje vervat.

V. Cs) Wondkruid met driedeelige Bladen en drie-

^^Krom'
' kantige gebondelde Kelken , zo lang als de

haauwjg. Peultjes,

Veel verfchilt dit Kruid , dat die zelfde Kruid-

kenner in Spanje waarnam , van den Cmonopus

uit een Keizerlyk Exemplaar door DoDOWiBUS
afgebeeld, waar van het Origineel in Syrië en

Paleftina groeijcn zou. Het is een Haairig leg-

gend Plantje, met Hoofdjes van vyf of zes

Bloemen , wier Kelken zeer lang zyn en dus

de Rolronde Peultjes, hier ook veel langer dan

in de andere Soorten , geheel bekleeden. Met
elkander maaken zy als een Kraa

i
jen - Poot

uit , gelyk Bauhinus van zyn aangehaalde

vyfbladige Lotus heeft gemeld. Om dat de

Stoppeltjes van grootte cn figuur als de Blaad-

jes zyn, kan decze daar toe behoorcn.

(6)

C4) Antbyliis Hcrb, Fol. pinnatls, inaq. Capit. foütariis.

(s) Ant&yüt Hetb. Fol. mptititis, Cal. ptismnticis fssci-
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(6) Wondkruid met ongelyke J^inblaadjes ^ iv.

zydelingfe Ëkemjleeltjes langer dan het '^ï'DEït

Blad en ongebladerde Hoofdjeu h^\Ï\
8Tub:«

Door decze bepaaling onderfcheidc zig dat iv.^

Kruidje , 'c welk Doktor G e r a r d afbeeldt i^rtl^

'

en in Provence aan den Zeekant by St.Tropez,<2"atds»

onder de Pynboomen zegt -te groeijen , van de

overigen Soorten genoegzaam. Het heeft veele

Kruidige, ronde gladde kruipende Stengeties,

van een Voet langte en daar boven. De Bladen

bcftaan uit zeven of negen Wigvormige Vinne-

tjes, het uiterfte grootst; de Hoofdjes uit twin-

tig of meer Bloemen , op welken een kort Ey-

rond Peultje volgt.

(7I Wondkruid met drievoudige g^J^^^^^^ S^- j„j,^l^'ra.

Jloppelde Degenvormige Blaadjes en Hoofd' ta.

jes-Bloerr^n. zmT"^'

Onder deezen bynaam befchryft de Ridder

een Kaapfch Plantje , als hebbende een Krui-

dige , leggende , ruige Steng , van een Voet

; &c. Lotus pentaphylloi *c. B. Pm. ju. Cort-

ex Cod. Cifareo. DOD. Pempt. 109, male.

ylntbyliis Pleib. Fol. pmnatis in«q. Pedunc. lat. Fo!.

iribus, Capitulis apbyllis. Mant. loo. Crr.

(7) Ar.tbyllU faU . Herbacea Fol. tewi

?'4latis Enfiformibus , Flor. Capitaris. ,
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IV; lang , met opgercgte eenzaame BbemdraageDde

^xvni* Takjes, drievoudige gedeelde Braden; Lancet-

Hoorn- vormige Haairige Blaadjes; Stoppeltjes zo groot

als die ; rondachcige Hoofdjes , die eenOmwind-
^Tjenman-^^^

hebben van twee driedeefige Blikjes , naauw-

lyks langer dan de Bloemen , welke geel van

Kleur zyn.

Dat Kaapfche, hier aangehaald, welk de Heer

Bergios onder den naam van Ononis involu-

crata voorflelc en waar van de bynaam ont-

leend fchynt te zyn , badt Kroon tj eswyze Hoofd-

jes, met een weezen tlyk Omwindzel van ze»

Blaadjes , Lancetvormig , Nagelachtig , iets kor-

ter dan de Bloemen. Het was geheel ruig-

Haairig en kwam voor 't overige taamclyk daar

mede overeen , hebbende de tien Meeldraadjes

tot een van boven overlangs gaapende Cylinder

famengcgrocid, doch aan 't end vry en opwaards

geboogen: de Meelknopjes langwerpig en rond.

En/^foiié,. Tot deeze kan eigentlyk dat Kaapfclie Plantje
jtgenbia.

niet t*huis gebragt worden, welk ik in Fig*

ïi.Lxii. 3, op Plaat LXH , onder den naam van D#-
^' genbladig mededeel ; hoewel hetzelve volmaakt

met de bepaaling van den Ridder ftrookr. Aan

't zelve ontbreekt , naamelyk , de gezegde Llaai-

righeid t'eenemaal. Hec heeft , in tegendeel , dc

Takjes en Bladen als ruuw en eenigermaate met

kleine Stippeltjes gepointilleerd. Ook zyn de

Blaadjes niet Üompachtig en Liniaal , gelyk

Bergius zegt, maar zeer fpits Lancet- en

Degenvormig: de Stoppeltjes zeer klein. Het

moet
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moet Dietternin , zo wegens de overeenkomst IV,

met debepaaling, als, wel inzonderheid, we-^Jf*^*^
gens de Zaadhuisjes, tot dit Geflagt behooren

;

Hoofd-

gclyk uit de volgende befchryving, met de Af-*"^"^* .

beelding vergeleeken, blykt. irFj.'^'

Het heeft de Takjes rond en geftrekc met

overhoekfe Bladen , die lang gp^reeld zyn en

drievoudig als gezegd is of driebladigjbeftaan-

de uit drie afgezonderde Lancecvormige Blaad-

jes , aan beide enden fpifs ; met twee fpitfo

Stoppeltjes , ongelyk kleiner; de bovenfte Blaad-

jes dubbeld of enkeld. Het Bloemhoofdje, aan

*c end , is tweevoudig , en bcftaat uit eenige

Bloempjes, die een algemeen Omwindzel heb-

ben van twee of drie fmalle Blaadjes , ver uit-

fteekende , en breede driepuntige Blikjes. By
Letter C is de Bloem , afzonderlyk, met ver-

grooting voorgefteld , waar in zig by a het ge-

baarde Steekje, by &de Vlag, bye de Vleugels

en by d de tweedeelige of dubbelde Kiel voor-

doen;zynde daar tusfchen by e de Meeldraadjes

met den Styl vertoond. Negen van deeze Meel-

draadjes, aan 't end omgeboogcn en geknopt,

maaken famcn een Scheede uit; maar het bo-

venfce is geheel los cn vry. De Kelk 's in 't by.

zonder afgebeeld by D , cn d'Js z-et men hoe

dezelve vyf ruige punten, de onderfte zeer veel

brceder cn langer , heeft. In deeze Kelk , dan

redclyk gezwellen zynde , is vervat een Blaas-

achtig Zaadpeulije , met een Nierachtig glad

H 5" bruia
II. DuL. z. Stuk.
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IV. bruin Zaad , als by E , en het driepuntige Blik-

AïDEEL,jg j^Qrnc by F, in dergelyke vergrcx)ting , voor.

Hoofd- Behalve de Anthyllis Asphaltoides , (misfchien

8TÜK. Aspalathoides

)

, die ik door den Ridder niet ge-

J^an vind inzyn Samenftel der Natuur; hoe-
'"^**

wel zy aan het Vlafchbladige Wondkruid fchync

naby te komen ; vind ik door den Heer N. U
BuRMANNUS nog maar ééoe Omnides , dat

is Stalkruidachtige , onder de Kaapfe Planten

opget'- kend : doch deeze hadt drievoudige Ey«
ronde Bladen en de end -Hoofdjes gefteeld; zo

dat die geen van beiden myn gedagte Kaapfe

Plantje kunnen zyn. Ook waren zy beiden

Heefterachtig en de Heefterigen van dit Geflagt

heb ik, als gezegd is , reeds voorheen befcnree-

ven,

A R A c H I s. Aard-EikeL

Een tvi^eelippige Kelk, orageboogen Bloem;

famengevoegde Meeldraadjes en een bultige,

dikke, geaderde. Lederachtige Peul, maakea

de byzondere Kenmerken uit.

T. Van dicGeflagcismaarééneSoortbekcndCi),

nfpnil groeijende zo wel in Oost- als Westindie. Men
ladifche/ heeft-

(i) Arachis. H. CUi. SU- Upu tis. R. Lugil,. SPO.

Aiac. idna quairifolia villofa Fiote lateo. Plum. Gen. 49.

EH. ET. P>a. T. j. f. 3. Senna tctraphyUa f. AbÜ congenct

hiidita M 'deiaspaiana. Plus Alm. 3*1. T. «o. f. 2. Cha-

miba'anus Japonici. RUMPH. Amb. IV. p. 4x6. T. i j6- Mun-
dubi MAjtcGB. £r«. 37 /8. Arachidnoide»Ameiicajja,Nl«-

•M.. Mtm, Pat. 1723. p. ,«,, ïj>.
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heeftze Jrachis genoemd o{ Arachidna, dat by IV.

THEOPHRASTüscen Plant was met Vrugten
^^Jfif/*'

boven en onder den Grond. By menigvuldige Hoofd^

Reis- en Landbefchryvers vindt men 'er, onder

veelerley uitheemfche naamen, gewag van g^'drS"'^'-
maakt. Dus heet zy Munduhi in Brafil, Ma-
noM in Peru en Mani in andere deelen van

Zuid- Amerika. In de Westindi5n, daarmen-

ze tot Voedzel teelt , noemen de Engelfchen

haar Earthnuts of Aardnooten , de Fran-

fchen Pijlaches of Amandelen ^ «i de onzen

Aardakers , dat zo veel als Aard -Eikels zeggen

wil. Men noemtze ook Fiendels, naar't Engel*

fche woord Pindds; om dat de Kern eenigszins

gelykt naar Pynappel - Pitten.

Iq 't Gewas fchync eenig verfchil te zyn. In

Ooftindie heeft men het uit Japan bekomen,

zegt RüMPH lus, wordende het, deswcgen^

aldaar Katjang Japon ^ dat is Japanfe Boontjes ,

genoemd, die hy echter met de Amerikaanfche

of Westindifche , by ons Kurasfaufche Aarda-

kers genaamd, gelyk ftelt. De Paters du Ter-
TRE en Labat hebben deeze omftandigdoch

wat gebrekkelyk befchreeven en afgebeeld ; ko.

mende zy in 't Ncerduitfche Werk van den

laatlten onder den naam van Fimpernooten voor.

De Heer Nissole, van Monipellier , ver-

beterde zulks en befchreef de Plant als volgt.

5, Zy heeft een regtcn witten puntigen Pen-

9t wortel , aan alle kanten Vezelig , die Stea-

j? getjes uitgeeft van omiraat een VoetJaogce,

n al.

II. Dmi.. Sxix,



1*4 DÜBBELDROEDERICE KrüIÖEN.

IV. „ allen behalve het middelfte op den Grond

Mxvfii!"« leggende, roodachtig, Haairig, vierkanc en

HoofD- 3, knoopig ; BladHeelen uitgeevende met twee

?> P^^r Ovaalachtige Bladen , van anderhalf
jTuKHtan-^^ Duim lang en een Duim breed; boven bly

groen , onder witachtig. De Bloemen, uit

„ de Oxels deezer Biadlleelen, tusfchen twee

3,
Stoppeltjes, voortkomende, zyn insgelyksre»

delyk larg gijlleeld. Zy hebben een Vlag van

„ grootte als eens Menfchen Nagel , met Vleu-

5, gels en een dubbelen Kiel, waar tusfchen

„ zig de Styl vertoont, gelykende naar een ge-

„ tand Peperhuisje." Sommigen van deeze Bloe-

men zyn met Meeldraadjes voorzien, anderen

niet , volgens L i « n u s.

„ De Styl kruipt , na 't bloeijen , in den

„ Grond , en wordt een vuilwit Vliezig Peul-

„ tje , met verfcheide ftreepen , hangende aan

3, een Sraartje van ruim een half Duim lang-

te. Deeze Peultjes zyn anderhalf of ook min-

3, der dan een Duim lang en ongelyk van dik-

a, te, aan de enden doorgaans dikst, in 'tmid-

„ den wat gekneepen, en loopen dikwils uit in

5, ctn kromme ftompe punt. De meellen be-

vatten in twee holligheden twee rondachtige

„ Pitten , met een bruin Huidje bekleed als een

5, Amandel, dat zwart worde, wanneer dc

5, Vri gt veroudert of verdroogt. De zelfflan-

„ dikheid is wit en vettig, de Smaak laf en

s, eenigtrma te raauw , gelyk öie van groece

„ Cicers» of drcoge Erwten."

Ve
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De befchryving deezer Peu'en komt met de IV-

myoen overeen. Volgens R ü M p h i u s heeft

menze in Ooftindie een halven Vinger lang en Hoofd-'

fomtyds met drie Keeften of Pitten, welken stuk.

men aldaar gebraden cf geroost by de Thce^^.^'^**-

gebruikt tot Verfnapering ; doch zy zyn droog

van Smaak en floppende of hard om te vertee-

ren , gelyk onze Amandelen en Hazelnooten.

De Negers houden 'er veel van en teelenze op

hunne Kostgronden , zo in onze als andere

Europifche. Volkplantingen. Van Ibmmige Plan-

ters worden zy ook geteeld , tot mefcing vaa
de Zwyncn en tot Aas der Hoend-ren. Men
perst 'er een OHe uit , weinig te kort Ichie-

tende by die van Amandelen, en dus zo wel

tot Spyze als tot Goneesmiddelen dienftig. In

Karolina worden decze Aard -Eikels zeer veel

gezaaid (*).

L u p I N u s. Vygebcx)n,

Een tweelippige Kelk ; vyf langwerpige

Meelknopjes ,
vyf rondachtige , en een Leder-

achtige PeuU Dus komen de byzondcre Ken»

nierken voor van die Geflagt; waar io de ze-

ven volgende Soorten vervat zyn.

( I ) Vygeboon met overhoekfe Kelken zonder r.

() Phil. Trant. for. «7*9. VOL. LIX. P. i. p. 179. vcadc?^^*

(i) Lupinus Cal. alcemis inappendiculatis atc. Syf}. Nat,

Xll. Oen. 86f. p. 4«i. f^'g- XI»- P- Hi- Mill. n,[l. T.

170. f. I. KALu. /fm. lU. p* 9(. GBON. yiri, 104. Lu-

SL DilL. X. STBS.
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- Byhangultjes : de Bovenlip uitgerani j di

^ Onderlip geheel

In Virginie groeit deeze Soort van Lupinen,

die in Geftake met de Europifche kleine blaau-

we overeenkomt , doch de Kelken zonder by-

hangzeltjes of zydblaadjes heeft, en bovendien

verfchilt door een overblyvenden kruipenden

Wortsl. De Bloemtrosfen zyn zeer langen de

Bladen befcaan uit agt Lancctvormige fcorape

gladde Blaadjes, Straalswyze op den Steel ge-

plaatst. Zy groeit 'er op zeer magere Zand-

velden en fchraale Gronden tusfchen het Ge*

boonite, vertooncndc zig in 't Voorjaar fraay,

door haare paarfch blaauwe Bloemen , welke

van het Vee, inzonderheid van de Paarden , dik-

wils afgegeten worden.

(2) Vygeboon met overhoekfe Kelken, zonder

byftangzeltjes : de Boyenlip geheel, de On-

derlip drietandig,

Deeze maakt de gemeeneZaay- Lupinen uit,

die witte Bloemen hebben en groote Haauwen

met witte platachtige Scbyfronde Zaaden, als

pinas Ra*, reptattice perenni. R. jsi- Moais.

U. p. %7' S. 2. T. 7- f. 6.

(z) LupiKut Cal. alt. laappend. atc. Ma. Mti. sj». H.



D I A D ï L P H 1 A.

Erwten, Volgens den Latynfchen naam noemen IV.

fommige dezelven IVolfsboonen , in 'c Franfch ^^f^^
Lti^inS) in *t Engelfch Lupines; doch gemeen- Hoofd-

lyk, als gezegd is
,
Fygeboonen : 't welk vreemd ^^"'^^

Voorkomt, daar dezelven zo bitter zyn; doch^^^^/"'*"

in warm Water tr^kt 'er die bitterheid uit en

zy worden niet alleen eetbaar, maar zelfs zoet-

achtig van Smaak. In Italië worden zy veel toe

Spyze gezaaid ; a^s ook om de Landen vet te

maaken , zo fommigen willen ; doch het is een

zwaar Voedzel , dat Winderig maakt en dus

niet dienOig dan voor het Arbeidsvolk ; hoewel

de oude Wysgeeren doorgaans hunnen Knapzak

daar van vol hadden. Geweekt zynde, en dan

mooglyk geplet , werden zy tot een Soort van

Penningen inde Schouwfonlcn gebruikt (*). In

Barbarie was men gewoon de Runders daar me-
de te meften. Het Meel van Lupinen behoort

onder de weekmaakendeenoplosfende Middelen^

Het Afkookzel dient tot Wondzuivering en in-

genomen doodt het de Wormen-

Cs) Vygeboonweï halfgehranjte Kelken , die by^ ^ nr.

(*) Deere ooemdè men, deswtgen , Nummi Ctmici , en

h:«l van h«t ijuid diflent jEra L%oinis^ by HOBATIüS; a!*

cttk h« fcheitECnde by Fl vutos: Maarnto h«c pinguts fi-

mnt Auro in B.rharia Bovti. Men hcefr dit verkeeidelyk

la Ervt veraadcid . geiyk Voatiin aanwyst , ea dau uit

dwaaslyk her volgende op^emiakt .- SfUi igwrant , fitii

üfitnt Erva Lupinls. M»nt alt. 44'.

(ij I,Mpin»f Cal. lenuvcinaUattf appesdicuhtis Are. ft.
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IV.' hangzeltjes [hebben ; de Bovenlip tweedee»

^x?m?" ^« Onderlip bym drietandig.

^üK,° Deeze voert den bynaam, om dat het Zaad

T/wwiaw-geftippeld is , en de Bloemen zyn ook uit den

rooden en blaauwachtig paarfchen bont , de

Blaadjes Liniaal. Zy valt zo hoog niet als de

voorgaande , welke fomtyds meer dan een Eüs

opfchiet. Deeze Wilde Lupinen groeijen ia

Italië en de Zuidelyke deelen van Vrankryk, op

de Akkers, onder 't Koorn.

i^-. (4) Vygeboon met overhoekfe Kelken , die

bi^fSLT byhangzeltjes hebben ; de Bovenlip tweedee»

Ruige. lig^ Je Onderlip drietandig.-

Op de Griekfche Eilanden , in Provence en

in Spanje, is dcc^te gcvuuueu,aie wciuig van de

voorgaande Soort, dan in het gemelde en in de

ruigte verfchilt. De geheele Plant, naaraelyk,

is bekleed met rosfe Haairtjes, zelfs de Zaad-

peulen ; de Blaadjes veerbreden naar *c end en

zyn dus Spatelyorraig ; de Bloemen blaauw-

achtig,

(5)

Clijf. 499. Ups, 367* Lttpinus fylv. Fl. coeraleo. C. B. Pin.

S48- Lyp. fylv. El. purparco Semine totundo. J B» Uijt.

Hifi. 11. p. 291. Segetum fylv. Lup. Fl. coeruleo. LOB, l«'

{l) Lupinut Cal. alternis appeudicalatis Sfc. H. Oif-^p*-

Ups. *09. Lup. perejiinu» major f. villofus cocruleus «a*

jor. C. B. 3+8. Prtdr. 148. Lup. exoticus hirfutisii-

nus. J. B. Hi^. U. p. 3S9. Lup. lanuginoius lacifolius hu-
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(5) Vygeboon met gekranfie Kelken, die by- IV.

hangzeltjes hebben ; de Bovenlip tweedee^ ^xvm^
iig, de Onderlip geheel. Hoofd-

Van de voorgaande heeft deeze de Gcfialte , v.

cn is ook geheel Haairig, maar heeft de Bloe- ^"5"'

men roodachtig wit, met de Vlag in 't midden "^^"S-

rood 3 de Bladen Lancetvormig ftompachtig.

(6) Vygeboon met overhoekfe Kelken , die vr.

byhangzeltjes hebben , de Bovenlip twee-f;^^^^''^"

deelig , de Onderlip gehseU
dilir^^'''

(7) Vygeboon met gekranfie Kelken i ^y-

hangzeltjes hebben; de Bovenlip tweedse* Geefe.

lig , de Onderlip drietandig*

Crootelyks verfchillen deezc , waar van de

eerfte Smalbladig is en de Bloemen blaauw ; de

andere brcedbladig en dezelven geel heeft. Zy
worden beiden in de Bloemtuinen gezaaid, zo

V7g\ als de meefte voorgaande Soorten , wild

groeijende in de Zuidelyke dcelen van Europa.

Men

(s) Lupinus Cal. verdciil. appcndic Sec. Lapinm p«c-

g,inusn.ajor.Florc vana. Hebm. „6.

fój Luplr.us Cil. alrernis appendic. Hc. Lup. anguftifo*

Bote. Riv. T(tr.

(j) Lupinus Cil verticill. &c. U. CHff. Ups. R. Lui^di,

r,C>-. GOUAN Momp^ Lup^nus fylv. Flore luteo. C. B.

Pin. 348. Lup. Fl. lutco Scm. compresfo vario. J. B. Hift,

II. p. 291. BARR. lojl. DOD. /'fw^r. Jjo. LOB. /f»
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IV, Men vindtze by W e i n m a n n ,
op Plaat ^174,

Afdeel, zeer fraay met haare Kleuren voor^eflcld.

Hoofd* Lupinen zyn geen onaartige Bloemplan-

«TUK. ten, inzonderheid de laatstgemelde Gcele, die

Timman- niet alIecD fchoone Bbcni - Aairen heeft, maat

ook een aangenaamen Reuk. De Bladen groei-

jcn in allen Straalswyze op den Bladfteel , die

zeer lang is , en hebben in fommigen de ei-

genfchap, van zig 's avonds famen te trekkea.

Die Kaapfe met eenvoudige langwerpige ge-

haairde Bladen , te vooren als eene Soort ge-

boekt, is thans uitgemonfterd (*),

Voorts vcrfchillen zy kragtig door het Zaad;

doch , de onderfcheiding by den Ridder alleen

genomen zynde van de Kelken , is het zonder-

ling, dat zyn Fd. 'er geene heeft, die de beide

Kelklippen onverdeeld hadt ; hoedanig de Heer

G E R A u D de Ruige in de Bosfchen aan den

Zeekant van Provence waarnam. In Egypte

vondt de Heer Forskaohj. dat een derge-

lyke werdt aangekweekt , daar het Volk de

Steelen raauw van at, als die gefchild waren

,

en de Boontjes tot Spyze kookte. De Arabie-

ren noemdenze Termis en hier van zyn bynaam (f).

Hy merkt, dat zonderling is, aan, hoe men de

Kolen van dit Kruid, als ongemeen ligt zynde,

al-

(*; Lupinus integrtfolius. Sp. Plnnt. loitf. jiai.

VI. Afr. 43.

ft) r^upinut (Tirmis) Calycibas alteinis appendlcalatls ,

L^bio uuoque integio , acuto. FUr. ^gypt. Arak.
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aldaar tot het maaken van Buspoeder gebruik- IV,

tc. Om die Kolen te bereiden , werden de Stee- ^xmu*
len digt by elkander in een Kuil geflopt , dan Hoofd-

Vuur daar op gelegd , en als het in brand was**^^^^^^^

aaDflonds met Aarde overdekt ; even als men^,i«.'

de Goudsmids - Kolen vervaardigt. Tot zes

deelen gezuiverde Salpeter , wcrdt van Zwavel

en van deezc Kolen , ieder één deel ,
genomen.

De Bloemen van dccze waren wit of blaauw^

Een andere, ook in Egypte door hera gevon»

den, die hy Gevingerd noemt, fcheeo nader met

de Smalbladige over een te komen; doch de

Bladen beftonden uit negen Wigvormige Blaad-

jes , cn de Bloemen kwamen aan Troswyze

Kransjes op enkelde Steelen voort , zynde wit,

geel en blaauw , gemengeld, Decze hadt eeo

overblyvende Wortel ; daar alle de andere Soor-

ten (uitgenomen de cerfte , VirginifcheJ Jaar-

lykfe Planten zyn.

Phaseolus. Klimboon.

Ik kome nu tot de befchryving van dit Ge-

flagt , in't welke alle die Klimmende Boonen be-

greepen zyn , wier Bloemen den Kiel, met de

Meeldraadjes cn den Sty]> fpiraal omgedraaid

hebben. Zodanig zyn 'er negen cn daar op

volgen nog zes niet flin gerende of windende

Soorten.

I 2
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IV. (O Klimboon met een windende Steng ^ ge-

^xvrn*"'
''^^^ tweeling! - Bloemen , de Blikjes klei-

Hoofd- ner dan de Kelk en hangende Peulen,

T. Buiten twyfel hebben de zogenaamde Rom^

Itfalh Turkfe Boonen, die met deeze Soort be-

Gemeene. doeld worden , den Latynfchen naam PhafeolüS

van Phafélus , een Vaartuig by de Romeinen

bekend j doch daar zvn onder de Ouden ge-

weest , die door Phafêlus een andere Plant ver-

Honden ; even als Dolichos door fommigen van

Phafeolos , beiden Griek Ich , onderfcheidcn werdr.

Het zyn doch Planten geweest van dergelyken

aart, als Boonen voortbrengende, die in groot-

te, Kleur en hoedanigheid oneindig verfchil*

den. Door Phafélus zouden zy een kleiner Soort

van Boontjei , en mooglyk die van Lathyrus,

vcrftaan hebben , en dus waren die inlandfch

in Italië of daar omfcreeks : terwyl de Pliafeo*

lus een uitheemfch Gewas maakte, aldaar van

ouds in de Tuinen geteeld wordende, en in de

Oofterfche Landen misfchien nog eer bekend;

dewyl menze uit Indie afkomftig rekent. Na-

derhand zyn zy door geheel Europa verfpreid,

on-

rt) Piafeolus Caule voluhiti , Flor. Racemofi» &c. Syjl.

Kat. XII- Gen. 866. p. 4S1. ^fg. XCII. p. 546. Phas. Rad.

aanul &c. Mat. Med. 351. R. Lugdi. 1^7. PhafeoIu« vul-

garis. Lob. h. 59- Clif. ,^9 Smilax Hort. f. Phafeoloi

major. C. Pin. 3ï9. fl,
Phafcolus punicco Flore. CorH,

Canai. i«4.-Phij. InJicus fiore coccinco feu punicco. MO-
mu. Hifi. II. p. 69.



D I A D E L P H I A. 133

onder den naam van Turkfche of Roomfche IV.

Boonen by ors; in Tuitfchland onder dien van h^fdJ"*
JVelfche Bohnen , Windhohnen of FafeoUn ; in xviu.

Vraiikryk onder dien van Haricots; in Engeland ^"^^^'^^

onder dien van Kidney - Beans ,
jaarlyks gezamd dria.'

wordende en ^ebrbikt,

DioscoRiDEs hadt deeze Plant reeds Smi- xiukfe

lax Hortenfis genoemd, dat is Tuinwinde, om^°°"*"-

dat zy zi;^ aan Stokken omflingert , gelyk de

Klokjes- Winde. Zonder Klaau wieren , iiaame-

lyk j weet dit Gewa^ zig even zo wel en beter

vast te houden als de Erwten en dergelyke

Planten» Het is driebladig of draagt aan zyne
Ranken op éénen Steel drie Bladen , van eene

fpits Eyronde figuur , en uit de Oxclcn komen
gedeelde Bloemtrosfen voort , van witte ofbleeke

Bloemen, daar dan hangende Haauwcnop vol-

gen, die meer of minder krom cd breed, ook
korter of langer zyn en ronder of platter. Dewyl
men deeze

, groen en nog weinig gevuld , inden

Pot fnydt , omze gedoofd te eettn , worden zy

gemeenlyk, by oüs
y Snyboonen geheten. Deeze snybo».

Scheeden, Haauwen of Hulfen , worden by de"*"-

Grieken Loboi genoemd en by de Latynen Lobi ,

wegens de hangende kwabbige geftaïte. Men
heeft 'er zeer groote breede van, die men Slag.

zwaarden noemt , ook Krombekken, welke ron-

der, fmaücr en dikker van Schil zyn; des men
van deeze lieffl de Boonen eet, die dikker,

malfer en mcnigvuldigcr in de Haauwen vallen.

De Kleur der Boonen is gemeenlyk wit, waar

1 3 van
II. Deel X. srxx
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ÏV. van menze Witte Boonen noemt ; doch men vindt

*x?ai!" 'er ook zwarte, roode, geele,gefpikkelde,ge-

HooFD- ftreepte en van gemengelde Kleuren. De
STUK. groene Snyboonen geeven een ligc en zagc
^^««dw

Voedzel, dat den Afgang bevordert; de verfch

Witte, gepelde jonge Boonen zyn ook zeer gemakke-

lyk verteerbaar en gezond: maar de drooge ou-

de Boonen zyn zwaarder Spyze,dienftiger voor

Arbeidsvolk ; anderszins dikwils Benaauwdheden

maakende of andere Kwaaien , byzonderlyk,

wanneer menze met weinig Boter en veel Zuur

gebruikt. Van veelen worden zy ook in Vleefch-

Ibp of Water gekookt en dus met lang nat, zo

men zegt, gegeten. Als een Geneesmiddel zouden

zy tegen *t Graveel verflrekken kunnen, zo fom-

migen willen.

Bonte Behalve de gedagte veranderingen is 'er een
Boonen. go^j.^ ^j^^ze Boonen

, weinig in Gewas ver-

fchillendc, doch met hoogroodc Bloemen, ge-

meenlyk Bonte Boonen genaamd of Piet Heins

Boonen ; om dat die beroemde Vlootvoogd de-

zelven , in 't voorfte der voorgaande Eeuwe

,

uit Amerika eerst in Europa overgebragt zou

hebben. De Kleur der Boonen is zwartachtig

cn Roozcrood , met zwarte Streepjes en Vlak-

ken. De Hulfen zyn dikker en ongelyker dao

die der anderen , tot fnyden onbekwaam ; doch

de Boonen , jong zynde , zeer aangenaam van

Smaak. Men houdt deeze Plant dikwils toe

lieraad aan Stokken in de Bloemtuinen , maakt
*er Prieelcn van , enz.





Diadelphia;
(a) Klimboon , die de Haauwn halftnaans- IW

wyze als Houwmes/en heeft en effen,
''^xvn*^*

In Bengalewas deere waargenomen , die de^^uK^"
zydelingfe Blaadjes aan de buirenzyde eens zo ir.

brc d en de Bloemen zeer klein en groen hadr. £t^{";r*

De Boontjes waren Eyrond, famengedrukt ge-naif"a»ns-

ftreept- Ik oordeelde Plant, welke ik "'"t Oost-^^"

indie ontvangen heb, in Fig. i , op Plaat LXIII. -f's- 1.
*.

afgebeeld , en wegens het Loof en wegens de

figuur der Haauwen , hier mede overeenkom-

ftig(*> ^

(33 Kümboon , die de Vlag der Bloemen
^

iir.

omgejlagen en met de Kelken eenkleurig'

heeft, lige.

Uit Afrikaanfch Zaad geteeld hadt deeze io

't laatfte des Jaars 1736 in de ClifFortfche Tuin
gebloeid. Zy is , oiettegcn (taande haare onbe-

vallighcid , door den Heer J a c q,ü j n in afbeel-

ding gebragt. Aan een zeer hooge windende

Steng draagt zy hier en daar Bloemen, waar

fl) Phafiolus Caule vol. Flor. Vexillo &c. H. Cliff. Sfü

]ACQ. Hort. T. É6.

I4
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IV. op groote Haauwen volgen , mee Zaaden die

^°m^* roodachtig zyn geftreept. De Bladen zyo langer

HooFB' dan in de gewoone Klimboonen , hec middelfte

ixüx.
(jfjg Eyrond Lancecvormig,

(4) Klimboon met de Bloemfieelen eenigermaO'

Vhoftoius
Hoofdig vergaard; de Zaaden vierhoe»

Tofino/us.. kig Rolrond en ah gepoeijerd-*

Keelige.

Een Oostindifche, welke de Bladen hoekige

als die van Klyf heeft en Roozekleurige Bloe-

men maakt deeze Soort, Baniream genaamd;

by de Javaanen*

Klimboon met de Bhemfieehjes dikker

Veydiiattts. dan de Bladfieelen tot Hoofdjes vargaard;
Giootviag. Vleugels eenigermaate Zeisfenvormig

wanjlaltig; de Haauwen Liniaal geflrekt*^

De grootheid van de Vlag doet deeze, dier

van de Havana af komttig is, uitmunten. Zy
heeft welriekende Bloemen , en is een Plant,

die als in 't midden ftaat tusfchen dit en 't vol-

gende Geflagt. De Bladen zyn langa fmal en

luig , volkomen Lancetvorraü.

fó)

(4) Tbaftoht Gaule voL Ped. fubcapitatis &c. H. Upu
£14. Phas. percgiinus Fl- Rofeo, Sem. tomcntofo. NisS.

Mem. 1730. p. J77. T. 4:- Phas Ind. Hederx folio angu*

lofo. RAJ. Supp/. 34 S. BURM. Fi Ind. IJ 7.

(j) Phaftelui Caulc vol. 1'cdunc. Petiolo crasfioribas

lACQ. H»rt. T. 10:. R. Ugdl,. 3*7. N. 4» Phas. FI. odora-

to, Vexillo aiop'o patulo. DiU.» Eith, f. soz.
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(63 Klimboon met Hoofdjes • Bloemen , die ge- IV,

blikte Kelken hebben en zeer groote uitge-^^^f^^»

fpreide Vleugels ^ de Bladen langwerpig HoofI^^^

driehoekig. nvz,
g

De Vleugels van de Bloem, die eene Kleur ;J;t£ïl
als bleekroode Wyn heeft, zo D i LLEMUsCpwe»^
meldt , zyn in deeze zeer groot, 'c Gewas , dat

windend is , bereikt, gelyk in de voorgaande,

drie of vier Ellen hoogte. Het heeft zync af-

komst uit Karolina,

(73 Klimboon met los geaairde Bloemen , de vrr.

Vleugels zo lang als de Vlag.
Lan'viw

Aan de Bloemen van dcezc , die uit den^^^*

paarfchen blaauwachtig of Violet zyn, geeft

DiLLENius breede lang uitgeftrekce Vleugels.

*c Gewas is als der gemeene Klimboonen, maar

de Haauwen zyn fmal en klein , bevattende Nier-

achtige Zaadjes.

(8; Klimboon, half windende , met geaairde vin.

Bioe^;;;*''""

VWgiflirt.

(6) Pba/eolus Caule vol. Fl. Capitatis, &c. Thai. Radice

annui «cc. R. LugS, N. S' Fhas. fl. helvolo , Alis

amplis paraas. Dill. Elti. f, 300.

(7) Phafetlui Caule vol. Flor. laxe Spicatls &c. Phas. Fl.

pnrputeo, A is amplis longe ptocenlis. Dill. Elih. f. jo3.

(i) Phafeolut Ciule femi . volubili , Flor. Spicatis &c.

Mant. 100. Phas. ftrumofl Radice. Am. Aead. IT. p. J4.7.

Phas. Batbadenfis ereöior , Siliq. anguftisfimi, Tinaoriu».

Dill. Eltb. i. joi. phas. fubhüfutus Aracr. exitiofus. Pj.uk.

Alm, 2,0. T. 214, f. a.

I 5
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IV. Bloemen, onggblikte Kelken, groote uitge-

^xvnl^ /joref^fe Vleugels en Eyronde Bladen.

m-ük!^' In Zuid . Amerika en op Barbados groeit dee-

TitnmaK'Ze , die een opftaande Steng heefc van drie

Wit. Voeten hoogte, dan verder windende, en drie-

voudige Bladen , welke naar die van de Stin-

kende Klaver zwecmen. By avond voegen zy

zig, op een byzondcre manier, tegen den Steel

en met denzelven tegen de Steng aan ; tot be-

fchutting , als 'c ware, van het VrugtbeginzeU

De Blocraftcelcn zyn een Voet lang en hebben

een Aair van tweelings - Bloemen , met Cylin-

drifche Kelken , de Vleugels driemaal zo groot

als de Vlag , rood van Kleur. Zy draagt zeer

fmalle Haauwen, waar van het Zaad Vergiftig

is : want die van Barbados noemcnze Killwench,

dat is Hocredood , en Fuddlefish , als de Vis-

fchen dronken maalcende. Ook fchynt zy tot

verwen aldaar gebruikt te worden.

p"/«/«x
Klimboon die de Vlag met den Kielfpi-

Corlcaiia. raai omgewonden heeft.

nigc- Wegens de zonderlinge omdraaijing der Bloem

,

die eenigermaate naar een Slakhoorn gelykt

,

heeft decze den bynaam. Zy is uit de Indien af-

kom-

(9) Thefedui Caiile vol. Vexill.'s Caiin^qae fpfraHter con-

Ohu T. 9+. Raj. Uijl. i«9o. Bü«M. Fl. Jad. üS.
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komftig , zynde door de Portugeezen eerst in TV.

Italië gebragt , en federt , als een byzondere

zeldzaamheid , in de Europifche Kruidtuinen Hoofd\

aangekweekt, 't Gewas blyft over , en klimt ,«tuk.

op de manier der Snyboonen , doch zo Uerk

dat men 't,in ééne Zomer, tot vyftien en meer

Ellen hoogte heeft zien komen. De Steng is

Houtig en Takkig ; de Bladen als gewoonlyk

Triumfetti heeft de Bloem omftandig be*

fchreeven.

(10) Klimboon met een opfiaande gladde Steng y x-

Blikjes grooter dan de Kelk en Imngende ^nliulT

famengedrukte rimpelige Haauwen. ^wg*

Laage Turkfche Boonen noemt men deeze

,

die ook uit Indie zouden afkomdig zyn ; mede

een Jaarlyks of Zaay- Gewas, dat wicie ofpaar-

fche Bioemen heeft, draagende in lange ronde

Haauwen Boontjes die wit zyn , of roodachtig

bont en van verfcheidenc Kleuren- Zy worden

ook Italiaanfche Boontjes genoemd. Men kan

ze ruim zo goed tot Spyze gebruiken als dege-

meene Witte Boonen : want zy zyn aangenaa-

mer van fmaak.

(II)

(10) Phafiilus Caalc ereaiuscalo Iivi &c. Am, ^cad. IV.

bita nigricante. J. B. Hijl. 11. p. 3J«- Smilax Siliq. furfutn

rigente f. Plias. parvus Italicus. C. U. Pin. J39. BURM. fï,

InL Jj».

II* DUL. X. STUK,
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IV« Cu) Klirabcon met een cpjlaande ronde Steng

,

"^xl^iH^
Hoofdjes 'Bloemen en Cylindrifche Haaw

Hoofd* ven horizontaal.

STUff.

XT. Dit is een klein Oostindifcli Gewasje , dat

BooDtjes niec grooter dan Vitfea draagt, meest

Geftiaaide-ligt groen , anderen bicck geel , vaal of Lever-

vcrwig en Ibrnmigen ook zwart. Zy worden

Kadjang Kitsfil genoemd van de Javaneezen,

Deeze groene Kadjang dient niet alleen met de

anderen, welken ik ftraks befchryven zal, tot

Proviand der Schepen en Voedzel van den ge-

meenen Man ; maar zy wordt voor de befte

Soort gehouden , zynde ligcer verteerbaar en

veel malfer dan de grootere Soorten van deeze

Boontjes,

XII. Cl 5) Klimboon met een op/taande hoekige fte-

Kadeife?
^^^^^^ "^^^"^ ^" hangende ruige Haauwen,
die een kromme Punt hebben.

xiiT. (ï3>) Klimboon met een bogtige ronde ruige

'mSSc.
Steng en Haauwen, in Hoofdjes vergaard,

(ii) Fhafcülui Caulc cteao tsreti &c. AU, Smkh. 174»

•

p. 201. T. 7. f. Phas. Zeyl. Siliq. radiatim digeftis. DlLt.

EUb. f. 304. Phafeolus miqiraus. RUMPH Amb. V. p. jJö*

T. 139. f. 2. BURM, FL Ind. 158.

(11} Phaftolui Caule eteclo angulofo hispido &c. W. C/«;^.

499. R. hf^giy- 367- Zeyl. 2ÜO. GBON. Oritnt.il7.VhzS'

KUMFH. Amh. V. p. jgg, T. 140. BüRM. FU Ind. lyS.

Ui) Pbaftolu% Caule flexiiofo tereii hirfuto. Leg. C?pit.

Iiirtis. Phas. hirrutus flexicaulis Mungo afiïfiis Madeiaspat.

Caale rcteti. Pi.uk. Alm. zoo.
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Weinig verfchillen deeze twee Oostindifche , IV.

de eerfte Max gebynaamd , volgens den Arabi- afdeel;

fchcn naam , de andere Mungo volgens den Per- hoofdI
liaanfchen. Het zwarte Zaad, naar Koriander ^tuk.

gelykcnde, dat de Kadelie wan R u m p h i u s

voortbrengt , wordt gegeten en gekookt als de
gedagte Boontjes^ maar is veel flegter Voedzel

en bitterachtig. De Sineezen maaien *er Meel
van , daar zy Riempjes van maaken als de f^er-

micelli der Italiaancn ; dienende ook om in

Vleefchnat te kooken,en dan niet onaangenaams

Zy zyn de lymerigftcn van alle de Kadjang-

Boontjes. Het Zaad der Mungo wordt, aan de
Vaüe Kust van Indie , gebruikt tot Paarden-

Voeder, en het Afkookzel dient, als Gerllewa-
ter, in Koortfen. Avicewna geeft 'er deo

naam van Meiske aan,

(14) Klimfaoon mee een opftaande Steng en
j^^,^

Lancetyormige Bladen*
/Cfl^'"»?'

Op Jamaika is deeze wild groeijende gevon- smaibiadi-

den met een groote hoogroode Bloem. Zy8«-

werdt, doorSLOANE, by de Lathyrus verge-

leeken en draagt fmalle Haauwen, volgens de

waarneeraing van B r ow n e.

Met de bepaaling fchyat volmaakt die ^a- japinfchc.

(14) PhaftBlui Caule erefto , FoHolIs Lanceolatis. Phas.

minor eieaus Prateufis, Föliis oblongis &c. -BUOWM Jam.

asi. Phafeolus ac^us Lathytoidcs. SlciN. Jam, 71. H,Jl,

X. p. »8,. T. 116. f. I.

U. Dksl z. stuk.
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IV. pmfche overeen te komen, waar van ik de Af-

^xvint*
beelding in fïg. 2, op PlaatLXIlI. gegeven heb.

Hoofd* Dat dezelve een flingerend Gewas zy , is uit de

TUK, geftalte van den Tak , dien ik daar van heb,

«Ji"""'"
i"^' Knietjes voorzien en in Leden verdeeld

,

niet waarfchynlyk.

Kaapfchc De Heer N. L. Burmannüs geeft een

Soort op, onder deKaapfe Planten, die de Steng

overend ftaande , met Knietjes en geftreept

heeft , de Haauwen faniengedrukt
, plat en de

Bladen Eyrond Lancetvormig (*}.

XV. (15) Klimboon met een opjiaande Steng en

^spuiV'
Klootronde Zaaden , zwart genaveld*

"^Rondiiw- De Kogelronde Boontjes, wit van Kleur met
•^'2'* een zwarten Navel , onderfcheiden deeze , die

onder den naam van Caravances op Jamaika en

in anderen dcclen der Wcstindiën , na 't Regen-

Saizoen, gezaaid worden.

DoLicHOs, SlingerbooD»

In dit Geflagt heeft de voet van de Vlag

twee evenwydige langwerpige Eelten, die de

Vleugcis van onderen famendrukken.

Het bevat eenentwintig flingerende of zig

omwindende en vyf overend ftaande
,
byna alte-

maal uitheemfche Soorten , als volgt,

(O

Phafeolus Capends. F.Vr. Cap. Prodr. p. ir.
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CO Slingerboon mn Hiaumn als Houwmes- IV.'

Jen , di Zaaden Eyrond met een gehoogen ^"Sn^u'
Navel aan end. Hoofd-

stuk.

In Egypte groeit deeze , Lahlah genaamd ,

die 'er , volgens A l p i n u s , een Boomgewas
.

maakte , dat honderd Jaaren en langer in *t leven fchc?^^"'

bleef, zynde geduurig groen. Dc Boonen, in

lange breede Haauwen vervat , waren zwart of

rood , en dienden tot Spyze , wordende het

Afkookzel met Saffraan , tot Borstkwaalen ,

verwekking der Stonden en Waterloozing
, ge-

bruikt. Ook fpeelde het Gemeene Volk met

deeze Boontjes ; waar van de naam
, (dewyl

Laah by dc Arabieren Spel betekent, J zoVes-
L I NG i u s oordeelt, afkomftig kunnen zyn.

De Heer Has selqü i st , die in Egypte

waarnam , hoe men dit Gewas aldaar tot he-

kleeding van Afaakken , Prieelen cnGaandcryëa

in de Tuinen en aan de Huizen gebruikte , merkt

aan , dat hetzelve aldaar van buiten fcheen in-

gebragt te zyn , misfchien uit Indie over Euro-

pa : aangezien men hetzelve 'er , in de Land-

taal , Fül Frangi , dat is Europifche Boonen ,

roem-

(i) Dolkbei volubilis , Legum. ovato • Acinaclformifmi

&c. Sy/? Nat. XII. Gen. SSy- P- 48»» ^'K- P- 547-

R. Lutdh. 368. COTJAN Monsp j6j. H. Ufs. ii*. HAs-

•BL(^. Itin, 4Sï. Phafeolu» «gyptiicus nigro Semtne. C. B.

Pin. ï4t. ToüRNF. Inft. +14. PliM. nig« Labla'). Alp.

''£gypt. 74. T. 7S» VE3LIÏIC. p. 27.

!L DMU X.

!
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noemde. Hec bloeide aldaar in de Maand Sep-

' tember. Ue Peul was aan de Rug ruuw , vaa

onderen bezet met veele kleine pukkeltjes. Dc
Steng is ook ruuw : de Bloemen komen by KraDS<

* jes, van vier of vyf by elkander, voort; don-

ker paarfch of wit, en 't Gewas heeft met dat

der gewoonc Turkfche Boonen veel overeen-

komst.

In de Europifche Tuinen is het een Zaay-

Plant , die naar de gewoone Turkfche Boonen

veel gelykt , hebbende de Steng ruuw en de

Bloemen komen byna aan Kransjes voort, van

vier of vyf by elkander, donker paarfch of ook

wie van Kleur. Aan den voet van ieder Blad zyn

Borftelige Blikjes , doch aan de Kelken komen

zy Eyrond voor cn vry groot.

(2) Slingerboon met hangende Rolronde Haauj
' wen , die dik zyn , de Blocmjlcelen

regt, veelbloemig*

PHIüSi M
Van de Chineefche Boontjes

Katjang Sina genaamd , verhajJp K o m p

dat menze in Nederlandfch Indie aan Itokkea

plant, gelyk de gewoone Snyboonen , waar zy

zig met dunne taaije Ranken om winden , en

daar by oploopen , hebbende de Bladen wat

fmaller en glad. De Bloemen zyn wit ofpaarfch-

achtig en hebben de Vlag agterover geboogen.

Maar
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Maar in *c byzonder muntcD dceze uit door de IV,

ïangte der Haauwen, die zig als Kraalkettingen
'^Jï-if,!"

vercoonen : gelyk dit by ons ook in de zoge- Hoofd-

rjaamdePrincesfe-Boontjf s plaats heeft ; hoewel*^'"^*

2y maar ééne holligheid hebben ; welke Boon- drij."^"'

ijcs omtrent van die grootte bevat, zeer aan-

genaam van Smaak cn wit of rood van Kleur.

Men eetze 'er op ucrgelyke manier; naamelyk

de groene Haauwen aao üukjes gefneeden , dan

in Water gekookt en voorts begooten met een

vette Saus.

Van deeze beiderley zyn my de Haauwen van

Batavia toegezonden , die ik in Liqueur bewaar,

hebbeode omtrent de langte van een Elle ea de

dikte van een Pink , gelyk Rumphius zegt:

't Gewas fchynt men in de Koninglykc Tuin,

te Montpellier , te hebben of gehad te hebben.

Cs) Slingerboon met Rolronde ruige Haauwen, ^u.^^

die aan 't end een Elsvonnig krom Na- Uncïnait'.

geitje lieUen; redbhsmige Steeltjes en een "3=^'t;='

Jlekelige Steiig.

(4) Slingerboon met byna Rolronde Haauwen,
Tropswyze vergaard, aan de tippen krom

en holrond* Dus^

(j) Dclhö»^ volüb. Legum. Cyilndr. hirfutls, &c. Phas.

(4; Dilichoi vo!uS. Legum, Capir. fubcylindr. spice re-

curvo soncavp. H. Ups. 014. .ÏACC^. Htrt. 23. Cacara ni.

FM. RüMPH. Amb, V. p. 3 81, T. J}8. BUBM. Fl. hd. p.

IJ. DIIL. X. SiCK.

Unguicul^i-
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IV. Das worden deeze beiden oo'^erfcheiden , waaf

^xvm!" van .de eerfte in Wcstindie , de ander in (^ost-

Hoofd- indie groeit , zyn deeze laatfte de Zwarte Ca-

*^uK.
carev'dü. Rümphius, dus genaamd, om dat

^7«««flB-^g
rype Boonen zo zwart zyn als Git. Raauw

zyn zy , gelyk de Turkfche Boonen, zeer on-

gezond en voor het Vee vergiftig ; doch men

kanze , door io Water weeken en opkooken

,

tot een goede Spyze maaken. De Javaanenroo-

ften of braadenze in de heete Afch en ceten ze

dan , als 'er het zwarte Velletje afgefprcngcn

is , uit dc Mand of gebruikenze tot eenige Me-
dicyn»

V. (5.) Slingerboon met ZaMachtige Haauwen,

Er^ff^s'. ^ ^^^i ^^^^ hebhnde, de Zas-
^zabeiach- den met een Dopje bekleed*

Op Jamaika groeit deeze , die Zeer groote Boon ,

met Zabelachtige Haauwen, en de groote Naad
wedcrzyds met een uitpuilende Rib, het Zaad
wit en in een Vh'esje beflooten > van B r o w n e

en S L o A N E getyteld wordt. Het Gewas fchynt

overcenkomftig te zyn met de Houw- Mes Bom
van Rümphius, misfchicn in Oostindie over-

gebragt ; als gekweekt wordende op Java cb

(,) Dtlkbo^ wo\ah. Leg.^GIacï. Dorfo tricann.tij , Sem,
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andere Eilanden , om de Boonen tot Spyze te IV.

gebruiken. De Haauwen , zegt die Autheur , zyn ^^viu"
een Handbreed of een Span lang , twee Duimen Hoofd*-

breed, fchaars eeo Pink dik, plat, in eenige*"^"^*

Bulten verdeeld , aan dc kanten wat hoekig en ^rZ''"''"

met fmalle Vlerken gezoomd. Ik heb 'er zoda-

nig eenc van meer dan een Voet lang en ander-

half Düim breed , een Vinger dik , cn dus ge-

lykende naar onze grootfte Haauwen , die men
Slagzwaarden noemt; dertien Boonen bevatten-

de. Een andere van dien aart , welke ik heb

,

gelykt volkomen naar een Halve Maan, bevat

zes Boonen , gelyk R u m p h i u s van de zynen

zegt, cn heeft c.^n krom Nageltje oF haakig

Puntje, gelyk de voorgaande Soorten. De ver-

fpreide verheven Rimpels, daar Linn^us
V2n fpreeltt , zyn zeer zigtbaar in deeze.

(ö) Slingerboon met Fliezïg vierhoekige Haau- vr.

wen, utfJitru-'
Mus.

Behalve die zonderlinge gefteldheid der Haau- vierhocki?

wen , onderfcheidt zig deoze door haaren Knol-^*'

achtigen Wortel. Zy loopt by Stokken op , ge«

lyk andere Klimboonen , en heeft de Bladen

glad , de Bloemen zeer groot. De groene Haau-

wen worden aan flukkcn geiheeden en gekookt

ge-

(6) DoHcl^Bs volah. Legiim. Membranwo-quadrJnguia-

T.üRM. Fl. Ittd. is9* An Lobus percgtinus Cattil.igineus ?

CLUS. E»et. Lib. 3. Cip. 9.

Ka
II. DrnEL, X, $TUM.
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IV. gegeten , als ook de Wortel , doch de rype

^^xmi* ijoonen zyn bezwaarlyk te verceercn. Meo
Hoofd- noemtze op Java Catjang Botor, Ik heb 'er

STUK. Haauwen van, die iny overgezonden zyn, om-

trent een Voet lang.

VIT. C7J SÜDgeiboon met byjia Rolronde y gïüdds

,

fes^uipeda-
^^^^ IdTige Haauwcn,

AndetHalf- De langte van anderhalven Voet en daarbo-
o«tfe.

m^Ldkt decze Haauwen doch niet langer,

dan die van de Sineefche SHngcrbooncn , voor-

gemeld. De geftalte is ook als der gcwoone

Klimboonen, Zy vallen in Amerika.

yjj^^ (8^ Slingerboon met getroste ruige gelyke

Aiihftntus. Haauwsn , de Zaaden met een Klepje omr

ge.
^ ringd, de Bladen wederzyds glad.

In grootc Eerg-Bosfchen, op 'c Eiland Mar-

tenique , en aan de fteile Oevers van Beeken ,

groeit deeze Soort , die de hoogfte Boomcn be-

klimt, laatende uit derzeiver Loof zeer fraaije

Bloemtrosfen aan de enden van Steden , die

fomtyds wel twaalf Voeten lang zyn , tot ver-

maak der reizende Luiden, nsderhangen. De
Bloemen zyn paarfchachtig blaauw , met een

geelen Kiel, van eene wonderlyke figuur; de

Haau-

f7; n,l:ci,^ volub. Lejuni. fiibcylindr. Ia:vibus longliC-

(8) Dtlicèis rolub. Legum. Racemoils liiriis iqualibus
«fc. jAcq. .4mer. 27. nijl. 103. T. zij. Hert. M»L VUL
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Ilaauwen gelykcn veel naar die der vol^^cnde IV,

Soorten. ^^^^^

Cp) Slingerboon met getroste Haau-iven , dis de,

Klepptn bym gekield en ruig hebben , met

drie Bloemjleeltjes by een.
J^fJ;''

(10) Slingerboon met getroste HaauwenyLan'^^"^^^^^

cetvormig overdwars gejlmfd, de ^^^^^^
j^^^^'^'^^

zwart gerir.gd.

Van deeze fceide Soorten , wier Groeiplaats

is in de beide Indiën , worden de Haanwen ge-

noemd J'Aikboontjes, in 'c Franfch Fois a grat-

ter, in 't Engelfch Cowage of Cow-ltch, we-

gens de bekende eigenfchap , van cene branden-

de Jeukt in de Huid, zelfs der minst gevoeli-

ge Menfchen , te verwekken. In Oostindie

noemt

f9) Döliehoi voluTj, Leg. Racemofis Va!v. fubcar. hirtis,

Prdunc. ternis. Mant. 441. jAcq. ^mtr. Hifl. loi. T. 122.

Nli-Corana/i/orï. Mal, Vlll. p. tfi. T. is, n.

%19- BURM. Fl. IrA, JS9'

fio) Dslichis voluS. Legiira, Racen. Suici» transverfim

U2, f. 84. Phas. SU. htts hisp. rugofis. Plcm. k. T. 107.

rhas. Amer. Frut. &c. Flok. /'/üyf. T. 213. f. 2. Jphas.

Btafil. Frut. SloAn. Jam. 6S. H/,^. I. p. 178. Zoophthai-

mura. BROWM. Jam, apj. Muama. Marcgr. Bras. ip.

K3
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IV, noemt menze ook Maagden of Krieuwel Kruid

^

^xvm^' zelfde reden. Van de ccrftcSoor!: zyn de

flooFD- Boontjes , die de langte en dikte ongevaar van

STVK, een Vinger of Pink hebben , gemeenst : van

«f^r andere , die wel een Span lang en veel dikker

vallen, de Zaaden of Boonen, gemeenlyk Ox-

fen of Ezels -Oogen, en ook wel Duivelsboonen

genoemd wordende , wegens de Toverachtige

hoedanigheid , die de Indiaanen daar aan toe-

fchryven. Van de kleinften, welke in Oostin-

die tam en v/ild voorkomen , aldaar Cacura Gat-

tal genaamd , kunnen de Boontjes, v/cl bereid

zynde, tot Spyze ftrekken {*).

*t Gewas is in beiden aan dat der gewoone

Klimboonen niet ongelyk , en heeft Bloemen die

aan Trosfen hangen , elk op zig zelve naar een

vliegende Horfel , of naar een VVyfjcs Nagtka-

pel, eenigcrmaace gelykcndc , en dus ook van

een zeer vreemde figuur, V^an de kleine komen
dikwils dertig Bloemen, van de grooten wat min-

der voor , in ieder Tros , die een zeer fraaije

vertooning maakcn. Zy hebben geen Reuk en

zyn in de eerfte Soort rood of paarfchachtig ,

in de andere gcd. De Vlag is Eyrood en klei-
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oer dan de andere Bloemblaadjes : die de lang- IV.

le hebben van anderhalf Duim. ^xviu^'

(ii) Siingerboon met g/^froste Haauwen, diel^;^^^'

famengedrukt en vUrzaadig zyn, de Bla^ ii.

den RuitacMig. r.i^mut*'
zeer

'

Op Jamaika is deeze zeer kleine Soort gevon- ^c-ne»

den, die mcc Draadachtig dunne Stengen of

Ranken tot eens Menfchen hoogte opklimt en

niet alleen de Bloemen , maar ook de Zaadpeu-

len zo ongemeen klein heeft, dat zy by devoo-

rigen ongemeen afftecken. Het Haauwtje is

naauwlyks een Duimbreed lang cn bevat drie

of vier zeer kleine ronde Afchgraauwe Zaadjes

,

die bruin geftippeld zyn*

(laj Slingerboon metbyna tweebloemige Steel- xn.

tjes , ovaale famengedrukte Haauwen tn^^^^
gladde Bladen^

Aan de Kaap valt deeze , waar van zy den

bynaam heeft. Men vindt daar ook, volgens

den Heer N. L. Bürmannus, de naast

voorgaande Soort. (13)

(ir) DtlUhoi volub. Legam. Racemoffs Sec. Do!, minimus

Flor. luteis. H. Cliff. 8«o. T. zl H. Ups. 214. Pli:feoI.u

cxiguus glabcr, Tiifolü folüs. &c. Lurm. ^f-^L lii. T-tu

f. 2. Phis. minimus foetidus &c. SloAN. Hijl. i. p. itz.
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(13) Slingerboon met Eyronde Wollige Bia»

den , eenzaame Blonnen en tv.cehoQrnig&

Zaaden.

De Zaaden , dk naar Torretjes gelyken , ii^

'/ gewricbte Haauwrjes vervat , onderfcheiden

deeze Oostindifche , die rondachtige Wollige

''Blaadjes, als van Saïie heeft.

(14) SUngerboon met gladde veelhoek''

. tonde Bladen.

Dceze heeft Wortels als Raapen, welke ge-

kookt in lodic gegeten [worden; doch het is een

ITegte Kost. De Chineezen konfytenze droog

met Suiker, en dan is het een aangenaame ver-

fnapering. Zy worde onder de Soorten van Ca-

cara gettld , en maakt een Gewas als andere

Slingerboonen. Op Amboina is hetzelve, nu

ruim een Eeuw geleeden , uit de Philippynfe

Eilanden ovcrgebragt. Die van 't Eiland Nevis

wordt 'er door de Engelfchcn the Ttirnip - Tree

genoemd , zoPlükenet meldt ; dat is de

Raapen-Boom r*). f15)

(ij) DoUchos volub. Fol. ovajis tonentoils &c. Phafeolus



^ Peel Pi.AAT I^XIV.
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(15) SÜDgerboon met de Zyd - Bladen uit^ IV.

waards , het middeljte wederzyds gekwabd.
^^^T^^*

Nu ruim veertig Jaar geleeden was deezesT^K^^"

Soort in de ClifFortfe Tuin uit Amerikaanfch xv.

Zaad geteeld, dochpiec tot volwasfenheid ge-

komen , zo Linnjeus aantekent. Zyn Ed. Driekwah.

hadt evenwel gelegenheid cmdaaruitop t^cmer-^J^^^^^^,

ken, dat de zydbladen aan d'c binnenkant vol 'F:g. u

komen ongekwabd waren , niet driekwabbig
,

gelyk in die van Madras byPLüKENEr. Van
deezc heefc zyn Ed. vervolgens een 6oort ge-

maakt in het naastvolgende Geflagt en daar toe

dat Plantje betrokken, welk de Heer N. L.
BüRMANNüs, onder den naam van Dolichos

trilobus , in Plaat hadt voorgefteld.

Alzo my , uit Japan , zodanige gedroogde

Planten toegezonden waren , heb ik daar van

alhier, in Figt, op PLLXIV., waarfchynlyk

de eerfte Afbeelding gegeven , die volkomen

met de bcpaaling flrookt. Van de Kaap heb ik

ook een dergelyk Gewas ontvangen : zo dat

hetzelve tot de drie andere Wereldsdeelen be-

hoorenzou. Uit de Ranken fchynt het, in groóc-
^

te , naar de gewoone Klimbooncn te gclyken, ^^Rïis^

De Bladen zyn aan \ end ir.ct cc n krom Punt-

je of Haakje voorzien , dat in hcc andere ODt-

breekt.

tfura gibbis.
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IV. SliDgcrboon mgt tweebloemige OxelJieeU

^xvmf" y LiniaaU famngedrukte Haauwen

fiooFD- en een regt Baardje aan 't end.

x-M. (ï?) Slingerboon met LiniaaU Jlompe gefpitfii

A^utt" Bladen y die gladzyn, van onderen mg*
Gebaalde» achtlg,

^Diidige. CïS; Slingerboon met een gladde Steng, de

XVlll.
*

Bladfteelen ruigachtig , de rieugels der

pShé!** Bloem uitgebreid,

XiX. (19) Slingerboon met EyrondeJlompe Bladen,

^itgti-'
veelbloemige Steeltjes , en gelyke Bloem-

*aaiigc. blaadjes in grootte en Jigmr.

De twee ecrften van deeze komen ia de

WestindiëD, de derde in de beide lndiën,CQ

de vierde in Virginie voor ; welke laatfte lan-

ge gezwollen Aaircn heeft.

XX
Slingerboon met een blyvende Steng y ge'

Dolitbes volub. Pediincaiis Wflorls Axillaribus &c.
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Jleelde Hoofdjes - Bloemen en gejirekte Li- IV.

niaale Haauwen,
^xvrn!"^

Deeze, die overblyvende Houtige Ranken stuk.

heeft , is een Gewas gclyk de andere klimmen- necan-^

de Boonen, dat niet alleen in Oostindie, maar^"'**

ook aan de Kaap der Goede Hope groeit. Ik

heb het van daar ontvangen als ook van Java,

alwaar men het Cacara noemt, een Maleitfch

woord , dat eigentlyk Boonen betekent , ge-

meenlyk Karkarren, Het wordt aldaar zeer veel

over Prieelen van Latwerk gelegd ; waar door

men *er in de eerfte plaats den lommer van

heeft , ten anderen de fierlykheid der Bloemen ,

die paarfchachtig zyn en aan Trosfen voortko.

men , lang van duuring : ten derden de Haau-

wen , die van grootte als een Vinger zyn en

meestal groen gegeten worden als Erwtepeulen,

Ryp geworden zyn ze bruin en bevatten drie

of vier rolronde Boonen van tweederleije kleur :

naamelyk zwart met witte of geel met zwarte

Stippen en Plekjes. Men vindt 'er ook Witte

,

doch diemaaken een andere Soort uit. In Ame-
rika groeit het ook en wordt van fommigen Ze^

venjaars - Boonen genoemd , als zeven Jaarea

agtereen bloeijende en Vrugtdraagende. Men
heeft *er altoos Bloem cn Vrugt aan, zo ryp

als groen , zegt Rochefort, aanmerkende

daC

Ju» petcanis. Rumph. Amb, V. p. 37». T. 136» Burm. FU

II. DHL. X.
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da; dit Gewas zig overBoomeiia Rotfen, en

waar het by kan komen , uitbreide, maakende

>- een wonderlyke verwarring. Op Amboo , zegt

R u M p H I u s , duurt het niet meer dan vier of

vyf Jaarcn , en is zeer gekweld met Hinkende

Boomluizen 5 wanriecr men het niet fnoeit of

(üi) Sliogerboon met een hlyvende Steng en

ot zeer lange Jairen , die dubbelde Bloem-

fieeltjes hebben ; de Ha^wven ge/pitst en
-' famengedrukt,

\

' In Virginie was deeze Sccrt wa'argenomen
,

welke Haauwen als Erwtepeulen draagt volgens

Clayïon. Ik heb , onder dien naam, dea

Kank van een Japanfch Gewas bekomen, al»

hier in Fig, 2, op Plaat LXIV., afgebeeld,

hetwelke , volgens de daar aan bevindelyke

Bladfteeltjes , geen drievoudige , gelyk alle de

anderen van dit Geflagt , maar Gevinde Bladen

fchynt te hebben. De Bloemen, niettemin, vol-

doen voUtrekt aan de Kenmerken , gelyk uit

ecne derzclven
,
by A geopend voorgeflield

,

blykbaar is; alwaar a de Vlag, h de Vleugels

en c den Kiel , als ook d den Styl en Meel-

draadjes aanwyzen ; waar van regen toe een

Schecdc , die den Styl omvat, famengevoegd

ïyn en het tiende afgezonderd is. De twee
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Eeltige punten , door welken de Kiel famenge- IV.'

drukc wordt , vertoonen zig aan den voet der
^^^Jlf^*

Vlag, zeer duidelyk by in de aanmerkelyk Hoofd-

vergroote figuur met Letter B beftempeld : zo s"^"^*

dat men niet kan twyfelen, of deeze Plant hier ^„-f

i'huis behoore.

Behalve dc Chincefche, voorgemeld, en ver- Aiabirji*

fchcide anderen, kwam den Heer F or s k a o h l

ook decze Soort van SÜngcrboocen in Arabic

voor : ten minde bsfchryfc hy , onder dien naam

,

een Gewas by de Arabieren Sjef genaamd , waar

van de rype Boonen, gegeten wordende, Buik-

zuiverend v/arcn. Hetzelve droeg Haauwen van

een Span lang, een Duim breed en een Vinger

dik ; dus aanmerkelyk grooter dan gezegd is.

Hy vondt 'er eene met eenBoomachtige Steng,

en eene Heefterige , waar van de Boonen ,

paarfch van Kleur , door de Karavaanen uit A-

bysfmie medegebragt werden , dienende aan het

Gemeenc Vrouwvolk en Kinderen, te Kairo,

tot fieraad. Voorts werdt in de Velden van E-

gypte ecQ Soort geteeld met verfpreide Sten-

gen , van anderhalven Voet, op den Grond leg-

gende, daar men de groene Haauwen, gekookt

,

van at, met Olie en Azyn , even als by ons dc

Frincesfe - Boordjes , zogenaamd. In dj Üxels

hadt de/.elve zeer lange Steelen aan 'c end ge-

trost met Bloemen, en vervolgens met opftaan-

dc ronde Haauwcn, een Span lang. Dcrgelyke

kwam hem te Lohaja in Arabie voor , met win-

dende Stengen. De Chincefche groeiden aan de

Sloo.
ii, DMu X. stuk;
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TV. Slooten der Akkeren by denNyl, twee Ellen

xvfif* ^°°g> ^^^^^^

[•ük!^ (a2) Slingerboon met een opfiaande bogtige

XXII. Steng, opgeregte Oxel -Tros/en en han-

fe'/l^" ê^^^^T^ff^e/zgff byna tweezaadige Haauwen.

^'°^*'^**

Men vindt' wel verfcheide Soorten van dit Ge-

fiagt in Japan , doch deeze verdient den bynaam

met het grootfte regt, om dat 'er de JapcmJ'chs

Soja van gemaakt wordt. Het is een Lymerig

en niet onaangenaam ziltig Sap , dat in Flesfthen

overkomt , en , in plaats van Vieefch-Sap of

Sjeu, over Erwten en andere Spyzen gegeten

wordt , om den Appetyt te verwekken. In

Oostindie is inzonderheid daar toe veel in ge-

bruik, zo wel het Echte Japanfche, als het na-

gemaakte Ghineefche en ander van flegter hoe-

danigheid.

-'t Gewas , daar men de Japanfche Soja van

maakt, gelykt veel naar het Loof der Turkfche

Boonen, doch de Bladen zyn minder breed, en

het heeft een opftaande Steng, met verdraaide

Takken , tot vier Voeten hoogte groeijende ,

volgens KiEMPFER. De Bloempjes zyn zeer

klein, bleek blaauw, en gaan naauwlyks open:

de

(*) Fkr. JE^ypt. Arai. p. ut.

(tl) Dolichos Catile crefto flexuofo &c. Mat. Mei. jSj.

TL Zeyl. 5J4' Ph.ifeolus Japonicus Fmftu albo, exquoSoJa

conficiunt Japonenfes. Raj. Hifi. Hl. p. 43 f. Phas. erefïus
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Zaadhuisjes , ruig gehaaird , anderhalf Duim lang, IV.

gelyken naar die der geele Lupinen , en bevat- ^J^"^'
een cwee, zelden drie, witte Zaaden, als Erw- Hoofü-

ten , doch Boonachtig van figuur : gelyk my
uit zodanige Haauwtjes , die ik van Japan ont- drS"^'
vangen heb, blykt.

Van Zaaden , welken men uit China hadt ge-

kreegen , heeft de Heer B e r g 1 u s te Stokholra

dit Gewas geteeld en hetzelve in Afbeelding

vertoond. Hy bevondt het geheel ruig, de Bla-

den Ruitachtig Eyrond en de Bloempjes nog

kleiner , dan gedagte Autheur die getekend heeft

:

't welk mooglyk aan 't Klimaat zal toe te fchry-

yen zyn , of aan eenige Verfcheidenheid. Im-

mers 5 het gene ik daar van uit Japan heb be-

komen , heeft de Bloempjes niet kleiner dan dat

van K^MPFER (*},

Van deeze Boontjes maakt men in Japan niet

alleen een Bry, genaamd Mifo^ die voor Boter

verftrekt j welken men, volgens deeze Autheur,

aldaar niet heeft (f} ; maar ook en wel inzon-

(*) Bebgius is zelf daai omtrent rttbyüexd : want hy

zegt , dat de bcfchryying van dien Autheur meer overecn-

komdlg is met zyne Waarnceming , dan de Afbeeld. ng : doch

Fiescuü Florinus Ervl pares , yexilio Pttchsque reüh , vlx

(t; Het fdiynt derhalve mis te zyn, dat men dien Bo-

£cn, zegt K^MPMB.
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IV. derheid , de gcdagte Soja of Sooju. Om deezs

^x?m bereiden , worden gelyke deelen van week

Hoorn* gekookte Boontjes en Garsc of Tarw onder el-

STUK.
]^ander fyn gewreeven en met een gelyk deel

K
J?'""'"''Zouc , in een Pot, bedekt: daar men dan byna

zo veel Water op giec. Dagelyks worde die

S toffe eenmaal omgeroerd , en , na dat zulks

twee of drié Maanden geduurd heeft , doorge*

zeegen. Het uitgeperfte Vogt bewaart men in

Vaatjes en de overblyvende Klomp worde op

nieuws met Water begooten cn eveneens be-

handeld.

De manier , op welke de Soja door de Chi»

neezen bereid wordt , is volgens den Swecd-

fchen Kapitein Ekeberg zeer verfchillende.

De gekookte Boontjes , zege hy , worden op

een Zeef uitgefpreid , en , met Meel van der-

gelyke Boontjes omvventeld, neergezet in een

Korf. Dus, met Matten toegedekt, laat menze
eenige Dagen fchimmelen , vervolgens hard

droogen; dan gezuiverd zyndCj worden zy in

Potten gedaan , met Pekel begooten , en in de

ZoEnefchyn gezet. Zes Weeken geftaan heb-

bende en het Vogt bruin wordende, giet men
't af, doende fomtyds daar eenige Kruideryën

by. Dus ziet men ligt , dat die Soja veel fleg.

ter moet zyn dan de Japanfche. Zy neemcn
'er ook wel , zegt hy , by gebrek van de Wit-
te, Paüau genaamd, zwarte Boontjes toe, die

zy Haflau beetcn , en verbeeldt zig, dat men



D ï A D It ï ï» B I A. l6i

dergelyke Sjeu van onze ïurkfche Eoonen zou IV;

iciinnen bereiden (*>
'^JÏS^*

, X . - HOOFD-
03) Shngerboon weJ opgeregte Steng c^stuk.

tweelingfs Liniaak byna opjtaande Haau- xxth.

Deeze Soort is in Gewas veel kleiner dan

de andere Soorten , ook niet klimmende ,

maar laag by den Grond blyvcnde. Zy heeft,

voor 'c overige , een driebladig Loof als de

Turkfche JBoonen, doch ruuw; witte Bloemen^

en Haauwen van een half Voet lang en een hal-

ven Vinger breed , waar in witte Boontjes met

een zware Naveltje. Men heeft 'er ook van dit

flag met geele en met roode Boontjes, aHen

van grootte als Erwten, en dceze raaaken , onder

den naam van Kadjang^ het voornaamfte Voed-

zel, JEO der Indiaanen en Chineezen , als van

bet Gemeene Volk te Lande cn op dc Schepen

,

in Oostindic uit.

(24) Slingerboon mst em blyyende gladde

Steng i tweeblomige Steekjes en Qpgereg- ^-{'^'"e-

je Haauwen. bioemig*.

Dee-

. Paetu. Hen. Mal. VIII. p. T. 41.

ihoi Caule perenni Ixvi Sec. R. Luiih. i(i%.t\a.»

Lablab cffigle &c. PlüK, Alm. 15». T. 213»

11. Dmi.. X. Stuk.
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IV. üeeze Indifche , naar de cerfte Soort gely-

^xvfiu* Ifendc, heeft een klein g<elachti> Bloempje ea

Hoofd- tweelingfe Zcisfenvormige Haauwtjts.

Jfxv. C25) Slirgerbnon met een kruipende Sten'

,

rt^^i"^" rui^achtige Eyronde Bladen , ^etrofte

Kmipendc. tweelings - Bloemen en Liniaale ronde Haau-

Win.

Aan de Zeekusten van Jamaika komt deeze

voor, die klein is van G^'vras, en large Bloem»

fteelen heefc ; de Haauwen veelzaadig , dun eo

rond.

Glycine. Kruipboon»

Een tweelippige Kelk en dat de Kiel met haa»

re tip de Vlag agterover buigt, ftrekt tot on«

derfcheiding van dit Geflagt , dat wel ook meest

drievoudige Bladen , doch veelal leggende en

geenszins Hingerende Stengen hetft. Het bevat

elf uithcemfche Soorten ; naamelyk

I, (i) Kruipboon met drievoudige IVortelbladen

,

ffurr^ isg^ende bogtige Stengen en tweehloemige

Steeltjes.

I ace. Slfi Nat. XII.
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De driebladigheid fchynt dit Gewas wel al- IV.

krmeest te onderfcheiden van dc hier voor be-

fchreevenc Aard - Eikels * : hoewel het ook Hoofd*-

^eensziDs langwerpige maar ronde Zaadliuisjes
'^^'^^

heeft , met een enkel Zaad. Voor *t overige irS"'^'

komt het , in manier van groeijing, en in ge- * siadz-

bruik j met dezelven overeen, flet is een voort*

loopend Plantje , zonder Stengen , maar met Ran-

ken j die langs den Grond kruipen en de Blad-

Iteelcn uitgceven, uit wier Oxeien zeer korte

Steeltjes voortkomen, ieder met twee geele

Bloempjes. Zy buigen zig , na *t bloeijen, ia

de Aarde , en aldaar groeit bet Peultje , dat

rond is, gelykeen Erwt, wordende onryp ge-

kookt en als Erwten , zo in Zuid - Amerika als

in de Westindiën , gegeten.

(2} Kruipboon mst drievoudige hyna naakte

Bladen , Haairige Stengen , hangende Tros- monoUa!*

fen s de vrugthaars Bloemen ongebladerd,
^^c"^""'

Dïeze , die in Noord - Amerika op vogdge

plaatfen tusfchenHeefters groeit, brengt zowel

onder als boven den Grond Vrugten voort; ge-

lyk een Soort van Lathyrus , deswegen ampht-

carpos gebynaamd. De Bloemen zyn , aan de

Knietjes, by troppcn digt vergaard, wit van

Kleur,

(2) Glycha Fol. tem. nadiusctilis 8cc. Phai. Amct. fupr»
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IV. Kleur ^ hebbende aan den voet een holrond bleek

^xvm!" 8''oen Schubbetje. Dievrugtba r zyn, hebben,

Hoofd- dat zonderling is , ^een Bloemblaadjes.

"ï- C3) Kruipboon met drievoudige Bladen , dt

?XiZ
'

Blaadjes gekwabd . de Steng leggende en

DtïekwaU- twee Bloempjes op een Steeltje,

Hier heefc Linn^us de Driekwaibige Do»

lichos t'huis gebragt van den Heer N. L. BuR-

MAKNüs, en hier beboeren de beide Afbeeldin-

gen , door Plukenet gegeven van een 13ood.

plantje van Madras, dat de Zydblaadjcs, zo

wel als 't middcltte, driekwabbig heeft; 'iwelk

ik in een dergelyk Plantje , weinig grooter dan

de Zuurirg- Klaver, uit Oostiodie door my ont-

vangen , insgclyks waarneem. Het is in de Af-

beelding van gezegden Heer ook blykbaar. Die

van de Akonietbladige Klimboon by J a c q u i N,

door den Ridder hier t'huis gebragt , verfchilc

grootelyks in veeïe opzigtcn ; zelfs daar in , dat

dezelve een windende Steng fcheen te hebben,

daar deeze langs den Grond kruipt , hebbende

de Akonietbladige bovendien , volgens gezeg-

den Autheur, de Kenmerken van 't voorgaande

Gcflagt. Ook waren de Steekjes derzelve vyf-,

niet tweebloemig , gelyk in de bepaaling deezer

Soort. (4)

rilofaus. BURM. i

iderasp. &c. ?VS

i. Fhafcolut Acol
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, Afdeel
C4) Kruipboon met drievoudige Bladen , een

Pluizige Steng , ruigs Bloemfieeltjes en
^

zeer kleine Lancemrmige Blikjes. Hoofd-

Een windende Steng heeft decze Oostindi- iv.

fche, die met omgeboogen geele Haairtjes he- yZ'j^J^,

zet is, en Bladen als de Klimboonen. Op Bloem- ^^«"^n-

ftcelen , zo lang als de BI idcn , komen aan 't end

digt getropte lingwcrpigc Aairen voort, van

Violette Bloemen.

(5) Kruipboon met drievoudige ruige Bladen v.

en zydelingfe Tros/en. ^'^^{^^

(6) Kruipboon viet drievoudige Wollige Bla-^ vr.

den, zeer korte Oxel-Trosfen en ïw^aaa- w»mgcf''*

dige Haauwtjes,

Deeze beiden zyn klimmende Gewasfèn, in

Virginie wild gevonden. Het laatfte korat fom-

tyds ook opflaande voor , en heeft , in zyne

Haauwen , twee of drie glimmende zwarte

Zaaden. De Bloemen zyn geel. Het eerfte heeft

blaauwe Bloemen > aan de Knietjes getropt en

paarfch

Braacis Unccol jtis minutls. EuBM. 11- Ir.i.

(s) Chcir.f Fol.tern. hirfutis, Raccmis latcralibus. Gron'.
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IV. paarfch gevlakte Boontjes, De Ruigachtige Do-

^ivïn'*
^® Rklder oordeelt, een Ver-

Hoofd! fcheidenheid van deeze Soort kunnen zyn : want

8TÜK. deszelfs Vlag is niet omgeboogen.

VII. (7) Kruipboon met drievoudige Bladen, g^

nuuZo' ^^^P Bloemen en gezwollen Pluizige Htm-

Aan de Kaap der Goede Hope valt deeze és

een windende hoekige 'ruige Steng heeft, met

gladde Eyronde Bladen , van onderen een weinig

ruig , gefpitfte Stoppeltjes en geele geftreepte

Bloemen , van buiten Violet ; de Zaadhuisjes

ruig, rond en dik, gelyk die van Rammelkruid.

vin. (8) Kruipboon met drievoudige zeer Jlompf
jVö«»«^

gl^i^gfi ^ tweelingfe getrojte Bloemen , e»

Kondhaai- ongefieelde , h'jna Schyfronde , famenge*

driÜLte Haauwen,

In Ooftindie , zegt Linnjeus, groeit dee-

ze zonderlinge Soort , die niet alleen de enkel-

de Blaadjes rond heefc , maar ook de Zaad-

huisjes, van grootte als he: Zsad van Lupinen,

bevattende een enkel Zaadboontje. Zy heeft

een Kruidige, windende, gehoekte, ruigachti-

ge Steng.

(P)

(7) Cl;cine Fo!. tem. Flor. Raoemofis , Sec. Fhas. Aftic»

hiifutu» Bituminofus 8ce. HXSM. Lmgdi, T. p. 492.

(S) Glyeir.e fol. ternntis obtufisGmit » Raceeis Flor.
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(9) Kruipbcon met oneffen gevinde Bladen , IV,

de Fïnblaadjes Eyrond-Lancetvormig ^ivij^'
zeven in getal. H«orol

STUK.

Cló) Kruipboon met oneffen gevinde Bladen ix.

Glycine

Deeze, in Noord - Amerika gevonden, komenge.

elkander zeer caby , en de Geflalte verfchilt
p^^jj-^^^^

aarmerkelyk van die der voorgaanden; gelyken- Heefle-

de naar de Aftragalus. De Bloem onderfcheidt-"^*'

ze daar van , inzonderheid door een Liniaale

zeer ZHjfenvormige Kif 1 en is donker paarfch

of blaauw: het Zaadhuisje tweehokkig.

(I O Krn^phoon met enkelde Hartvormige Bla- xr.

den en eene ruigachtige driekantige Steng.

Énkel-

Uit d'.n hynaam , dien de Heer B e r c i u sbiadijc

aan Vyne hier aangehaalde Crotalaria gegeven

heeft , zou racn denken dat de Bladen van dit

Kaap-

H, Ups. *i7. Glycine Rad. tubcrofl. H Gif. i6j. GlOM.

Flrg. 107. R. Lui^di. J9I. Apios Ameiicana. CoBM. Canad. 200,

T. xoi. STiM. Bot. T. p. Afttag. petenn. Spie Amer.

fcand. Radice tubcrofa. MoRll. Hiji. 11. p. 102. S. t. 9-

-liff. ,6,. R. Lu^dt.

liana Icc. H. An^l, ss.

fii) GlyciKt Fol. fii

iueiio. Mant. 101. C

PLWK.

. DHI.. X, SlV»,
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IV. Kaapfe Plantje naar het Mans -Oor zweemden,,

^xvfu^' en dan zou de Glycine monophyllos van den Heer

Boorn» B ü R M A N K u s C*j Rotten - Oor genaamd ,van^

«i-üK. Koromandel, daar toe behooren kunnen ^ maar

J.^^*'»^«"Bergiüs zegt, dat de Bladen van dezyne
"'^

*

ftomp Hartvormig met een Puntje zyn. Die

van Pl ü KEN ET hoewel van Madras af-

komftig , gelykt ook naar de gezegde Oostin-

difehe het allerminfte niet: maar de zeer kleine

Amerikaanfche Klimboon van Commelyn,
fehynt als de esne met de andere te verbin-

den rt).

De Kaapfche heeft, volgens den Ridder,.

Stengen van twee Voeten, volgens Bergius
uiccrmaate lang. Draadachtig dun, driekantig,

gehaaird, neerleggende: de Bladen HartTormig,

wederzyds ruigachtig. Zy draagt in de Oxelso

eenzaame Bloem'fteeltjcs , eenbloemig , met Vio-

letkleurige Bloemen , in een byna driedeclig,

Omwindzel. Het Vrugtbeginzel is langwerpig

en Pluizig.

E li y T H R I NA. Koraalzaad.

Gevoeglyk kan ik hier de Kruidige Soort

plaatzen van het Geflagt tleeres naams , waar

van

Ölycme Caulé volubili , Föl. fimpl. Rtfnifor^bus

,

Hor, lateialibus Paniculatis. BüBm/J"/. Ind. p. i«i.T. jo.



van de anderen , als tot de Boomen behooren- Iv;

de , reeds omftandig befchreeven zyn *• De
^JJf,'^''*

Bloem heeft de Vlag veel langer dan de andere Hoofd*. ,

deelen en de Kelk is tweelippig. *TUb-.

* Jl. D.

co Koraalzaad met drievoudige Bladen en zeer hMl'^69\

eenvoudige Heejlerige jaarlykfe Stengen,
^

Zo hoog als de anderen , zo laag van Ge- 'ntVbZTa.

was is deeze , welke iiic ecncn dikken Wor-
tel, veel naar dien van Wilden Wyngaard ge-

lykende , Stengetjes uitgeeft, weinig dikker

dan een Schryfpen , een of twee Voeten hoog

,

meest jaarlyks vergaande, terwyl de Wortel

overblyfr. De Bladlteelen zyn dikwils van on-

deren gedoomd , de Bladen verfchillen van de

andere Soorten , door eene Pylswyze figuur.

Zy heeft opgeregte Trosfen of liever Aairenvan

hoogroode Bloemen , gelyk men dit in \ Werk
van P:hret; door den Keizcrlykcn Lyf • Arts

cn Hofraad Trkw uitgegeven, zeer fraay af-

gebeeld vindt. De Meeldraadjes zyn hier wee- ^
zentlyk dubbelbroederfg ; het tiende, naamenc-

lyk, van de andere negen gefcheiden; niet al-

len famengegroeid of vereen ig[^ , gelyk in de

andere Soorten, volgens den Ridder: hoewel
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D i L L E N I us het tegendeel fchynt waargeno-

men te hebben (*> Zy draagt lange, dikke,

krobbeljge Haauwcn , bevattende Boontjes die

Koraalrood zyn , met een z-wart Vlakje De

Groeiplaats is in de Zuidelykfte deelen van Noord-

Amerika aan de Misfippi - Rivier , als ook in

Karolina.

Clitoria. Kittelbloem.

Een agteroverleggende Bloera , met een zeet

groote uitgebreide Vlag , die de Vleugels be-

fchaduwt , komt ali een byzonder Kenmerk van

dit Geflagt voor , 't welk de vyf volgende uit-

heerafche Soorten inhoudt.

^^i».^ (i) Kittelbloem met gevindt Bladen.

^Aioiuk- I^'*^ een Gewas met flingerende Ranken,
kifch. »t ^eijc veel voorkomt op de Molukkifche Ei-

landen , in 't byzonder op Ternate. Het draagt

groote blaauwe Bloemen, Vlinderachtig doch 't

onderfte boven; zo dat de groote Vlag zeer by

de andere dcelen uicmunt en met dezclven als

de Schaamdeelen der fchoone Sexe afbeeldt.

A Hier-

() Stamina vtrfut medium afmmmtMe eogunt
, (zegthyj Ö*

VitimA infitr Stylum amiiunt.

(i) Clitoria Fol. pinnatis. Sy/I. Nat. XII. Gen. t<(9. p.'

4»4. rti. XUl. p. H. Cliff-, 3<o. Upi. 214. Fl. Ztyl.

%\\. Phif. Ind. Glycyrrhizx fol-is , fl. amplo coeruleo,

B»«Tïl Ctnt. 7«. T. 31. Flos coeruleus. Rumfh Amh, V.p.

r«.T. 3X. Schonga- C«pi. Htrt, M*l, VIII. p.«,. T.31.

'Afdeel»

H'OFr.

TiennM-
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Hierom wordt het in 't Maleitfch Bonga Calen^ IV.

tcy en in het Ternaatfch Bokyma Cotele, dat is
^^yj^f'

Clitoris Principisfs , geheten. De Bloemen gee- HoofdI

ven een fterk Blaauw af, als Indigo, en wor-'^"'^*

den daarom dikwils by de Ryst gekookt van ^^dru"'^'
Indiaanen , om die een Kleur te geeven. Op zig

zelf worden zy ook wel van de Ternataanen in

Kokosnooten-Melk gekookt en gegeten; doch

dat maakt een laffe Spyze. Het komt ook mee

witte en met gevulde Bloemen voor« Op Java

is dit Gewas zeer veel in gebruik tot bedekking

van Prieelen. Het draagt lange fmaile Haauw-
tjes met kleine Boontjes.

(ft) Kittelbloem mt drievoudige Bladen en 'r.

eenzaame Klokvormige Kelken, s^^^
Niet minder fraay is dit Brafiliaanfch Gewas,!»»»*"''*:!»»

dat mede, op de manier der Klimboonen, de

Boomen en Heefters omflingert met zyne Ran-

ken , waar aan Steelen met drie üyve Blaadjes

als van den Terbenthyn • Boom. De Bloemen

zyn inzonderheid fchoon en groot , paarfch van

Kleur.

(3) Kittelbloem met driev. Bladen en twee-
^

m.^^^^

lingfe Klokvormige Kelken. v'ilfinifch,'

(ï) aUoria Fo!. ternatis , Cal. folitarils campani

Vps. zis. H. CUff, 361. R. 369. Pianta Lq

lil. Phafeoli flore. BaiYK Cent. 73. T. i:.

(O Clittrie föl. tem. Cal. Gcminis campanula::
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IV. In Virginie niet afleen , maar ook op Jamai-

^xvm*" » ë>T^^^^^ deeze , die mede een klimmend Ge-

Hoofd- was is, met kleine blaauwe Bloemen en lange

STUK. puntige Haauwen, waar in Rolronde Boontjes»

IV. (4; Kittelbloem met driev. Bladen y de Kelken

jSrilna, roWoTid hebbende,

lands. Deeze heeft ook haare groeiplaats in Noord-

Amerika. Zy heeft Bladen als der gewoone

Klimboonen : de Bloemen zyn uit den witten

en Violetten bont, met een grooce Vlag, en

daar volgen dergelykc Haauwtjes op met ron-

de Zaaden»

(5) Kittelbloem met driev. Bladen » opgeregte

Gj/flSii. Tros/en en hangende Bloemen*

^'^"'^
In Bosfchen op Jamaika groeit deeze, die een

Melkachtig Sap uitgeeft. De Kelk is viertan-

dig: de Bloemblaadjes allen lang en fmal, doch

de Vlag grootst* De Trosfen beflaan uit weini-

ge Bloemen. Het Haauwtje is rond en bevat

rondachuge Zaaden. Sloane hadtze tot de

Klim-

yirg. II. p. III. Glitoiia raajor fcandens. Brown. 7<a»w.
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Klimboonen betrokken , cn alle de Soorten van IV.

dit Geflagt gelyken in gellalte naar dezel-^yj.^fj'-»

ven. Hoofd-

P I S U M. Erwt. Decln»

Een driehoekige Styl , van boven gekield en

ruigachtig ; de twee bovenüe Slippen van den

Kelk korter : maakt de byzondere Kenmerken

van deeze zo algemeen bekende Planten uit;

waar van de volgende Soorten zyn.

(i) Erwt met de Bladfieelen rond, de Stop- j.

pelbladen van onderen rond en &^^<^^i^^d
9fji^f^^

de Blumjteelen veelbloemig* zaay.

Deeze maakt de gewoone Erwten uit , die

door geheel Europa in Tuinen en op Akkers

worden geteeld. Men heeft 'er van , gelyk be-

kend is , wier Peulen , groen , eetbaar en zeer

fmaakelyk zyn : men heeft 'cr , waar van de

Erwten ,
droog , wit , geel , groen, vaal of graauw

zyn : men heeft 'er , die grooter en kleiner

,

dikker of dunner en byna Rolronde of vierkan-

te Peulen hebben ; gelyk de laage , die men

Kruip -Erwten noemt. De anderen onderfcheidt



174 DcBBBLBRoKDSiiiCE Kruiden*

ÏV. men door den naam van Dop- Erwten van de
Afdeel, zogenaamde Suikerpeulen ; waar onder vroege

HcoFi> voorkomen, genaamd Heete Erwten, en Krom*

•TUK. bekken , die minder fmaakelyk zyn. Ook zya
TienmaH'*Qj.

^ die dc Blocmcn en Vrugten, als inKroon-
'"^'*

tjes , aan den top der Stengen draagen. Voorts

is het Gewas en de hoedanigheid der Vrugt aan-

merkelyk naar den Grond vcrfchillende.

Alle deeze noemt men in 'tLatyn Pf/i, waar

van de Italiaanfche naam Pifo , de Franfche

Pois en de Engelfche Peas of Peafe, zekerlyk

afkomitig zyn. De Duitfchers Doemenze Erb^

/en en de Peulen Schtten. \ Is een Gewas, dat

door Takken of Rys ondcrfleund moet worden

en zig vasthoudt met zyne Klaauwieren, fty-

gende , in vette Gronden , wel tot tien Voeten

hoogte op. De graauwe, en vaale of Kapucy-

nen , zogenaamd , maakcn het zwaarfte Loof

cn hebben blaauwachtig paarfche of bleekroode,

de Witte of Geele, en Groene Erwten, witte

Bloemen. Allen verfchaffen zy,behoorlyk toe-

bereid zynde , een voedzaarae , en voor gezon-

de Menfchcn zeer wel verteerbaare Spyze;

doch in zwakke geitellen veroirzaaken zy dik-

wils Winden en Verftoppingen. Van de zagtfte

groene Peultjes , ondertusfchen , tot de harde

drooge Erwten, die men voor Scheepskost hier

te lande mede geeft , is in deezen , trapswy-

ze, een groot verfchil
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(2) Erwt met de Bladjleelen vierblaiig , de IV.

Stoppeihlaien gekarteld , de Bloemjleekn ^"^J^
eenbloemig. Hoofd,

8TUK«
Öader het Koorn , in de NToordelyke deelen

van Europa, groeien deze Wilde Erwten, doch ^^^^^"^

zyn thans in Sweeden zeldzairn, zo Linn^eus wüdc!

aanmerkt , die het op de Akkers in Wesrgoth-

land vondt , en aldair dus befchreef.

Het is een jaarlyks Gewas , d.it de gedaante der

Zaay-Erwten heeft , doch veel kleiner, met vier-

bladige Steelen , de Bladen langwerpig Eyrond,

met groote gekartelde Stoppeltjes en eenbloe*

mige Steeltjes. De Bloemen hebben de Vlag

blaauwachtig met paarfche Aderen , de Vleugels

donker paarfch , den Kiel wit. B a u h i n u s

,

die het uit een Tuin van Straatsburg hadt , heeft

het een fchoone Soort van Erwten , met hoe-

kige Bladen, getyteld.

(3) Erwt met de Bladjleelen van boven plat- in.

ach' „uiT""

(X) Pifim Pttioli* tettaphyllis &c. //. Vfrest-Otttb. 107.

Fl. Stuc. II. N. «39. Pilufn pulchmm folio angalofo. J. 8.

Uifl. 11. p. 1S7. MOR. llift. II p. 47. S 1. T. t. f. 4.

) Pi/urn Fttiolis fijpra planimculis &c, Fl. Suee, 6ot,

Ojf. ï6«. R- Lu^iÜ. 361. Pifum maiiaufn. R.AJ Hi/?. «Oi.

Fl. Lapp, Pis. fpoat. perenne repens hutnile. Mor.

DoD. Pnapt 5ZI. Pirnia fylvcftre. Clus. Pann, 724*

II, DKL. Z, $TVK«
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IV, achtig^ de Steng hoekig ; de Stoppeltjts

^xvinT Pylvormig , de Steeltjes veelbkemig.

^vkT' Zandige Zee - Oevers der Noordelyke

Tifnrad»- deelen van Europa en Noord -Amerika, komt

van zelf deeze Soort van Erwten voort , die

weezen tlyk verfchilt van de voorgaanden. De
Europifche is geheel ruigachtig, uitgenomen de

bovenkant der Bladen ; de Kanadalche t'eene-

maal glad, en tweemaal zo groot zegt de Rid-

der, die deeze overblyvendc wilde Erwten in

Westgothlaad ,
op 't Strand, dus bevondt.

De Stengen waren ten hoogden een half

EUe hoog, hoekig en wat ruuw; de Bloemen
• blaauw bont: de Peulen en Erwten kleiner en

bicterer dan de anderen , doch niettemin ect«

baar , wordende Strand - Erwten genoemd in

Sweeden en Zee -Erwten in Engeland, alwaar

menze ook aan de Kuften vindt. Niet on-

waarfchynlyk is 't, dat de Ingezetenen, aldaar,

in tyden van gebrek daar van geleefd hebben

»

gelyk G E s N E R ü s verhaalt : doch dat zy , ge-

lyk Ca MEDEN wil, dieftyds door een won-

derwerk zouden voortgekomen zyn , verdienj:

geen geloof : zo min , als dat zy uit den Voor-

raad van een verongelukt Schip waren opge-

komen; want, inde Tuinen gezaaid, behouden

zy haare hoedanigheid, dat de Wortel '«Win-

ters overblyft , tcrwyl die der andere Erwten

altoos vergaat. Op Ysland groeijen deeze Zee-

Erwten aan den voet des Bergs Hekla, en el-
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cers , wordende va^ de logezetenen Bonna- IV.'

Gras geheten ^?v"i^

(4) Erwt met de Bladfleelen afloopenden VUe-fT^l^
zig tweebkdig , de Bloemfteeltfes een- iv.

In de Zuidelyke deelen van Ëuropa groeit dit

Kfuid, datfommigrn tot de Lathyrus betrokkea

'hebben , onder 't Koorn. Het woidt ook Cicer

Oroboides genoemd. Toürnefort maakie

'er een byzonder Geflagt van , onder den naam
van Ochrtis, van 't Griekfch Ocliros, dat op de

geele Erwten is toegt past. DonoN^us noemt

het Gew3s Wilde Erwten (f;.
De geftalte is als die van de Lathyrus en het

onderfcheidt zig, doordien de Bladfleelen als

Bladen zyn , welke aan 't end twee of ook vier

Blaadjes en bovendien een Klaauwier uitgecven.

De Stengen of Ranken zyn byna als die def

gewoone Erwten en de Peulen verfchillen 'er

ook weinig van , maar de Erwten zyn harder

en kleiner , fomtyds geel , fomtyds bruin en

zware.

Oro-

(*; OLOTS Rfljf Jurch hU-^i. I77f. »• D. hl, 1J7.

f4j Pt/um Petiolis decurrcntihus Membrmaccis diphyllii

«cc. //. Cii/f. iyo. Ups lis. GorihTiMonsp i66.K.Lugdh,

3+3. Ervilia fylvcftria. DOD Pempt. 512. Othrus five Ei-

»ilia. Lob. Ie. 11. 68. ToURNF. Injl. T. 119, iiO.

(DKruidbtti^ blads. 83 S.

Isl

11. DUL-X- Sn».
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O R O B ü s. Erven.

xviir.

Hoofd»
In dit Geflagt is de Styl Liniaal, rondach-

TüK. "g» van boven rüig: de Kelk vyfdeelig,. van

Tienman- onderen ftomp, fcheef, met de bovenfte Slip-

pen dieper verdeeld en korter dan de anderen.

Tien Soorten komen in hetzelve voor, als

T. (1} Erven met gepaarde hyna ongejkelde Bla-

i. De Bladen zyn twee aan twee by elkander

gevoegd aan de Stengen , in dit Gewas , dat

Amman onder den naam van Lathyroides heeft

afgebeeld. Het mag om de Haauwen dus ge-

noemd zyn of om de Bloemen ; want in de Ge-

Halte of het Loof is weinig overeenkomst met

de Lathyrus. Ondertusfchen wordt aangemerkt,

dat het de Bloemen en Haauwen als der Vit-

fen heeft. De Bladen zyn gefpitst Eyrond ; de

Stengetjes een of twee Voeten lang. Het gj-oeit

op opene Berg -Velden door geheel Siberië.

(2) Erven met gepaarde gejleeUe Bladen en

effenrandige Stoppeltjes*

Orobut Fol. conjogatis fubfesfiliboi S

oides eiefta. Folio ovatoacuminato. A?

Orebas Fol. conjugatis^ petiolatls 8ec C

Jinb ovatis. Ciif. 365. R. LugdL

epcns. BoHRH. Lugdb. lU p. 46. Qr. Sj
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Bekender is deeze , uit Thracie afkomffig , IV;

die zo wel blaauwe Bloemen als de voorgaande , ^Jvf^^
maar de Bladen en Haauwen ruig heeft. Bux-Hoofb-
" AüM merkt aan, dat de Bladen by de Steng

(3) Erven met gevinde langwerpig Eyrondt nu

Bladen en halfmaanwys' ronde ,
getande uteZ"*

Stoppeltjes*
'

Behalve in Siberië komt deeze ook in Icaus

€Q in Provence voor. De laatfte evenwel ver-

fchilc aanmerkelyk van de andere , die eene

Steng van twee Ellen hoogte heeft, zeer Tak-

kig en eenen knobbdigen Wortel , met Vin-

blaadjes van vier of vyf Paarcn , de Bl<')emen

eerst bleek, dan geel en eindelyk byna Oranje-

kleur. Die op de Bergvelden van Provence

groeit, is maar ruim een Voet hoog en heeft

een enkelde Steng; de Bloemfleeltjcszcerlaug,

de Bloemen bleek. Dc Stoppeltjes van deeze

zyn half Pylvormigen efFenrandig. Het is, vol-

gens H A L L E R , een zeer fchoon Bloemgewas.

(4) Erven met Eyronde rinhlaadjet , half
^J;^^,^

Pyl. vooc.
'

jiaife.

(3) Orobas Foi. pinnatis ovato . ob'ongis &c. Otoh. Alp.

httfolfus. C. B. Pin. 35 1. Prodr. 145. BURS. XIX. fjl. O-

T. 4. Mant. 441 fi,
Orobus FoI. qulnatis ?cc. ClR. Prtv,

Oiob. fylv. pjllido P.orc. C. B. Pin. 3J1. Galega mon-
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IV. Pylvormige effenrandige Stoppeltjes en eene

S-uK^""
Van deeze , die in de Bosfchen van Europa

TYwwfl». gemeen is , verfchilt de voorgaande, door de

"'^f* Steng hooger en minder hoekig , de Blaadjes

breeder, de Stoppeltjes fmaller, de Bloemftee-

len langer, de Bloemen grooter, overvloediger

cn Geelachtig te hebben , zo DoktorG e r A r d

aantekent Door haare paarfche Bloemen worde

het Kreupelbofch niet weinig verfierd. Zy draagt

opftaande Haauwtjes , bruin van Kleur , met

ronde Zaaden , waar van het Meel onder de

Geneesmiddelen is opgetekend.

V. (5) Erven met Lancetvormige Vinblaadjes i

Knobbdi*' ^^^f Pylvormige effenrandige Stoppeltjes,

ge. en eene enkelde Steng.

Wegens den knobbeligen Wortel is deeze

vermaard , die in de Bosfchen door geheel Eu-

ropa groeit. In Duitfchland noemt menze Chris-

tianwurtz en elders Berg-Cicers, De Bloemen

zyn ook paarfch , de Haauweu in 't begin paarfcfa-

ach.

pncisfimo &c. H. Cllff-. 355. R. Lugib, N. z. Hall. Helv.

«•2. FU Suec. 595, é*!. KRAM- Aujlr. 2n. Orobus Sylva-

ticiu purputeu» vernus. C. B. Pin. 351. Thal, Herc. %»•

T. «.

(f J Orcbu, Fo!. Pinnatis Lanccolatis &c. H. Clif. sSf,

R. Ugdb. N. GOVAK Alcnsp. 366. Aftragaluï fylv. Folitf

oWongi. glabils. C. U. Pin. jji. Afttag3lus fylvaticus. THAI..
^frc. 7.T. 1. Lathyma anguftifoliu» Radice tubetofl. LOW»
frM,/: u«. T. J7.
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achtig en ryp wordende bleek, bevattende klei- IV,

re blaauwachtige Zaadjes. In Schotland wordt
^J^J,^^

de Wortel, wegens den zoeten Smaak, totMoorn-

Spyze gebruikt , zegt H aller » en tot een"^^*^

Geneesmiddel , waar mede de Boeren den Hon- ,iria.

ger en Dorst verdryven en Borstkwaaien

(6) Erven met tweepaarige Degenachtige Sla-^J^l'^^

den i Elsvormige Stoppeltjes m enheldeg'-'fl'M'^s.

Deeze Smalbladige, in Siberië door den Heer

G M EL I N waargenomen
, fchynt niet veel te

verfchillen van die vierbladige, welke Doktor

G E R A u D in Provence op drooge dorre plaat-

fen vondt. De Kruidkenner Cauqlüs Tos-
SAN us hadt een dei^elyk Gewas in Bourgondie

gezien, dat wederom met den derden Oost-

enrykfen Orobus van Clüsiüs veel overeen-

komst heeft.

C7) Erven met een Takkige Steng en zespaari-

ge langwerpig Eyronde Bladen, z
Dee-

(•) Helv. mcbtn, T76S. Tom. I. p. liz.

(6) Orohus Fol. bijugis Enfiformibus &c. GmEL. Sihr.

IV. T. 14. f. J /8. Orob. Caule Ramofo , Fol. quatcrno-

pinnstis &c. Ges. Prov, 493- Orob. Orientaüs, Fol. anguft.

Cofti brevisfimac. Tournf- Cor. ï6. Araci f. Apios legmni-

Bofi SpecJes Tosfano Carolo. J. B. Hijl. 11. p. Ow

(7) Orehus Caule Ramofo Fol. fotjugis ovato - oblongïs.

J/. Oif. R. Lugdb. 36Ö. GOÜAN Montp. 367 HALL. Hflv.

M 3 601,
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IV. Deeze , die ook , 20 wel in de Zuidelyke als

^x^fii^' Noordelyke en Ooftelyke deelen van Europa,

Hoofd- op de Gebergten groeit, wordt gehouden vooc
^T^^^* den regten Crobus , en gebynaamd wegens da

«Jf?"""'
Kleur der Haauwen en Zaaden, Ook wordt die

Kruid door 't droogen zwart. De Afbeelding

»

welke Clüsiüs *er van geeft, is onder den

naam van AJtragalddes door DoDONiEUsen
LoBEL overgenomen. De Wortel , dien zy

lang , dik en Houtig heeft , is insgelyks zoec

(8^) Erven met eeji Takkige Steng , tweepaarige

Lancetvormige geaderde Bladen en eeni-

'' germaate gedoomde Stoppeltjes,

Van de groeiplaats heeft deeze den bynaam>

en komt ook in Languedok voor,

(9) Erven met een Takkige ruige le^gend9

Sttng j de Bladen byna zevsnpaarig»

Van de voorige Soorten vallen 'er drie in

Sweeden en andere deelen van Europa, doch

gee-

Fin. 3J2. Crobus Pannonicus alter. ClüS. Fann. iig. ad

Calc. ukima. Aftragaioidea. DOD. Pempt. LeB. Ie» >I'
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geene in Engeland of in onze Nederlanden ; maar IV.

deeze komt natuurlyic in Engeland en Vrank- ^^f^^
ryk voort. Men vindt ze by R a y onder den Hoofd-
naam van Engelfchen Bofch-Orobus befchree-

ven en door Ch om el als eene Franfche in ^^.f/"^
Afbeelding gebragt. Zy is gemeen op de hooge
Velden van den Goudberg , Cantal en Pui de
Dome in Auvcrgne , een Provincie, die in 'c

midden der Zuidelykc deden van Vrankryk legt,

'c Gewas verheft zig zelden meer dan een

Voet hoog. De Haauwtjes zyn ongevaar een

Duim lang en een vierde Duims breed.

Lathyrus.
Een platte Styl , naar 't end verbreedende ,

aan de bovenzyde ruig, ftrekt inzonderheid tot

onderfcheiding van dit Geflagt , 'c welk ook de

twee bovenfte Kelkpunten korter dan de ande-

ren heeft. Hier kan men byvoegen , dat de Blad-

fteel d-orgaans in een Klaauwier uitloopt, zyn-

de hoekig en opzyde voorzien met twee, zeld-

zaam met verfcheide Bladen.

De Latynfche of Griekfche naam , Lathyrus^

(die wel van Lathyris , gelyk het Wolfsmelk-

Kruid fomtyds genoemd wordt , moet onder-

fchciden worden , ) is in algemeen gebruik

;

hoewel men fommigc, in 't Hoogduitfch , P/at-

erbfen of Platte Erwten, in 't Franfch Gesfe

,

in 't Engelfch Cicheling, genoemd vindt.

*c Getal der Soorten , waar van de negen eer-

ften eenblocmige , de vier volgende twcebloe-

M 4 mi-
II. DEIL. X. STUK.
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•Tüir.

mige, en de laatften veelbloemigc Steeltjes hebw

" ben , meestal Europifehe PlaiKcn , is eenen-

twintig, als volgt.

(i) Lathyrus met eenbloemige Steeltjes , on-
'* gebladerde Klaaumeren en Pylswys' Hart'

vormige Stoppeltjes.

Van dit Kruid , dat in de ZuidcryJce deelen

van Europa onder t Koorn groeit, heeft de

vermaarde Todrnefort een byzonder Ge-*

flagt gemaakt order den naam van ylphaca. Vol-

^ens Lob EL zou het op veele plaatfen in de

Nederlanden ; volgens anderen ook in Engeland

voortkomen. Het is in Switzerland en Vraflkryk,,

op de Akkers , niet ongemeen , en fchynt het

Kruid van dien naam, by Pliniits, niet te

zyn (*). Het heeft dunne Ranken en breedte

Stoppeltjes in plaats van Diaden , waar tusfchen-

het Steeltje uitfchiet, met een klein geel Biocm.

pje. De Haauwtjes xyn raamelyk breed, met
zeven of agt gladde ronde Zaadjtjs* Somcyds,

doch zeer zeldzaam
,

gecfc een der Klaauwie-

ren twee Blaadjes uit, gelyk in de andere Soor-

ten, In Vrankryk noemt men 'i Lifette.

fl) Lathfrut Pedunculis unifforr» , Ciïthi» aphyll's &c.
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(2) Lathyrus met eenhl, St, enkelde Blêden IV.

en EUvormige Stoppeltjes, -Afdeel,

Naar den Montpellierfen Geneesheer Nis-^j^^°*

soLE heeft Tour NEFORT dit Kruid, dat 11.

van de Lathyrus zig , door geen Klaauwieren te ^^.^^li^*

hebben , ondcrfcheidt , in een byzonder Ge-^^onge-

flagc getytcld. Het groeit in Vrankryk en En-jer"*'**"

geland , als het voorgaande en heeft een op-

ftaande Steng, met zeer kleine ElsvormigeStop'

peltjes, en Grasachtige Bladen, Somtyds komt

het met tweebloemige Steeltjes voor.

(3) Lathyrus met eefibloemige St. die langer nu
dan de Kelk zyn en zeer eenvoudige twee-'^^^^'"'"

bladige Klaauwieren,
asSich"*

Uit Syrië is decze Soort in de Eiiropifche

Tuinen overgebragt , een zonderling Gewas ,

Arachis of Arachidna genaamd , om dat het

,

ge-

ticula; Siliquac niajores , in üs Scmlna duo &c. Hijl. Ndt»

Libr. 27. Cap. ai.

(a) La:hyrui Ped. unlfl. Fol. (ïra?!. Stip fubalatis. L«h.

fol. folit. Lentifornii»>us fl- Ciif. sfiö. Gouan Mtnsp, 367-

R. Lugdi. 3^z. Lathyrus fylv. minor C. B. Pin. J44. Lath.

Tempt. J29- LOB. fc. 1 1. 71- Nislolia. TOURNT. Ik/}. 6;(i. Nis-

na f. Aiachoides Honotii Belli. ].

Ihyms amphicarpos. AioRlS.H'y?» 11

M 5
II. DllL. X.STOK.
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ÏV. gelyk de Wescmd fche Plant van dien naam , hier

^^^vm'
befchreeven*, zyne Haauwtjes zowelon^

Hoofd- der als boven den Grond voortbrengt» Hiep
STUK. echter buigen de Bloem let Itjes zig niet om of
^ï^nwan- kruipen met het Vrugtbeginzel in den Grond j

*zie maar fommige Stengen of Rankjes , dat nog
hitdt. »ii-wonderlyker is, loopen onder de Aarde en vol-

brengen aldaar de Bloem- en Vrugtmaaking.

Deeze Stengetjes zyn Bladerloos en witachtig,

de anderen hebben Klaauwieren met twee Lan-
cetvormige Blaadjes cn fpicfc Stoppeltjes. De
Haauwtjes vallen ccn Duim lang en bevatten

twee of drie ronde Zaadjes. Aan de Vezels der
Wortelen komen cenige Knobbels voort.

IV. (4) Lathyrus met eenbL St, tweebl, Klaauwie*

Ciclrar' Eyronde/amengedrukte Haauwen^
Vliezige. ciie op de Rug gejieufd zyn.

(5) Lathyrus met eenbl. Steelen , de Klaaw
vieren twee- en yierbladigi de Haauwen
Eyrond famengedrukt , aan de^ Rug met
tweefcherpe kanten.

Die

f4) Lathyrus Ped. unifl. Cirrhis diphyllis Leg. ovnh &c.
GoUAN Mcnsp. 368. Lath. fativus Fl. putputeo. C. B.ft».

344. Aracus five Ciceta. DOD. Perrpt. j^. loh. h. II. p. 69.

(5) Lathyrus Ped. unifl. Cirrh. diph. tetraphyllisque. Leg.
ovatis &c. GOOAN Monsp. 358, ƒƒ. Cli^. 267. R. Lugd^.
363. Lath. annutjs f\. coeruleo Ochri Siliqua. Hebm. Lugdi.

357. ^. Lathyrus fativus Flote Ftuauque albo. C. B. Fm.
343. Lathyrus live Cicercula. DOD. Pfmpt, 53 z. Cicercura
-tgyptiaca. Clus. Ilijt. II. p. 2j«. hall. Htiv, heboau

fativus
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Die Soorten van Lathyrus , welke op verfchei- IV.

de plaatfen van ons Wereldsdeel, in Switzer-^J^^^i'-

land , Vrankryk , Spanje , onder den naam van üoobd-

riatte Erwten , tot Voedzel voor 't Gemeen*^"^

en voor het Vee gezaaid worden , verfchillen^„f/"""

meest in de Kleur der Bloemen , welke wit is

of paarfch of roodachtig. De Steng is ongevaar

een Elle hoog , of wat laagcr in de paarfch-

bloemigen, die ook de Haauwen, aan de Rug,

wel gefleufdjdoch niet met fcherpe kanten heb.

ben. De Haauwen zyn breed en byna Eyrond,

bevattende hoekige Erwtjes , die in de eerfte

Soort bruin , in de laatfte deezer twee witach-

tig zyn. De eerften noemt men in Vrcinkiyk

Gairoüttes , de laatften Gesfes of Geisjes , in 'c

Hoogduitfch Kichern. Zy zyn in 'c küoken , en

niet minder in 'c verteeren , van eene harde na-

tuur.

Tot dceze Soort betrekt de Hoogleeraar N.

L. BüRMANNüs(*)dat flagvan Ooilindifche

Boontjes, welke Clymemm Benghalenfe genoemd

was door den Heer Gürzin. Ik heb, onder

den naam KadjangCatri , van Java eendergelyk

Gewas bekomen , dac ontzaglyk lange Klaau-

wieren met zeven Krulletjes en twee of vier

Bladen op zyde heeft ; als ook twee groote

Stoppelblaadjes met tweebloemige Bloemfteelen

ca de Haauwen verfchillen aanraerkelyk in

{*) FL Ind. p. i(Si.

ir. DEll., X. STOK*
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(6) Lathyrus met eenbloem, Steekn korter dan

de Kelk ; tweebladige Klaauwiereny enheldi

en Lanceivormige Bladen.

In de Oofterfche Landen groeit deeze, eea
* Kruidje van maar een Span of een Voet hoog,

met LancetvorTiige Stoppeltjes en zeer korte

Bladlteeltjes, de bovenüen tot een Draadachtig

Klaauwier verlangd. Hoe klein de Kelk ook is,

de Bloem is naauwlyks grooter, het Zaadhuis-

je byna zo lang als de Bladen, breeder, glad,

geftrekt.

(73 Lathyrus meteenbl. Steeltjes, tweebladige

Klaauwieren , de Blaadjes Borjielig Li'-

niaaU

De ongemeene fmalheid der Bladen onder-

fcheidt deeze , die in de Zu delyke deelen van

Europa groeit. Zy heeft de Bladfteelen drie-

deelig , driemaal 20 lang als de Stoppeltjes en

de Haauwen Eyrond , gezwollen. De Bloemen
zyn rood.

^

(8) Lathyrus met eenbU gebaarde Steeltjes^

(6) Lathyrus Ped. unifl. Calyce breWoribus &c. jAcq;
Htrt. T. s6. Lath. Ofientali» riore vix confpicuo. Boerb.
Lugdb.n. p. 41.

(7) Laièyrus Ped. unifloris, Cfrrhis diphyll» «re. GoOAW
//»iM^. 368. Cer. Prov. 4<J5. Lath. Fol. angoftii &c. Src.

ngüfti^'^mo foJio. C. B. Pin S44. Prodr. 148. ^
^

f8 Latbyr»M Petf. unifl. Ariflitis «te. GoUMt Afonsp. jtf,.

Xaihytus folüs binatis Giamineis. HALL. Ileiv, soi. Lath.



tweebladige enkelde Klaauwieren , en Li- Iv:

niaak Blaadjes.
-^^Jj»»»

(^) Lathyrus met hyna eenhloemige Steeltjes stukI"
en veelhladige Klaauwieren > de Blaadjes ix.

overhoeks,
arltlu

Deeze, io de Zuidelyke deelen van Vrankrykcewricb

en in Spanje groeijende, hebben ook de Bladen

zeer fmal en Grasachtig, De Bloemen zyn in

de eerfte rood, in de andere paarfch en wit. De
eerfte heeft lange famengedrukte Haauwen met

hoekige Zaaden ; de laatfte heeft de Haauwen

als met Leedjes gewricht. Meest komt deeze

vierbladig voor en fonityds tweebloemig.

(10^) Lathyrus met tweehkemige Steeltjes 9 x.

tweehladlge Klaauwieren, Eyrond-lang- ^'^{^^^

werpige Blaam cn ruige Haauwen. i^cndc.

Onder den naam van Welriekende Lathyrus is

dee-

a«guftisGmo folio , Semlne angulofb. Touknf. Jnji. jsj.

Pin. 34- Clymcnum Hiso. Mil

anguftifoiiui huinili»!. C. B. Pin,

(10) Lathyrus Ped. bifloiis, C

3««. Ups. zi6. K. Lu9.ib. «
HALL. Uo. Lath, difloplatyphyllo

aij». T. .0. ^. Lath. Zeyl. odoc

II. DHL. X« STUK.
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IV. deeze , als een Zaay - Plant , gelyk alle de voor-

^Inu^ gaande Soorten , in de Bloemhoven bekend en

Hoofd- verftrekt tot een proot ficraad , inzonderheid
«TUK.

jjje ^ uit Ceylon afkomftig , welke de Bloemen

^ijr**"' wit en rood bont heeft : zynde aan den ver*

maarden Gommelyn, door wien deeze Soort,

uit den Hortus alhier, werdc afgebeeld, alleen-

lyk de andere 5 die de Vlag der Bbemenpaarfch,

de Vleugels en Kiel blaauw heeft, bekend ge-

weest, 'c Gewas bereikt , naar dat men 'c op»

bindt, meer of raindor hoogte. Ia Vrankryk

wordt deeze Soort Ie Pois d'odeur, dat is rui-

kende Erwten , en by ons ook wel Moskeljaau

Lathyrus geheten. Men noemtze Lathyrus Cw
pani , om dat zeker Pater van dien naam de

Zaaden, in *t jaar 1699, van Palermo op Sici-

lië , van waar de blaauwe , die deswegen ook

Sicülus getyteld wordt, afkomftig is, aan den

Hortus alhier gezonden hadt (>

XL. (II) Lathyrus met tweehloemige Steeltjes
, twee

JLTuuY.^* fcia^tge Klaauwieren , Degenvormige Blaad-
jaariykfe. jgj , gladde Haauwcn en tweedeelige Stop*

peltjes.

Daar

() De Heet Gaasn legt van deeze Soort , Httpltatar

in Hyhtmacule; fimptrvirtni' dat weinig met een Jaailykfis

Zaay - Plant fchynt te ftrooken.

(U) Lathyrat Pedunc. bifl. Cirthis diphyllit &c. GOUAW
Mtntp. 169. Lathyrus Hup. Riv- Titr. Lath. Hisp.

11. lutea. HEaM. Lui<é, iJ/, Lathyii fpccics huca. J.

p. 304.
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Daar alle de voorgaande Soorten, zo wel als iv;

deeze, JaarWe Zaayplanteo zyn, zou de by-'*JJ*^*-^

naam zeer weinig gepast fchynen , indien die Hoofd-

eigt nfchap niet tot onderfcheiding diende van

de getneene geelbloemige Lathyrus, welkeeen j,,^'''"**

overblyvende Plant Is. Deeze , in Spanje en

Langued. k voorkomende , heeft zeer fmal ge-

flipte Stoppeltjes»

C12) Lathyrus met tweebloemige Steeltjes , twee- xrr.

bladige Klaauwieren^ de Blaadjes overhoeks ^xtl^tl.

Lancetvormig en glad» de Stoppeltjes half*'"''

maanvormig. ryfche.

Deeze, uit Barbarie aa-omftig, heeFt Haau-

wen als van de Orobus en groote hoogroode

Bloemen.

Qi2)'L^thyms met ttyeebkemige Steeltjes t veel' xiir.

bladige Klaauwieren en getande StoppeltjesS^^^^'
fche.

Den naam van Clymenum hadt Tourne-
FORT aan een Geflagt gegeven , 'twelk door

de veelbladigheid alleen van de Lathyrusfen on-

derfcheiden werdt. Het bevatte drie Soorten ,

waar van die met gewrichte Haauwen , door

hem

(iij Lüthrui Ped. bi-fl. CirA. diph. &c. R, Lugdi. jöj.

N. 7. Ltah. Tingitamis SHiquis Otobi, FI. amplo ruberii-

lao. MOHIS. IhJÏ. II. p. JJ.

Cl 3) Latkyrui Ped. bifl. Cirrh. polyphyllif, Stipulis den-

tnU. H. Cliff-. i6%. B.. Lugdi, ,54. N. 10. Lath- vicioidesVc

xillo mbro öcc, Morjs. Hijl. ii, p. 4$. Pluk. /^öj». 114. ^- ó.
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IV. hem afgebeeld, reeds is befchrccven. Deeze,

^xwfh ^" ^ Levant als in Barbarie groeit.

Hoofd heefc platte Haauwen en twee Bloemen op een

STUK, taamelyk langen Steel , met de Vlag rood , de

Vleugels en Kiel blaauvv. Morison hadtze La-

thyrus , die naar de Vitfen zweemt, getyteld.

XIV. (14) Lathyrus met meest driebloemige Steel'

èrM^sT ^j^^y tweebladige Baardjes, Lancetvormi-
Ruige. ge Bladen y ruige Haauwen en ruuweZaa-

den,

In Vraiikryk , Engeland en elders, onder '£

Koorn , komt deeze voor , die ongevaar een EI-

le hoog groeif en roodachtig paarfche Bloemen

heeft, zynde , zo wel als 't voorige,een jaarlyks

Zaay - Gewas,

XV. (15) Lathyrus met veelbloemige Steeltjes .twee

Inoh& ^^^^^^ Klaauwieren , ovaale Blaadjes en

se- naakte Leedjes.

Zandige Koornlanden , niet alleen in de Ne-
derlanden, by Geneve en in Tartarie , gelyk

de Ridder zegt , maar ook by Weenen in Oost-

enryk, door geheel Swiczerland en in veele dee-

len

(14) Lathyrus Ted. fubtnfloiis , Cirrhis diphyllis &c.

GOUAN Mansp. 369. K. 303. DALIB. Paris. ii6.

Lath. anguftifol. Siliqua hiifuti.
J. Q. tiijl. II. p. 30 f. C.

S. Pin. 3 44-

(15) Lathyrus Pcd. muliiflorrg, Cirrh. diph. &c. H.Cliff.

167. R. Lugdh. }«4. GOüAN Mon:p. iCg. GORT. Bflg. 207-
&c. &c. Lathyrus Atvcniïs tepen$ wbcioftts. C. B.-P;«.J44'
T«« glandes. DoD. Ptmpt^ fso.
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deelen van Vrankryk , leveren dit Gewas uit, JV.

dat men Aardakers noemt. Men wil , dat het "^J^"^'
dc Arachidna zou zyn vanT h e o p h r a s t u s , Hoofd»

en fommigen hebben het tot óeJpios, dat een

Snort van Wolfsmelk is, wegens de knobbelige

Wortels, zeer ten onregte t'huis gebragt. De
Franfchen noemen het Glands de Terre , de

Engelfchen Peafe - Earthnuts , de Duitfchers

Erdnusfy Erdeichkn of Krdfei^en , gü hy ons,

onder 't Gemeenc Volk, Muizen met Staarten^

dat beter gezegd zou zyn zonder Staarten; dc-

wyl men die Vezels, v/elke den Staart verbeel-

den , *er doorgaans afdoet tot het gebruik.

't Gewas heeft lange flappc Stcngetjes,opden

Grond leggende, en Klaauwieren met twceEy-

ronde Blaadjes, die, gclyk in fommige Soorten

van Erwten, naar elkander toegeknsepen zyn.

De Bloemen , op lange Sicchjes, Troswyze,
vier of vyf by elkander voortkomende, hebben

eeu fchoone Roozeklcur eu zyn niet onaange-

naam van Reuk.

Dc Airdakers zyn in fommige Landen, gelyk

in l artarie , een gemeene Spyze , en worden

by ons, gelyk bekend is, dikwils tot Verfnape-

ring cn voor Lekkerny genuttigd , even als de

Karilergcn. Het gcdcflil 'eerde Water der Bloe-

men is door fommigen a ingcpreezen. Ook zyn

'er, die de Wortels gehouden hebben voor de

Liidaim der Hebreen (*J,

(16)
(«) HALl. Helv. indoat. Tom. I. p. 185,

N
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IV.
^ (16) Lathyrus TWtfï veelhlosmige Steeltjes , twee-

^xmu hladige enkelde Klaauwieren en Lancetvor-

Hoofd- mige Bladen,

iVtlyr»t
^^^^^ » ^^^^ ^^^^^ S^elc Bloemen zig on«

Frlunftt. derfcheidc, komt in de Velden op vecle plaatfen
^edbioc-

Europa , als ook op Ysland , voor. Men
vindtze by ons aan den Duinkanc, als ook op

Zandige Boawlanden in de Provincie van Ü-

trecht , Vriesland en elders. Aan Beeken
, op de

Oevers vanMeiren en in vogti^^e Weiden, komt

dit Kruid , dat men Geele Wikken noemt , in

Switzerland overvloedig voor. Sommigen wil»

len, dat het waardig zou zyn te zaaijen en aan

te kweeken , als een uitmuntend Voeder zynde

voor het Vee (t). De Stengen zyn van eenVoec

tot een Elle lang en zwak ; de Klaauwieren fom-

tyds in drieën gedeeld ; de Blaadjes een weinig

omgekruld en famcngeknecpen ; de Zaadhuisjes

kort en wat krom , bevattende ronde gecle

Zaadjes.

(17)

(!S) Lathjrut Peoiunculis multifloris , Cirrhis diphyllls &c.

GOBT. Bflg;. 207- G0U4N Monsp. 365. KBAM. Aujlr. 2T4.

Obd. Dan. S17 R. Lugdi. J64. Lathyrus CyW. luteui Fo-

J. B. «yï.il. p. ,o*. *
^

(t) Eximium Pabulum eft
, quod feri mereatur et coli.

HALL. Ileh. inchoat. Tom. I. p. ig,. Pwftans jji ViuA

Pibulmn, fcd rcipuit aprica. Linn. FL. Suee. II. p. ijj-Me.

Ici hanc edcfc fcitur, Menand. Sata^. 19,
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Cï?) L^tbyrü^ met veelhloemi9;e Steeltjes ^ twee' IV,

bladige Klaaumeren
, Degenvormige Bla- '^^Jm^*

den en f^liezige Leedjes, Hoofd**
stuk;

(18) Lathyrus met veelbl. Steeltjes , tweehU jtvu.

Klaauw. Lancetvormige Bladen en Ue'f!j,'!fiZ'*
zige Leedjes, wi de.

(19) Lathyrus met veelhl Steeltjes ^ twee- en ^"1^/^'^^!'

vierbhdige Khauwieren , LancëtvGrmigf 'Jiad.ge*

Bladen en Vliezigs Leedjes.

Tot eeo van deeze, die in Europa hier en ^s^.naukV-

daar voorkomen , behoort de Ttos- of Bouquet»^'^^*

La'hyriis y welke met haarücrk opioopcnd Ge-

was cn fchoone 1 'rosfen van Roozekl^urig paar*

fche Bloemen, aan Stokken cf Prieelen, onze

Tuinen vcrfierr. Dezelve komt ook, op fom-

mi^e plaatfen der Nederlanden , in *c wilde voort

uic gevallen Zaad , en verfierc aldaar de Haagen,

Met de laatftc fchyDt zy wel de meeftc over-

een-

(17) Lathyrus Vtd. muUIfi, Cirrhis diphylHs, Foliolis E«.

Ilforinibas Sec H. Cüf. 3C7. FU S«te. 5»», «4*. Dalii.

Féiris 116. Lathyrus fylv. major. C B. Pm. 433. Xath-fyU

yellris. DOD. Pcmpt. 513.

(18; Lathyrus Vtd. avMi". CUth. dlphyllis &c. Gqkt.

J^/j. 207. H. a:j;: R. Lugdl, 564. N. Lathyrus latifo-

lat.r. Flore purpureo fpecioGor. J. B. 1 1. p. 303- La-

\i9) Laibyrus Ped. multifl. Cirrfa. diph. tetiaphyllisque

&c. Fi. Suee. II. N. c^6. GOüAN Momp. 370' LachytijsiB»'

jor Natbonenftf anguftifolius. J.
B. /ii/?.,!!, p.

U. DsEi., X. Stuk.
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ÏV. eenkomst te hebben , alzo de Bladen Lancet-

x\nu vormig zynjniet Ovaal, gelyk Li n N^Eusvan
Hoofd, de Breedbladige zegt. Allen zyn zy hem in

Sweeden wild voorgekomen en de beide laat-

rjit, ften dikwils met vier Bladen aan de Klaauwie-

rcn. FTet zyn ovcrblyvende L'lanten , die uit den

Wortel in 't Voorjaar weder uftfpruiten. De
cerfte heeft de Bladen- Degenvormig, nietbree-

der dan de Steng , die in allen , tusfchen de

Knoopen , met Vliezen is gevleugeld. Dceze
worde , wegens den Stank , van het Vee ver-

fmnad , zegt de Ridder. De Haauwen zyn kng

en fmal , dik , bevattende ruuwe Zaaden.

XX. (ao) Lathyrus met veelbloemige Steeltjes , veel-

r'aiSrL bladige Klaauwieren en Lancetvormige
Moeiasii- Stoppeltjes*

gt.

Op Moerasfige Weiden der Noordelyke dc>

Jen van Europa, in Decnemarkcn, Swecdcn ,

Lapland , als ook in Groot Brittannie en in

Rusland, groeit deezc Soort, die aanmcrkelyk

van de anderen verfchilt , door haare veelbla-

dige Klaauwieren. Zy heeft
,
naamelyk, twee

of drie paaren Blaadjes , die zeer famengeknee-

pen zyn en opwaards gekeelrd Itaan: Steeltjes

,s Ped. multifl. CirrMs pofyphytlïs 8cc. H. Cllf.

. Lath. Paluftrts Flore OtoM nemoreofis vernf.
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Tiiet drie of vier paarfche Bloemen en 't Gewas IV.

komt uit een overblyvende Wortel vcort, die
^xviJf*

gebeele plaggen Gronds beflaat. Hoofd-
stuk.

(iij Lathyrus met veelbl. Klaauwieren enEy- xxr.

ronde Stoppeltjes breeder dan het Blad, p^po^tiilL

Door gelicol Siberië komt , volgens GMR-tige.

iLi N, deezc Soort voor, die wc^;cns haare ge-

ftake den bynaam vocrr , en door de breedte

der Stoppelcjes van de anderen vcrfchilt. Zy
heeft dezelven breeder dan^dc Bladen, zegt de

Ridder ,
Èyrond , aan den voet gefpitst en naauw-

lyks hoekig. De Bloemen groeijen Aairswyze,

van zes lOt vyftien , op kor:e Voetjes, aan 'c

end van lange Steelcn : zy zyn paarfchachtig

bont, met een Kiel a;s in de Erwten, de Bla«

dtn doorgaans driepaarig , aan enkeldc Klaau-

wieren ; langwerpig Eyrond, gefpitst, naar el-

kander geboogen als in de wilde Erwten , doch

niet ingekneepen , gelyk in de meefte Lathy-

nisfen , en geenszins verdubbeld , gelyk in de

Tuin -Erwten (*).

Het Japanfche Gewas, io i ,opPl.LXV4^^P/"j^<^'^

voorgeileld, komt in het Loof, als ook wat de i-»^. i. ^
Bloe-

invoici ut itt plerisqae L^thyiis; minus conduplicata ut

in Pifo lativo. LiNN.

N3
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IV. Bloemen en derzelver Kelken aangaat ,
groote*

^Ivfu!'*
Afbeelding en belchryving overeen ,

HooFD' doch vrrfchik in wcezentlyke omftandigheden»
STUK. De Stoppekjf s , naamelyk , zyo volmaakt drie-

^^f"*^' hoekig
,
Pylvormig en zeer fpits gepunt (t):

anderszins ook zeer breed en de Bloert»en heb-

ben den Styl niet gebaard, (dat tot de Geflag-

ten van Lathyrus en Vicia, beiden , behoort,^

maar Liniaal , of overal even breed , en dus , in

deezen , nader komende aan *t Gcflagt van O-

robus, tot hetvvelke dit Kruid evenwel niet

gevoe^lyk betrokken kan worden , om dat het

Klaauwieren heeft. Voor 't overige zyn de

Bladfteelen agcbladig en de Bloemen komen

getropt aan lange Steelen voort, zyndevry groot

€n paarfchachtig , dat wederom volftrckt met

den trwtachtigen Lathyrus flrookt. De Sten-

gen of Ranken fcbynen ook ecnigszins gehoekt

te zyn. Ik vind de Blaadjes /eer fterk geaderd

en met een klein puetjc voorzien , even als io

de gezegde Afbeeldirg.

Artbifchc. In de Bosfchcn van Arabie kwam den Heer
FoRSKAoHL een Lathyrus voor, dien hy
Aanzienlyk noemt , hebbende een windende Steng

en anderhalf- driepaarige Blaadjes, met twee

Bor-

(t) Aanmetfcdyfe Is 't , Jat in de Ar!,eelding , welfte

geeft, de Stoppeltjes ook pcenszin» Eyrond en byna dne-

hoewcl dit in de btfchtyving , daar tegenover, wordt
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Borttels daar tusfchcn : doch deeze hadt een- IV,

bloemige Steeltjes en geelachtig witte Bloe-

rneD, De Stylwas van boven rond en rui^' , met Hoofd»

een zeer fyne overlangfe Sleuve. De Wollige

met eenblocmige Steeltjes , drie by elkander , drl^""^'

hadt elf Vinblaadjes en geen Klaauwieren ; de

Haauwen famengsdiukt, liniaal

V I c I A. Vitfen.

Als een byzocder Kenmerk van dit Geflagtis

opgegeven , dat de Scyl , digt onder den Stem-

pel, overdwars gebaard is. Het bevat de ze-

ventien volgende Soorten , waar van de negen

ecrften vcelblocmige Steeltjes , van taamelyke

langte , de overigen byna ongeftcelde Bloemen

in de Oxelcn hebben. Ver de mecften zyn Eu-

ropilche Onkruiden.

(r) Vitfen met veelbloemige Bloem-, veelbladi- t.

ge Bladfteeltjes , de Blaadjes Eyrond, de ^^j;^.^''

agterjien ongejteeld. Erwjacbtl-

ge.

Grootelyks gelykt het Gewas van deeze, die

in Engeland, Vrankryk en de Nederlanden, op
dc

(•) Latln-rus fpeaabilis et L, comentofus. Flor. ^^ypt.

(i) T-^iüa Pediinc. multifl. Fetiolis polyphyUIs &c. SyJ^

Nat, XII. C.cn. 873- p- 487- XUI. p. 552- ^' Clif,

369. R. Luj/dh. Pifum fylveftre perenne. C. B* Pin.

MOR.s.ftA IK 47. S.^. T..^^..

II. DEM.. X. STWC.
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fchen.

. de Akkers tusfchcn 't Koorn groeit , naar dff

f/''gewoone Zaay- Erwten, doch valt veel klei-

p* ner. Het üofteDrykfe , door C l u s i u s , du

' tvyee Eeuwen gelce^L'n , op de Bergtoppen in

Oollenryk waargenomen, zou 'er , volgens M o-

RisoN , wat van verfchiüen, In beiden gelykc

hecZaad naar kleine Erwtjes, bruin gevlakt. De
Bloem is geelachtig, de Wortel blyfc over»

(2j Vitfen met veelbloemige Steeltjes , omge-

beogen Eyronde gefpitjle Blaadjes en eeni-

Jeg- germaate g£ta7ide Stoppeltjes,

(3) Vitfen viet veelbl. Steeltjes, ovaale Blaad'

jet en gekartelde Stoppeltjes,

(4) Vitfen met byna zesbloemige Steeltjes,

tien Eyronde fpitfe Blaadjes en effenrau'

dige Stoppeltjes.

(ƒ) Vitfen met veelbUemige Steeltjes , op eU

teflcxis &c« (

B. PcTis. 115

3cca Syivaric;

cia Pcd. fubfexfioris Fl Smec. I

!.. R. Luidf: J64. Vkia multiflora O
1 qiil LcntiJ. PLUK. T. 7- ^- - Oft

:'-AN M^^f. ',7'. li. 'Cliff. 36S. F

c 605 , «ji. Vicia fylv. fpicati, C. B. Pin.
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kander leggende Bloempjes , Lancetvormi- iv.

ge ruige Blaadjes en effenrandige Stoppel- ^'debl.

(6) Vitfen met veelbloemige Steeltjes
, afjlan- vu

dige Bloemen^ Liniaale Blaadjes ; de ötop- ^y^^^^^'

Deeze vyf , in het gedagtc verfchillende, ko-

men in verfcheide declen van Europa, als On-
kruid, voor; in Eosfchen, Velden en op woe-

fte plaatfen. Die der Heggen verfchilc van de

eerfte door de Bloemen niet geel, maar blaauw,

(Ie Blaadjes langer en de agterften niet digt aan

de Steng te hebben. Die der Üoslchen valt ook

in Sweeden en heeft witachtige ; de Kaslubi-

fche, dus naar een Hertogdom in Ponieren,

asn de Ooftzec, genaamd , uit den rooden paarfch-

achtige Bloemen. Deeze is Heefterig en heeft

Haauwtjes als der Linfen. De Veelbloemige ^

in onze Nederlanden veel aan de kanten der

Wegen en in de Velden voorkomende, heeft

meest paarfchachtig blaauw en ook wel witte of

bonte Bloemen, op zeer lange Steelen, Dce*

ze wordt gemeen lyk mide IVikken lof Fit/en

en fomtyds Krok genoemd. Rivinus hadtzc

Cracca geheten , waar van de bynaam. Zy valt

ook op Ysland. In Switzerland noemt men het

r«) Vicia Ped. multifl. Fl. diftanribus &c. Gouan Monsp,

tjes.

peltjes van onderen gekarteld. Afftandjr

ge.

371. GRa. Prov.

345. rrodr. 145.

Vicia ünobrychidis flore. C. B. Fin.

II, D«L. X, JTUK,
N 5
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IV, Vogellmy , en het is 'er veel in gebruik tot

'Afdeeu Beeften- Voeder (). De Haauwtjes zyn breed

HooFr* ^P"^* ronde zwarte Zaadjes. Zo digt

STUK. als deeze de Bloemen , Aairs of Troswyze , aaa

TUnman- malkander heeft , zo ver zyn dezelven afftan-

dig in de laatfte , die naar dezelve anders veel

gelykt , maar de Blaadjes uitermaate fmal , en

maar zeven- of agtpaarig, daar de Veelbloe-

mige *er dikwils twaalf of veertien paaren

heeft. *c Getal der Bloemen , in die tot derr

tigj is hier zelden meer dan twaalf; doch de-

s^elven zyn veel grootcren fraaijer, blaauw van

Kleur of paarfchachtig : de Haauwtjes langer,

breeder, bevattende tot twaalf Zaadjes (f). In

Switzerland is deeze , niet minder dan in de

Zuidelyke dcelen van Vrankryk, gemeen C+)-

vuia^m»
Vitfcn fmt veeïbloemige Steeltjes ^ lang-

werpige Blaadjes , effenrandige Stoppeltjes

t^cie' ^» ru^S^ Eirond- langwerpige Haauwen.

In de Levant groeit deeze , die zespaarige

Blaadjes, zeer fmalle Stoppeltjes, en vyf o£

zes donkerpaarfche Bloempjes op de Steelen

heeft;

() Hall. Helv» heboat^ Tom. I. p. i%s.

(t) Ltgumina latis/tma
, zegT LiNNjjus van deeze , volgons

Gerabd , doch Haller zegt alleen .- SiU^ua q»am frkri

freporiione hngier ^ glabra
^ plana in medio latitr,

U) Ibidem.

(7) mcia Pedunc. maltifl. Fol. oblongis &c. VicFa Oriënt.

H. Smverubentc , Siliquis brcviifim:». Eoerh. LugÜ. il,

P. 4*»
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heeft ; de Haauwen knikkende , langwerpig Ey- IV,

rond, ruig , vyfzaadig.
'^x?ih^'

(8) Vhier) met veelbloemige Steeltjes
,
gejlmfde y^-ruK,

*

byna twaalfbladige Bladjieekn; de Blaad- vrrr.

jes Lancetvormig
,
glad.

Zeer veel gelyken deeze Siberifche naar detï£«-
'

gewoüoe Veelbloemige Wikken , volgens Gm e-

LiN, die 'cr de Afbeelding van geeft; dan de

Blaadjes zyn glad , de Stoppeltjes grooter en de

Haauwen opftygende. Zy groeit tot een onge-

meene hoogte , overtreffende misfchien alle

Soorten van dit Gcflagt. Immers ik vind dat de

Steng fomtyds drie Vademen hng wordt , ko-

mende daar van vcrfcheidcne uit ééncn Wor-
tel, en dus levert dit Gewas, in de Noordely-

ke dealen van Afie , een zeer gewenfcht Voe-

der uic voor het Vee. Voeg hier by, dat de

Wortel twee Jiaren overblyft ; des men het

ook elders , met vrugt , kan zaaijcn en voorttee-

len. In de Herfst van 't eerfte Jaar, wanneer

de Stengen dikwils twee Vadem lang zyn, kan

fact reeds worden gefneeden.

(p) Vitfen mst veelbl. Steeltjes; de Blaadjes
^^.^^
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IV. Stoppeltjes efenrandig; de Haauwen byna

regtopjiaande^

tTUK^^' Uit Bengalen is deeze , volgens Herman-
T/e«wflB.NUs , afkomftig , die men, wegens dc hcog-

"'S'* roode Kleur der Bloemen , tot lieraad der Tui-

Een nahoudc; maarGERARD merkt aan, dac

T OURNEFORT weleer dergelyke op de Hie-

rifcbe Eilanden, by Toulon,heefc ingezameld.

Het is een Jaarlykfch Zaay • Gewas , welks

Steelen veele Bloempjes , over ééne zyde, draa-

gen , en Haauwtjcs als Erwte - Peulen , bruin , met
eene witachtige Haairighcid en zwartachtige

Zaadjes , een weinig kleiner dan Peperkorrels.

Vic'ia
^^^^ Vitfen met ongefteelde I^aauwtjes , die

/ativa, overend Jlaan , meejl twee by elkander in
Tamme.

q^^^^ Bladjleekn 2 de Blaadjes

jiomp: de Stoppeltjes getekend.

De tamme Wikken, die men tot Beeften-

Voeder in verfcheide Landen zaait, verfchillen

van de zelfde Soort , in de Bouwlanden door

geheel Europa, als ook hier in de Nederlanden,

van zelf voortkomende, zo de Heer H a l l er
aanmerkt, eenigermaate ; als welke de Blaadjes

bree-

(lo) P^icia Legatn. fesfilibus fubbinatis ereftis &c. Vicia

Leg. ereais, Petiolis polyphylli» &c. H. Upt. *ig. GooAN
Mont/}. 371. R. Lu^dk, 3«s. GOHT. Belg. lOg. Fi. Su-c,

-P'»- Ï4J. Vicia anguftitolia. Riv. Tetr. DlLh ^pp.<i7,

Cracc» piimum genus. DOD. Ptmpt. 54^'
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breeder en de Steng Takkïg heeft : doch zulks IV.

kan uit de kweeking ontdaan. Meer onderfcheid ^fdem^

baart de grootte en Kleur van 'c Zaad , dat %?n^
doorgaans zwart , doch ook fomtyds wit is. 't

Gewas onderfcheidt zig door Blaadjes , die meer j^^'""'

of min Wigvormig , dat is aan 't end breeder

en aldaar in de uitranding met een puntje voor-

zien zyn. In de gezaaide komen deeze Blaadjes

fomtyds Hartvormig voor ; daar zy in de wil-

de dikwils zeer.fmal en byna overal even breed

zyn. Ik heb zodanige veranderingen van dit

Onkruid uit Japan bekomen.

In 't wilde groeijende, is het een groot be-

derf voor 't Koorn , niet alleen de jonge Scheu-

ten verflikkende doorzyne ftrengelende natuur,

maar ook door zyne vermenging onder 't Graan

hetzelve gebrekkig maakende. Hier van heeft,

buiten twyfel, de Latynfche naam F'icia, dien

men in *t Italiaanfch Veccia; in 't Franlch F^e"

che of resfe , in 't Engelfch riche of Fetch

vertolkt heeft , zo wel als ons F^itfen, zynen

oirfprong» Het Duitfche Wieken , dat wy in

Wikken hebben overgenomen , zal misfchien

van de omwikkelende Ranken afgeleid zyn.

Men noemt het in Engeland ook Tare , en in

Brabant Kroky volgens Do d on^eu s ; ziende

dit zo wel op deezc als de andere wilds Wik-

ken, welke veele Bloemen Troswyze aan lange

vSteelen draagen. Deeze hebben 'er doorgaans

maar twee , die van langte als de Blaadjes zyn

en

11. BEEL. X. SIÜK,
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IV. en d' Stoppeltjes haakig getand. Van onderen

^xvni
dezelven als met een JBrandmerkje gete-

Hoofd- kei'd, volgens den Ridder.

8TUK, Wat nu het gebruik dcezer Wikken aangaat

:

jff
zaaitze in verfchcide Landen, zo om de

Paarden , die vermoeid zyn , door een Voertje

,

onder Erwten cn Haver te verkwikken, als tot

Aas voor de Duiven. Tot Beeften - Voeder is

het Kruid uitmuntende. Het Meel der Zaaden,

'tzy met Rog gemengd, of ook op zig zelve,

dient by het Landvolk in Switzerland , in Swee-

den en elders , tot Brood. In Engeland geefc

men het Afkookzel den Kinderen fomtyds in,ora

de Mazelen en Pokjes uit te dryven. Ook i»

het tegen den Steen aangepreezen ().

XI. (ii) Vitfen met ongefteelde , eenzaame , opge-

KyroideiT ^^^^^ ^^^^^^ Haauwen en zes Blaadjes, de

^zeot onderfien Jlo7np Hartvormig,

In de Noordelyke niet alleen , maar ook in

dc Zuidclyke deelen van Europa, komt deeze

voor, naauwlyks een Handpalm hoog zynde,

met zeer kleine blaauwe Bloempjes, bloeijen-

de bykans het geheele Jaar.

(12)

(*) HALL. Helv. intbmt. Tom. I. p. i8r*

(ii) riciM Legum. fesfil. fulitariis erefti» glaVii &e,

GOUAM Mtmp. 371. OeD' D'"'- j8. Vicia Lathyrcidos «te.
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(12) Vitfen met ongejleeïd omgeboogene' Haai- IV,

rige Haauwen , die vyfzaadig zyn; de^'xv]f!''

Bloemylaggen glad, Hoofd%

(13) Vitfen met ongefieeld omgeboogene Haai- ^fj.

rige Haauwen , die vyfzaadig zyn , de Z'eT
Bloemvlaggen ruig, c^^'e.

gladde vierzaadige Haauwen , de Blaad'

jes Liniaal uitgerand. ^\

In de Zuidelyke deeïen van Vrankryk ko-

men deeze voor ; de eerfte ook in Italië en de

Levant. Zeer weinig verfchilt dezelve van de
tweede, die ook de Bloemen geel, doch ruir;-

haairig heeft , en de derde is door haare zeer

fmalle Blaadjes , boewei zy die fomtyds bree*

der heeft, opmerkelyk. De Kleur der Bloemen

is blaauwachtig paarfch en zy gelykt , zo door

de figuur der Bladen, als doordcGcftalte, naar

de gewoone Zaay - Wikken , of ook naar de

volgende,

ris)

(is; Legum. fesf. &c, GOüAW Monsp. 57a. jACq.

Au/Ir. T. 34-

(14; f^tda Leg. fubfesfil. penduli» glabris Sec. GouiM

II. DSBL Z, STUK
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IV. (15) Vitfen met gefteelds opjiaande Haauwen ^

^xvni'" '"^"^ »«^^^^'> Blaadjes Eyrond

Hoofd- effenrandig , naar 'ï end der Steden ver-

STUK. kiemende,

Sep^^' Kleine wilde Wikken oF Rinkel - J^/t.^e/i

wüdc. noemt men in ons Land deeze, volgens den

Hl-er uE Gorter. Zy groeit door geheel

Europa , zo wel als by ons , aan de Wegen
en in de Akkers , of ook in de Haagen , waar

van zy den bynaam heeft. Men vindtze ook

in de Bosrchtn. Door het gemelde, als ook

door de kortheid en kleinte der Trosjes , wordt

zy van de andere wilde Wikken onderfcheiden.

XVI. (lö) Vitfen met gejleelde eenzaame opgeregte

^'Bithyn^
Haauwen ; de Blaadjes viervoudig ovaal

fche. Lancetvormig ; de Stoppeltjes getand*

Uit Klein Aüe fchynt deezc afkomüig te zyn ,

die men thans op Akkers aantreft in Italië en in

Beijeren. Zy heeft hoekige Stengen , Klaauwie-

Tcn met tweepaarige Bladen en eenzaame Oxel-

bloemcn, DcHaauwis famengcdrukt , of opzy-

de

(is) yïcia Legutn. pedicell. fiibquatetnlsereais&c. Gort-

JBelg. 208. GoUAN Monsp. jy*- Vicü Leg. adfcendemiba*

&c. F/. Suet. «oi, «jr. H. CHff. jda. XI. Lugdi. 3«J. Vi-

, 6. Clyinenutn Bithynicum SiltquS lingjbri i

BoERH. Lu^ih. II. p. 43. Ctacca Fiot, albis
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<5eplat , langwerpig Eyrond, ruig, bevatteode IV.

ODgevaar zes Zaaden. ^Ivm^

C17) Vitfen met byna ongejieelde , hyna drie-sTQx,,

voudigSi9pgeregte Haauwen, zes Eyrond- xvir.

achtige Bladen en getande Stoppeltjes. h^lnju^'

Een Gewas, dat leggende op <ie Velden inrchc. _

Provemze gemeen is , jaarlyks voortkomende uit

gevallen Zaad , maakc deeze Soorc, die Ji^lde

Boontjes heet by DoDONéus. De Steeltjes

zyn eenbloemig op magere , driebloemig op vet-

te Gronden : de Bloensen donkerpaarfch ; de

Boontjes zwart en rond. Men vindt het fom-

tyds met viervoudige Tpitfe Blaadjes.

fi8) Vitfen met een opjlaande Steng en onge- xyni.

klaauwierde Bladjleelen, Tuinbwo»

De voorgaande Soort verbindt aan dit Gcflagt

de gewoone Tuinbwmen of Boeren • Boonen j zo»

genaamd ; hoe zeer ook in Geltalte van de Wik-
ken verfchilJeDde, Dcrzdver catuurlyke Groei-

msp. 37»- Vicia Petiol.s infeifor. iriphyJIis 8cc. R. Lugdt,

. C. B. PiK. 338 Boona i'ylv, f. Plufélus. DOD. Ptmj>t.

ït) yicia Caule erefto , Petiolis ahsque Cirrhis. Mat.

'.. 3U- GOBT. B(:g. 309. ii. Clif. i(9. GOVKU Monsp.

. K. Lugdb. 366. Faba. C. B. Pin. jjg. Boona f. Pht-

57. ^ Fal»/miRor f. Equma. C B. Fin. J3I.
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IV. plaats is , volgens de waarneeming van den Heer

^Ifin.' L E R c H E , by de Kaspifche Zee , aan de Gren

«

Hoofd, zen van Perfie, op Rusfifchen bodem , en inE-
STUK. gypte. Door geheel Europa worden zy in Tui-

«

J'.""*"^* nen en cp Akkers Jaarlyks geteeld. Men noerat-

ze, volgens den Latynfchcn raam, Fabat in 'c

Italiaanfch Fava , in 't Franfch Feve , in 't

Engelfch Beans of Garden - Beans , in 'c Hoog-

duitfch Bonen.

'c Gewas is iedereen bekend. Naar de hoe-

danigheid van den Grond fc^ ictcn zy hcoger

op, of blyven laagcr ; gclyk die, welke men
k^eld- of Paardeboonen noemt , daar door in-

zonderheid en door dc kleinte der Vrugten on-

derfcheiden. Dat de Vleugels der Bloemen in

'c midden een Fluweelachtige zwarte Vlak heb-

ben, is kenbaar; zo wel als deaangenaameReuk

der Bloemen , die echter , te üerk zynde , het

Hoofd bezwaart ; waar van het Spreekwoord

,

in de Boomn te zyn , afkomftig is. önder de

frifch en groen gepelde Boonen , die witachtig

zyn , komen fomtyds roode voor ; doch die Kleur

is niet beftendig : want zodanigen ,
gezaaid , bren-

gen dikwils wederom witte voor.

Meo twyfelt , of wel deeze Boonen de Fa-

ha der Ouden, in *cGriekfch Kuamos genaamd,

zyn ; alzo die rond waren : des fommigen mee-

nen , dat zy of de V^eldboonen , die men ge-

meenlyk Paarde- of Duiveboonen noemt , of de

voorgaande IVilde Boontjes, daar mede bedoeld

hebbea. Hoe 't zy, de Boonen, inzonderheid
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pCcdroo2;d , leveren een zwaar Vóedzel uit , dat IV,

in zwakke Menfchen Winden baart en benaauwd- ^xvmf'
ïiedeo. Zeer jong en als nog ongeboren , zyn Hoofd-

zygeraakkelyk verteerbaar en gezond. De Veld-^^"'**

boonen ftrekken tot gewoone Spyze djer Hok- dna'^"'

duiven en tot Voeder voor de Paarden. Het
Meel der Boon co , zo wel a!s het gedsflilleer-

de Water der Bloemen, heeft zyne nuttigheid

in de Geneeskunde. Wat het Zout belangt, dat

men uit den Afch der verbrande Stoppelen trekt

,

dit komt nagenoeg met andere Loogzouten o-

vereen.

E R V u M. Linfcn.

Door een vyfdeeligen Kelk, van langte als

de Bloem, onderfchcidt zig die Geflagt, waar

in de gewoone Linfen begreepen zyn. Hec be-

vat de zes volgende Soorten.

(i) Linfen met byna tmtbloemige Steeltjes en t.

famengedrukt verhevmronde Zaaden, LtKs"'

Dit Gewas brengt de Linfen voort , die in

't Franfch onder den naam van LentilUs be-

kend zyn, in 't Engelfch Lentils genaamd. Het

komt als een Onkruid op de Koornlandcn voort

in de Zuidelyke deelen van Europa, doch wordt

ook

(i ) Ervum Pedunculis fubhiflnrii «cc. Ciccr Ped. biflotis

Sec. H. Upt. 114. Mat. Md 360. R. Lugdk. i%9> H.Cliff.

370. Len» vulgaris. C. B. Pin. 5+6. Lens. Doa Ptmf*,sU,
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IV. ook wel op Akkers gezaaid, 't Is een Kruidje

^xvxu^ mee Klaauwieren , dac op zig zelf zelden hoo-

HooFD- ger dan een Voet opfchiet, doch met behulp of

fteunzel wel tot een Eile hoogte klimt. Ook

valt het grooter en kleiner. De Blaadjes zyn

zcspaarig en het gelykt voorts raar de Wikken,

maar heeft zeer kleine Haauwtjes, met twee of

drie Zaadjes, ryp wordende geel van Kleur en

van zodanige figuur, dat men de gefleepen Ver-

grootglaasjcs , naar dezclven
, Lsnfen noemt.

De Licfen zyn van ouds bekend als een zeer

flegt Voedzel, dat echter naar den Grond, waar

op zy geteeld worden , veel verfchilt. In Pro-

vence worden zy , zonder hinder, door hetGe-

meene Volk gegeten. Galewus hecftze on-

der de oorzaaken van het Schurft, eene Volk-

ziekte in Egypte zynde, geteld. Voor de Paar-

den zyn zy nadeeüg bevonden. Men gebruikt,

in Duitfchland , dikwils het Afkookzel om de

Kinderpokjes uit te dryven , en het is tegen

Keelziekten aangepreezcn. Het Meel der Zaa-

den maakt door oplegging G -zwellen ryp; ge-

lyk het Boonen-Meel, Van Linfen, met Gerst

gemengd , wordt een goede Koorngeest gedes-

tilleerd (*>

TI. C») Linfen met byna tweehloemige Steeltjes en

fraj^J*' 'yi^f Kogelronde Zaadjes,
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In de Koornlanden van ons Wcreldsdeel IV;

kotnc deeze voor ; een Zaaygewas , met een
^x'vnjf

hoekig Stengctje ; de Blaadjes doorgaans tien: Hoofd-

de Bloemltecltjes zeer dun, metéén, twee en '"^^^^^

fomtyds vier Bloempjes, die Bloedkleurig of^„-^."**"

Violet zyn en de Haauwtjes fomtyds vyf-

zaadig.

(3) Lirfen met veelhloemige Steeltjes en Ko- ^iji»^

gelrmde dubbelde Zaaden. hir/utum

Van de Wilde Vitfen is deeze, die KUint

Krok genoemd wordt, niet alleen door de Ge-

flapt s Kenmerken , maar ook door de kleine

ruij^e Haauwtjes verfchi'.lende, Zy groeit alom

in de Koorn en Bouwlanden , en komt ook,

zo wel als die , in onze Provinciën voor. Aan

de Bladfteelcn is zy voorzien met vccle fmalle

Blaadjes, en draagt doorgaans vier kleine blaauwr-

achtig witte Bloempjes aan ieder Steeltje. De
Haauwtjes zyn wel gemeenlyk twee , doch ook

fomtyds drie -of zelfs vierzaadig,

C4)

LT. Bd^.. Z09. R. Lugdb. J89. vicia Se>;c-

plmimis hlrfuth. C. B. Pir.. 34,. Crac-

, $07. Craccxalterum genus. Doo. jPifl»;)?,
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iv; ^4) Linfen met byna tweebloemige gebaarde

Kniu' Bloem-, de Bladjieeltje^ ge/pitst vist jiom*

loüFD- pe Blaadjes*

TVS,

IV. In 't vroege Voorjaar heefc men deeze zeer

•ch7,n/i. kleine Score van V^itfen groeijende gevonden by

'Mnfchc. hec Palcis Chambord , dat door den Koning van

Vrankryk aan den Marfchalk, Graaf van Saxen ,

tot zyn Verblyf gefchonken werdt , leggende

in *t Landfchap Sologne of Neder - Orieanois ,

waar van de bynaam. Zy komt ook omdreeks

Pa'ys en in de Zuidelyke dcelcn van Vrankryk»

cn elders y voor. Den hoekigen Lathyrus komt

zy, volgens den Ridder, naby.

v. (5) Linfen mt eenbloemige Steeltjes»

Eenblo*.
Q^j^y Rusfifch Gebied in Afie groeit dee-

ze, die eens zo groot is als dc gcmecne Linfen

en Itompcr Blaadjes heeft ; i^Iaauvvtjcs met

twee of drie witte Zaaden.

vT. C6) Linfen met de Vmgtheginzeh Gjlfswyz»

^rTvla.
geplooid , de Bladen aneffen gevind»

f4) ^rvum Pcd. fubbifloris ariflatls &c GouAN
574- Vicia Ped. uni-bifloriive &c. GuETT. Stamp. I.

i/i/l. II. p. «3. vicia minima piarcox Parifienfium. T

i» intcgcrri mi». Iltrt. Ups. 119. Lens monanthos. t

lugdk. i6o. KALM. yl^. Sioci^6 17+7. P-

(fi) Rrvtim Gcrminibas uncJato.plicatis &c H.Ups
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Dit Kruid in Vrankryk , Italië en de Levant'j nr,

ratuurlyk groeijende, wordt van de Italiaanea

Mocho genoemd , van de Spaanfchen Tervo , vaa Hoofd-

de Franfchen Ers, in 'c Nederduitfch £m«jSTmc.
volgens den Latyüfchen naam Ervum of Ervi-

j^fj^"*'^

lia. Men vindt het ook overvloedig in fommi-

ge Landen ,
g^'yk by Bern , in SwitzerJand ,

daar het, zo wc als de Linlen en Vitfen, ge-

zaaid wordt.

'c Is een klimmend Gewas , veel naar de

laatstgemelden gclykende, doch zonder Klaau-

wicren of met zeer kleine puntjes aan 'c end

der Bladücclcn , die dertien cn meer Eyronde

Blaadjes hebben. Het groeit, met een Takkige

Steng , van een Voet tot een El!e hoog. De
Bloemfteeltjcs hebben van twee tot vier han-

gende witte Bloempjes en de Haauwtjes drie of

vier Zaadtn.
.

Sommigen willen dat het de Otobus der Ou-

den zou zyn, en hierom wordt het Meel der

Zaaden geteld onder de VVinkelmiddelen. Ook
flrekt het in fommige Landen tot Spyze, zo

voor Menfchen als voor het Vee ; maar de on-

verteerbaarheid van het Zaad , of Winderigheid ,

maakt het vnor beiden gevaarlyk. Het Meel

wordt fomtyds onder 'i Brood gemengd , in ty-

den

Mat. M'd. 3(3i. GouAN McK^p. 374- Etvum Leg. penJuIïs.

•H. C/#. i-o. Ervrnn. Cam. Epit. iij. Mochus f. Ciccr

Lob. /c.
' ^' ^ ^ ^
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IV. den van fchaarsheid der Graanen ; doch daar

^xvrn!* ^^^^^ Mcofchen aan 't kwynen zien

Hoofd- raaken , zo wel als de Paarden , door 't gebruik
axuK, Zaad. De Duiven eetcn het , dat zon-

j.Jr"*'"'derling is, buiten hinder, en de Hoenders fter-

ven 'er van , door opfpanning van de Krop,

Baar men verhaak. Ook worden van het Meel

Koeken gemaakt , die men in de Zon laat droo-

gen, cn dan in Provence gebruikt om het Rund-

vee te meften.

C I c E R. Cicers.

Een vyfdeelige Kelk van langte als de Bloem,

met de vier bovenfte Slipppn op de Vlag leg-

gende , en een Ruitswys'
, gezwollen , twee-

zaadig Haauwtje ; maakt de onderfcheidcnde

Kenmerken uit van die Geflagt.

ï. Het bevat , volgens den Ridder , maar ééne

Soort (i) , die Arietinum gebynaamd worde ,

Gewcione.om dat de Zaadcn veel naar een Rams-Kop
zouden gelyken. Dioscorides noemde ze

reeds Krios , dat hetzelfde betekent, en men.

heeftze, vervolgens, Jrietina geheten. In 't

Franfch noemt menze Pots Chiches of Chiches

de Belier, ook wel 'Sefes; in 't Italiaanfch Ce-

ei, in 'c Engelfch Cicers, in 't Hoogduitfch^t-

fern

(i) deer Foliolis ferratis. Syjt. K*t. X I. Sen. «75 p. 4^9-

r>X. XWI. p. 554. H. Cnf. Ï70. H. Ufi. 224. Mat.Mti^



Jern of Kichern, anders ook wel Si/er- Erbfen, IV:

by ons gemcenlyk Cicers of Sifers, Natuurlyk ^J^f,?^
groeijen zy , in de Zuidelyke deelen van Eu. Hoofd»

ropa, onder 't Koorn. .

'c Gewas heeft een opflaandcjtakkige Steng ^iria"'"'

van een of twee Voeten hoog , met gevinde

Eladen , wier Steelen gefchoord zyn door groo-

te getande Stoppeltjes. De Vinblaadjes zyn ge-

meenlyk agtpaarig, met ccn oneffen Blaa ijeaaa

*t end ; Eyrond , met fpitfe Tandjes gezoomd.

Id de Oxels komen cenbloemige Steeltjes , met

paarfche en fomtyds witte Bloempjes , in ruige

Kelken vervat. Het Zaad is ook van verfchillen-

de Kleur, rood, tos of zwart.

De Cicers worden , zo wel als de Erven , die

weleer Zaay- Cicers genoemd zyn geweest, op
verfcheide pbatfen in ons Wereidsdeel , in-

zonderheid in de Levant en Barbarie, aan de

Kust van Afrika , 'alwaar zy een zeer gemeen
Voedzel der Menfchen zyn , gezaaid. De Grie-

ken noemenze ErebintJios , de Spanjaarden , wan-

neer zy geroost zyn , Garvancos. Men eetze

niet alleen gekookt, maar ook raauw en groen ;

doch 'er heeft eenige fcherpte cd bitterheid in

plaats, die ze voorvcelen onaangenaam maakr.

Men plagtze, gclyk bekend is, dik wils te bran-

den , en dus tot vervalfching van de Koffy te

gebruiken ; waar van zy den Smaak, zo fom-

migen willen , het allerbest nabootzen. Het Af-

kookzel is verzagtcnde en bevordert de Ont*

lafting , zo door Afgana; als Wateren. Des

O s kcefc
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IV. heeft raen'er een Sceenbreekendc kragc aantoe-

^ïïmÜ" ge^chreevcD.

HooFp- De Gcflagten van Liparia , Cytifus , Ceoffroya ,

Rohiniay Colutea , reeds onder de Heeftcrs be-

«ijr^^^'^chreevenzynde, komen wy tot dat van

GlycyrrhizA. Zoethout.

Een Kelk met twee Lippen , de bovenfle in

drieën gedeeld en een Eyrond famengedrukt

Haauwtje, maakt de byzondere Kenmerken uit.

Het worde in de drie volgende Soorten onder-

fcheiden.

I.
,

(i) Zoethout met gedoomde Haamtjes eng&m

^I^!cï£ Jloppelde Bladen ; het endelings Blaadje

Gedoomd
ongejleeld.

In Apulie, op den Berg Gargano, als ook in

Woeftynen van Tartarie, heeft men deezc ge;

vonden, die van haare ruige ofgedoomde Zaad-

hoofdjes den bynaam heeft. In dccze zyn de

Haauwtjes, zo wel als de Bloempjes , tropswy-

ze aan 't end der Stengetjes vergaard. Zy heeft

de Wortels ook lang en fliertig, geelachtig van

Kleur, zoet en eenigszins wranjr van Smaak ,

byna van de zelfde hoedanigheid , als die van

Dulcis Radix. CAM. Epit.
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*t gcmeene Zoethout, Van deezc, die aan Dj- IV.

O s c O R I D E s bekend was , is dc Griekfche naam
"^j^Jf,'^

Glycyrrhiza f dat Zoete VVorcel betekent, af- Hoofd- .

lyomltig. De Bladen zyn gevind, en hebben den

geraeenen Bladfteel gezoomd, de Blaadjes LaD-^^.^""»'

cetvormig Eyrond , met Degenvormige Stop-

peltjes.

(i) Zoethout met gladde Haaumjet ; geen ir.
•

Stoppeltjes, het endelmgs Blaadje gejleeld,^^J^JJy^^^

Gladde.'

Dus onderfcheidt zig duidelyk de PJant van

het Gemeene Zoethout , die van de gladheid der

Haauwjes den bynaam heeft. In 't wilde groeit

zy in dc Zuidelyke declen van Europa , wor-

dende by ons cn elders, in menigte, om de Wor-
tels, voortgeteeld. De Vin blaadjes zyn Eyrond;

de Bloem- en Vrugt - Aairen langwerpig en niet

digt getropt.

De dunne lange voortkruïpendc Wortelen,

die naauwlyks uit te roeijen zyn , van buiten

bruin, van binnen geelachtig, raaaken groen of

gedroogd een voornaam Borstmiddel uit. Men
Doemtze in *t Latyn Liquiritia , in 'c Engelfch

Liquorice, in *c Franfch Reglisfe, Zy ftrekken,

70 wel als het verdikte Sap of Af kookzel, Drop

van Zoethout genaamd , in veelc vermengingen

cn

(x) Glycyrrhiza Leg. glabris , Stipulls nullis. Mat. Mtd,

S6». H. Ctif. 450. R. LugÜ, j8(j, GOUAM Mtmp. i?!'

Glyc. Siliq. 8c Geimaiiica. C. B. Pin. 3jï. Glyc. yulgarig.

II. DMU X« SrVKi
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IV. en be reidingen , tot verzagting der fcherpe Vog-

^^xviii"^^^->
Nierenwee en Graveel: doch het

PooFr.- me igvuldig gel>ruik verflapt de Maag, beneemt
8TUK. Ketlubt en maakt vergaaringen van Slym ,

7Va«iw.-
hinderlyk zyn , in de Ingewanden.

11'- (3) Zoethouc met ruige Haauwtjes : het eri'

zlT,rJu'' ^^^^"g^ Blaadje gepeld.

Ruige. Deeze, die zeer ruige Haauwtjes heeft, is

in de Levant door den vermaarden Kruidken-

ner T O u R N E F O R T wa.irgcnonicn In Arabie

zag Fors KA OH L een Zoethout -Gewas, met

gedoomde Stengen en Takken , dat aldaar door

de benjaanen uit Indie was gebragt en in Tui-

nen gekweekt werdt^

CoRONiLLA. Kroonkruid.

De Kenmerken van dit Gcflagt zyn reeds op-

gegeven toen ik de zeven eerfte Soorten, die

• it.D. Heellerig zyn , befchreef *. Het heeft de Vlag

bi
*'g^'*^'ï^ort; de Kelk is tweclippig met de Bovenlip ia

twre, de Onderlip in drie Tandjes gedeeld : het

Haauwcje als uit Leedjes beflaaode. De vier

volgende Soorten zyn nog daar in begreepen.

VUT. (8) Kroonkruid met de Haauwtjes Zwaard-
Coroniiu yormig en Viele Finblaadjes.

Leg. hufuris &c. R. 7,

rfutisfimij. TOOBNF. In/i

rbacea
, Leg. FaJcJto-C



Het Zaad van deczc gelykt veel naar hec Y- IV

zer van een Byl , en daar van heeft hec Kruid ^^rfi

den naam , wordende in 't Engelfch df-swegen Ioof

Avfeed of Axmrt geheten. Men zou het, in'"^^*^*

'c Neerduitfch , Bylkruid kunnen noemen. Dedria""

Steng, die een Elle hoog opfchiet, is hol: de

Eladfteelen hebben wederzyds van negen toteI£

Vinblaadjcs , die ftomp Eyrond zyn , en de Bloem-

fteelen , die de Bloemen in Kroontjes draagcn,

zyn langer dan de Bladen. Het groeit in Span-

je onder 't Koorn.

Cp) Kroonkruid met opjlaande Spilronde dikke
^^^-^

menigvuldige Haauwtjes t en veele gladde varZ"!

Pinblaadjes,

Naar de Kleur der Bloemen, die in de voor-

gaande Soort geel is , hier fraay bont, heeft

deezeden bynaam, By C l u s i us wordt zy een

ander flag van Bylkruid geheten. De Heer Hel-
ler verzekert, dat zy het zo bcrugte Sainfoin

der Franfchen is , 't welk als een zeer goed

Voed-

aiff. j63. B- LtigJ^, 38«, GOOAN Afoftsp. 57». Secutidacj

Fenfit. u*. Hed. f. Secuddaca majoJ. Loa. Tc. lU 7*- Sc-

(9) Coronilla Hïrbacea Legum. ereais tcretibus torofis

,

ntmerofis&c. IL Cif. Ups. R. l.ugdh. 3t6.GoVKS Alensf,,

1. TAB. p- 516. Coronilla Caule brachiato &c. HALC.
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IV. Voedzel voor het Vee is aangepreezen , doch

jyf^^'modelyk voort te teelen, om dat men 'er niet

Hoofd* gemakkelyk Zaad van wint. Sommigen hebben
STUK. verward met het Kruid , dat Esparfette ge-

»/gr"""'*nocmd wordt 't welk ik vervolgens zal be«

fchryven.

Hec groeit overvloedig in de Koornlanden van

Ooftenryk en Bohème, Vrankryk, Switzerland

en de Zuidelyke deelen van Europa. Het heeft

uitgebreide Stengen, die Takuig gearmd zyo

,

van een EHeen langer; de Bladfteelen bezet mee

Eyronde Bhadjes van tien ofmeer paaren en reg-

te Bioemfteelen , die met omtrent twintig Bloem-

pjes zyn gekroond. De Kelk is kort, de Vlag

paarfch , de Kiel bleek met een zwart Snuitje

;

de Vleugels zyn Vleefchkleurig, de Haauwtjes

lang met Leedjes , ieder een Rolrond Zaadje be-

vattende.

(lo) Kroonkruid met vyf opjimnde, Spilmi'

X. de, gewrichte Haauwtjes en elf Fin-

CrlZf* blaadjes,

Kandiafch*

Deeze , op Kandia door Tournefo^t ge-

vonden , veffchilt van de voorgaande meest door

het

ncximt, zekctlyk Sair.foin zal zyn.^

(10) CcronilLi Hcïbacea Leguminibas quinis ereftis &c.

R. Lugib. 3«7. jAC<i. H«rt. T. zj. Coronilla Ciccica Jcc.
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het minder getal van Bloemen , die paarfchach- IV.

tig zyn, in de Kroontjes. ^xvnu^

(11) Kroonkruid met een klimmende Jlappe ^^yj^^

Steng. ^jA.^

In Zuid- Amerika groeit deeze , die doorjgj^^^^^'^^

Plümier in Afbeelding is gebragt.

Behalve het BoEtbloemige Kroonkruid en drie

anderen van de Heefterige Koronilla's , \co heen

bcfchreeven , komt aan de Kaap een Myrtebla-

dig voor, dat Kruidig is en Izeven Vinblaadjes

heeft , met eenzaame Haauwen ; als ook een

Thymbladig, dat een Heeftertje uitmaakt, met

Plolronde Lancctvormige Blaadjes en zesbloe-

mige Hoofdjes (*>

Ornithopus. Vogelpoot.

Dit Geflagt onderfcheidt zig door gewrich-

te , Spilronde , geboogen Haauwtjes , die met

elkander aan het Steeltje de figuur nabootzen van

een Vogelpoot. Het bevat de vier volgende

Cl) Vogelpoot met gevinde Bladen e

Haauwen.
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IV. Dit Kruidje, dat in Akkers cn Bouwlanden,

^vm^' zo by ons als in Duitfchland , Vrankryk en

Hoofd Spanje, ja ook in Engeland en elders, op Zan-
STUK. digedrooge plaatfen voorkomt, vak in 'c alge-

^"""** meen zeer klein , doch het een wat grooter dan

het andere , en heeft fomtyds knoopige of ge-

knobbelde Worteltjes ; 't welk drie Verfchei-

denheden uitmaakt van de zogenaamde yogel-

pootjes* De Stengetjes leggen op den Grond.

Het heeft de Bladfteelen bezet met menigvul-

dige zeer kleine rondachtige gladde gcfteelde

Blaadjes, en de Bloempjes, drie of vier in getal,

zyn geel , met een rood Vlaggetje. Aan de

Kaap heeft men 'c ook waargenomen. Het ver-

gaat jaarlyks gelyk de andere Soorten.

1 1. (i) Vogelpoot met gevinde Bladen en Blikjer :

^ccmpZ**-* de Haauwtjes omgekromd , famengedrukt

,

^' Op Sicilië, in Italië, en zelfs in de Zuideiy-

ke dcelen van Vrankryk , groeit deeze Soort

,

die de Haauwtjes als gekneepen en agterwaards

of ruggelings omgekromd heeft , gelyk uit de

Af-

lx. TOUBNV. Jn/l. 400. T. 214.

(z) Ornitinpus Tol. pinn. Leg. lecurv. compr. rugofisflcc-

n. Clijff R. Lugdi. GOVAN Monsp. 379- Oinithopodio «ffi-

i« hiifuta Scorpioides. C. B. Pin. 3;o. ScorpioItJci Lcgumi-
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Afbeeldiflg by Loiel blykt. Het Kruid is IV;

.Wollig -en heeft de Blaadjts ongefteeld , de ^^vm^'
l^loemfteeltjes kort , doorgaans met twee geele Hoofd-
Bloempjes* *tüjc.

(3) Vogelpoot met drievoudige bynaongeJleel-Qj^'
^

de Blaadjes , Jiet endelingfe grootst. Scorp^!ip.

Deeze, in de Zuidelyke deden van Europa

cnder 't Kiwn menigvuldig voorkomende, isby

fommige Ouden Scorpioides , by anderen TeU-

phitim genoemd geweest. De eene benaaming

heeft van de Zaadhuisjes ,die ais een Scorpioen*

Staart omgekromd zyn , de andere van de Elan-

den , naar die van \ Porfelein gelykende, haa-

ren oirfprong. De Sceng is opgeregt, raet bree-

de Stoppeltjes en naakte Bloemfteekjes, veel-

tyds vierbloemig. Oo^c Jieeft het veele^ ffnkelde

Blaadjes.

(4) Vogelpoot mt vïei-voudige Blaadjes en

eenzaame Bloemen, Quairi.

Op Jamaika is deeze door S L oA n e waarge-

Eomen , en Vierhlai getyteld , met geele Bloe-

c. H. C/j^ Z7p/.

Pottulaca: folio,

pides Matthioli.
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IV. men, In Geflalte verfchilt zy grootelyks vaa

^xvw^'^^ anderen, hebben ook een regte ronde Haauw.

Hoofd- Men heeftze echter niet nader tot eenig ander

Geflagt kunnen t'huis brengen,

HiPPOCREPis. Hoefyzer.

Een plat Haauwtje,dat aan de eenezydever-

fcheide diepe uitrandingen heeft, en dus als uit

verfcheide Hoefyzertjes van Paarden fchync te

beftaan, maakt het Kenmerk en de benaaming

van dit Geflagt, waar in deeze drie Soorten zyn

STUK,

1* Cl) Hoefyzer met mgefieelds , eenzaame regU

^?Sr Haauwtjes.

Eenhaau- (2) Hoefyzcr met gefieelde getrapte ronde

'''^j,^ Haauwtjes , die aan den eenen rand gC'

Midtifiü' kwabd zyn.

wig. (3) Hoefyzer met gefieelde getropte Boogswy'

111. zt

«ckroond.
Hippocrepit Legutn. fesfilihus folit. reftis. Syft. Nat.

XII. Gen. %as. p. 4^2. reg. XIII. p. 558. H. CUf, Upt.

R. Lugdh. 384. GouAN Mon:p. 380. GHOM. Oriënt. zi9»

Fcirum Equinum Siliqui fingulari. C. B. Pik. 349. Fcriam

Equinum, DoD. Pempt. S46. LOB. Ie. II. 94.

(z) Hippoerepis Leg. pedunculads confettis circulaciboi

ïcc. H. Cliff. Ups. 8cc. Fenurn Eq. Siliqua multiplïci. C B.

Pin. 34*. Fetr. Eq. alt. polyceidtion. Col. Eepkr. l. T.

(1) Uippturtpit Leg. Vtd. confert.arcuatis, &c, R. Lugdi.

3S+. aec. Fetrum E«j. Germ. Siliqui» in fummitatc. C. B.

Pin. 346» Ferrum Kq. comofiim f. Capiratum, Cot. Eifkr,
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Zy verfchiilen weezentlyk , doch groeijen stuS**^

onder malkander op drooge Krytachtige Gron- z>«««,

den , in de Zuidelyke deelen van Europa ,wor-'"'^

dende in 't Italiaarfch Sferro Cavalh , in \ Franfch

Fer a Clieval geheten. Die betreft voornaame-

iyk de eerlte , die ook io de Levant is waar-

genomen ; terwyl de middelde ook in Oostin-

die en de laatfte zelfs in Duitfchlaod en Groot

Brittanuie groeit. Deeze is een overblyvend

Kruid , daar de anderen jaarlyks vergaan. AUeQ

komen zy in Geftalte overeen ,
gelykende naar

de Wikken , met gevinde Blaadjes en naauw-

lyks meer dan een Voec hoogte. Columna
heeft deeze drie Soorten ondcrlcheidelyk afge-

beeld.

ScoRprüRüs. Scorpioenffaart.

Hier is de Haauw byna als de Staart van een

Scorpioen omgedraaid , Spilrond , met Banden

getekend. Vier Soorten worden aldus bepaald,

(i) Scorpioen -Staart met eenbloemige Steel- f.

tjes; de Haauwtjes overal met Jlompe Schub- fS)*^"
hen bekleed hebbende.

/wormach-

(i) Sttrptitrus Fedunc anifioris &c. Sy/l, N*t. XII. Gea.

8««. p. 49*. rep XIII. p. jïl

Doelii. TOÜBKF. Infi. 40a.. T.

foüo &c Moais. Hijl. II. S. 2.

P
il. DUL X. STOK.
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SuUata.
Gcfl.ufJ.

IV. {2) Scorpioen - Staart met tweebl Steeltjes ; ds

^xv^ni" HflflMM'jyw uitwaards fiomp gedoomd,

(3) Scorpioen • Stanrt met byna driehl. SteeU

tjes ; de Haauwtjes uitwaards met afge-

zonderde fpitfo Doornen*

(4) Scorpioen -Staart met byna vierbl. Steel-

tjes ; de Haauwtjes uitwaards met getrap-

te fpitfe Doornen,

AÜc dceze, in dc Zuidelyke deelen van Eu-

ropa vcorkoi-nendc ; verlchillen w<-inig meer

dan hier gemeld is, hebbende allen Lancecvor-

mige Wcrtelbladen , gelyk die van het Haa-

zen - Oor , ongebladerde Blqemfteelén van een

half Voet hoog en de Zaadhuisjes digter o£

ruimer gedraaid , fomtyds naar Rupfen gely-

kcnde ; weshalve de Franlchen het Kruid la

Chenille noemen , de Duitfchicrs Raupen'Kraut,

Misfchien zyn zy allen uit eene zelfde Plant ge-

fprooten.

^scHYNOMENE. Schaamkruid.

Van dit Geflagt, welks Kenmerken een tvvee-

c. H. Ciif. j64. ï^/>»-

\p. 38 r. Scorpioides Bu-

oides prius. DOD. Ptmft.

m
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ïippi'ge Kelk zyn, en een Haauw, die uit ge» ^V",

knotte eenzaadige Leedjes beltaac ; de twee ^xvm!'
eerfte Soorten onder de Boomen bcfchreeven Hoofd-

hebbende*, plaats ik hier de volgende.

(2) Schaarrkruid met een ruuwe Steng, "J'^^'

Leedjes der Haauwen in 't midden ruuw, tii.

(4) Schaamkruid met een Jlekelige Steng y
de^'^^^^^f''

Leedjes der Haauwen half Bartvormig; kuuw.

gefpitjie Blaadjes en kanthaairige Blikjes.
^J^.;^^^

(5) Schaamkruid met een gladde Steng,fiom-k^ifiichl'

pe Blaadjes f de Haauwen aan d'eefie zyde v.

diki ronden jiomp, ooft^'.

Van deeze drie is het middelile op Jamaika

waargcnomcD , de beide anderen in Oodindie.

Het laatfle wordt Gajatc Struik genoemd, als

een Boompje of Heetetje zyndc , met lange

Rysachtige Takken , de Bladlleelcn met me-

nigvuldige Vinblaadjes als der Tamarinden ; de

Caale Herbaceo (cabro <

. ^eyl. 29». R. Lugdb.

Zeylanica. Bfevn Cent. si
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jV, Bloemen naar Eoonen Bloesfem gelykende , drie

Afdeel, of vier by elkander; de Haauwtjes lang, fmal

HooFiir en bleek, een half Voet lang, een Siroohalm

STUK. breed , aan de zyden met zwarte Streepjes eo

Tienman' Stippen gctckeod , Zaadjes als van Fenegriek

bevattende.

vr. (ö) Schaamkruid met een gladde Steng , Rol-

fi^tTT ^^^y^" Haauwen en ftompe Blaadjes.

Egyptifch. Tot Haagen -wordt deeze Soort, onder den

naam van Sesban , in Egypte veel gebruikt, en

ftaat fierlyk , zo Forskaohl getuigt, die-

nende vervolgens tot Brandftof. In een Jaar

tyds bereikt de Steng vier Ellen hoogte en de

dikte van een Arm
, zynde de Takken , na drie

Jaaren verloops , tot Talhout bekwaam. Het

draagt gecle Bloemen en Haauwcn van meer

dan een Voet langte. Op Ceylon is die Gewas

ook waargenomen*

VIT. (7) Schaamkruid met een gladde Steng , de

J^t'"' Haauwen aan de eene zyde Zaagtandig%
*^lcin. in midden ruuw ; en gefpitjle Blaadjes.

Deeze heeft ook haare Groeiplaats in Oostin-

(7j JEfcbynomne Caule Hcrb. I»vi &c. Hedyfaruro

nuum minu* Zeyl. Mimoft f.liii. Fl. 2^fyL st». »
Todda. Vaddi. H*rt. M»K IX. T. «o. Buem. Fl. Ind. p. 1
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die. 't Is een Plactje van een half Voet hoog, IV.

onder Takkig; de Bladen gevind hebbende met

Lancetvormige fraalle Blaadjes. Hoofd?

Hedysarüm. Haanekop. i)«cm-

Denaam, E^dyfarum, fchynt het allernaafle

van een zoeten Reuk afgeleid te kunnen wor-

den, welken lommige Soorten van die Geflagt

hebben zouden. Dc Zaadhuisjes zweemen in

veelen meer of min naar Haanekammen , niet

minder dan zulks in *t Kruid van dien naam

,

bier voor befchreeven, ten opzigt van de Blik-

jes plaats heeft*, en dewyl zy veelal in Hoofd- *

jes Z3'n vergaard, hebben 'er de DuiTfchersdenbi.'4sa.
*

naam van Haanekop , dien ik hier van hun over-

neem , aan gegeven. Deeze Zaadhuisjes maaken

jHaauwtjes uit, van één of verfcheide éénzaadi-

ge Leedjes. Ook is de Kiel overdwars ftomp ;

gelyk ik gemefd heb in de befchryving der Hee-

ilerige Soorten f. Voorts zyn dezelven in Krui- j^^t v-^st.

den met enkelde , twee - ofdrievoudige , en met

veelvoudige of gevinde Bladen , agtervolgelyfc

onderfcheiden. Thans komen bier de volgende

in aanmerking.

(2) Haanekop met enkelde Lancetvormigefpit-
^^^^^^^^
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IV» fe Bladen, de Steng Qngedoarnd,e7t roppi*

^Tuu Stoppeltjes,

Hoofd-
. ('^-^ Baanekop met enMde H^igvormige Bladen.

111. (4) Haanekop met enkelde ronde Bladen, ds

^'immLi^
HaaMwïjw Kettingvormig , uit rond»

rifiiium. Leedjes bejlaande,
wigWadig.

Haanekop met enkelde Hartvormig ronds

Moniiife' Jlompe , vüu hoven gladde Bladen , die van

Gek'raald. vnderen Wollig zyn.

Styraeifo' (ö) Haanekopwet enkcldc Nierachtige Bladen

'
Rondbla- ronüe Stengen,

^'^"vi. Dus onderfcheidt ifien deeze vyf Oofticdi-

Nimchtig.rche Soorten , welke in de figuur der Bladen

vry veel overeenkomst hebben , uitgenomen de

eerfte, in welke zy naar hec Haazen- Oor ge-

Jyken, Die, welke de Bladen a^s van de Sty-

rax heefi, is Hrcdcrig en Wollig ; de anderea

zyn akemaal laage Kruidjes en meest gladbla-

dig of ongehaaird.

VII. (7) Haanekop met enkclde Nierachtige uit-

'Scr^'. gerande Bladen en eene driekantige Steng*

Hier

(4) Hedyfarurm Fol. finipl. orbicuintis. Leg. Monilifoimi-

(5} Ihdjfarum Fol. l]m}>l. Cordato - orincuiatis '&c.

(6) IMyfarum Fol. fiiapl. RenifoxmibuS Caulc tcrcti.

(7) hidj/arum fol. fimpl. Rei
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Hier wil de Ridder, wegens de Haauwtjes, IV.

dat Indifch Kruidje betrokken hebben, 't welk^J^ff,*"

de Heer N, L. Bürmannüs eenbladige Gly-Hooro-^

cine getyteld hadc. Hetzelve, aan de Kuft van*^""^*

Koromandel verzameld , werdt aldaar Rotten- itr^""*'

Oor genoemd van de Ingezetenen , wegens de

gedaante der Bladen, door welke het veel ge-

lykt naar de voorgaande Soort , wier Haauwtjes

uic veele Leedjes famengewrichc zyn. Dit

heeft, volgens LiNN^EUSjde Haauwtjes twee-

ledig, volgens BüRMANNUs eenzaadig; de

Bladen gevlakt en Rankig windende Stenge-

tjes (*).

(9) Haanekop met enkelde Eyronde Jlompe ix.

Bladen. ^aS/rZ

(10) Haanekop met enkelde Eyronde gekar- x,

telde Bladen; de Haauwtjes bedekt door

welfde rappige Blikjes. schdihok-

(11) Haanekop met enkelde Lancetvormig xi.

triqaetro. JMant. 270. Glycine aoiK^hyUo». Bokm. FI.

Ind, i6u T. sa. f. z. Lens Maderajp. Numm. folio. Pit.

Gaz. T. 31, f. I*

(*) De agtfte Saort is onder de Heefters befchreeven,

(9) hfdy/arum Fol. fimpl. ovatis obtufis. H. Clig. 449,

Vpu 2J3. m> Zeyl, 250. R. Lu^db, Hcd humile Capp.

folio maculat». DiLl. Eith. 170. T. 141. r. wi.

(\o) Hiijfurum Fol. fimpl. oratis fcnulaiis3»c. Mant. zjo.

(u) Hedjfarum Foi. fimpl. Cordato . Lanccolatis &c. FU
Zeyl. agy. Gcnifta aiticulata repens, 5cc. ByR^J. ^tyl,m,
T.49.f.I. P5

II. D&fL, X. StuX.
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IV. Hartvormige Bladen , eenvoudig gefieelden

*^xmt Scheedachtige Stoppeltjes,

tvk!^ C^*) Haanekop met enkelde langwerpige Sla-

xu. den , gewiekte Bladfieelen en driekantige

^trl^ Takken.

Driekan- De reden der Bynaamen , van de drie laat-

^*
ften s blykt uit de bepaaliogen der Soorten ge«

noegzaam. Ook onderfcheiden zig dezelven

door de Bladen , die in de eerfte gevlakt zyn en

als der Kapperen ; terwyl de tweede dezelven

byna als van Muur of liever als van Blaauw-

besfen heeft j de derde eenigszins naar die van

Porfelein, de vierde naar Oranje - Bladen gely-

kende, Deeze laatftc fchynt onder de Berg-

Boontjes door Rumphiüs geteld te zyn. Al-

len groeijen zy , zo wel als het Pyrappelige ,

dat ik onder den naam van Ceylonfch reeds be-

* II. v.fj^hreeven heb * , in Ooftindie.

Di^hfi'hm (^^^ Haanekop met tweevoudige gejleelde

Tweebï* Bladen en dubbelde Eyronde ge/pitfie on-

'fe.Lxv, gejleelde Blikjes.

fitiyfürum Fol. binatis pctiolstls &c. FL Zijl. aji.

minus diphyilom &c. Sloan. Jam, 73. Hifi. I. p.

Uj. Sufpl. 4Jg. Onolwytbis Madeiasp. diphyllof
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De tweebladigheid onderfcheidtdeeze Soort, IV.

een hurkend of leggend Plantje , dat in de^y^J*"
beide Indiën , doch met eenige verandering , HooFiij

voorkomt, gclyk Plukewet *cr ook twee^"**"^*

aanmerkelyke verfchillende van Malabar heeft ,^„2."***

ten opzigt van de Blaadjes , die in de eene Ey-
rondachtig fpits, byna gelyk in de Ceylonfche

van den Heer J. ;Burmannüs, doch onge-

lleeld ; in de andere , welke hy de kleinfte

noemt, geheel Laccetvormig en zeerfmalzyn.

Met deeze laatfcc komen dc Blaadjes avereen

van dat Kaapfe, waar van ik hier de Afbeel-

ding in Fig. 2 5 op Plaat LXV, om die re-

den, mededeel.

Hetzelve heeft ronde Stengctjcs en Takjes,

waar aan , uit de hoeken , lange Bladfteelcjes

voortkomen , met twee zeer fmalle endelings

ipitfe Blaadjes, Zy zyn gefchcord door twee

puntige Stoppeltjes. Naar 't end toe zyn de

Takjes bekleed met dubbelde ovaale Blikjes,

die een zonderling byhangzeltje hebben, waar

van ik nergens melding gemaakt vind. Tus-

fchen deeze Blikjes zyn de Bloempjes vervat,

en zy geeven vervolgens de Zaadbuisjes uit

,

die , uit verfcheivie rondachtige ruige of ftekeli-

ge Leedjes fiimengevoegd, de zogenaamdcHaauw-

tjes uitraaaken. In het Ceylonfche vau geiias;-

ten

si. Hort. Mal. IX. p. i6i. T. «i. ^ Hed. bifolmm Fol. o-

vatis Sec. Boau. Z^yl. iij. T. jo, f. 1. Buavi. t<^5.

U. DziLt X, Stuk.
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IV, ten Hoogleeraar , fchynen de Leedjes van el-

^xvIfiT kander afgezonderd voor te komen.

Hoofd- De jonge Heer maakt van één enkeld Kaapfch
«T"^' Hedyfarum gewag, dat zyn Ed. Capenfe tytelt,

K^eT"^*'' cinevoudige Wigvurmige uitgcrande Blar

den en eenzaadige gladde Haauwtjcs (*).

Y^^rnm
^^^^ Haanekop met drievoudige Lancetvor-

ndge Bladen , eenledige Ruitachtige Haauw'
^Biesach-

^.^^ ^ j^,^^ gekroonde zydelingfe Bloem-

fieeltjes.

Dit Biesachtige, wegens *t Gew.i? , niet we-

gens de Bladen , dus genaamd , uit Indie af-

komftig , was van Zaad , dat de Hoogleeraar

D. VAN RoijEN overgezonden hadt, in de

üpfalfche Tuin geteeld. Het fchynt ook zyne

Groeïpinats te hebben in Sibcric. N iar 't voI«

gcndc gelykt het zeer , doch heeft de Kroontjes

korter dan de Bladen, de Bloemen wit.

TKX. C30) Haanekop drievoudige EyrondeBh'

Violet!""* ^^"5 tweevoudige Bloemen en naakte gea-

derde Ruitachtig gewrichte Haauwtjes^

(31)

(*) Flor. Cap. frtir, p.
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(3 1 ) Haanekop met drievoudige Liniaal - Lan. IV,

cetvormige Blaadjes, gepluimde Bloemen en
^^yi"^*

Ruitachtige Haauwtjes* Hoofd'.

Cst) Haanekop drievoudige Bladen, een x\xr.

naakte Bloemjleel en gebladerde hoekige
^'p^{^"J''

'£^1
(33^ Haanekop met drievoudige flomp Hart- JJJ^,

yormige Bladen , leggende Stengen en zy-rum.

delingfe Tros/en. bi^inig.'*

Virginie heeft deeze vier Soorten uitgeleverd

,

waar van de eerfte de Bloemen Violet , de bei-*^'"'*'"*''

de volgenden paarfch en de laatfle deze! ven

rood en v/it bont heeft, 't Gewas, voor 't ove-

rige , is door de bcpaalingen genoegzaam onder-

fcheiden. Uit Japan heb ik een gedroogde Plant

bekomen, die naar het Gepluimde veel gelykt.

doch de Bladen zo fmal niet heeft en weinig

minder lange Steelen dan het Naaktbloemige.

Het Kruipende was uit Ceylonfche Zaaden ,

welken de Amfterdamfe Hoogleeraar C o m m e-

Uts. Onobtychis Mariana triphylla flcc. Pluk. Mant. 140.

(iz) Htd^Mum Fol. tem., Scapo Florfero rudo. Ghom.

jrir^. II. 107. Hcd. Caulc Florifero nudo longisfimo. GBOif

.

(fa) Heiyfarum FoI. tcrn. obcoTdatii «cc. Hïd. Caul-

giferi folio. DlU.. Eitb. 17a. T. I4i. f. 169.

II. DUL. X. STUK»
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IV. LYN ovei-gefcondén hadt, in de Elchamfe Tuin

^xv^nu è^^^^^^- geleek veel naar dat van

HooFD^ i\ardbezie - Klaver. Dit vondt men ook in Noord-
8TÜK. Amerika met Houtige Stengetjes , gladde Bla-

^Jf"'*"*den en geaairde Bloemfleeltjes , hebbende een

kort gefpitst faraengedrukt Haaawtje, waar in

een enkel Zaad,

XXXIV. C34) Haanekop met drievoudige geaderde naak-

^!^{t^ ' Bladen , ongejleelde Aairen en tweezaa-

Haakig. dige Haauwtjes y die gedekt zyn, hebbende

een Haakige punt.

Dit naar een Lotus gelykend Plantje, dat zO

wel in Oost- als in Westindie groeit, heeft

geele Bloemen en komt zo wel glad als ruig ea

Lymerig voor.

XXXV. (35) Haanekop met drievoudige Jlomp Hart-

^nebioe* vormige Bladen, leggende Stengenen drie

n>'g* eenbloemige Steeltjes by elkander.

xxx^'i. (S^) Haanekop met drievoudige Bladen , lan-

^ccS^*
ge eenigermaate Takkige Trosfen,geboogen

H aanwen en Haairige Kelken,

) Htiyfarum Fol. tttn. nervofis nudïs &c, Trifol,

nb. Zeyl. hiffutum. Bubm. Ztil. 32$. T. lo«. f. z,

s non fpinofa minor glabra &c. Sloam. jam. 7%.

II) H<iyfar*m foI. tem. obcordatis «CC. FL Zeyl,

dyf. trifoliatum icpens flcc. Burm. Zeyl. T. j*. f. I,

:

[ï6) Hedy/arum foU tcitt. Raccmis obloaju Sec.
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(37^ Haanekop met drievoudige Bladen , lang» IV.

werpige Tros/en en geboogen Haauwen met ^xvïu^
ruige Kelken. HoofdI

STUK.

(38) Haanekop tnet drievoudige Eyrond- xxxvir.

langwerpige Bladen en windende Stengen.

oidej

Van dceze vier groeit de eerfte en derde in rijzen.

Oostindie, de tweede in VVestindie en de vier-
^J^^^jj^^

de in Noord- Amerika. Van het eerfte zyn ^^^^^"^j^-^

Haauwijes veel- , van het tweede twee- en van ^ "
•

het derde éénledig en éénzaadig. Het laa^fte,

dat doorzyne klimmende hoedanigheid van by-

na alle anderen verfchilt , heeft lange glanzige

Bladen en hoog purpere Bloemen.

(39) Haanekop met gevinde Bladen ^ die van xxxix.

onderen glanzig IVollig zyn ; gewrichte ilS^i^
Haauwen en ongebladerde Bhemjieelen»

In Siberië is deeze waargenomen , die Bladen

heeft van een Span lang, uit zeventien ovaale

ftompe ruige Blaadjes beftaaode , en dikke Haai-

rige Bloemftengen, uitloopendein een Aairvan

geele Bloemen.
^

C40)

f J7) HeJyfarum Fol. tem. Ric obJongis 3ec. BURM. Fl,

diftoruï. Sp. Piant, ;

ir. dml, X. STre.
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IV. (403 Haanekop met gevinde Bladen
, gewrich-

^xvm^* gladde hangende Haauwen en een op-

Hoofd- Jlaande Steng.

XL. Haanekop met gevinde Bladen ^ Scheed-

Aipi^tZ''
achtige Stoppeltjes , een opjiaande bogtige

uercmin' Steng en hangende Bloemen*.

Oh^urum
deeze laatfte geeft de Heer Lin u s

Duiftet.' den bynaam van Duifier ^ om dac de vermaarde

H A L L E R , die het de zelfde Plant achtte tè

zyn met de voorgaande, een andere Afbeelding

daar van gegeven hadr. Hec verfchil is door den

Ridder duidelyk aangeweezen , en fchynt nog

meer plaats te hebben in de Zaadhuisjes. Bei-

den groeijen zy zo wel in Switzerland als in

Siberië.

XLTi. C42) Hannckopmet gevinde Bladen , gewrich-

rmm."'"^ » gs(^oornde , naakte regte Haauwtjes en

sieriyk. yerfpreidc Stengen,

(43)

(40} Hedy/arum Fol. pinn. Legumln. atiiculatis &c. H.

Upt. iji. jAcq; ^'W. 266, Hed. Saxati!e,Siliqua livi Sec.

AMM. Ruib. N. ijz, Is3 Gmel. Sik. IV, p. 26, T 10^,

Onolwychis Seminc clypcato Ixvi. C. B. Pi». Sso. Prodr.i^s-

(41. Hdyjarum Fal. pinn» S:ipuli$ Vaginalibiis Sec. Aftra-

galm Caulc eteilo ftamofo, Spici purptiret nitente. HALL.
Htlv. 5 7«. T. 14.

MHedyfaran Fol. pinn, Legutn. ntticulatis &c. /ï. C/i^f^

Vps, R. Lugib. i%s, N. j. GOUAN Momp^ 3S1. Hed. CJy-

peat. Flor. fmvitcr lubcnte. Touhni. In/l. 401. Ono'jr. Sc-

Hiine Clypcato aspcro major. C. ü. Fin* iso.Oaobr/chlf



D i A D E L P H I A. 241

Haanekop met gevinJc Bladen : gewrich- IV.

te ,
gedoomde bogtige Haauwtjes en vet'

^^^f^
fpreide Stengen. Hoofd-

stuk,
Zo weinig verfchillen deeze , waar van de xlui.

cerüe natuurlyk op de Velden groeit , in de^^^J"^
Zuidelyke deelen van Europa , de andere in de Bogtig.

Ooftcrfche Landen. Deeze is geen ovcrbly-

vend Kruid , gelyk de andere ; ook zo zwaar

niet van Gewas becfc de Bloemen bleeker

dan die, welke ecnige Voeten hoog opfchiet, en

door haare fraaije Bloem Aairen , welke fchoon

rood zjn, de Hoven verfiert. Niet minder aar-

tig zyn de Ha .uwtjcs , uit vcrfcheidc ruuwe

ronde Leedjes , als Schildjes, famengewricht.

Het Loof maakt door de Eyronde dikachtige

donker groene Vinbladen, waar het uit bcftaat,

ook reen Irclyfoe Vertoooing. Het zou he.

gyptifch Helenium zyn , van D i o s c o r i o é. s

,

zo fommigcn willen. VVegei s de Zaadhuisjes

gclykt het ecrigszins mdv die Soort , welke

llaamkammctjes genoemd wordt , ftraks te be-

fchryven, en 't gemelde Gewas, dat men hier

in de Tuinen als een Bloemplant kweekt , wordt

in Italië en in Spanje gebruikc als Hooy , tot

V'oedzcl der iJecllen , inzonderheid der Taarden

;

rfteta. DOD. Fenpt. 549- Hei a!t. ClypeituLO &:C. Lo« Ie,

Ih 77.

Heiyfarum Fol. pinn. Le». Arcuatis 8cc. Onobrychi»

Hiajor annua &c. MORiS. Hiji. i:.p. uo. Raj. H:Jl. ,1,.

II. DEIL. Z. STOK»
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weshalve men het in Languedok Sainfoin d'É-

(44) Haanekop mst gevinde Bladen , gemich-

te rmwe Haauwtjes ,de BloemvUugelszeer

klein , de Aairen ruig , de Stengen neef

gedraki.

(45} Haanekop met gevin de Bladen , gewrichte

gedoomde ll^ollige Kaauwen en verfpreide

Stengen.

^_ (48) Haanekop met gevinde Bladen , eenzaa»

dige gedoomde Haauwtjes , de Bloemvlew

gels met den Kelk gelyk en verlangde Sten*

De twee eerftcn hebben haare Groeiplaats in

Spanje, I^nn^uedok en Provence; het laatfte in

Vrank-

(44) Hedy/arum Fol. pinn. Leg. arttculatls aspcris &<-.

Goi7Arf Monsp. 3SJ. Onobrychis Sem-ne Clypeato aspero

minor. C. B. P!m. i jO. Prodr. 149» Po'.ygalo Gcineri affiae

Cap. G^Ilinaccum,
J. B. IJi/i. II. p. 3^6.

(^S) Hcdy/arum Fol. pinn. Leg. artic. aculeat. tomento-

fls ace. ƒƒ. Up:. 131. Hed. Hup. fupinum annuum angutti-

folium, &c. BOERH. Lngdb. 11. p. ji» Onobrychis minor

Foliolis Cordatis, Sil. magnis aspeiis comprcsfls. PLUK. i"*?'*

JO. T. 2. GEB. Prov. JO+.

(48) lledy/éirum F«l. pinn. Leg. monofpermis aculeatis

&c. H. Clif. S6S. Ups. lil. R. Lugdk. ïS.5» GOUAI»

M»nip. ^%z. GER. Prov. 504. JACQ. Ai^flr, T. 38. OHO-
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Vrankryk, Duitfchlaöd
, Eiif^ehnd cn de meefle IV*

middcldLelen vaii Europa, zelfs inSib rie. i)it

tnaakt veel hooger Gewas dan de anderen als Hoom-
ibmwylen toe een EIlc hooj^ opCchieteode. Hec

is dat Kruid, *c welk men in Provence, onder ^^.^ƒ'**•

Bergvolk 5 Espdrfette noemt 3 wordende al-

daar in menigie .ue^.aaid tot vet ma iking der Run-

deren. Gemccr ly*< geeft men 'cr den naam van

Sainfoin aan, dat is Gezegend Hony; 20 wel

als aan de Rupsklaveren of Luzerne (*j j, Hec

,^ is wat minder voedzaam dan die, zegt Hal-
,j LER (t), en \eiiiest door 't droogen zyn

Blaadjes, als wnniicer het, door zyne harde

„ Stengen , het Vee mishaagt ; nogihans is

„ het eene van de nuttigde Planien , die tot

„ Kunstweiden gezaaid kunnen worden: want, io-

5, boorlingzyndeder AlpifcheRotfen , verfraaadt

het geeneOjöok öiet den magerlcen Grond ^

„ cn in louter Zandig Pu'n , zelfs lusfchea

55 Stcenen , gezaaid , komt het voort. Uic my-

5, re Proefnecmingcn blykt , dat het f)Ok wel

i, flaagt in vogtige Velden > en nier j gelykmen

gemeenlyk denkt, op Wateri:en Gn*ndver-

rotte. Het heeft geen aandoening van ccnig

ODgunftig VVtcr , en de ixi^eijen krygen 'er

geen dikken Buik va;i , [j:e!>k van W iter-

planten]. Mee reden is het derhalve wel-
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IV. „ eer gekweekt en wordt nog heden gepree-

Hoofd' Zonderling is 't, dat Lob el dit Kruid Haa-
STUK. fig. Qf Hoenderkop der Nederlanderen noemt,

^J'^"""'"'terwyl hccduor de hedendaagfche Kruidbefchry-

vers niet geteld wordt onder de Planten van

ons Gewest. De ghelecrde Man Peeter Cou-

„ denhergh (zegt hy) heeft my allereerst het

5, Zaad ghcgheven en zeide my ,dat [die Kruid]

op de üycken en Duynen van Hoüant en

5, Zeelant van zelfs groeye(t)", Hy hadt het

gezien in de Hoven te Montpelliers en daar-

na genoeg gevonden , tusfchen Parys en Mouy

,

aan de groene kanten der Velden. Voorts merkt

hy aan, dat hetzelve in de Nederlandfe Hoven

gekweekt werdt , hebbende bleek paaifche Bloem-

pjes, die fomtyds wit zyn. IVleu hadt het, nu

meer dan honderd Jaar gcieedcn, in Engeland,

van Zaad uit Vrankryk gehaald , (daar het be-

kend was onder den naam van Saintfoin of Ge-

zegend Hooy,) tot veel voordeel van het Land-

volk begonnen aan te kweeken , zegt R a y :

want het deedt de Koeijen veel Melk gecven en

kwam op de ailerfchraalftc , dorre Krytachtige

Gron-

ken over den Weuvjen LanSêuw
, hy F Houttoïn uiige-



Gronden , met Mest en een weinij^ Rep;en

fpoedig en als tot verwondering voort , wor

dende in Vrankryk driemaal 's jaars gefnecden. Hoofd*

C49) Haanckop met gevinde Bladen, eenzaa- xltx.

dlge 'gejleufde ongedoornde Haauwtjes ^ SxS.**
Bloeinvleugels zeer kort en byna gewortelde

^^^^J™"*
Ster.g.n.

(50) Haanekop met gevinde Bladen , eenzaa- ^^-^^

dige Haauwtjes aan de kanten Rlsvormig Gain.

getand f zeer korte Bloemvleugels en ver*

fpreide Stengen,

(51) Haanekop met gevinde Bladen en een- lt.

zaadige Haauwtjes , wier Kammen met
c^^^^'''^'*

Lancetvormige Tandjes gedoomd zyn. H-ianc-

Deeze drie , door het gedagte verfchillende ,

groeijen wild in Provenceen Languedok, meest

aan den Zeekant. Het zyn kleine Kruidjes, waar

van het middelftc uitmunt door zyne groote üerk

gedoomde Haauwtjes , die aan de Aair de

ge-

(49; Hciyfarum Fol. pinn. Lcgum. monorpermis fukatis

nor. C. B. P n

(51) Hdyfu:

TRIUMF. Obs. 65.

Q3
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IV. gedaante geeven van eenen Haanc- of Ploendcr-

xv^lfu k^P; terwyl het iaatfte , welks Bloemblaadje^

HooFr Cj^aalzyn, als. met Haanekamm^n praalt, Dit

billykt de Gcflagtsbenaaming.

Zonderling komt het voor , dat men in de.

Wenind ï3n naauwlyks cenige Soort van die

GeHaj^E aantreft , terwyl 'cr zo veelen zyn ia

Ooitindie. B halve de cerfte , ^i/;agt gebynaamJ,

die op Puinigc plaatfen in Egypte gemeen was,

vondt de Heer Forskaohl in Arabie een

Hedyfarum Lnppaceum , dus genaamd om dat

dc Hoo^dj' S, ais Kiisfen, aan de KIccüers han-

gen bleevcn , en een Violaceum , wegens de Kleur

der Bloemen , beiden leggende Planten , met ge-

wrichte Haauwrjes. Wy hebben gez?en, dac

ook vecle S^^orten de Zaadhuisjes hebben van

een enkel L'^cdje.

Mr^rum In September deezes Jairs 1778 , te Leiden

J'^J^""* j zynde , hcefc de vermaarde Hoogiceraar D*

j^aun k^.p. VAN Roven, inde Akademic- l'uin aldaar,

my een nieuwlings ontdekte Soort getoond, die

genoemd werdt Hedyfarum motorium; wegens

peT\ byzondcre bewcei;ing naauwlyks in eenige

andere Plant bekend, welke in deszelfs Bladea

plaats heeft, Het Kruid was omtrent anderhalf

Voethoog, Takkig, met lang gefteelde, Lan-

cetvormig Eyrnrde Bladen , ongevaar drie Dui«

men larg cn drie Kwartier Duims breed, met

fpitfe Sl( ppeltjcs wcderzyds. Aan het begin heeft

ieclcrBbd twee zeer kleine Blaadjes, als Oorcn,

welke by wylen elkander naderen cn weder af-
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wyken, keerendezig de Bladen met hrinnepun- IV.

ten naar de Zon. In de Hortus, alhier, vind ik '^Jy,"^
ihans ook een zeer klein Plantje daar van. Hoofd-

Ij^TD ICOFERA. Indigo. DectK-

De Haauwen zyn fmal en gelyk in dit Ge-

{lage , welks Bloemen aa» den Kiel wederzyds

gefpoord voorkomen , mer een uitgebrcidcn Kelk,

ik heb 'er ook reeds agt Soorten van , onder de

Heefters befchrceven ; des nog maar de zes

volgende overblyven.

{1) Indigo met drievmdige Bladen en ofige-

Jledde zydelïngfs Bloemen,

Aan de Kanp der Gccdc Hope 'groeit dce-

ze, die de Haauwtjes Liniaal, omgeboogen,

vierkantig , aan de tegenoverzydcn breedst heeft»

(3 J Indigo mtfJ drievoudige Lancetvormige

Bladen , zeer lange Tros/en en knikkende l.

Haauweiu ^

Deeze, van den zelfden Landaart, voorheen

tot de Cytifus t'huis gebragt, heeft een over-

blyvende Steng , die met drie Ribben, van de

Ï7. Cyrilus Pforaloidcs. Sp. Plant.

8. Riv. Tetr. 71. f. HS- Trif. JE

. PLOK. Fh):. 32c. f. 3.
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IV. afloopende Bladfïeelen , gehoekt is 70 wel aTi

^Jvm!* de Bloemfteelen , langer dan de Bladen, mee

Hoofd- een veelblocmige T»-os geaair'd. Pr.uicF.NF T
noemtze derhalve Ethiopifcli Drieblad , welk

^jr«wj„-
^^pfj. Oxelen. De Bloemen zyn

rood , met gecle Meelknopjes en een paarfchcn

Styl : de Haauwen vtelzaadig»

(4) Indigo met drievoudige Jiomp Eironde

Bladen , een Kruidige leggende Steng en

gejteelde Aairen,

V. (5) Indigo met zeven gevinde Wigvormige Vin-

Miuf' blaadjes , leggende Stengen en zydelingfe

^

Negen- Aüiren*

(6; Indigo.

a. gende S
'yfbhdlg.

Deeze drie Kaapfche Plantjes komen in vcclc

opzigcen mee malkander overeen. Het middcl-

fte heeft van vyf tot negen, doch meest ze-

ven Vinblaadjes. Het laitde valt wat groo-

ter dan hetzelve , en heeft de Bloemen rood.

(7)

/ (4) In£?»/era Fol. tcrn. oboratU , Cau!e Hetbaceo &c.

üant. 271.

(j) hdlgorera Fol. pinnitiï Caneatis feprcnis Ac. Manu
»7», 571- HedyfaruiH Draftcatutn. Mani, loi.

C«) Ind^zofira Tol. pinn. oralibus qainis Sec. Syji. Ndt»
2i:x.
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(7) Indigo met gevinde en drievoudis^e . Jtomp "IV.

Eyronde Bladen , zeer korte Tros/en en xvfii^"

ronde horizontaale Haauwen, Hooitd-

Aan de Vafte Kust van Indie, op Malabar vrr.

en Ceylon , valt deeze , die Anü van Madras J(lf^^{"''^

genoemd is , hebbende gryze Bladen, als der «^i^'*-

Wikken , en ruige Stengen, Hec is een jaarlyks

Kruidje, met de Steelen fomtyds drie fo.ntyds

nieerbladig, en de Bloemftcelen met drie Bloe-

men gekroond. Men fchryft 'er Geneezende

kragten aan toe.

Behalve eenige Soorten van dit Geflagt vondtcgyptï^èli.

de Heer Forskaohl ook eene Plant, welke

den E''yptenaaren tot Verwdof diende, endaar

hy den naam van Indigofera tinStoria aan geeft,

van de Soort deczcs naams , die de Indigo uit-

levert (*) , verfchilicnde. Dezelve, naamelyïc,

hadtde Bladen tweepaarigmet een oneffen Blaad-

je, de Bloemen geel cn aan den Kief gefporrd

,

doch gcwrichtc Hanuwen. Zy wcrdt , in de
Landtaal , Nile geheten. „ De Zaaden (daar

van
,
zegt hy, ) met Sefam - Olie en Armo.

„ niak-Zout gemengd, 's morgens ingenomen,

3, dry.

(rj) Indig.fer^i Fol.^ pinn. ternatisque obovatis FL

166. {Ju Nir-PuUati. H>rt. IX. T. 07. Kaj. Suppl,

4,70. BORM. Fi. Ini. 171.

(•) Zie dezelve omftjndig befchreeven, in d . 11, Dmlb
V. STUK, bladz. 540-

Q 5
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IV. „ dryven den Lintworm uit. De Dieet moet

^xvifr^ „ zyn : drie Dagen van Water zig te onthou-

HooFD- 5, den; geen andere Spys te eeten dan Brood;
STUK. qjaar KofFy mag men drinken'%

^AphiCch De Arabieren hadden , zo Jiy getuigt, een
jnd:go.

jndjgo . Plant , die zig van de gedagte onder-

fchcidde door langwerpig Wigvormige Bladen

cn ongewrichte Haauwen^doch de Zaaden niet-

temin door Dammetjes onderfcheiden hebben-

de. Zy kwam by Surdud van zelf in de Akkers

voort, en wcrdt in 'c Arabifch Houer genaamd.

Overal werdt dit Gewas gekweekt om deblaau-

we Verw , die zeer bemind werdt tot Kleedy,

zo van 't Man als Vrouwvolk , onder de Ara-

l)ieren (*).

G A L E G A. Vlakkenkruid.

Dit Geflagt heeft den Kelk met Elsvormige

Tanden , die byna egaal zyn : de Haauwen
fchuins geftreept , met de Zaaden tusfchen de

S treepen. Het bevat de tien volgende Soorten.

I. CO yi^kkenlimid met gejlrekteopflaande Haan*
wen en Lancetvormige gejlreepte kaals

Blaadjes,

Dit

(*) Fier, ^sypu ylrah. p. 137.

fO Galega Lejum. ftriftls ere£Hs &c. Syj^. Nat. Til.
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Dit Gewas , in Spanje , Italië , cn Afrika iv,

by de Keerïvringen natuurlyk v oorkomen-
'^JJ^^^*-

(3e, is vreemd in de nficefte dcelen van Europa, Boofd-

en wordt aldaar flf gts ten behoeve der Apothe-"'-^'^-

kers Winkelen geteeld. Clusiüs evenwel , ^^J''**^"

vondt het in deBosfchen van Neder- Ooftenryk

overvloedig. In Itcilie wordt het , volgens Gts.

KERUS , met veelcrley naamen benoemd,* waar

onder die van havanna , Sarracena , Capragi-

m en Herbanefe , gelyk ook de Engelfchen hec

GoatS'Rue tytelen, dat is Geiten • Ruite. Fka-

CA6T0RIUS hadt hetzelve Herba Gallica gehe-

ten en daar van zou de Geflagtnaam afkomftig

kunnen zyn. Om dat het, wegens zync Krui-

deri?e hoedanigheid , tot uitdryving in de Pest,

Blutskoortfen , Mazelen en andere Vlakkige

Ziekten , beroemd geweest is , heeft het den

naam van Vlakkenkruid bekomen.

»t Is een overblyvend Kruid , met Vezelige

Wortelen cn regre Stengen , dat opfchict tot vyf

of zes Voeten hoogte. Het heeft de Bladfleeka

wederzyds bezet met zeven of negen Vioblaad-

jcs , die Eyrondachtig Lancetvormig zyn , aan

' (•) In ^fricn ai virf^ras zept de Ridder; clat niets an-

ders fchynt te kunnen betekenen: maar de uitdrukk;ng is

Ed. In HtTt, Ciiffartiano^ zeer verkeerdclyk , dc twee Ges-

II. DEtt. X. STOK.
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IV. de tippen met een puntje. Aan den voet van 't

^xlnih endelingfe Blaadje, is het Steeltje fomtyds ge-

Hoofd- doornd. De Bloemen, die paarfch, blaauw of

STUK. witachtig zya , groeijen Aairswyze ; de Haau-

^J^'"'"'''v/en zyn lang, rond cn dun. Het Bloeit in 'C

Voorjaar en de Zomer

,1. (2) Vlakkcnkruid met gejtrekte uitgebreide ge-

.

G^/f?<i Jlcelde Haauwen , de Tros/en tegenover de

""Afch- Bladen, welke ge/pitst en van onderen

E"'""^- ruig zyn.

HL Cs) Vlakkenkruid dat 'geheel Wollig ruig is

^
Ocms'*

getroste Haauwen heeft.

Het Afchgraauwe is op Jamaika en het ande-

re, dat de Héér Jacq^uin Oever -Wikken
getytcid hadt, door zyn Ed. op Zandige Zee-

Oevers by Carthagcna in de Westindiën, ge-

vonden. Uit Zaad in de Keizcriyke Tuinen

te Weenen geteeld, was het een ovcrblyvend

Gewas , groeijende en bloeijcnde het geheele

Jaar. Het heeft flappe Stengen en rondachtige

Vinblüadjes ; de Haauweu fpits en bruin, an-

derhalf Duim lang.

(4)

(*; CouAN, MoK/fel. p. jyg , zegt dat de Blaadjes aan dc

:ibacea fubcinetea villofa &c. B»own.

Racemofis, tota villofo - tomentofi.
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(4) Vlakkcnhtiid met de Haauwenagtenvaards IV,

krom
,
famengedrukt i ruig en geaaird^ de

^^vfn^'
Kelken Wollig , de Blaadjes langwerpig FToofd-

ovaal ge/pitst,

Onder verfcheide benaamingen is dit Virgi- y^^^^^
nifchc Kruid voorgefteld ,eer hetzelve hierwcrdt vusiniich*

t'huis gebragt. Plukenet hadt het Oro-

biis en Cicer genoemd L i n n iE n s zelf Crac

ca en Clitoria. Mitche lius maakte 'creca

nieuw Geflagt van , onder den naam Erebiri'

thus, gelyk de Grieken de Cicers heeten. De
Heer Clayton tytelt hetzelve een Soor^:

van Onohrychis , met grootc gladde gevinde

Bladen leggende Stengen en Ichoone roode

Bloemen , drie of vier by elkander aan 'c cr;d

op lange Steeltjes ; het Zaadhuisje famenge-

drukt , met een enkele ry van Zaaden. De
Blaadjes hebben , aan de tip , een klein fpits

puntje of Doorntje.

(5J Vlakkcnkruid met agterwaards gekromde v.

ruige 3 hangende ^getroste zydelingje Haau-

wen; de Blaadjes glad en Lancetvormig.

(6)

(4) Galera Leg. rctrofalcatis compresfis &c. yfw. ^edd.

111. p. iS. Clitoria Fol. pinnatii Caule decumbente. H,

Ocohus Virginianas &c. Pluk. Alm. 142. Cicer AftragiloL^

(O GaieTo. Leg. rctrofalc, villofis. &c. Securidaca Midc*

iaspatcn(Js, Sil. falcatis Sec Pluk. Alm. 39»- T. 59. f.

fi. Coroniila Zcylanica &c. BuBM. ZtyU 78. T. 3j.
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(6) Vlakkcnkruid met gefirekte opjlygendeglad-

de Haauwen , Lancetvormige Stoppeltjes

en langwerpige gladde gefireepte Blaadjes,

(7) Vlakker kruid met gefirekte opjlygende glad-

[
de getrofie Haauwen ^

endelings; Elsvor-

mige stoppeltjes en langwerpige gladde

Blaadjes,

Onder de Ceylonfche Planten zyn deeze drie

befchreev<n en afgebeeld door den beroemden

Hoogleeraar J. B ü u m A n n u s. De midüelfte

^

die zeer groot is van Gewas, zou maar twee

Bloemen by elkander hebben. In de anderen

maaken zy lange Aairen uit én zyn in de laat-

lle paarfch van Kleur*

(8) Vhkkenkrmd mèt geftrekte hangende glai-

;
de getrofie Aairen , gladde gefpitjte Blaad-

jes m cene Hesfterige Steng.

Op de Karibifche Eilanden nam de Heer Jac-

QüiN deeze Soort waar , een. Heedertje vaü

twee Voeten hoogte , de Blaadjes een Borlle-

lig puntje hebbende , gelyk de Winkel Soort;

de

f6) Galera tCR ftriftis adiccnd glabri» &c F/ar. Zey[.

joo. Vicia Fol. glabt VenoGa oWongiï Sec. BuRM. ^«y/- az8.

T. log. f, 2.

(7) GalegA Leg. ftrift. adfcend. 8:c. CoroniUa Zeyl. Het*
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de Bloemen rood en ivit bont ; de Haauwen IV.

lang en phc , met gladde zwartachtige Zaadcn.
*/iu?f

^*

, (9) Vlakkenkruid met zydelingfe Aairen, dielt^^^^^

gejieeld zyn , gejlrekte hangende Haauwen \x.

en uügerande Blaadjes van onderen Haaing. - y^^^'f

Dccze Ceylonfche is , zo men verhaalt , ook

een Plant , die de vermaarde Verwitof , Indi-

go genaamd , uitlevert, In Gefcalce verfchillen

de Gewasfen van dien aart, gelyk ik verhaald

hebjaanmerkelyk (*>

(10) Vlakkenkruid met twee zydelingfe Haau' x.

wen, die glad zyn ; zydelingfe ^^^^(^j^^ slmU^*
uitgerand , van onderen Fluweelachtig en

ecne Heejierige Steng.

Deeze , van den zelfden Landaart , is een

Houtige Heefter , bruin van Gewas. Alle de

gedagte Ooflindifclie zyn bevoorens door den

Ridder onder den Geflagtnaam Cramj, als een

weinig van dc Galega verfchilicnde , voorgefleld

geweest.

P H A-

(9) Galcj^a Spie, lateralibus pduncalatis &c. Fi. Zeyl.ioi.

Am. Acid. IIL p. 19. BURM. Fl. JrJ. p. I7I. Aftxagalus

([) Zie li. Deels, V, Stuk, hl. 540.

(10) Gakca Leguin. biiüs latctalihus g'abtis 8rc. Cracca

Leg. binis Sec. Fior. Ziyl. 303. EupU,. Hsa*l. Z^y*. I4.

II, DEEL. X. Stuk,



Dudbelbroederige Kruiden.

P H A c A. Boocpeul.

Als een byzonder Kenmerk van dit Gcflagt

komt voor , cat hetzelve de Haauwen of Peui-

i-tjes half tweehokkig heeft. Zy zyn aan de zy-

den Blaasachtig gezwollen en gelykcn dus , in

de mceftc Soorten, naar een Schuitje of Boot-

je gelyk 'I" O u R N E FOR T van de eerfte zegt,

en daar van heb ik den Nedcrduitfchen naam

ontlecrd,

JHct bevat de zes volgende Soorten.

(i) Bootpeul dat Haairig is , met een opge-

regte Steng en Spilronde Schuitachtige

i. Haauwen*

In Spanje en Portugal gropït deeze Soort , die

van Clüsiüs />jiragalus Baeticiis getyteld

wcrdt. T o ü R N ii F O R T hadtze , wr^ens de

Haauwen , afgezonderd , cn A(ira^>aloides ge-

heten, 'c Gewas, dat ongemeen VVoilig is cn

veel naar hetKootkruid gelykt, groeit ongevaar

drie of vier Voeten hoog, doch hieft een on-

gemeen grooten Wortel, fomtyds een Arm dik

aan den Stoel , vervolgens zig in Takken uit-

breidende. De Zaaden, raar kleine Boontjes

gelykende , werden Clü&iüs gezegd Ontftee-

king

(O Caulescens erc^a püofa
, Legum. tereti- Cym-

p. 565t Phaca Lcgum. reflis. R. Lui^ih. jso- Aftragaloides

Xufitanica. Tocknï. 399. T. 123. Aftragalas BiticuS

Lanuginofus Radxe atnplisCm4. C. B. Pin. 351. AfttagaluS

foHC. C1.LS. Hup. 46«.
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Ontilceking in de Mond en Keel te baaren , wan- IV.

neer mcnze kaauwt. De Wortel hadc een on- ^JJJ^
aangenaamen Smaak, en was, gedroogd, har-HooFD^

der dan Hoorn, Hy vondt hetzelve eerst, op stuk.

Heuvels boven Lisfaboo , aan de Theems eö^^,:^"**"

naderhand niet ver van Madrid , op zyn Reis
"

naar Kadix , overvloedig , tegen 't end van Ja-

ruary , in Bloem ftaan»

(2") Bootpeul dat glad is , m&t een cpgeregte lu

Steng en langwerpige opgeblazene , eeni-yi^-^^

.germaatê Haairige Uaauwen. Ai^lch.

Men vindt deezc op de Gebergten der koude

Landen , L-ipbnd cn Siberië, a's ook op de

Toppen van den Schneeberg in Ooftcnryk ; al-

waar zy de Stengetjcs maar vier of vyf Dui-

men hoog heeft, volgens den Heer J acqüih.
De 5iberifche zal , buiten twyfcl , grooter

zyn van Gewas, als een dikken Wortel hebben-

de, van ongevaar een EÜc lan^, en een '.ftevi-

gc Takkige , doch leggende Steng , die ruig is,

welk niet piec de bepaahag ftrockt; terw3rl

ook de Blaadjes van onderen ruig zyn , volgens

G M E L I N. De Laplandfche heeft de Stengen

glad , en in deeze is de liaauw met ééne hollig-

heid.

(3)

U) Phaca Caulcsc. crefta glabra Sec. Phaca Le^um. pen-

dulis , femi - ovatij. Gmel. Sih. IV. p. IJ. T. 14. PhacJ

fiigida. FL Suec. II. N 657- JacQ: t^ind. z5j. Afttagaloi-

r creaa Vic.» folwsScc. Amm.
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(3) Bootpeul met een Takkige leggende Steng

^xnfh* Lancetvormige Blaadjes , de VUu^eU

Hoofd- der Bloem ten halve in tweeën gedeeld.

»TüK.

Ut. Dus wordt thans de Italifche onderfcheiden ,

^tlih!^"' ook in Switzerland , Provence en andere

zuide!yk.2uidelyke dcelen van Europa groeit. Deêze

heefc de i^laadjes byna zespaarig , Haairig

,

Afchgraauw ; de Bloemen witachtig geel , met

een '*Violetten Kiel , niet flechts aan de Punt een

Vlak van die Kleur hebbende , gelyk de vooii-

gc , waar van zy weinig verichilt. Inderdaad

deeze twee Soorten loopen , door haare ver-

fcheidenheden , zeer in malkander , en , in de

jongheid ruig zyndc , worden zy volwasfen glad j

't welk haar voor byzondere Planten heeft doen

aanzien.

T ^^oiiaté
^"^^ Boofpcül met drievoudige ovaale Jlompe

Pilébiadig'. Bladen en halfronde Haauwen.

In China groeit deeze, die Draadige Takki-

ge vStengcn heeft en drievoudige gefteeldeftom-

pe Blaadjes , van onderen Wollig , gcflrecpt

,

het middelfte grootst ; Lancetvormige Sroppel-

tjes , Borftelig gepunt , en endelingfe Trosfen

van gepaarde Bloemfteeltjes. De Haauwen zyn

half

(S) Phaea Caule Ramofo proftrato «ec. Hall, Emnd.

Alpina fupina glabta , Fol. acutioribus. Tin,. Pis, 19. T.

f4) f^Ma Fol. tematis oyaUbus obtuGs , Lcfium. fcmi-
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'islf Schyfrond , Buikig gezwollen , met een

Bcrftelig krom puntje. ^xTi?'

{5J Bootpeul , dat ongefueld is , met de Prugt- stuk.
"

draagende Kdken ovaal
, opgeblazen

,
glad*

^j-

ïn de Levant is deeze zonderlinge door Todr- '^^falSg.

is'F.FORT waargenomen , die dj Wortelbladen

uit twaalf en meer paaien van L^ncetvormige

gefpitfte Vinblaadjes lamengefteld hsefc en reg-

te Bloemftengen aan *c end getrost. De Haau-

wen zyn klein , binnen een langwerpigen Kelk

begreepen.

Op de Gebergten van Siberië groeit deeze

Soort, die door den geleerden AMM^N in Afbeel-

ding was gebragt. Hy heeft 'er een Gryze van

met Vlecfchkieurige en eenc Ruige, die kleiner

3s, met paaifchachtige iiloemcn.

AsTRAGALus. Kootkruid»

Een tweehokkige bultige Haauw maakt de

onderfcheiding van dit Geflagt , welks Latyn-

fche naam , volgens ibinmigen , van de figuur der

Ute, 9. T. 7. Atttagaloides Oricntalis Veficaria öcc.TOUKie
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IV, Wortelen , volgens anderen van die der Zaa-

Afdeel. den , als naar een Koot gelykende , zou afkona*

Hoofd- ft'g^y°* weshalve ik het Kootkruid noem»

«TUK. Het bevat wel twee en - veertig Soorten , on»

Tienman- dcr welJccn dc tien ecrftcn opftaande , de vol-

gende agttien verfpreide en fomtyds leggende

Stengen hebben , beiden gebladerd ; de twaalf

die daar aan volgen , ongebladerde , en de twee

laatften Houtige Stengen. Deeze twee heb ik

onder de Heelters befchrceven ; de overigen

volgen hier.

A. Met optonde gebladerde Stengen.

1. (i) Kootkruid, dat geflengd is, met Rolronde

iÜiloL ongelieelde Aairen , Wollige Kelhn
des^

^
en Haauwen,

ftaaxtig.
Kootkruid , dat geflengd is en opftaande,

Cbfijju' met gekropte Bloemen , byna ongefteeld^

Ktiiidyk.
Oxels der Bladen.

III. (3) Kootkruid , dat geflengd is, met Kogel-

384. Aftr. Alp. prccerioi
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ronde Hoofdjes , die zeer lang gefieeld IV,-

zyn en uitgerande Blaadjes.

(4) Kootkruid , dat gejlengd is , opfiaande en s^u?,*^
Haairig , met geaairde Bloemen en Els- jv.

yormige Haairige Haauwen» . "^rulrlt!

Van deeze vier groeit de eerfte , zo LiN-

N^üs zegt, in Siberië en in Spanje, de twee

anderen heeft T o u r n e f o r t in de Levant

ontdekt; de laatfte komt voor in Siberië en ia

Thuringen. Zeer fraaije Bloemgewasfen maakca

zy uit, inzonderheid de tweede, die de Ajlra-

galns van üioscorides, gemeenlyk ^rzx-

telyke of KrijUn - Wortel van [3 a l e c h a m p

,

fchynt te zyn. Deeze hadt de gehcele Steng ,

tusfchende 13hulfteelen, met Bloemen beladen»

welke geel , in de volgende Soort paarfch, ea

in de laatlle geelachtig zyn, 't Getal der Vin-

blaadjes is groot in deeze Kruiden , die allen

ruig zyn van Loof, cn maar één of twee Voe-

ten hoog grocijcn
, uitgezonderd de eerfte, waar

van de Bladen een Elle lang zyn , hebbende

meer dan twintig paar groote Vinbladen , van

Eyronde figuur.

(5) Kootkruid met een vyfkantige gladde Steng
» ^ ^T*

ryki,^

H. Ups. 116.

(5) ^Jlragalut Caule pentagono fiUbio &c. MMt. 4J'».

R 3
II. Deel. x. stw.
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.

IV. opjiaande Tros/en , de Haaiiwsn wederzyds

^x^fu^' fP^^^ ^^'^^^ » ^« BLiadjes byna LiniaaU

sTtjic. In Ooftenryk nam de Heer J a c q n j n dee-

TienaoH.'^^ waar , die de Stengen maar een Voet hoog

«s*» hadt,met kleine blaaiiwe lang gcfteelde Bloem»

pjes. De Gpfleufde uic Siberië, dat een hooge

^e0.rekte Plant is, brengt L i m n ^ u.s , als cene

Verfcheidenheid , hier fhuis. Het Loof is in

beiden glad; doch deeze laatfce heeft cenhok-

kige Haauwtjcs zegt de Ridder, gelyk die vaa

het voorgaande Gcllagc

Rrl\iui
Kootkruïd rnst een gejirekte gladde Steng,

cJu^forl gemjle hangende Bloemen en driekantige

"oiiekaa-
vederzyds gefpitjle Haauwen.

*'%if. (7) Kootkruid met een gejirekte gladde Steng

,

Chmod-ü,
getrofce hangende Ehsrr.en en Eymidedik-

^^^^

ke^ wederzyds gefpitjte Ilaauwen,

Weinig verfchillen decze;, waarvan de eer-

JAO^ fi*
Aflragalus fulcatus. Sp. Plant. lo6J.

De Ooftenrykfe ^ Tan jACijuiN , hadt d

tweeën gedeeld , gelyk de Piac*.

<6) AJlragalui Caulesccns ftrifius
, gUt
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fte , zeer hoog van Gewas, met Bladen byna IV,

als die vnn 't Vlakkenkruid, aan Tour nefort
^J^^^;

in de Levant voorgekomen, ook met een Steng Hoofd^
van twee Voeten hoogte in Siberië groeit: de^TUK.

andere is een Chineefche, in de UpnilfcheTuiD^^:^"*"

uic Zaad geteeld, en zo wel in Afbeelding ge-

bragc als btfchreeven door den Jpngen Heer

L I « N ^ ü s 5 die aanmerkt , dat zy , uugenomea

de zonderlinge ronde Haauvvtjes , zeer veel de

voorgaande gelyke.

(8J Kootkruid met een opjlaande ruige Steng; vut.

geuairde Blosmen, die de f^lag eens zooKsh-ifbiu

lai.g hebbsn en eenxaavie Sicppdtjcs. ^^l™*^^*'

Vrn de P]Lnt(n,die 0;2oi'r^r/./x zyn genoemd

gewf-Pit , de meefccn tot het Gefiagt van He-

dyfarum bchoorcnde , is deeze de cerfte by
Clusius, die dezelve op vecle Bergachtige

plaatfen , omftreeks Weenen en aan de Oevers

van den Doraii, vondt groeijcn. Zy badt vcr-

fpreide Stengen , deorgaans een Elle lang, ea

fraalle Vinblaadjcs, gei'yk de Smalbladige Sibe-

rifche , welke hier ook is t'nuis gebragt. De
Vrugten zyn langwerpig Hartvormige dikke

tlaauwtjcs.
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rr. (pj Kootkruid mn een hyna opjlaande Steng ^

xvïiL* geaairde Bloemen en op^eregts naakte ge--

Hoofd, zwollen platachtig ronde Haauwtjes , 7neC

een omgehoogen punt.

In Siberië , dat als het Vaderland der Aftra-
i>t««sfifi-

galusfcn fchynt cc zyn , die meest op hooge

drooge Gronden en Bergen voortkomen , vindt

men deeze op vogtige Velden , waar van zy

den byraam heeft. De jonge Plant heeft de

Steng meer opfcaande, dan de volwasfcne.

X.
^

(lo) Kootkruid met een opjlaande effene Steng ;.

^^ar» ma*
geaairde Bloemfteeltjgy en Eyrond-cylin-

aiSL^''
drijïlie Haauwen, met den Styl gefpitst.

Dceze Karolinifche, die de Bloemfteelen van

langte als de Bladen heeft, de Bloemen groen-

achtig gcci vao Kleur, grocic in de Tuinen toe

twee en drie Ellen hoogte , volgens Dille-
NiiTS. 't Getal der VinbTaadjes is van zeven

cn agt tot twintig paaren , met een oneffen cnd-

Blaadje. Tegen den avond fluiten zig deeze

Bladen paarswyze , cn hangen nederwaards
,

welke beweeging , in vecle Vlinderbloemige

plaats hebbende, van Cordus reeds in het

Zoet-

f9) ^Ar^H

IV. p. 40. T
(10) ^/r.
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Zoethout naauwkeurig opgemerkt, door Lin- iv,
üsde Slaap der Planten wordt genoemd (*^.

^^JJ^*^

B. Met gebladerde verfpreide Stengen.

(11} Kootkruid met verfpreide Stengen , ^^^^^JJ^^^^
Haauwen byna Rolrond ge/pitst ,de Blaad- cana£t.ju,

jes omtrent kaal.
^^f^-j^-

üceze , die in Virginie en Kanada groeit

,

heeft een Aair van groenachtig gecle Bloemen

,

waar op korte dikke Haauwtjes volgen am
eene Heefterige bruine Steng. Van onderen

hebben de Bhadjes een zeer fyne Wolligheid»

(la) Kootkruid met leggende Stengen^ de t^T.

Haamven byna Klootrond , gez-'vdlen , ge'stQklitg.

/pitst en Raairig.

In Qoftenryk , Switzerland > Italië , is de

Groeiplaats van deeze, die de Zaadhuisjes van

figuur als een Balzakjc heeft en dc lilaa Ijes

Itekclig. Zy wordt Wilde Cicers genoemd, als

naar dat Gewas gclykende.

(13;

(*) Zie 't I. D, I. Stok rsn deeze na:uurlyk,e Hijlerit,

bladz, j , en Uitiezogte V^trband. V. Defx. aan 'c begin.

(ii; Aflrazilus Caule,cens difFufus &c. Grom. rirg. 107.

Aftt. Canadenfis Florc vir.di - flavcscentc. Touhn'F. Ir./l,^i6,

s hispid.s inaim. C.
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IV. (13) Kootktuid met uitgebreide regte Stengen,

^xviiu' ^^^^^^ Blaadjes , byna gezwollen Kelken

fiooFD- en rondachtige Haauven.
STÜS.

xiii. (14) Kootkruid met leggende Stengen en byna

"^ulophX driekantige gekromde Haauwen y de Blaad*

'Ki'einbia-
^^'^^^

'
langer dan de Bloemjieeltjeu

^'^'siv. ^^5) Kootkruid mt hurkende Stengen, EU'
giycyphj' vormige kromme gladde Haauwen en Hart'

zïetbiadig. vormige van onderen ruige Blaadjes,

julöruu (16) Kootkruid mst hurkende Stengen , ge-
H^aitig.

draaide^ geplooide , gejltufde ruige HaaU'

tintoTtu' ven.

(17) Kootkruid met hurkende Stengen , ge-

^Btlicus. Jteelde Aairen en driekantige fegte Haau-
spaanfch.

die aan de tippen Haakig zyn.

Van

AJlrcgalui Caulesc. reAo-patuIus &c. Cicer Fol.

obloogis hispidis minus C. B. Pin. 347.

(1+) Jlflragmlus Caul. proftratus êtc. GOU4N Monsp.i$^

Aftrag. Legmn. Lunatis biventricofis &c. H. Clif. iSz. Ik.

Lugdh. 391. N. *7. FL. SuH. jsi , 6^8. Aftiag. luteus pe-

ihiza iVlv. C. 11. pI. 3; 2.

(ij) Aflreia ui Caul. ptocumb. Leg. Subulatis recurva-

tis glabris. GouAN Momp. 324. ƒƒ. Cii^. j6:. R. Lugib.

S9Z. N. «. AfhaR. Monfpdiacus. Cuu*. Hi;2. 11. p. i34'

Secutidaca luïea mioor Corniculis recuivis. C, B. J4S-

Hedylhra.n alterum. Don. 546.

(i<j) Ajlr*raiui Caul. pxocumb. Legum. ointottuplicitis

Canaliculatis viUolls. Aftrag. rcpens Süiquis undulatis. Uuxb.

ABrag.
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Van deeze, naar de hoedanigheid gebynaamd, IV; '•

groeit de eerfte, die naar de Wilde Cicers ge-'^Uj^
lykt, doch veel kleiner is, in Siberië en eenHooyai,

gedeelte van Duitfchland. De tweede, die IVild^'^^^*

Zjethmt getyteld wordt, komt in de Bosithen^^-iJf

van Europa voor. Men vindtze zo wel in Swee-

den als in Languedok cn Provence. De Haaki-

ge Aftragalus is in de Zuidelyke deelen niet min-

der gemeen, Zy wordt dus genoemd naar de ge-

ftalte der Haauwen , die in de volgende op ecne

zonderlinge manier gedraaid zyn en geplooid

,

doende zig ïBIaderig voor in de laatfte Soort

,

welke van haare Groeiplaats in Spanje en Por-

tugal den na^m heef:. Men vindtze ook op Si-

cilië en de Gedraaide, welke zeer verandcriyk

is in grootteen gclcalte, groeit in Siberië. De
drie laatften zyn jaarlykfe , de twee eerl'tea

overblyvende Planten.

Kootkruid met verfpreide Stengen t ge-
^^'^^l'^-

fieelde zydelingfe Hoofdjes en regte Els- 's^efa""'

yormige gefpitjte Haauwen,
GcitirnJ,

Aftrae. Caalc eredto , Flor. Spicatis atc. R. Lug*.

5, Aftragalus Bzncus. Riv. Tetrap. icf. MORIS.

p'. S. z. T. 9. f. II. Secutiüaca iicab Sili<]

C£L. RAJ. Hijl. 935-

AJlragalits Caulesccns diffufus &c. Aftrag

mark. procumbens. TouBilF. Infl. 4fé. Aflr. hiti

ïtUK. Pbyt. T. 79' f. 4- r.lauci Lcguminoft affini

ProJr. ijo. Stella Leguininofa. J. B. //(/?• H. P- :

It. 11. »s*
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IV. C19) Kootkruid met verfpreide Stengen^ byna

^xv^fi"
ongepelde zydelingfc Hoofdjes en opgereg-

HoofD» te Elsvormige Haauwen , die aan de tip'

iTüK. pen omgekromd zyn.

Se/I^'!"^
Zonderling zyn deeze twee, in de Zuidelyke

v-e declen van Europi groeijende, wegens de Ge-
klaauwd.

Hoofdjes , wier Haauwtjes in de eene

byna regt, in de andere Klaauwachtig omge-

kromd zyn , gelykende eenigermaate naar die

van hst Stfamum. De Bloempjes zyn klein,

blaauwachtig , en het getal der Haauwtjes is

in de laatfce veel minder dan io de voorgaan-

de Soort,

XX. C20) Kootkruid met hurkende Stengen ^ ds

Ttntagiot' Haauwtjes omgeplooid
, famengedrukt , gC'

vyftongig. kamd , met een omgeboogen pun t ; aan Hoofd'

^ Xii-
_

jes vergaard.

(19) JjtragaUt Caul. diffufus , Capit. rubfesf. lateralibuf

&c. H, Cliff. 36r. Aör. annuus anguftifolius, GARID. Aix,

50. T. K. Fluk. Alm 60. T. 79- f- i- Osnithopodio affi-

nis Fruftu SteÜato. C B. Pin. 350. Vicia Seraiucs Apula.

Col Ecfbr. I. p. 30J. T. 301.

(zo) ^ftragalns Caulöcens pjocumbcns Mar.t. 274.

Allng. echinsms. Murr. Gott. zzz, Aftragilus Hisp. SiII-

tjua Epifilottidi fimili Floie purputeo '

mijor. Herm. Lugd.

(21) Ajiragalui Caul. pcocura'j. 3<c. M*nt. 274. Aftrap.

Sil. Cordatif acuti, pendalis 8tc. //. C/i^f. i6z. R. Ugdi,

7«. T.^ 77. Glatfx minima. Riv. Ttirof. liï. f. f.

AfliBgaloides incana* Biaa. Jc. isj.f, i.
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Haauwtjss Hartvormig ge/pitst omgeplooid IV;

en naakt y in ongejledde Hoofdjes*
^^xvnl^

faa) Kootkruid met kggende Stetigen ; de

Haauwtjes Eyrond , omgeboogen , /amen- xxix.

gedrukt en Haairig , met omgeboogenpun-
ff/,^f,f,l\

ten; aan Hoofdjes vergaard. Krom-

'

toneig.

Zeer veel gelyken deeze drie Spaanfche naar

elkander. Akemaal zyn het laage Kruidjes ,

naauwlyks een Handbreed hoog , met zeer dun-

ne, byna leggende Stengetjes , en menigvul-

dige ovaalachtige Vinblaadjes ; de Bloempjes in

de eerfte paarfch, in de tweede wit, in de an-

dere blaauwachtig. De Haauwtjes d;c zeer klein

zyn, gcIyken zeernaar het Strotlapjc of Kraak-

beenig 1'ongetje , dat in de Zwciging de Lugc-

pyp overdekt , deswegen Epiglottis genaamd

;

zoHermannüs aanmerkt. Zy zyn by el-

kander gecropt , ten getale van vyf of meer;

terwyl de laatfte van agt tot tien Blo.^mpjes ia

een Hoofdje vergaard heeft, op de manier der

Klaveren. In de eerfte Soort zyn de Zaadhuis-

jes ruuw, in de tweede gJad, in de derde als j
met een zagte Haairigheid bekleed. AlJe drie i

zyn Zaayplantjcs. ^

. (23) Kootkruid mst hurkende Stengen ygefleel-

de sTafdi*

(ii) AP.ragalus Cau!. prnftratos ftc Mant. 174. Aftraga-
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IV. de Hoofdjes , omgsbotgen Bloemen en Ey-

^xvïfu
* ronü langwerpig Wollige Haaumn.

STUKƒ ïn Siberië groeit deeze Soort , die wcl ge-

T»>,i»7flK-lykt naar de Syrifche Aftragalus van Lob/cl,
maar veel grooter is en de Bladen fmaller

heefc. De Bloemen zyn getropt en groot^gc-

lyk in die, welke Lobel eerst te Aleppo in

Syrië hadt waargenomen : maar vervolgens hadc

hy ze ook in Brabant , uit Italiaanfch Zaad ge-

ronnen zynde, gezien.

xx!v. (24) Kootkruid ^ dat bynagejlen^yd is en hur*

Armirius ' ^^^^ > "'^^ Bloemcn eenigermaate gS'

Zandig.* tTost en opgeregti de Bladen Wollig.

XXV. C^S) Kootkruid met ver/preide Stengen, ge-

-Kkmfg. fi^^^^^ Hoofdjes , die gefchuhd en Eyrond

zyn ; de Bloefnen opgeregt , de Haauwen

Eyrond , Eeltig y opgeblazen.

Naar het Claux van Dioscorides gelykt

inzonderl^id de laatfte van deeze twee , die in

Spanje gevonden is door C l u s i u s , tcrwyl

de andere in het losfe Zand der Zeekuften zo

van Engeland als Sweedengtoeit. De Bloempjes

f!i49 Jtjfragalut fubcaulescens procumb. 3tc. Fl. Stue

Raj. AKgl. lil. p. 3i«. T. 12. f. 3- Giaux

pttiea noftras RAJ. Hljl. 9J9.

AJiragalui Caulesc. dfFufus «te. Cicer
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zyn paarfch van Kleur j in Hoofdjes vergaard IV,

als die van Klaver , hoewel het Plantje in 'c ^]^f^
geheel veel naar Zoethout gelykt. HooriH

STUK.

(•26) Kootkruid met leggende Stengen ^gefteel- xxvi.

de Kroontjes en driekantige opgeregte s^l.lf.f"*

Haauwtjes , die aan de tippen Elsvormig Eispuntig.

zyn,

(2"]) Kootkruid met hurkende Stengen ^ lian- xxvir.

gende getrojie Bloemen en wederzyds fpitje ^iip.Si.]

Haairige Haauwtjes.

Op de koude Gebergten van Lapland, zo

wel als die van Switzcrlaod , groeit deeze laat*

fte, terwyl dc andere in China haare groeiplaats

heeft. Beiden zya het zeer kleine Plantjes,

Eaauwlyks een Span hoog.

CaS) Kootkruid dat byna gefiengd is, de Stee- xxvnr.

len omtrent tweebloemig hebbende ; de Haau- 2"^^!^»*

Haakig, Elsvormig en dubbcld gekkld. ^'S'

Dit is een klein teder F.gyptifch Plantje, met

StCDgetjes van een Span , die op den Grond

leggen en rood zyn met witte Haairtjes, waar

tus-

(16) Ajlragaïui Caul. profttatus &c. Mant, laj. AIill.

Thil. Tr^r.,. I76J. p. 13S.

Cny^JJra^alus Caal. procun,'>cm &c. Oed. D..n. jr;

Aftrsg. Ped. folto longioribus &c. H. CUff. 36z. Si, Lu^S.

351. Aftng. Alpiiius minimui. Fl, Lapp^ 16?. T. 9. t. i.

(Z8) Aftragatu% fubeaalescent , Scapis fubbifiatis &c. Fha-

ra Leguminibus arcuatis. R. Lu^db, ^so,

II, 9Vii. Z, STUK,
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IV, tusfchen eenige Blaadjes. Het heeft geele Bloera •

^xvui' Pj°^' tippen Oranjekleur.

Zonder Bladerige Stengen.

XXIX. C*9) Kootkruid , dat ongejlengd is, met de

virtuiul'
Blaadjes tropswyze ten halve gekranst.

Gckranfte. In Sibcric groeit deeze Soort, die de Bladen

wel gevind» doch niec , gelyk gewoonlyk, de

Vinblaadjes enkeld^maar vier of vyf by eikan-

der heeft: zo dat de opftaande Bladfteelen zig

byna als gckranfte Stengen vcrtoonen.

XXX. C30) Kootkruid , dat byna ongejlengd is , de

^Be'rgr'*
Bloemfteel langer dan het Blad; de Bloe-

men los geaaird opjiaande ; de Haauwen
Eyrond met een geboogen punt,

xxTi. C3O Kootkruid, dat ongejlengd is, de rAoem-

^BiaJ2g!* fi^^^ ^^"ö^^ ^'^^ ^^^^'* Bloemen los

geaaird ; de Kelken en Haauwen opgebla-

zen ruig,

(29) ^Jlragalus scuilii Folifs aggregato femi- veitlciUati».

Maut. 275. Aftrag, Pediinculis radicatis, Fol. Jinearibus &c.

Gmel. Sih. IV. p. <j. Afttagaloidcs incana non Rainofa.

Amm. R^h» 149. T. 19. f. I ae 150. T. 19. f. a.

(jo) Ajiregalus fubacaolis «ec. R. Lugib. 391. JACC^.

Vind. a«4. GouAN Monsp. 586. Onobrychis Flor. Vicis

majoribus &c. C B.Ak. 3 SI. Onobrychis quarta. Ctus. ü:^-

II. p. 140.
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^3^) Kootkruid, dat ongeflengi is, de Bloem TVi

zo lang als 't Blad; de Kelken byna Kloot-
^'mf*'

rond gezwollen i fiaakt, Hoofö-
ÏTUIC.

Van deeze drie groeit de eerfte in Switzcr- xxxir.

land 5 de tweede in de Zuidelyke deelen van

Vrankryk, de laatfte in Siberië. Deeze heeft Gezwói.

Vrugten byna naar die der Lombaartfe Linfen
°'

gelykende en de Bloemen zyn paarfchachtig

,

in de cerüe rood. Het zyn overblyvende Plan-

ijes.

(33 Kootkruid, dat ongejlengd isj mèt opge- xxxiiu

regte Bloemfteelen , Kanthaairige Blaad* BXaryfck
jes en Eyronde gezwollen ruige Haauwtjes*

(34.) Kootkraid , dat ongejlengd is , met een xxxiv,

opgeregte Bloemjleel j langer dan de Bla- ^tiS^!'
den en Elsvormige spgeblazene Wollige op*

geregte Haauwtjes,

C35) Kootkruid, dat ongejlengd is ^ met neef xxrr.

(jï) JjiragMiut acaulis Scapi* Fotla atquantibiu &c. Aftt. lieri."^'**^

ocaulos. Leg. infiatij fubglobofis. ^m. Aead U. p. 359.

f33) Afir^igtlus acauüï Scapo ereöo , Foliolis cilia tis Sec.

liijl. ?95. Aftr. peiennii &c. MoRls, Hip. II. p. joj. J.

T. 1+. F. j.

C34) Aflragalut acaulis Scapn erefto &c. //. Upt, iitf.

Aftrsg. Alpinus totus Sericem flcc. HALL. It. 81. T. a. f.

9. Aftr. Fol. ovato-Lanceolatii &c. Hall. /i/w. 5ÖÖ. T.

(55) AJlragalus acaulis Scapis declinatis fcc. Couan

II. DKL X, SlüK
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IV, gslmgen Bloemfieelen van langte als de

^xvifi**
^i^ïrfew en Elsvormige ronde byna BoogS'

Hoofd* fvyze gladde Haauwen.

Tienman' Van de afkomst of Groeiplaats hebben dee-

'"^'* ze haar naamen , komende de eerfte aan de Bar-

baryfche Kust , de tweede in een gedeelte van

Siberië, de derde by Montpellier in Languedok

voor. Allen zyn zy overblyvende Kruidjes. De
cerfte heeft zeer welriekende gcele Bloemen,

in de anderen zyn dezelven paarfchachtig. De
twee eerden zyn ruig en hebben gezwollen

Haauwtjes , de laatfte is glad en heeft de Vlag

der Bloemen uitermaate lang , de Bloemfteelen

dikwils veel langer dan de Bladen, zo Goüapï

op de plaats 2elf waarnam. De middelfte werdt

door den beroemden H aller op den top

van het hoog Gebergte Neunenen , in Switzer-

land, gevonden en de laatfte komt op dorre

plaatfen in Provence voort.

xxxxvL CS^) Kootkruid, dai ongepngd ix, met neer-

'^^car'l'"
geboogen Bloemfieelen en Wollige Blaad-

'ïiiys.' jeSy de Haauwen Elsvormig y hynaBongs-

wyze 3 grys ; aan de tippen omgekromd.

In Lan(;uedok en Provence vindt men deeze,

die dikwils twintig Bloempjes aaii een Steel

heeft

Menip. H. Ups. ztj. Aflrag. Monfpesfiüanns.
J. B.

mji* UI. p. ns.
Allréigalus scaulis Scapis dedinatis &c. CouAN.

Monsp^ 3gs. Ger. Prtv. jii. On»brychis tncana Fol. \mr
g oiibH». C. B. Pm, 350. Frtdr. 149.
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heeft; de Bladen zo wel gry$ als de Haauwen,

die eenigermaate krom en gezwollen zyn. Som-

tyds komen zy byna regc voor , hebbende al- Hooi

lecnlyk een ftyf omgeboogen puntje. De Kel-'^"^*

kbn zyn Blaasachtig. ^^2"*^

(37) Kootkruid, dat ongeJie?igd is , met een xxxvir.

hurkende Bloemjleel, de Kelken en Haau-^^cam'^t

'wen ruig j de Blaadjes /pits LancetyormigJ^'''^'^^^^

Men vindt deeze, die in Switzerland, als

öok in Sweeden en DuicfcHland groeit, door

den Heer H aller kcürlyk in Plaat gebragt.

De Bloemen zyn geel en hebben eene gefpit-

ften Kiel , van onderen paarfchachtig.

C38) Kootkruid , dat ongejlengd is , met de^^'^jj^-

Èloemfteelen korter dan het Blad, deHaau- NcSg?

wen knikkende ; de Blaadjes een weinig^^'^'^^'

uitgerand en kaal.

(S9) Kootkruid , dat Steng noch Bloemfieel

heeft, met Elsvormige Haakige Haauwen ÜKCStUt

langer dan het Blad en Jlomp Hartyormige^ii^^ig-

Blaadjes,

C40>

(39) Afirmgétlu, acaulis exfe
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IV. C40) Kootkruid , dat Steng noch Bloemjleet

Hootd'
^^^^^ ' gewoldg Haauwen en ruig9

XVII I. Bladen»

STUK.

XL. In Europa gröeic de eerftc van dceze drie op

fxjiapus"^
Gebergten ; de tweede is by AIcppo waargenó-

""ónge- men , de derde in Thuringen, 't Zyn overbly-

' vende Kruidjes , alleö zeer laag en klein. De
tweede heeft negentien Vinblaadjes, de Bloem-

pjes klein en wit , doch de Haauwtjes groor,

'c Getal der Vinblaadjes is van een • en - twintig

tot drie -en -dertig in de laatfte, die ook de

Bloempjes menigvuldig by den Stoel heeft, ia

Eyronde Blaasachtige Kelken, De Bloempjes

zyn geel.

Dit Geflagt bemint zodanig de Gebergten ,

dat men 'er geene Soort van aantreft in de Ne-

derlanden. Zo veel te meer komen 'er in de

koude Geweften van Alie en op de Alpen voor,

Men vindt 'er zeer weinigen in Oost- en West-
indie of in Amerika , raaar in Egypte heeft

FoRSKAOHL drie Soorten waargenomen.

De Heer N. L, Burmannüs heeft alleen-

lyk de Sefameus , hier de Negentiende Soort,

onder de Kaapfe Planten opgetekend.

Bi-

C^) ^Jiragülus acaulli exfcapus, Lcgum, Lanati» , Fol-

^illofu. JUant. 27 j. Aftragalus perennis fupinus, Fol. & Sil.

hapidis. BuxB. Hall. ji. Glaux raontaoa acaulon. C, B.

3^7. Pr$dr. 1^7, Jen. 1. p. z7o.
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BïSERRULA. Zaagpeul. jv.

Van de figuur der Haauwtjes , die wederzvds Jfvm.^

^Zaagswyze getand zyn , heeft dit Gcflagt den ^rvK?'
naam. Zy zyn tweehokkig, plat, met het mid- nec'an.

delfchot op zyn kant. ^''^

Maar èéne Soort is 'er tot nog toe van be-

kend ( i ) , welke door Toürnefort Peleci-
.

r.

?2MX genoemd vverdr , naar drn Griekfchcn naam , pSl^L/?

by DioscoRiDEs gebruikt , die Zaagkruid Gemeen,

betekent. C l ü s i us hadtze betrokken tot het

Bylkruid , Securidaca , met den bynaam van

Vreemde ; doch Toürnefort geeft 'er dien

van Gemeen Zaagkruid aan. Het groeit op Si-

cilië, in Spacje 5 Provencc en Languedok, al-

waar men het la Scie, dat is de Zaag, tytclt.

Het gelykt veel naar het Kootkruid , en is

een Zaay-Gevpasje, met Kruidige^ ronde, ge-

ftreeptc Takkige Stengetjes , aan welke lange

Eladftecltjcs , fomtyds met een -cn twintig

Vinblaadjes. De Bloempjes komen Tropswy-

ze, gedeeld , in de Oxelen voort, en daar op

volgen de gezegde Haauwtjes , bevattende

Nierachtige Zaadjes.

(i) Eiferru's. Syfl. Nat. Xil. Gen. «93. p- 'oo- ^^f-

XIII. p 5-0. H. Cliff. 361. R. Lugii. 390. Peleciaus vul-

gaiis. TOURNF. Injl. 417. T. 134. BOKBH. Luf,ü. 11. p.55.

Aftragalus purp. annum jKregrinus. MOBiS. Ihfl. P-
>o7.

S. 2. T. 9. f. 6. Securidaca peregfina. ClüS. /ii?. II. p.

s 3
II. Deel. x. Stuk.
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IV' P s O R A L E A. Stippelblad.
Afdeel.

HoopD- Gcflagt , welks byzondere Kenmct-

8TUK. ken bedaan in dc Kelk met Eeltige Stippen be-

Ti««wfl«-fprengd cnhet Zaadpeukje byna daar in befloo«
'"^'*

ten te hebben , zyn de tien eerfleo en de laatlle

der agttien Soorten reeds befchreeven (*) ; des

nog maar de zeven volgeode overblyven.

Ffiraiea
^'^-^ Stippelblad met alle Bladen , drievoudig',

j>aujii*0, de Blaadjes Eyrond ; de Steeltjes ruig'
joodich.

^^j^^.^ . bloemen in Hoofdjes vergaard,

AmcHcana*
(is) Stippelblad met drievoudige Bladsn, ds

Ame- Blaadjes Eyrond en Tandswyze gehoekt,
tikaans. met zydelingfê Bloem- uiairen.

Naar de afkomst zyn deeze beiden gebynaamd ,

die Kruidige Stengen hebben , en daar in van

de voorigen verfchillen. Dc Bladen zyn op de

zelfde manier met Stippen als bezaaid in de.

laatfte , die weleer gekweekt is in de Europi-

fche Tuinen.

XI 11. (13) Stippelblad met drievoudige getande Bla-

i"S- f*)Zie 11. DEEL3. V. Stuk, blad». 547, cn Plaat

57. C. B. Fin.

flcxuoib &c.
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den , bogtige Stengen
, zydelingfe Aairen IVi

en geftrekte vierJicekige Haauwen, ^^«Jt
Volgens FoRsKAOHL groeit dceze in Ara-JJ^^^"'-

bie, die de Bladen byna als der Meliiotcn heeft

cn opftaande Bloemtrosjes in de Oxelen, met

Borftelige Stoppeltjes ; de Bloemen zeer kort

gefteeld; de Haauwen groot, van langte als de

Bladen. Misfchien zou dceze tot het Geflagt

^an Indigo bchoorcn kunnen, zegt de Ridder.

(;i4J Stippelblad mtt enkelde Eyronde Bla- xrv.

deuy die eenigermaate getand zyn, en Ey
- coSi/oift,

ronde Aairen. j^^E-jkci- .

Van deeze Oostindifche geeft de Hoogleeraar

K. L. 13 u R M A N N u s een fraaije Afbeelding

,

van die van Plukenet daar in grootelyks

verfchillende, dat de Bloemtrosjes zeer lang ge-

fteeld zyn. De Bladen gelyken naar die der Ha-

zelaaren of liever naar die der Olmen. Zy
komt 3 volgens den Franfchen Kruidkundigen

J u s s I E u , van de Kust van Koromand j1 , daar

menze tegen Vuurigheid en Jeukt gebruikt , wor-

dende aldaar Corbovire , of Bruin Zaad , geheten.

('15) Stippelblad met vyfvingerige Bladen » de xv.

Blaadjes ongelyk. Van J"^^*^^
Vyfuladie.

(14) Pfcr.lea Fol. fim^I. ovatls. H. Ups. jis.Pfor. Fo-

lio integro fu'jrotundo. jnss. Mem. de 1744. p. 3»^. Doryc-

nium Fol. fimpl. ovatis. R. UgS. 389. Lot« aünis Cory.

17». T. 49. f. i.

CUJ P/^ralea Fol. digitato-quinatis &c. B, Ups. 115.

S 4 ïfö-

II. DEEL X. SruK.
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IV. Van deeze Plant , die naar het Vyfvinger-

^xvm!" ^'"^^ ^° geftahe veel gclykt , was de Wortel

,

Hoofd- voor omtrent vyftig Jaaren , in Spanje by de
8TUK. Geneeskundigen in gebruik, onder den naam
TUnmcn-^^^

Co„trcUjerva. Men weet, dat de echte U'or-

tel van dien naam reeds lang vry fchaars gewor-

den is. Of het de Radix Drakendv^n Clü-
s lUs zy , zal ik thans niet onderzoeken (*>
Die van dit Kruid , drie Duimen lang en eea

half Duim dik, gelykt naar een Vinger of Pink;

zynde van buiten geelachtig, van binnen wit,

een weinig Kruiderig , en fcherp van Smaak,

Het groeit in de VVestindiön of aan de Kust van

Malabar , en komt in kragtcn met de andere

Contrai^jerva overeen.

De Groeiplaats van deeze Soort is aan de

Kaap der Goede Hope, alwaar vcrfchcide Soor-

ten van dit Gcüagt, gelyk wy gezien hebbeo,

voorkomen. Deeze geeft Steeltjes uit de Oxe«

len, mee ronde Trosjes van gecle Bloemen.

(17)

Pforali» pcntaphylla Radice ctasiS. Juss. Mem. 1744. p 331.

(•) Ik heb daar van in de berrhryving der Dorft^nia , een
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(17^ Stippelblad met gevinde Bladen en Rol-

ronde Aairen endelings. ^^^^

Dc Ridder hadt bevoorensvan die Kruid, 'tgj-u^^

welkhy in de befchryving van den ClifFortfchen xvir.

Tuin afbeeldde , ter eere van den vermaarden
^{l^^^^

DalEj een nieuw Geflagt gemaakt onder den Rond'aai-

Daam van Balea : welke hier .als een bynaam"^''

behouden worde. Het was een Zaayplantje uit

Amerika , hem door den fchraoderen M i l l e r

medegedeeld , omtrent een Voet hoog groeijcn-

de en fyn gevinde Blaadjes hebbende, met eenc

Aair aan \ end van blaauwe Bloempjes , die

weinig naar Vlir^derbloemen gelyken. Wegens

de geftippelde Blaadjes fchynt het meest hier

t'huis gebragt te zyn , en billykt dus de Ge*

(lagtslpenaaming,

T R I F O L I ü M. Klaver.

Dit Geflagt bevat veele zeer bekende Krui-

den, die meestendeels de Bloemen tot Hoofd*

jes vergaard hebben en de Vrugt is een Haauw-

tjQ , naauwlyks langer dan de Kelk, afvallende

en niet gaapende.

De Soorten van hetzelve, meer dan veertig

in getal , zyn in vyf Ranï^en vcrdeeTd , naar

dat zy de Haauwtjes naakt of gedekt^ of de

KelkcQ ruig hebben of Blaazig, of Schubbige

Hoofdjes als der Hoppie. yi,

(17) P/oraJta Fol. pinnatts, Spicis CyJinJr. tcriainalibM,

MtLt. Dia. Dalea. Hort. CHf. 561. T. u.

„ ^_ s s
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IV.
Afdeel,

A. Met naakte Haauwtjes; Meloten,

(i) Klaver met Eyronde Troffen t de Haamv-

tjes h df naakt gefpi st; de iiieng opgeregt;

de Aairen langwerpig.

hiuwe Bohème en Libye , zoM A t t h i o-

ddote. LUS fchryft, groeijende, is in de Winkels be-

kend onder den' naam- van Zevengetydenr Kruid

of Welriekende Klaver. Men vindt het in 't

Franfch Melote odorant gctyreld en anderen

noemen hr Lotus. Het onder fcheidt zig van de

Klavers, door een opg^regte Steng van een El-

le en dikwils hooier met blasuwe Bloemhoofd-

jes, die een zeer aangenaamen Reuk verfprei-

den. Om derzelver vrille wordt het in de Ho-
ven gehouden en in de Kruidtuinen van ons

Land, tc Lis, Hillegom , Noordwyk en elders,

gezaaid.

'II. (q) Klaver met getroste naakte eenzaadige

(i) Trlfolium Racemis ovKis, Legum. feminudls mucro-

B3tij &C. Sy/l. Kat. XII. Gen. 896. p. 501. Veg. XI 11. p-

871. H. C/./. 37». R. LugÜ. J8I. Lotus Hortenfis odorata,

C. B. Pih. 3U. Lotm fylveftris. Cam. Epit. gi*.

(O Tr;/ol:um Lcgum. racemofis nudis &c. H. Ups aiJ.

li«etea.i. TLUK. f s. >. Mei. vul^-. affinis. J. B. f/i/f. 11.

UtLiktus

Haauwtjes en een opgeregte StcTig,

De

Ilji. 11. p.
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De ronde eenzaadige geultjes, in Aarswyze iV.

Trosjes vergaard, ondgffcheidendcezeMelotej Jy*JJ*
die in lodie , als ook aan de Kaap der Goede HooFor

Hope groeit
, genoegzaam. Het is een Zaay-^™- ,

Plantje, waar van Verfcheidcnheden voorkomen irS!"'"'"

met witte en geele Bloempjes , ais ook grooter

of k'f-inor van Gewas. In de Europifche Kruid-

iiovcn is het weinig bekend.

C3) Klaver met getroste makte tweezaadige ni.

Haauwtjesy die Lancetvormig zyn , dep,l!^cZ*

Steng opgeregt.

(4) Klaver mzt getroste naakte tweezaadige , iv.

rimpelig fpitje Haauwtjes; de Steng opge-^^taktUl'

regt.

(5) Klaver met getrojle naakte tweezaadige rim- v.

pelige Jiompe Haauwtjei , een tpggregte utiilta.

Steng en ongetande Blaadjes, ^'^^^

(6) Klaver met getrojlenaakte tweezaadige Vlie-
JJ*.^^

zige Haauwtjes , de Steng byna opgeregt. Kandu*'

(4; Trifo ium Leg. Rac. nudis dispeiinis &c, Mat

3JS. GOBT. Belg. iio. R. Lugdh. 22?. Dalib. Par

H. CUff^ Ups. S c. Triroliuin odoranim f. Ateülotui

Fempt. 567. LOB. /f. 11. 4J- Mciilrtus Officinaru

aitisllmffmtescens ,fl. albo vel lutco T. Raj ^upfl. 4^7

is) Trifoium Le;?. Rac. nudis disp. &c. Melilotus

rol. rotundis. C. B. Pi». 3jr. Melilotus Italica. CAM.

(«) Tri/tUu» Leg. K^c nudis d spermis SfC. Trif,

II. Dui.. Z* $Tt«,
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IV. Weinig verfchillen , in Geftalte , deeze vier

^xTiiï^
Soorten , onder welkeo^de eene eigenilyk, of

Hoofd- in 'e byzonder , in de *Apotheekcn bekend is

•TUK. by den naam van Melote of Mallote, naar den

^T;f«w«:-Ljityjjfchen Melilotus , dien de Franfchen en

Engeifchen ook ra-.olgcn met Melilot; terwyl

de Diiitlchers het Kruid Steinklee of Guldenkke

tytelen , dat is Steenklaver of Gulden Klaver*

Het is door geheel Europa op de Velden ge-

meen , zo wel als in onze Provintien. Aanmer-

kelyke veranderingen komen 'er in voor , die

men van de Groeiplaats alleen niet kan afleiden.

Zo heeft de vermaarde Tournefort, om-

Itreeks Parys , een Heetterige Melote waarge-

nomen , met de Stengen vier of vyf Voeten

hoog, zo wel met witte als met geele Bloemen,

cn deeze hadt eenzaadige Haauwtjcs. Came-
RARius merkt aan, dat in de Italiaan fche de-

welven fomtyds twee- ,
fomtyds éénzaadig zyn.

Deeze werdt by Rome Coronelh geheten , doch

het Landvolk elders noemde ze Malatro. De
beroemde H aller vondtze 'eens , in Switzer-

land, zes Voeten hoog. De Kandiafche heeft

ronde platte Haauwtjes , met een Draadje aan

't end, welke, nogzagt zynde , eetbaar en zoet,

doch gedroogd uiscrmaate bitter zyn,

Gemeenlyk heeft dit Kruid , volgens den laatft-

gemelden Kruidkenner r*) , een Steng die hard

^n Takkig is , van twee Voeten hoogte. De
Blaad-
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Blaadjes zyn als die van Klaver, doch kleiner,

glad. Zeegroen
, Eyrond , diep Zaagtandig. Op

'*Jvfii!'*'

,

*c end van ieder 'lakje groeit een Aair van om- Hoofd-i^

gekeerde, neerhangende Bloemen, met een ge-''

plooide Vlag, haakige Vleugels en verdeelde

Kiel. De Haauwtjes zyn dik en fond , over*

dwars gerimpeld , één- of tweezaadig.

De Melotcn zyn van een fterken, byzonde-

ren Reuk, van esnfcherpen, bitteren Smaak,

inzonderheid het Zaad, daar het Brood zeer bit-

ter van wordf. Voor 'c Vee nogthans is het Kruid

niet onfmaakelyk. Men houdt het gedeftilleer-

de Water der Bloemen in foramige Winkels

naa , om het tot verfterking van ander Reuk-

werk te gebruiken. De Pleifter van Melüoten

is in de Apotheekeo bekend. Voorts worden

ook de Bloemen dikwils in Stoovingen , Pappen

en Klyfteeren, tot weekmaaking en verzagting,

gebezigd. Op zig zelf alleen zou het , wegens

zyne fcherpheid, eer Oplosfende of Verdryven-

de, dan Ettcrmaakende zyn. Het AR-ookzel

der Bloemen nogthans, met die van Kamille,

wordt, mee vrugt, tegen de Pynen van Bloed-

loop. Nierwee en Graveel, ingegeven.

(7) Klaver met naakte agtzaadige byna
j^^J.j^-

RAj. AngU 111. p. »l. T, l^, i. Oed. Dw

Ut DSSU Z, STUXt'
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IV. voudige Haauwen , tweemaal langer dM
xvnï* Kelken en neergebo&gene Stengem

STUK. In Engeland en Vraokryk groeit deeze , die

Tienman- een Jaarlyks Gewas is, gelyk de voorgaanden^

doch klein en kruipende, dac Haauwtjes heeft

naar die van 'c Vogelpoot gelykende , en dus

aanmerkelyk langer dan de Kelken, welke veel-

zaadig zyn (*),

B, Met gedekte veelzaadigc Haauwtjes.

vrn. (8) Klaver met gehalveerde Hoofdjes, vyfvoü'

Zplnajur. ongefleclde Blaadjes en veehaadigé

LMnach- Haauwtjes,

in alle Bergachtige Streeken van Siberië komt

deeze voor, met Stengen van zeven of agtLeed.

jes , die uit Scheedachtige Stoppeltjes , vier,

vyf of zes , langwerpige Zaagtandige BlaadjcS

voortbrengen van ongelyke grootte. Aan 't end

komen Bioemhoofdjes ^ lang gefteeld , paarfch

of wit, en daar op volgen veelzaadige Haauw-

tjes, langer dan de Kelken. fp)

ptly/ptrmsi welke men in SyyJ.JV^r. aan 't hoofd van deezen

Rang vindt, «p de voorgaande Soorten vj-n Meliloten, die

de Haauwtjes één- cf tvieezaadig hebben , pasfe
, begryp ik

(«) Tr:/oUum Capitulls dimidïatis, Fol. quinatis &c. H.

Ups. 213. Lupinafter. Box«. Aff. Petr. II. p, 34 j. T. 10.

Amm. Ruih. 14 j , 144. ïiif. Legum. polyfpermis, Foliié



|[9) Klavef met de vrugthaare Hoofdjes agter- IV

om geboogen en dt Haauwtjes driezaadig.
'^^J.^Jj

In Virginie groeit dit Kruid , dat dc 1

men als vierbladig
, groot en fchoon paarfch ix,

heeft , aan den top der Stergen famen gekropt.

De Blaadjes zyn Eyrond en zagt.
2ne^''°"'

(10) Klaver met ronde Hoofdjes^ tweezaadige x.

Jiaaumjes , de Kelken van langte aU de
G^cJ.^'te!

Bloem i Zaagtandige Blaadjes en Ruitach*

tige Stoppeltjes*

In Velden en Weiden van Italië en Spanje

groeit deeze Soort van Klaver, een zeer klein

Kruidje, met lang gefteclde gladde drievoudi-

ge Blaadjes, deonderften ronder, de bovenden

fmaller , geftrekt en breede fpitfe Stoppeltjes. De
Bloemfteeltjes komen uit de Oxelen voort , mee

ronde Aairtjes van zeer kleine Bloempjes.

(11) Klaver mt Kroons^vyze Hoofdjes ^ vier» xi.

zaadige Haauwtjes en opjtygende

getjes, (12)

(9) Trifolium Capfculiï Fruöiferi» reflexi» &c. Gron".

Virg. K. N. 110» TrifoJ. iDontano fitnile Virginianum. Plok.

(10) Trifolium Capitulis globoUs &C. TiifoK Pratcnfe aa-
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IV. (la) Klaver tuet Kroonsvyze Hoofdjes, vief-

^xvffh' zaadige Haauwtjes en kruipende Sten-

Hoofd- getjes,

xir. Deezc laatfle maakc de Witte Klaver van oa-

^^^f"* ze Weiden en Velden uit, welke door geheel

Ktujpende.£uropa gemeen is en van de Roode of Paarfche

zig duiddyk onderfcheidt. Zy is , niettemin,

zelf zeer veranderlyk, komende wel doorgaans

met drie Blaadjes op een Steel, maar ook fom-

tyds met vier, vyf en zes, ja dikwils met ge-

vlakte Klaadjes voor, en vcrfchilt teü opzigt

van de grootte , zo van 'c Kruid , als van de

Bladen en Bloemen , ongemeen. Men heeft 'er

eene Verfcheidenheid van gezien , met gebla-

derde Hoofdjes.

De algemeene eigenfchap is , dat de Bloem*

pjcs ieder een eigen Steeltje hebben , onder 'c

bloeijen opüaande , vervolgens knikkende , 't

welk dan een Kroontje maakt, Zy hebben een

witten of paarfchen Kelk , met twee korte en

drie lange punten. De jonge Bloempjes zyn wit,

wordende altengs paarfchachtigen eindelyk bruin,

wanneer zy verflenzen. Ook beftaan zy uit vyf

Blaadjes
,

gelyk de Vlinderbloemen in 't alge-

meen , daar die van de gewoone paarfche K la-

ver eenbladig zyn. De Haauwtjes , hoewel meest

vier-, zyn fomtyds ook tweezaadig.

De

(li) TrtfoHum Cap. umbellarlbus &c. Mat, Altd, jj^.

Gort. Mel^, zu. Gouan Mons^. zS». FL Suec. H. 66$,
Ghon. f^.r^. i,o. R. Lugdk. 378. ftc, Tiifüliuni Pwtenfc
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De Bloemen , hoewel welriekende , z^n iü

«de Geneeskunde weinig of niet bekend. Het
iAftrekzel daar van kan als Thee gebraikt wor- aöoi

<3en , zegt Gu nnerus (*). Het Kruid dient

jtot een uitmuntend Beeften- Voeder, dat ech-

ter minder geacht wordt dan de Roode Klaver,

(13) Klaver met TrQOiiswys' Klootronde Schub'

bige Hoofdjes; de riag afgeboogen e«r;.;>r"
overblyvetide ; dc Haauwtjes vierzaad'g, Kroonigc,

1TI. "

(14) Klaver vict Rroónswyze Hoofdjes . naakte xrv.

Bloemjlengen , lAniaal Lancetvormige Bla- "J^pii^
den m hangende tmezaadi^e Haauwtjes*

Wegens de zoetheid der Wortelen voert dee-

ze laatfte den naam van herg- Zoethout , in 'c

Franfch Reglisfe de 'Mmtagne, 2y groeit, in-

derdaad ,
op de Alpifche Gebergten van Swit-

^cïland en Italië j als ook op de Pyreneen Ct>«
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IV. De Bloemen , die groot en paarfch zyn , kofflen

^xnn!" Kroontje vanagt of tien ,op een Steeltje

Hoofd- van een Handbreed hoogte , tusfchen de Hladcn
STUK*

jjgjj Wortel voort ; de Blaadjes zyn fmal en

'penmaa-zeer glad. Bauhinus hadtze , uit Spanje »

"'^'^
onder den naam van Spaanfch Zoethout, beko-

men. Elders gebruikt menze voor gemeen 2^et-'

hout f*;.

C. Met Pluizige Kelken.

XV. (15) Klaver met Pluizige vyfbloemige Hoofd-

jSSri"'" j^^ ' ^'«^ middelpunt: Kransje , dat omge-

""onder
boogen en Jlyf ü, de Vrugt omkleedende,

a«iafclie*
j>ee2e Soort vaaKlaver , die in Italië , Vrank-

ryk en Engeland voorkomt , heeft de zonder-

linge cigenfchap , dat derzelver Klootronde Zaad-

hoofdjes in den Grond dringen : dus eeniger-

maate met dat Gewas , 't welk men Kurasfau-

fche Aardakers noemt, overeenkomende. Het

heeft kruipende Stengen, Hartvormige Blaadjes

en geelachtig witte Bloempjes.

(16)

aanwyst. Of hy zeggen wil , dat zy niet op de Toppen ^

maar in de Valeijcn graeije , is my duiftcr. Alisfchien ont-

bteekt 'et het woord nifi aan.

hier voor. Zie een Vertoog over deszelfs Teeling , Ï|/V«ws

LmÜcuw, IV. D. bladz. 2U.

(li) Trifoliun, Capit. Viilofis quinquefloris &c. H. Ctif.

tipu GouAhT Monsp. &c. Trif. fubtcrraneum. Riv. Tetrap.

Trif. niefenlc. DoD. Mem, IV. p. 313. Tlif. Fratcnfe fttl>h
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(lÖ) Klaver met Pluizige Klootrcnde Hoofd- IV;

jes , de bovenjte Keikn geen Blcempjes^^^^^'

hebbende. Hoofde
STUK*

In Arabie en Syric is de Groeiplaats van dee- ^^.^^-^

ze Soort, die Draadachtige leggende StengetjeSG^r^lw.

van een Voet Isngte heeft, met zydelingfe roii-jjoofdigê.

de , ruige , geüeelde Eloemhcofdjcs. De ön-

derile Bloempjes zyn alltea viugtbaar, de ove-

rigen verminkt , in Wolligheid verteercnde, vul-

len het Hoofdje en buigende vrugtbaare Kelken

zydelings af, die zy verbergen.

(17J Klaver met Pluizige ronde eenzaame end-

Hoofdjes 5 alle de Kelken vnigthaar^ kg-chciha^

gende Stengen en Hartvormige Bladen.

(18) Klaver met byna Eyronde jiairen , de |J"r*[

Kelkrandèn Borjlelig Stekelig , de StengctJ.

uitgebreid, de Bladen Eyrond. df^t!""^^'

(tg) Klaver met Pluizige lange Aairerty een-

bla-Kmdich-

;

(is) Trifolium fpics ruhovatii &c. Trif. Glofjofum f. Ca-

pit. Lagopi rotundiore. C. B. Plr.. 319. Prodr. 1^3. TiiF,

Cap. Glomerato rigido. ƒ. B. //(/?. II. p. 377-

Trifolium Spicis Villoli's longis &c. //. Cilf. R.
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Nadlge Bloemen , de Steng opgeregt) de

Bladen gekarteld.

In de Zuidelyke deeleu van Vrankryk , Lan-

guedok cn Provencc , vindc men deeze drie

Soorten, komende de laatfce, die van de roode

Aaircn haaren bynaam heefc, ook voor in Swit-

zerland en lealie. De eerfte heefc de Kelken

geheel Haairig , wordende deswegen , in 't

Franfcb, la Houpe genoemd. De tweede, met

Klisachtige Zaadhoofdjes , groeit veel in Bos-

fchen aan den Zeekant. De laatfte heefc haare

gladde Stoppeltjes en ruige Kelktandjes zeer

lang.

(26) Klaver met ronde iets Pluizige Hoofdjes,

omringd met gepaarde Viezige Stoppel-

tjeS) eneenbladige Bloemen.

Dit is de gemeene Roode Klaver , die men
Veldklaver , of ook Varhens - Klaver , in onze

Provinciën noemt , in 't Franfch Tre^e of Trio-

let , in 'c Italiaan fch Trifoglio^ in *c Engelfch

Trefoil, in 't Hoogduitfch Klce o£ Dreyhlat , dat

is Drieblad , gelyk de Latynfche naam Tri/o-

Hum betekent, Zy onderfcheidt zig van de

.Witte, voorgemeld , behalve de Kleur, door

haa«

<»o) Trifoiium Spicis Cilohofis fubvilloll» &c. GORT. Belg'

«1. FU S«f. DAUB. Pc^ri,. KRAM. Jiu/lr. &c. R. Lugdh.

J80. Trif. rntenfe purpur«ain. C. B. Pin, 327, Tiifol» Pr3'

tcnTc. CAM. Epit. s%i*
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haare eenbladige Bloempjes , iets ongemeens in IV;

deeze Klasfe. De Velden maakt zy tot vette \^
Weiden voor het Vee, ch uit de Bloemen zui- Hoo
gen de Byün veel Honig. Men zaaitze dcrhal-"WK»

ve in de Landen , doch op zig zelf alleen is ^^,2'^**

zy voor de Bceflen een te zwaar Voer, baarende

geweldige Opfpanningen , daar de Paarden aan

fterven kunnen: weshalve men altoos hetzel-

ve met Hooy van Gras of gekapt Siroo men«

gen moet. Van de Ieren wordt de Klaver,

onder den'n^m van Chambroch, zonder hinder

tot Spyze gebruikt. In Lapland maakt roen,by

Koora- gebrek 5 van de Bloemen Brood ().

(21) Klaver met byna Klootronde ruige end- xxr.

Hoofdjes , een opgeregte Steng, en Lan-
J^^^f^'^

cetvormige Zaagtandige Bladen, Giook.

In verfcheide declen van Europa groeit dee-

ze Soort , die Gr^ote paarfche Klaver genoemd

wordt, gelykendc raar de gewoone zeer, doch

doorgaans grooter zynde van Gev/as, en ver-

fchillende door twee end -Hoofdjes te hebben

eo groene fmalle Stoppeltjes.

(*J Urgente Annona e Flor bus Panli conficiendus. Fl.

Lapf.

Czl) Trifslium Spicis fubglobofis til

Sec. R. Lugd». 380. Trif. Mont. purpnr»

««. 328. Trif. mnjus fcrundum, ClüS,

II. DUL.X.
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f22) Klaver met Pluizige lange Aairen^ em".

hladige Bloemen , en geheel effenrandigé

Bladen , die , zo als de opgeregte Steng ,

Uitermaate ruig zyn.

( ) Klaver 7ii£t langwerpige byna gehaairde.

Aairen; de onderjle Tand der Kelken zeer

lang en omgeboogen} de Steng Kruidig en

epgeregt.

Klóver met Pluizige la7ip;wcrpige Jlom-

pe ongebladerde Aairen , dc Blaadjes rond"

achtig gekarteld.

Ochrok»
f ) Klaver met Pluizige Aairen , een opge-

^Geeibloc f^ë^^ ^^S^ Steng , de onderjte Blaadjes

°*'se» fiomp Hartvormig»

Dcezc v-'cr komen de volgende, die Hanze-

pootjes genoemd worden wegens dc figuur der

Aairen , meer of min naby. Zy hebben ze al-

len ruig , doch de tweede rappig, wegens dc

omgeboogen Keiktandjes , de derde incarnaac

m. de vierde bruingeel. Van zodanige Kleur

komc

(iü) Trifolium Spicis Villüfis longis &c. J4C{^. Qbs. II.

p. 21. T. 42. Mant. z-]6.

( ) Trifolium Spicis oblongis fubpiloiïs &c. Trif. Hisp.

Cz3) 7W/.;i..,. Spir:s Viüofis oblongis ^b.uds aphylHs

ê(c. TrifoL Süica ratund.i rubrd. C. E. Fi>i. jzS. Lagopuiu

C ) T,ifaium Sp:cis Vi;!ofis, Caule crcüo pubcsccnta
&c. Trif. Fratcnfc purpurcu;n minus. Raj. ^«^Z. m. t. 15.

f. 1, Hacl. wia. /ie/v. Vi. p. j>7.
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komt fomtyds j op de Swiczerl'che Bergen , de IV.

gemeene Veldklaver voor , als ook met witte ^Jyfj^^*
Bloemen. De Steng der laatfte Soort, die ookHooFD^

paarfchbloemig valt, is omtrent een Voet hoog.
^"^^^^

(24) Klaver met Pluizige Kegelvormig lang-
^^JJ^;^

iverpige Aairen , de Kelktanden Borftelig angljiif»!^

en byna gelyk , de Blaadjes Liniaal»
smaiwadï-

(ji^y Klaver met Pluizige ovaale Aairen , de xxv»

Kelktanden Borjlelig ruig en van gelyke

langte, rigc

(a6) K'aver met Haairige Eyronde Aairen y xxvr.

gaapende Kelken , verfpreide Stengen cng^^^JJJ:^

Jlomp Hartvormige Blaadjes,

(27) Klaver met Eyronde Aairen en gaapen- xxvii.

de Kelken^ waar van de onderjie Slipsi^{i^'^^/

Zier groot en Lancetvormig ; de Blaadjes

Eyrond,

De

(25-) Tri/eiium Spicis ViIIofis ovalibus &c. Goht. Bt/^.

OJ2. H. CUf. R. Lugih. &c. Trif. Prarenfe humile Spica-

mm f. Lagopus. C B. Pin. 3 23. Lagopus. Cam. EpU, 714.

DOD. Pempt 577. LOB. h. 11. 39.

(ï6) r,\fdtum sric;s piiofs ov^m 5cc. f/. c/^. r. /.t<^</*.

GOUAN 391. Trifol. Sieliatimi. C. B. Pin, 3:9. I.a-

gopus ininur crcctus Capite globofo Stcllito. BAKB. U,

(27) Trifolium Spicis Ova'is Sec. ïl. Clijf, R. Lugdi. 3?7.

Tiifolium Clypeatum Atgcntcum. Alp, fixat. 307. T. 3Q^.

T 4
II, Deel. X. Stok,
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IV* De twee voorften behoorcn cot het Onkruid:^

jmfu' <irooge Zandige Velden gemeen, dat men in

Hoofd ons Land Haazepootjcs , io Frankryk /ci VaUs

de Liévre noemt.. Dit heeft een lamentrekkcnde

m^L kragt, en wordt in Sweeien veel gebruikt te-

gen de Galziekte van iiet Rundvee (*). De
derde voert in *t Franfch den naam van Trefis

6tiolé^ dat is Gellemde Klaver, om dat de uit-

gebreide Kelken zig als Sterretjes aan de Aair

vertoonen. Deeze groeit, zo wel als de eerde

^

alleenlyk in de Zuidelykc dcelcn v^n Europa.

De laatlle verfchik veel door haare Zilverach-

tige Hoofdjes en Schild vormige Zaadjes, waar

van zy den bynaam fchynt te hebben , hoewel

de byhangzels der Kelkjes ook Schildachng zyn..

A L p I ^ us hadt dit fraaije Plantje uit Zaadvan

Kandia geteeld. Deeze vier Soorten zo wel

als de voorgaande , llervcn jaarlyks.

Ca8) Klaver met nnQpjteetde zydelingfe Ey^

fiallLT ronde Hoofdjes , de Kelkjlippen ongelyk »
Ruuwe. jiyjr omgekromd,

In de Zuidelyke deelen van Etjropa , als ook

in Vrankryk omfb-ceks Parys^en ia Groot Brit-

C*> Sto^kL Verh. 17+7. p. «7.

(28) Trijoli^m Capit. fesfilibus lateraübus ovstis Sec

Züg. R. Luiik. GOUAN M<iK^p. H4LU Helv, &c.
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tancie, groeit de^ze Soort van Klaver, die min- IV»

der Takkige Stengen dan de Haazepcotjas ^xyJJJ*i^
heeft. Zy is door de ronde ruuwe of ückelige -Joofd^

J
Hoofdjes zeer kenbaar. nuK. ^-

(29) Klaver met ' ongefteetde half Klootronde xx\x^

ftyve Hoofdjes; de Kelken gejlreept , uit- cf^^ra.

gebreid, egaal.
^^^^^^

C30) Klaver met ongejleelde byna zydelingfe
sf.^^tum.

Eyronde Roofd}ts , de Kelken rond, ge-GeftreeJ!?.

(31) Klaver viet langwerpige gejieelde Hoofd- xxrr.

jes , een opgerekte Steng en gepaardedri^u^"

Bladen,
^f^^^''^

De beide eerden , die in Europa grotMjen ,

hebben de Kelken ticnftrecpig, m de cene naakt,

in de andere Haairig. De laatfte Soort heefc

van haare Groeiplaats, by Alcxandrie, den by-

naam. Forskaöhl zegt , dat mtnze in 't

Arabiich Berfini n^ 'Cmt , en TprcLkt 'er dus van

j5 Dit is die Klaver, welke de Egyptenaars

„ by

(19) TrifoÜum Caplt. fesfllibus hemlfpharricis ligldij fltc.

;) Trifo lio» Capit. oblongis Pcdunculatii , Caule <

fol. oppoiltis. Am. Acad. IV. p. tgó.

' Wir» ASgypt. Arob, f. ï39.
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IV, geheele Akkers bouwen , als het befte en

iAFDEELr 5, byna eenigfte Voeder der Lastbeelten. Twee-

HooïD. 3» ^^^^ J^^"" "^^^^^
» Se^'k het overige

STUK, „ Koorngevvas , riet gezaaid ; maar by 't af-.

Tienman- DtcmcD van dcD N^L Wanneer de Landen
*'^'* „ hoog zyn , brengt men 'cr met Werktuigen

5, Wster op , cn werpt bet Zaad in de bevog-

„ tigdc Aarde» Drie Oogften heeft men van

„ deeze Klaver , welke elke rcize een half

„ EUe hoog opfchicr. Ieder Oogst, waar van

3, de eerlte de befic is, valt om de driö Maan-

5, den ; daarna ftcrft het Kruid. Men zaait de

5, Klaver ook wel,niet de Tarwe te gelyk, op

een zelfden Akker , en het gemengde Zaad

„ heet Chalit ; doch men fcheidt hfet Van ei-

„ kander met een Zeef. Tot den Oogst fnydt

„ men 't niet met den Sikkel, maar rukt het

by den Grond af met de Hand, den Wor-
overlaatende die dan waarfchynlyk nog

13eeften - Voeder geeft C^^).

(23) Klaver die ongejlengd is, met driedeeli-

gCibyjia driebloemige Steeltjes y korter dan

de Stoppeltjes zynde,

In

De lieejltrige Klavtr van de Kaap , op decze volgcn-

keiid en befchrccven. 7ic ons II. D. V, Stuk, blarfz. SSU

UOTrifollum araule, Pedunc. «ifidis &c. Tiifol. ver-
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In Arabie, Paleftina en Syrië, inzonderheid IVv

by Konftanttnopolen en op Kandia , groeit dee-

ze zonderlinge Soort, welke getande Blaadjes Hoofde

als van Klaver , op lange Steekjes heeft, tus-®''"'^»

fchen welken de Bloemen veel langer voortko- ^„2'"*'"

men , byna gelyk in het Edel Leverkruid. De
Kelken zyn lang en Pypachtig, met tien Stree-

pen , egaal gepunt,

D. Blaazige, met Buikig gezwollen Kelken»

(34) Klaver met Eyronde Aairen ; de Kelken
UJ^Jj

opgeblazen^ glad , vyftandig , de algemeeneSpuU}!^
Omwindzels vyfbladig,

schmmgé,

In de Zuidelyke deelen van Vrankryk , ia

Spanje en Italië , groeit dceze, dicby Ment-

pellier veel voorkomt aan de Wandelpaden. Zy
beeft de Blaadjes zeer glad, de Bloemfteeltjcs

anderhalf of twee Duimen lang, de Hoofdjes

als met Spog befmet. De Haauwtjcs, langer dan

de Kelk en puntig , bevatten vier Zaadjes. Zy •

heeft de Bloempjes rood.

(35) Klaver met hyna Eyronde Aairen en ag- xxjcv.

f34) Trifcllum Splcis Ova:is ,
Calyclbus inflatis glabris booger

&c. H. Clijj, 37?. L-.glb. 37«. Trifol- Capirulo Spumo-

10 Ia:vi. C\ B. Pin. 325. Prodr. 140. Trifol. fragifetutn.

BaRR. Rar. T. 851.

i3s}Tnfolium Spicis fubovatis , Corolüs fuplnatis,

H. Cliffl R. LugJi. GoUAN Alonip. 392. GOBT. Belg.

ati. Trifol. fiatenfe Folliculatam Flotc invcrfo. BARA. Rar,



30t> DlI»B5LBR0EDERIG£ KRÜIDEN.

IV, terover geboogen Bloempjes , de Kelken op-

^xvm.'" geblazen met een bultige Rug, de Sten-

Hoofd- gen leggende.

STUK.

TifHman- Dccze komc op fommige plaatfen in Europa

voor. Men vindtze in Engeland, als ook in ons

Nederland aan den Ouden Ysfel, by Ulenpas.

De Kelkjes gaapen aan de onderzyde overlangs;

de Haauwtjes zyn rweezaadig » rondaehtig en

zeer klein.

XXXVI. (36) Klaver met ongefieelde Klootronde JFal'

^ffï!?^- Ugs Aairtjes , de Kelken opgeblazen jtomp.

Wollige. ^ Klaver met rondachtige Aairen , de KeU

.

opgeblazen met twee omgeboogen Tand-

Aardbcfic
* Stengen kruipende*

Deeze beiden bchooren tot de Aardbejle-Kla*

ver, dus genaamd om dat dc Hoofdjes zig als

Aardbefien vertoonen. De eerde, die dezclven

Wollig heeft, komt voor in de Zuidelyke dee-

len van Europa en elders aan de Middellandfche

Zee,- dc andere is door geheel dit Wercldsdecl

(zó) Trifolium Spicis fesfilibus Globofis tomcntofis &c«
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gemeen , en groeit by ons ook hier en daar in iv;

de Velden. Men begintze in Ierland te teelen, ^^^^^^
en zegt, dat zy, gezaaid zyndc, zig tot zeven Hoofih?

Voeten uitbreide C L u s i u s gaf 'er reeds «tuk.

een zeer fraaije Afbeelding van en merkte aanj^^tj'"^'

dat zy in die Velden, welke 's Winters onder

Water Itaan
,
op verfcheide plaatfen van Vries-

land, inzonderheid in de Provircie van Gronin-

gen , groeit. De Hocfdjes, zegt hy
, gelykcn

,

zo in figuur als in kleur , naar die der Aardbe-

fiën of Braamboozen , zynde rood of zelfs Vio-

let , gelyk de Braamen. Voor 'c overige komt

het Gewas veel met de gemeene Veld -Klaver

overeen , maar de Bloemfteelen zyn veel lan-

ger dan de Bladen,

E. Koppige , met de Bloemvlaggetjes omge-

boogen.

C38} Klaver met byna gefchubde Aairen meest y^^^yiir.

drie; de Vlaggen Elsvormig
, verdwenen' MmT-

de ; de Kelken naakt ; de Steng oyerend'""l'

llaande, Kiav«.

Van de gewoone Witte verfchilt deeze Berg-

Klaver , die in Sweeden zeer gemeen is, bo-

vendien , door de langwerpige geknotte Aairen.

Zy

(*) HUI.. M:: tahMI. Tom. I. p. 161.
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TV. Zy gtoeit alleen op zeer drooge Heuvels ea

'^?vni'
^^rgvelden.

SuK^* (39) ^'^^^^ gefchubde Aairen ,

XXXIX. neergeboogen blyvende Vlaggetjes» naakts

^grarhm
Kelken en opgeregte Stengen,

Klaver."" Dergclyke Groeiplaats heeft deeze, komen-

de veel voor op ruuwe Steenachtige Gronden

,

zo in ons Land , als door geheel Europa. Even-

wel vindt menze ook wel in de Akkers onder

'£ Koorn en infommige Gras -Velden. De naam

ï& Steenklaver i in 't Hoogduitfch Stein-Klee,

doch eigener Veldklaver zegt Dodonóus^
dat met den Latynfchcn naam Jgrarium in-

llemt. Haare gee!e Bloempjes onderfcheidenze

van de andere Veldklaver genoegzaam. De Hoofd-

jes gelyken, door haare fchubbigheid , naar die

van Hoppe en daarom noemen de Engelfchen

deeze Soort Hop ^ Trefoil. Het Vocdzel, dat zy

den Beesten geeft, is uitmuntende, en hier in

overtreft zy zelfs de Spaanfche Klaver

xt. r4o) Klaver met ovaale gefchubde Mren,

(39) TrifoUum Spicis ovalibus irabticatis &c. Gort. JJiIg»

21}. GOUAM Mmsp. 3S2. Kbam. -<4«/?r. Z13. Fl. SuttlU

671. Ttif. Pratenfe iHteam Capitulo Lupuli f. Agrariutn. C.

B. Pin. 328. VAIU.. Far. I96. T. 2;. f. j. Ttif. Agtaiium.

() HAIX. Helv. incbeat, p. 159.

(40) TrifoUum Spicis qjvalibus imbtlcati» ilc.GOQk^ Mcrjp.

393* Moatani titulo. Fl. Siuee, IL N. «72. GoaT. hgr.
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neergeboogsn f blyvende Vlaggetjes^ Haai'^ IV,

rige Kelken en een opgeregte Sceng, ^j^^^^

(41) Klaver inet ovaals gejbhubde ^afmï,sTUKr'
neergeboogen^ blyvende yjaggetjes en hur- xlt.

^

kende Stengen. ^SS*^

(42) Klaver met byna gejchubde Aairen »
^'^'^^^^^

neergehoogen , hl^vende Vlaggetjes , ge- Ffufllmt^

fieelde Kelken e:i hurkende Stengen. Dmdach.*

Weinig verfchillen dceze, die in de Noorde-

jyke deelen van Europa groeijen , van de voor*

gaande en van elkander. De twee eerften heb-

ben Saffraan- of Goudkleurige , ros- of rood-

achtige Aairtjes ; de laaclte is zeer klein en

teder, met Draadachtig dunne Stengccjes. Ray
tekent dezelve onder de Engelfche Planten aan<

H ALLER vondcze ook omftreeks Gottingen,

bedekkende den Grond als een Tapyc, op droo-

ge plaatfen der Bosfchen, als mede in Switzer-

land. By Jena groeit het op vogtige Velden.

(43)

rrif. Mont. Lapulinum. C. B. Pin. 31». fr,

mom. Capit. Spadiccis. RuPP. ?t». 107. Loti

I Tri/oiium Spicis ovslibus imhticatis Sec. Fl.

(4ï) T,ifhUum Sjicis fii'nmSricatrs Sec. Fl. Susc.

folium Lupuünmn miiurautn. Ra7. Jlngl. uts. f.

Oftt. p, 87. Rupp. jet- Hall. p. it«.
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IV. f43) Klaver met tweebloemigs ongepelde Aai-

^xvm^* ; de Omwindzels fiekelig en irechter"

HooFD^ acht g ; de BUden Lancetvormig,

XLHT. In Virginie en Kanada groeit deeze , die een

^$r^ Opgeregt Stengctje heeft , met drievoudige Lan-

Twee.' cctvormige Blaadjes en Goudgeele Bloemhoofd-
biocmjge.

^ Zaadhuisjes kort , ruig , gezwollen

,

met één of twee Nierachtige Zaadjes gevuld.

XLTY. (44) Klaver die ongejtengd is en ongefieeld,

^GefmooT. ^^^f ^^'W» ongepelde Bloemen uit den Wortel,

Toe dc allerkleinften behoort deeze Soort van

Klaver , die op Zandige Velden van 't Eiland

Sicilië groeit. Zy heeft Steogetjes van naauw
Jyks een Handbreed lang, zeer Takkig, doch

op den Grond neergedrukt als die van hec

Kruipend Hertshoorn ; dc Blaadjes drievoudig

glad 3 op Steeltjes van een Duim langte : de

JBloempjes Kropswyze in de Oxelcn , op den

Grond , zittende in de Kelkjes verholen. Des

wordt zy Gefmoorde gebynaamd.

Onder alle deeze Soorten van Klaver zyn meer

dan dertig inlandfch in Europa» Men vindt 'er
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!
in de andere Wereldsdeelen en naauw- Ifi

lyks meer dan eene in de Oost- of Westindiën; ^Jf^^jl*

't welk aan de Gronds hoedanigheid zal zyn toe HooFot

te fchryveo. In Arabie vallen volgers Foss-""*»
K A O H L vier Soorten , aan de K aap weinig meer. dr^"""*'

Lotus. Rolklaver.

Een Rolronde gcltrckte H. auw: de Vleugels

opwaards in de langte lamenluikcndc , en een

Pypachtige.Kelk. Dit zyn de onderfcheidende

Kenmerken van dic Geflagt, *t welk den van

cuds bekenden naam van Lotus \OGn , dien ik

verduiilch met Rolklav.ir.Dnc Hecïterige Soor-

ten, daar van, z>a befcbreeven , de overigen

volgen hier.

(1) Rolklaver met eenzaams f^liezig vierhoek ^•

kige Haauwen, gladde Bladen en Lancet- marittmut,

vormige Blikjes. "
zeckantfe,

(a) Rolklaver 7net eenzaams Vliezig- vlerhoe- .
n.

kige Haauwen en hurkende Stengen
, de^^^'iZu'gii

Bladen van onderen ridgachtig,

C3)

n) Lotus Leeum, f litarifs Memnranace-» - quadtaneuüj

CO Utus Lei:, folir. 8er. fiooAH M^mp 394.

cnÜïSihq. luteus. C 8. Pi>t. n*. GouT, Bdg,

xtragonolobia. Rlv. Tetrap. 79,
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Cs) Rolklaver met eenzaame Vliezig xierhoeHgé

^xvm^ Haamven en Eyronde Blikjes,

Hoofd-
stuk» (4) Rolklaver met gepaarde Vliezig vierhoeki'

Lctus
Haauwen, de Blikjes langwerpig £y-

tttragont- rond,

kwabbige, deezc vier weinig verfchillen , is uit de

i V, bepaalingen blykbaar. Zy komen alle in de Zui-

*^^{^4c'r*delyke declen van Europa en de eerfte meest

aan den Zeekant voor. De tweede zotrook in ons

Land zyn gevonden , zo Boerh a ave aan-

tekent. De derde is als ongemeen fraay door

Camerarius geboekftaafd en afgebeeld. Zy
heeft een hoogroode Fluweelachtige Bloem en

bevindt zigin onze Kruidhoven. De vierde komt

meest by Montpellier in 't wilde voor, en heeft

,

zo wel als de anderen
,
gcele Bloemen.

rritZ'b i
^ ^ ^ Rolklaver met eenzaame Haauwen , de

^rap
y - BUadjes drievoudig , Wigswyze Hartvor-

dSl^^*" wig ; een dergelyk enkeld Stoppeltje en een-

Uadige Blikjes.

Dce-

C3) Lotat Leg. folit. &c. //. Upt. 220. //. Cliff. J72. R'

(4) lotus Lrg'im coniuritis &c. GouAW Monsp. 39+.

i-.-^ Lotus tJutnin. Vo inriJs, Fol. «rn«B ïbcordif

Cnncatis, Sr-puli folaatii flmül Biaaeis raonophyllii. Hjfl"
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Deeze, waar van de Groeiplaats niet gemeld JV»

wordt, heeft Draadachtige Stengctjes en één ^^^^
enkeld Stoppeltje , dat naar een Blaadje gelykt , Hoo;^
maar langwerpig is , aan het Bladftceltje. De
Bloemen zyn geel , met de Rug van de Viag^^.J'^*'**

donker paarfch. Zy komt in plaats van dc

Kaapfc leggende 5 die thans tot het Stalkruid is

betrokken (*).

(6) Rolklaver met hyna eenzaame bultige om- n.^

gekromde Haauwen. eduty

In Italië 3 op Sicilie en Kandig, gfoeit deeze

Soort van Lotus , welke kromme Haauwen
heeft

,
groen zyndc zo lekker als Erwte-Pculen,

en derhalve van de Kinderen veel gegeten wor-

dende, zo Alp IN us meldt.

(7) Rolklaver met meest twee Haauwen ^ Li- vii, >

niaal famengedrukt en knikkende. vaemdt'

Rolklaver mt meest twee Haamven ^ Li- virr.

* Z' bid ht oor f,^
(6) Letut Legum. fubrolirsnis gibWs iDCuiris. H. CUff,

3-0. R. Lugdb. 3S8. LctüS pcntaphyüoi Siliqui cornutl.

C. B. ««. J3Ï. Lotu5 eiah-s Creilca. Raj. //;,'?. 9*7. Lo-

(7) Ictut Lepjm. fabbinatti Lfnearibas coaipresCï &c.

U. Cliff. R. LuUb. GOUAM Mantp. Lotn» Siliquis gcminif

pcrcgrina. Boerh Lusdh. ll. p. 3».

(8) Lotut Lejura. fuLbinati» Scc I1,aif,K. Lugdb, fcc"

Va 1°-

II. DSSL, Z. STÜK*
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IV. niaal en opwaards gejirekt ; de Steng op-

^?nfi' Jiaande, de Bloemjteelen overhoeks.

SuK™* Zuidelyke dcelcn van Europa komen

?jf»(w<!«-deezc voor , die doorgaans twee Haauwtjes by

malkander hebben , fomtyds ook diie cn zelden

één, Zy zyn uitermaate final iii de ïaatfce Soort»

Het zyn Kruidjes van een Voet of anderhalf

IX, (9) Rolklaver met ronde gebaarde Haauwen,

ArahlZ.
hurkende Stengen , driebloemigs Steeltjes

Aiabiichc. en eenbladige Blikjes.

In Arabie is deeze gevonden door den Heer

FoRSKAOHL,die leggende Stengen heeft

,

van anderhalf Voet lacgte, zynde uit Zaad in

de Upfalfche Tuin geteeld. Zy flaapt by nagt,

met de Bloemen digt tegen 't geraeene Steeltje

, aangevoegd en bedekt met het Blikje, dcBIaad-

jes en Stoppeltjes famenluikende.

X. C10) Rolklaver met byna drievoudige kromme

dtlSs!^'' faniengedrukte Haauwen en verfpreide Sten" .

Vogel-
gg;^^ „J

Lotus pentaphyllos minor hirfutus S\\ii\

(9) Lctus r.cguin. CyüoJr. Arilbtis

(loj /.o.us Lcjrum. fubrcrnatis Sec.



(ïi) Rolklaver met byna drievoudige Haau- iv;

wen , de Steng Kruidig , opgeregt , de

Blaadjes Liniaal. Hoofde.

Van de eerde deezer , die op Sicilië groeit, xu
wordt ook verzekert, dat zy by Nagt Slaapt

;
y^"//^,/

de andere vair. op St. Jago een der Kaap- Ver- st^J^so-

']i{chc of Zoulc Eilanden j alwaar het Zaad, op

't end der voorgaande Eeuw , dpor den Kanp-

fen Gouverneur V A N der Stel ingezameld

werdt , dat federt in de üovcn van Europa is

voortgefprooten. Dit is een alcyd groen Hee- ,*

liertje , met de Blaadjes en Stoppeltjes zeer

fmal , de Blocmèn , die meest drie by elkander

grocijen , zwartachtig paarfch met een gcclca

Kiel, de Haauvvcn rond en niet krom , gelyk

in de voorgaande , alwaar zy naar die van het

Vogelpoot ' kruid gelyken.

Rolklaver met byna drievoudige HaaU'

de Steng HeefieracJitigy de Bladen Klndia-'

Fluweelachtig glinjierende.

J)e Grceipla:its van deeze fchynt nicc alleen

op Kandia , maar ook in Spanje en in Syrië té

H, DiEL. X. Stuk.
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ÏV« zyo. Het is een laag-Heefterig flap Plantje,

^xvm!" daczig Zilverachtig vertoont, mee de Bloemea

Hoorn- meestal drie , doch fomtyds ook vyf by elkan.
STOK.

^^j.^ gelyk in het voorgaande, geel van Kleur,

HiilT""' lange ,regtc. Rolronde knikkende Haauwen.

De drie volgende Soorten, als gezegd is, On-

der de Heefters befchreeven zynde , komen

wy tot de

XVI. Ci<5} Rolklaver met neergedrukte Hoofdjes ^

Mafus' leggende Stengen en CylindrifcJis uitge-

Gehooia- breide Haauwen*
de.

Onder den naam van Gehoornde Klaveren of

Gekroonde Meloten, is deeze niet alleen in onze

Provinciën , maar ook door geheel Europa be-

kend. Zy groeit op dorre drooge plaatfen , zo

wel als in de Weidlanden , alwaar zy een uit-

muntend Voc\'cr voor de Beeflcn uitlevert, dat

Ibmrtiïgen maden aan te kweeken. De Engel-

fchen noemen het Lady - Finger Grajs of Vrou-

wen- Vinger Gras, de onzen fomtyds Jufers'

Schcentjes : 'c wdk op de figuur der Haauwcjes,

die een opgewipte tip hebben, za! "ien. Men
noemt het in t Hoogdnitfch ook Unfer Frau-

&c GÓBT. Belg. ai3. GOUAN Mo>2Sf>.

Herbacco &c. Jl Ciijf. pi. R. I.ugdb.

lolt» pentcphyllos &c. C B. Pin, JJ-. Lol



w§n Schuhn, in 'c Franfch Conronne Royale, öm IV;

dac de Bloempjes al§ io geele Kroontjes ver-
^J^^fJ;'

gaard zyn. Hoofij*

Gemeenlyk komt het omtrent ter hoogte van

een Voet voor en heeft zwakke Stengetjes, ^^lo j„^*''^''

zig zelf niet kunnen oprechten. Zy verdeelea

zig menigvuldig cn zyn bezet met Bladfteel-

tjes, op 'c end drie Blaadjes hebbende, fom-

tyds ronder, fomtyds lingwcrpiger , raet iwee

dergclyke Stoppeltjes aan den \oct van 't Steel-

tje » gelyk in meest alle SoOircen van dit Ge-

flagt. Op *t end komen Kroontjes van Goud-

gctle Bloempjes, dikwils zeven in getal, Sters=

wyze geplaatst en als gefchoord door een of

twee driebladige Kransjes ; daar op volgen even

zo veel Haauwtjes , die Rolrond zyn , aan 'c

ccd getipt, bevattende ronde Zaadjes. DeBloe^

men zyn niet onnangenaara van Reuk en Smaak,

en worden fnmtyds in plaats van de Meloten , naar

welken zy veel gelykcnj gebruikt,Ook leveren zy,

zo wel als 't Kruid, een blaauwe Verwftof uit

De Hoornkiaver groeit , in vette vogtige Groa^ Capen/^t^

den , veel hooger en fomtyds Heederachtfg
, pl^lsv.

op haar zelve ftaande, waar door zy zig byna ^'S'

als een ander Gcv/as vertoont. Dit deedt

my denken, of het Kanpfe Plantje, waar van

een Takje in Fig. 3 , op myne LXV^'e Plaat

vertoond wordt, ook tot dezelve behooren

mogt, maar een naauwkeurige befchouwing

leerde my een aanmerkclyk verfchiU Dus blykt

(*) FUr.Su,c.EdlLp.^6': V4
Uit

^

II. DEBL. Jt, STUK.
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IV. uit de naauwkeurige A'fbecldinp; daar van , dat

^xvffL Blaadjes maar één klein rond Stoppeltje on-

HooFD- der aan het Steeltje hebben ; 't welk zeer by
«TUK.

jEonder is en alleen gemeld* wordt in de Vyf-

K
J'.""*""*' de Soort , die deswegen . Vierbladig is ge-

noemd : maar tot welke dit Plantje niet kon be-

boeren , dcwyl de Hoofdjes, doorgaans uit vyf

of meer Bloempjes en Zaadhuisjes beftaan. Ook

zyn de gedroogde Bloemen niet trroenachtig ,

gelyk men bevindt in de Gehoornde Klaver plaats

te hebben, maar geel.

De ïloogleeraar N. L. B u r m a N N us heeft

verfcheide nieuwe Soorten van die Gcflagt

onder zyne Kaapfe Planten ; een ~ Heejlerige ,

naamelyki, een laag - Heejierige ^ een Smalbla-

dige, eeniVosfeJlaartige en een P/«i2ïge, boven

en behalve de Leggende^ de St, Jagofche , de

Jlandiafche en Ruige van den Ridder, opgete-

kend. Tot- geen rderzelvcn is dit myn Plantje

betrekkelyk. Ook ftfookt hetzelve niet met dc

thans uitgemonllerde JWaz^n'fflmyc//^, welke ins-

gelyks van de Kaap der Goede Hope afkomftig

was.

xvTT. Cl?) Ro'k'aver met gehalveerde Hoofdjes, een

Cstijtdct.
verjpreide zeer Takkige Steng en Wollige

Wollige. Blaadjes.

(i7) I.otux Carit. dimid atis, Caule diffufa RaracCsGmo

&c. R. Lu^db. 3*7- Lotus Siliqiiofa Maiitiraa lute2,Cy
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In dc Zuidelyke deelcn van Europa , aan den IV.

Zeekant , valt deeze , die een Heeflerig Ge-'^^^f^'^^»

Hvas fchynt tc zyn , naar den Cytifus gcly-FlooFD-

Jcende. . stuk.

(18) Rolklaver met ongehladerde Hoofdjes en xviir.

Qiigejieelds vyfyoüdige Bladsn. r^!nL,a.''

Zeer vcrfchilt deeze, die coor Tour n e-^'^'^''^'"

FORT in een Gellagt, onder den nanm .Dar}-

cnium, is t'huis gebragt, van de anderen door

haare Gevingerde Bladen. Zy is van LoEEL
Dorycnium der Montpelieren genoemd geweest,

groeijcnde in Languedok en Provencc meer dan

in Itafie. Men vindize ook in Oofterryk op

de Gebergten , en in Savoije , niet ver van

Geneve , werdt zy onlangs door den Heer

SAnssüuE verzameld. ""r

'c Is een Heefterig overblyvend Plantje, met

fcyve Takkigc Stengen , van anderhalf of twrce

Ellen hoogte , bcn;roeid met tropjes van lang-

werpige Bladen , als die der Lupinen , maar

kleiner. Op den top der Takken komen Hoofd-

jcs van zeer kleine Bloempjes , witachtig van

Kleur , cn daar op volgen langwerpig ronde

Haauwtjes, met een enkel Zaadje.

Myns

JlLJ, 3 95- Do'^rycnium Fol. digitalis (esGUhns. II. Cli^.

II. DEEI. I. STUK,
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IV.
^

Myns oordeels zou dit K'-trid gevoeglyker toe

^rmu Geflagt van Hed^arum , daar verfcheidé

Hoofd* Soorten ook metecnledigeeDeenzaadigeHaauw-

sTUK,
tj^.s voorkomen , zyn t'huis gebragt gi weest,

r^e!"""*""^^ > '^^ ^'"^ vreemd, dr-t het Oostindifch

Kruidje, waar van een J akje in Fig, 4,opmy-

ne Plaat LXV , is afgebeeld , tot dat Geflagt

betrokken zy , aan welks Kenmerken het geens-

zins vddoec. Immers een der voornaamllen

van 't Hedyfarumis, datdc Ha^iUwcjes uit Leed-

jes famengeltoid zyn, ten miuilc in V^'ikjes ver-

deeld ; terwyl dit cegenwoordigc geheel Rolron-

de Haaawtjes heeft, met cenc enkele doorloo-

pende Holligheid , die verfcheidé Zaadjes in-

houden (*>
f xix. Ik roem het derhalve Embladtgs Lotus of

Rolklaver, 'c Is een klein hurkend Kruidje mee
E€nbiadi«ypg]g

^jjgj- geknoopte S tengeljes , die aan ieder

II LXV. KntX)pje twee fpicfe Stoppeltjes hebben , van
4- eene Kafachtige hoedanigheid. De Blaadjes,

overhoeks op lange dunne Steekjes voortkomen-

ook VT'gbladig gtnoctad wordt cn inïgelyks KafSge Stop-

peltjes heeft, gdykeoi 't wdk volgen; de aanhaaJingen van

den Heer N. L. Burmanhüs wonderiyke veranderin-

bcjide}»g(outcl}ks vandittcgenwooid'^c vzii
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de, zyn meest volkomen Eyrond , de boven- iv,

|len iets langwerpiger. De Bloempjes zi«en ^JJ^^U
Aairswyze aan 't end der Takjes en zyn paarlch- aooro-
achtig; waar op volgen Rolronde Haauwtjes , «'^uic»

van ruim een Duim langce , aan 'c end fcheef

gepuni , op welken zeer onduidelyk zig eenige

tekens van verdeeling openbaaren , die flegts

door de uitzetting der Nierachtige Zaadjes ,

welken zy bevatten , veroirzaakc zyn.

T,R I G ö N Ê L L A. Ilóornklavcr.

Dit Geflagt, fn hei Loof ook iöaar de Klaver

gelykende, onderfcheidt zig door de figuur der

Éloem, als een Driehoek voorftellende j door-

dien de Vlag cn Vleugels byna egaal van gróót-

te en uitgebreid zyn. Hier op zinfpeelc Je La-

tynfchen naam. De Haauwcjes zyn in vfeeJe ah

Bokshoornen , en daarom noem ik hetzelve

Hownklaver. Het bevat de tien volgende Sóórten,

( ï) Hoornklavcr met ^eftselde , getrapte , neer- .
r-

hangende Liniaals regte Haauwen , deJi^è^!^,

Blaadjes eenigermaate Ldhcstyormig. «-"sufche.

(a) Hoornklavcr mst gejieelde, getropte,neer- u.

(l) Tr:^»r.elU Legnm PcIjp.cu', copgeftis ?cc. 5v,f. Na. ^ff''""^
Xil. Gen. 898. t>. 505. P-^g.

^-^^•J^^-

Legumin.

htimfliot triïblia &c. Amm Ruth 156, U 9-

C»; Ttigor.ilU Leg. Peduiicabtis &:c, Mdilotcs iuplna

tiToKa &c. AMM. Ri*'h. 158. AH, Cttün^. ï. p. aij. T.
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xviïu ' "-'^ °- °

HooPD- • Blaadjes.

tTVK. . .

Tienman- Dccze bciden,in Sibcric groeij'cndc , gciy-

ken., in Gc^ as , mar de Mcliloten of naar dé

Rupsklavcren , maar vcrfchiilen door die Bloem
^

als gezegd is , en door de figuur der Haauwen

,

gelyk uit de bepaalixig blykr.

III.
, (3) Hoornklavcr met byna gepelde^ getrop-

^iycTra^ tc , opgeregte , omtrevt rtgte ^ lanp^e LU

'vèeihoor-
nioüle Hoauweii en naakte Bloetnjleeltjes,

Dccze , die in Spanje , Italië , Switzerland

en de Zuidelyke dcelcn van Vrankryk, mzon«

d.^rheid omllreeks Montpellier , groeit , wofdt

JVilde Fenegriek getytcld , om dar de Bladen

eenigszins gclykcii, hoewel zy op de kanten ge-

karteld zyn,

IV. (4j Hoornklavcr met gejleelde , getroste , neer'

Haïk^c!"
gehocgene Haakige Rolronde Haauwen-, de

Steeltjes gcduorndy lajiger dan ds Bladen.

Sih. IV.

« LCR. fubiesfili
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In Egypte groeit deeze,die door den fchran- IV.

deren H a s s e l q.u i s t , als ook door Fors- ^l^f^fj'
KAOHL, is waargenomeD, Men noemtze 'er ^oopd-

Alchimelech , dat is Melilofus , volgens Alp i-*'''^^

Nos; waar van het Zaad aldaar, in- cn uit- ^rSr"""*'

wendig , gelyk elders de Bloemen , «n toe der-

gelyke Middelen, in veel gebruik was.

(5) Hoornklaver met byjia gejtselde getropte v.

neargeboogene Zeisjenvormige famengedruk' sp'ino/L

, te Hamwen; de Steeltjes gedoomd en zeer ^Gedoom-

Op Kandia groeit déeze , die , gelyk de bei-

de vorigen , een Jaarlyks Zaay - Gewas is , wor-

dende mede tot de Wilde Fenegriek betrokken.

De Scoppeltjes zyn getand. Het Bloemfteeltje

wordt een Ilyve Doorn , aan wier voet dikwils

vyf geaderde gladde Haauwtjes voortkomen
,

die van een aartige figuur zyn.

(6) Hoornklaver met gejteelde getropte neer- vr.

ge-

cum Cornic. reflexis minus & lepens. Boekh. Lugdb. ii. p-de/

vsf. Melilotus &c C. II. Pin. ai. Atel. iEgyptmi Achi-

. is) Trigor.::ia Leg. fuhpcduncubtis eongeftis Sec. xMedi»

cago Lcguni. lipius temat s ace. H.Ciiff, 377. Fotnum Gta:-

T. 3}. f. I-

{6) TrlgmelU Lefj. Pedunculatis congeflis 5fc. Gort,

Zel^. ai+. GOUAN Momf, jy7. Trifol. Flor, Spicatis &c. H.

QRf, i76. R. Lugdb, 3«. GROM. Ojiir.t. gs. MciilotUS

la-
lU DEIL. Z. 5TUK,
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Hoofd-

geUogent byna Zeisfenvormige Haauwen;

de Steeltjes lang en eenigermaategedoemd ^

do Steng opjiaande.

Tienman- Zuidclykc deelcD van Europa groeit

deeze, die in \ byzonder ook den Daam voert

van Gehoornde Klaveren* Men vindtze insgelyks

by ons in vogtige Weidlanden en aan de kanten

des Wegs van Haarlem naar Overveen. Zy
heeft de Stoppeltjes enkeld, cenigermaate ge-

tand ; het Bloemfteeltje vierhoekig , langer dan

het J3!ad, aan de tip zagt gedoomd, waar on-

der van tien tot twaalf kromme Haauwtjes , die

korter dan de Steeltjes zyn , en deeze dric-

inaal zo lang als de Klaadjes, w,elke een Hart-

vormige figuur hebben aan 'c breede end Zaag-

tandig. De Bloemen zyn geel ca zeer wclrie-

kende, zo Gouan aantekent,

;
v"* (7) Hoornklaver met getropte , ongejleelde ,

(7) Trifontlla Legum. congeftis fesfilibus Sec. GoüAJl
Jilontp, H. Cliff. J77. R. Lugdb. DALIB Paris.

Boogsivyze , afwykende , liellende , korte

Haauwen ; het gefpitjie Bloemjteeltje on^

gedoomd»
Montpcl-

met

leflexls Sec. Moitrs. Hl/l. 11. p.

. Trifolium Cornicalatum a. DOD.
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Niet alleen by de Stad Montpellier, maarook IV;

omftretks Parys eo tlders, komr deeze voor,^Jl

die zeer klein is van Gewas , de Stergetjes op 'ïoóï

den Grond neergedrukt hebbende. Het gczaV^^^»

der Haauwtjes, die mede krpin zyn, is als ia

de voorgaande Soort,

(8) Hoornklaver met gefieelde ovaale Haauw- ^P^-^.

tjes, die byna een Krooiaje maaken ; de : ^cZ^*
Blaadjes Wigvormig getand ; de Stoppel-

^^^f^^'^'

tjes gefnipperd,

tn Egypte was de Groeiplaats van deeze, die

aast de laatfte Soort van Rupsklaveren veel ge-

lykt j
volgens den Hoo^leer i ir B u r m a n n o s„

De Heer Forskaohl vondt , in dc Zandi^^e

Woeftynen omftreeks Kairo , cene Gejlernde

,

welke de Haauwtjes in deOxelen getropt, ftyf^

Boogswyze krom cnSterswyze uitgebreid heeft,

zynde aangenaam van Reuk als de Meli'oicn.

Deeze hadt twee halfmaanswyze Stoppeltjes ,

aan den voet tweetandig.

Hoornklaver met de Haauwen ongefieeld, ix.

byna eenzaam , omtrent Zeisfenvormig ; Joj'^^ndi-

effenrandige Blaadjes en verfpreide Stcngen*^'^^^

IQ

(8> Tris^CKilU Leg. Pedunculstis , fubumbcl]atls clliptidj

Sec.

<0 Trl^onella Leg. f^fiiihui fubfolirariis &c. Fl ZeyL

fitf. Lotus MaJeraspatanas villofus &c. PLUK. Alm. 126,

T. »oo. f. 7. AflMgalus minimus repens triphylIuï.,BW»M.

rtyl. 39. BU«M. Ft. Ini. til.

D**J. X, STB»
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IV. In Oostindie komt deeze voor , in 't byzon-

'^^vvi'<^^r op Ceylon, zynde een leggend, weinig ge-

HooFD takt Kruidje , met drievoudige Blaadjes , Ey-
STUK. ronde Stoppeltjes en eckelde of gepaarde Haauw-

tjes in de Oxeien , ongefteeld,

X. (ic) Hoornklaver niet ongejieelde , gejirekte j

^ÏZm'^ ^^"^ TSgtopJlaande , eéhigermaate Zeisjen-

CrMum. vormige gefpitlte Haauwen, de Steng op-

Die Kruid , dat in dc Zuiddyke deden van

Europa, ten minilein Languedok en Provencc,.

wild groeit , wordt bier en elders in de Ko-

ven gezaaid. Men noemt het , in 't Franfch , Fe-^

nugrek, in 't Engelfch Fenugreke , by ons Fe»

negriek of Fynegriek , naar den Latynfchen

naam, die eigentlyk Griekfch Hooy betekent.

Sommigen hebben het ook Siliqm of Silicula

getyteld wegens de Haauwtjes, die zeer veel ge-

lyken naar Hoornen , waar van de Griekfche

naam Buceras en Jigoceras afkomllig is. De
Dcitfchers noemen het, deswegen, iTttMora en

BiickshoTTiy dat is Koe- of Bokshoorn.

Het heeft een klein rónd hol Stengetje, in

Takjes verdeeld In bezet met lang gelleeide

Blaad-

(lo) TrigOKella Leg. feifiWms ftriais &c. GooAN Jf^ensp,

596. /?. Ups. 229- ^-f^'- ^^^'i' OSS- R. Lugdi. iSi. &c.

Medicago Leguin. fubfolicai-iis. II. Ciiff. 375. Foeoum Cïtx-

II. +4. CAsi, Epit. l99'
fi. ïfftMta Gr, l'-lvcihe. C. B.
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Blaadjes , drie by elkander , naar die van de IV.

Veldklaver gelykende , doch aan *c end gekar^J^^^i-'

teld. Witachtige Bloempjes koinen , ia klein Hoofo.

getal, uit de Öxelen voort en daar op volgen de'"^"^»

gezegde Haauwen De Wilde verfchiitdoor^^^?^

zydfcheutcn onder aan de Steng , die op den

Grond leggen jdoor Eyronde Blaadjes enpaarfch-

achtige Knietjes ^ als ook de Haauwen ruiger cc

hebben.

Van ongemeen gebruik was deeze Plant by

de Ouden. Zy 9ten het Loof, eer dezelve Zaad

gefchcoten hadt, als Salade, en wel meest oni

loslyvig te maaken , wear toe het Sap , dat Ly-

merig is, als Wit van Ey , of ook hetArkook-

zei , byzonderlyk ingenomen wordt , met Ho-

nig gemengd zynde , om de Ichcrpheid te tem-

peren. Hedendaags gebruikt meu meest het Zaad ,

waar van het Meel in Pappen een uitmuntend

Middel is, zo om te doen verdaan, als totryp-

maaking van Gezwellen. Het is ftcrk van Reuk,

walgelyk en bicterachtig van Smaak. Een Papj«

van dit Meel met Melk wordt nn c goed gevolg

gelegd op Kneuzingen en blaauwe Plekken in de

Huid. Het Afkookzel van het Zaad tffènt otn

h£t Hoofd van Ongediert te zuiveren , het doet

het Haair gvoeijen en geneest Oo;^/,;nkingen. Veel

Waters wordt dooreen weinit^van de Olie.dio

mcp uit het Fenegriek - Zaad perst
,
Lymerig

gemaakt» .
^vIe.

C») Ziet dczelven ^«i fiaay afgebeeld , by TouHNïiijiur,
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IV. M E D I c A G O. Riipsklavcr.

Afdeel,

noovD-
byzondere Kenmerken van dit Geflagt,

«TUK. dat de Vlinderbloemigen befluit, zyn , dat dc

Tienman' Kiel van de Vlag is afgeboogen , niet alleen

maar ook dat de Haauwtjes platachtig en op

byzondere wyzen omgedraaid zyn ; weshalve

aan fommige Soorten de naam van Rupsklavf'

ren en ook die van Slakkenkrmd gegeven wordt»

Men teic 'er negen , 'op één naa allen Europl-

fche , waar van de twee eerftcn , reeds , onder

•ii^D^v.cJc Hcefters bcfchreeven zyn *
, als volgt.

^*'in. (o) Rupsklaver met Nierachtige Haauwtjes ^

flfl» den rand getand , en druvoudigtr

ctaSidc Bladen,

Van deezc maakte T o ü r k e f o r t een Ge-

fiagt ondtr den naam van MedicAno, als naar de

Medica gelykendc , waar van hy dc Zaadhuis-

jes of Haauwtjes , die rondom als gedraald

zyn, zeer fraay heeft afgebeeld. Men vindt

dit Zaaygewas, dat Lüüel Gefiraald Maan-
kruid der italiaancn tytclr, in dc opcnbaare

Kruidhoven. Sommigen hebben het Klaver ge-

noemd , wegens het Loof , xiat driebladig aan



b i A ö fe i. ?

end gekarteld is, hebbende de Blaadjes J

yoraiig. Het fchync uic kalic aficomdig te zyn-''^^^'

(4) Rupskiaver met Nierachtige Haamv.jss*'^'^^»

aaa dm rand getand en gevinde Bladen.
^..J^;^.,

In Spanje en Italië groeit deezc , dié leggen -

^^^'^jf'

dc Stei-tijes hccfc , ,met de Bladen meest

vyfvinnig, het iiittrlle grootse cn Eyrond; de

Bloem ae'eltje s lanj^cr chn de Eladen , mccsc

vierDloemig, mee Lyronde Blikjes, grooter dan

de Bloemen, bepaald»

(5) Rupsklaver met getmts Steeltjes , gé- v»

draaide Haaiiwtjes en eene opgcregte glad- ^^^hici

de Steng,

(6^ Rupsklaver met getrzfte Steeltjes , lialf- vr.

maanswyze Haauwtjes en eene leggende ^'^^^
Steng,

Mor.Ti. 3^8. tl. Sus:. 620, 677. DALFB. Pcrh.

Auftr. 11$. Mcdica flivo. Flore. Clü$. HiJÏ,

Tcifolium fylv. luteum Silïqul cornuti. C, B. .
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(7) Riipsklaver met ovaaïe Jairen, Nierach-

tige eenzaadige Haamvtjes en hurkendi

Stengeijes,

('8) Rupsklaver met getroste Steeltje! , SM'
hoorni^e gedoomde Haauwtjes en een huT"

kende Wollige Steng.

Dceze vier Soorten bchooren tot het Kruid

;

dat men in 't Franfch Luzerne ^ enby om Rups»

Jdayeren noemt. De eerrte komt voort in dc

Zuideiyke doelen van E jropa , dc laatfce aaa

dc Oevers der MiudcÜandrchc Zee , doch de

twee middelften groeijen in 't wilde door geheel

Europa , zelfs in Sweedcn en in Vriesland op

de Koornlandcn , in de Weiden en aan de We-
gen. In Switzerland zyn dceze twee zeer ge-

meen en men achtzc weinig minder dan dc

eerfcc , wier Tceüng fcdcrc cenigcn tyd groo-

telyks is
,
aangeprcezen Lob el maakte

'er reeds gewag van , onder den naam van

Bargoens Hooy , in Proven ce Lauferde ge-

naamd , en zegt , dat het uit Medie in Grie-

kenland en Icalic gebragt zy, waar van het den

(7) Medieago Spicis oralibus &c. Gort. ü^/j. :

'^ïtnsp. H. CTtff. R. Lugdb, &C. GRON. Virg.

lium Prateufe lutcutn Capitula btcviore. c. ü. l
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caam als Herha Medicay dat is Medifch Kruid, IV,

zou hebben bekomen. "^xvfiu"
Hoe 't zy , het was den Ouden zeer bekend Hoofd-

als een uitmuntend Beellen - Voeder , dat men^"^"^'

zestienmaal in 't Jaar kon afmaaijen , volgens

Palladius. In Perfie bevondt Olea-
R I u s hetzelve dc voornaamfle Leeftogt tc zyn

van dc Paarden. In Spanje werdt het , ten zelf^

den einde , ook veel gezaaid en niet minder ie

Langucdok en Provence , of ook in Bourgon.

die en andere deelen vao Vraqkryk, Wegens
de ongemeene voedzaamheid en dat het ver-

fc^dJe Jaaren overblyfc , wordt het ook wel

Sainfoin , dat is Gezegend Hooy, 20 wel a!s

de Haanekammcrjes voorgemeld*, geheten en • bIsa^i

daar mede verward, Driü of viermaal 's Jaars

kan men het in Vrankryk afmaaijen en dus le-

vert het veel Hooy uit : doch heeft dit gebrek

dat de Beeflcn zig, zonder iets anders daar by,

'er aan te barden zouden eeten. Ook vereifchc

het, om te flacgcn , een vetten we! gemesten

Grond , waar aan het in veele Landen out--

breekt (*>
Deeze Kruiden hebben een Klaverachtige Ge-

ftalte en g' lyk.n veel naar de Meliloten. Dc
cerfte of echte Rupsklaveren grocijen onge-

vaar een EUe hoog, en hebben paarfchachtige,

de anderen geelc Bloemen. De tweede en der-

de

(*) HJlLI.. Fhh. iKcboat. Tom. I. f. lé*.

DMt. X. STUK,



3"Öi DUETJELEROEDEUICE KrüIDEK.

Afdeel,
de blyven Isager en knrnen niet op 7Ïg zeiva

ftaan. De viefile , die a^n den Zeekant van

iooFD- Languedok ea Provence f,roeït , is de al'sr-

kleinftc. Het onderfchcid der Haauivtjcs blykc

TieriMan. (i^, opgcgcvcnc bcpanlingrn van ieder Soort,

De twee laatfccn hcbbcnzc ftekdig ofgedoomd

cn de Zeekants - Rupsklavcrcn munteö dbor eeae

Wolachtige Haairighcid uic , welke 'dit Gewas

bekleedt, gelyk veelc andere Zeeplanten.

I3t» (93 Kupsklavcr met SlakJmrnïii^e Haauw-tjei-

,

^Jym!r'
getande Stoppeltjes (n ^crfpreide Stengen.

ïhkken- Van deeze 5 die, wegens de Haauwtjes ,

Slakkenkruid genoeiïid wordt , in de Zuidelyke

deelen van Europa natuurlyk grccijecde 'en

anderszins vcei naar de voor,^,aar.dc gelykcnde,

doch kleiner van Gewas , cn een jaarlviv-fc

Zaayplant zyndc , kcmai aonmcrkclyke Ver-

fcheidenhcdcn vobr, ,dic door den Ridder aldus

onderfchelc'cn zyn.

Orhieuli' A. SlaJ^kc}ikru:d met tcriZóame Slakhoornigeneer-

's. gedrukt platte H.-i.iuwtj^s, kantliaairige Stop*
:hy lond,

vcifpreidc Stengen,

(9) Mtiikego Legura. Cochleat^s, StipuHt dcnratrs, O
e ditfufo. ƒ/. CVf. J78. Ups. ijo. R. L»gdb. 381. Guo
MtKsp. jj,8. DALIIS. Pürï!. 230. KBAM. Aujlr. azJ.GOH

A. Med. Leg. foiitarii? tic. Medica mjjor dicarpos S
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ApdeeU

Hoofd-

D. Slakkenkruüi met een Tolachtige Vrugt. tciJ.

E. Slakkenkruid dat ^;rooter ,
gedoomd is cn Gedraaid,

tweevrugtig, de langfts Doorntjes op. en ne-

F. Slakkejikruid dat kfdner is en veelvnigtig; de Dootwc-

Haauwtjes grooter wit; ite Bfaadje» Harcvor-^^^^'^^j.^^^

mig met een bruine Plek. Arabif.h.'

G. Slakkenkruid met ccn zeer kk-ine Vrugt, ï^l^

een wederi,yds getand KiOOütje.

H. Slakkenkruid met getropte Kogelronde fteke-
j^j^'j'J^^*

lige Haauwtjes , de Stoppeltjes kanthairig,
jjg.



JaS DUEBELUROEDERICE KrUIDEK;

I. Slakkrikruid met cenzaame Kogelronde , zeer

korte ftekclige Haauwtjes , en Zaagtantlige

Stoppeltjes.

K. Slakkenkruid dat driebladig Is, met gedoorn-

dt Siakhoornige iïaauwtjes , de onderfte lilaad-

jes Wigvormig ftomp , de bovcnften rond-

achtig.

L. Slakkenkrttid met Siakhoornige Klauwtjes , die

uitwendig overhoeks haakig -gedoomd zyn ; de

Stoppeltjes efFenrandig.

N. Slakkenkruid met weinigbloemige Steeltjes en

SI aKhoorn ige Haauwtjes , met Haakjas zo

lang ais dezelven.

0. Slakkenkruid met een gedoomde Vrugt , do

Üladen Liniaal en Tandswys ingefneeden.

Zo

1. Med Leg. folitariïs Globofis &c, &c. Med. echinata

hirfuta TOORNF. Ger. N. ij. Gabid. jop.

K. Med tripJiylla , Leg. Cochlcatis fpinolls &c. GEK.

X2, VAli L. Parit. T. 33. r. 7-

L. Med. Lcgum. Cochleatis , Aculeis uncinati$ Sec. OED.

M. Med. Cochlcata dicarpos , Caps. Spinofl. rotuB*r»

XÏORIS, uilutHS. f. IT. Gek. Prcv. N. g.

N. >ïcJ. Fcdunc. paucifloris &c. GïB. N. i». MoRIJ;
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Zo veele Vcrfchcidcn heden komen 'er voor IVv

van hec zogenaamde Slakkenkruid , welke bo-
x^^fu*

vqndien ook in andere cpzigten verfchillen. Hoofd*

De ecrfle , naamelyk , heeft op drcoge Gron-'''^"''*

den de Stcngetjes maar eco Handbreed, op^,;^'""'

vogtige vette Gronden eep Voet lang, op de

Aarde leggende: de tweede heeft de Stengen

ten deele opgcrcgt , een Ellc , de vierde fom-

'

tyds wel anderhalf Elle lang. Weinig kleiner

zyn zy in de vytde , doch de Arabilche vair

kleiner , zo yrel als de volgende. Het Loof
aangaande , dit heeft de Blaadjes naar die van

Klaveren of Meliloren meer of min gelyken*

de, uitgenomen dc laatfte , alwaar de Bladen

langwerpig cn Tandswyzc uitgehockt voorko-

men. Van hec verfchil der Zaadhuisjes, dat

in de bepaalingen opgemerkt is , geeft M o-

R I s O N zeer fraaije Afbeeldingen. Zy vallen

in de eerfle Soorten als Hazclnootcn of groo-

tcr, in de laatften kleiner dan Erwten. Som-

migen zyn plat als een Dubbeltje, als Scuot-

•teltjes of Napjes in malkander, of als Ncften

van kleine Korfjes; anderen gelyken naar Ton-

netjes, die aartig gedraaid, als geborduurd, of

ftekelig gedoomd en als dc Klisfen met Haak-

jes bezet zyn. Zy beftaan uit een Slangswyze

io

M^n^f xyi. T. »7o. Trif. Cochl. SpiMfum Syriacu»

,

aunum. retm .... , ^ 4.

II. DIII.. X. JTOK,
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jv; in één gedraaid Strookje , waar tusfchen do

Afdeei„ Nicrachcige Zaadjes zyn vervat.

HooFi iilakkenkruid , 't zy dan hoedanig

STUK. ook, wordt weinig of geen gebruik gemaakt.

Tienman- óevjyl men beter Kruiden tot Bceften - Vocdcf
*''^'*

heeft. Het dient alleenlyk tot aartigheid , we-

gens zync zonderlinge Zaadhuisjes, in de Ho.

ven en groeit als Onkruid in de Koornlanden

^er Zuidelyke deelen van Europa. In Egypte

is het, op vogtige Velden , gemeen. Het Ge-
doomde zou cok in Friesland voorkomen, zo

Meese aantekent.

XIX. HOOFDSTUK.
Befchryving der Veelbroederige Krui-

f3 E N ( Polyadclphia ) , dur genaamd om dat

de Meeldraadjes tot verfcheide Voetftukicen

zyn vereenïgd \ gelyk in 't St, ^am Kruid
enz, plaats heeft*

De mcefte Gcrmgtcn van dccze Klasfe be-

hoorcn tot de Boomen en Heefters en

zyn derhaVe reeds befchreeven. Ook komen
'tr maar elf in voor , die in de Rnngen van

Vyf- Twaalf- Twirtigm=rnigen cn Veelman-

nigen onderfchcidcn zyn. Tot dcTwaalfmanni-

gen behoort het Ceflagt van

MoN-
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M O N S O N I A,

Een vyfhladige Kelk cn vyfbladige Bloem
^^^^'^^

vyftien Meeldraadjes tot vyf Vezelen ramcnge-sruK»

groeid ; een vyfdeelige Styl en vyfzaadig Huis-

je 9 maaken. de byzondere Kenmerken uit.

MaarécneSoortisv-nditGefiagt bekende*),
^^^J^^^

die den bynaam van Sdmne voert, wegens dc/^f-'/oA.

fraaiheid der Bloemen. Het is een Kasps Plant-

je, door den vermaarden Br e y ^^ i u s in Af-

beelding gebragt , dat eenigermaate gelykt naar

de Geraniums. Het heeft veele gefteeïdeWor-

telbladen 5 die aan 't end Vinswyze Blaadjes

hebben , zeer fmal , doch eenigermaate Lancet?

vormig. Hier tusfchen komen twee of drie en-

kclJe Bloemftccltjes voort , die eens zo lang

als de Bladfceelen zyn , in *t midden , op de

manier der Anemonen , gekranst met zes Lan-

cetvormigc Blaadjes, en op 't end een groote

Bloem hebbende, welke uit vyf gelyke Eyron-

de Blaadjes, bcftaat en naar die der Nigdle veel

gelykt. Men vindt 'er vyf Vezelen in, welke ie-

der ten halve in drieSn zyn gedeeld , met baare

IV'Ieelknopjes , en uit het midden ryst de Styl

als een Pyhanjc, dat met vyf langwerpige

,

by.

ritl. p. 5S0. C(n. FlMt. 578. J^f^r.:. icj. Monforia praii.

d.flora. BoUM. Prodr. CaD. 23. Geranium >oim tcnir.slim-

dlsfcao, Flore fingulsri Sinplisfiino. Bitrrx Prcdr.Vd. Af^y.

(I) Monfoni:

II. DML. X.Stw.
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IV. byna Rolronde, gekleurde Stempels praalt. Ik

AjJ'^EL.j.eb een Exemplaar van dceze Plant.

Hoofd- Onder de Veelmannigcn komt het Gcilagt

STVK, vaa

H Y p E R 1 c u M. St. Jans Kruid.

Warar van ik reeds veertien Soorten onder

*u. T>. v.(3e Heefters heb befchreeveri*; zo dat nog maar

etz. '^*'**een. en -twintig overblyven, a!s volgt.

XTiT. T^S) St, J.irs Krüid mst drlewyige Bloe»

li^f>r,.<.^m jvn: i omgehoogen Stoppeltjes en langwer-

ocikifch. pigs Tandswys' gekartelde Bladen.

XIV. (14) St. Jans Kruid met driewyvige Bloemen,

^iKnnT.'
''^"^^ ^^'^ Heejlerige gedoomde Steng

en langwerpige Bladen»

XV. (15) St. Jans Kruid met driewyvige Bloemen y

Kampend. ««« kfuipende Steng en LancetvoT'

mig Liniaale ftompe Bladen.

In de Levant heeft de vermaarde T o u r n è-

FOHT deeze drie Soorten ontdekt, waarvan

dc ecrfte Stengen van een Elle hoog en Bladen

hadt

Öi) KypirUum Flot. ttrgynl* Stipulis reflexis «cc. Hy-

A:^i. i'üid Hyp. Oricn-. Polrgoni foiio. TOURN
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hadt als het Wilde Bercram onzer Velden , ieder iv:

met twee Oortjes , die zig als omgeboogenc
'^^Jf

"'•^

Stoppeltjes vertoonden : de tweede ruuwe en Hoo?ö5

paarfche , Kruidige Stengen, met Bladen van^un,

cenc ovaal Lancetvormige figuur : de derde

kleine Blaadjes , als van hec Varkensgras en

Draadachtige kruipende Stengen.

(103 St. Jans Kruid met driewyvi:-e Elaemen , xvi.

de laagjien on^ejiaeid ; da Sung ^^^'^^ƒ«>•^^^^l^'^^

dig Heejterig , de Bladen lancetvormige x^wisaui*

Liniaai,

In Noord -Amerika groeit deeze, die regte

paarfchachtige Stengen heeft ; een Kleuri^^heid

zeer cigcD aan dit Geflagt. De Bladen zyn f.iial-

Icr dan die van den Olyfboom en gcly^en veel

. naar het Loof der zogenaamde Egyptifche Wilg.

Het Gewas blyft altoos groen en draagt zeer

fraaije gcele Bloemen, waarvan die dcronderfte

Mikjes ODgeftecId, de overigen, welke deAair

uicmaaken , gefleeld zyn , zelden meer dan ze-

ven in getaU Zy hebben de Meeldraadjes kor-

ter dan de Bloemblaadjes.

Cl 7) J^°^ Kruid met driewyvige Bloemen xvu*

en Liniaale overeiLanikr leggende Bladen.

In

(16) Hype-ncujn Flor. trig. primordialibus fcifihbui &c-

Mant. 106. Hyp. Flor. Icmi trigyaii &c. Üron. r,?^. U,

(i7> Hyptricum Flor. trIg.Fol. Lineaiibiis imbiic-uls. II >p.

II. DUL. X. STUK.
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IV, In Portugal en Spanje groeit deeze^ die zeef

Hoofd**
Gewas en zig geheel ireyachtig

xix. vertoont, met eene Afcbgraau'we wolligheid.

xvïii. (i8) vSt. Jans Kruid met drmvyvige Bloemen

t

^Canldenfi.
Bladen Liniaal - Lancetvortnig , dé

diSr'
^'^^^ vierhoekig, de Zaadhuisjesgekleurd*.

In Kanada groeit, volgens den Heer KalM,
deeze , die; ronde Takkige Kruidi^'e St'engetjes

heefc en sccr kleine gefteeldö Bloempjes 5 van

grootte als der Spurrie , gevolgd wordende van

roodc ZaadhiUisj'js.

XIX. (1.0) St. Jans Kruid mst 'driewyvige negen-
Vngmi- mannige Bloemen , een ronde Steng en

virginifch. Eyronde omvattende Bladen»

Aan zekere jonge Virginifche Dame , Jen*
NY Colden genaamd, werden, door Dok-

tor Garden, de Kenmerken gezonden van

een Plant, niet ver van Nieuw Engeland , in

't jaar 1751 gevonden, doch welke zy. reeds in

baare Verzameling hadt » hebbende dezelve een

Jaar vroeger ontdekr» Aan deeze gaf die Kruid-

kundige Dame , naar wcikc waarfchynlyk 't

Geflagt van Coldenia benoemd is , ter ecre van

18} Hyptritttm Flor. trig. Fol. Lineaii - Lanccolaiis

^19) Hyptrkum Flor. trig. enneandris flcc Mant.

rdcaia Coldcn. Ohftrv. EfÜiti, Vol. 11. (1736). p. :
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gezegden Doktor dén naam van Gardenia (*). IV.

ïly oordeelde , naamelyk, de Flaut van dit Ge-

flagt verfchinende 5 waar toe noj2,thans Lin Hoofde

.w^os dezelve, onder den naam van l^irginifch^'^^'^»

St. ^ans Kri^id , betrokken hadt. Want zy heeft

maar drie Bondels , ieder van drie Meeldraad-

jes , en daar tusfchen drie ftompe Klierachtige

Honigbakjcs. De Geftake , evenwel , komt veel

met die vüq 'c gcwoone St. Jaus Kruid overeen,

(ao} Sc. Jans Kruid met driewyAge Blcemen
^^^^^^ ^

en vierkante Kruidige Stengen. Quadranr

Wegens de vierkante Stengen , die in dit

Kruid zeer opmerkelyk zyn , voert bet den

bynaani. De Groeiplaats is door geheel Euro-

pa en zelfs in ons Land aan vogcige Beeken en

op de Velden in Zandige Landsdouwen. Men
noemt het Hertshoty , in 't Eogcllc!-i St, Johns

Grasf, Hec groeit hooger en grover dan het

volgende.

(ai) St:. jans Kruid met drlswyvige Bkcmen,
p^lfj;^»

tiig. Caule anfipiti Sec Mat

. Ka&M, Attfir. zzf, GOüAN /
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IV. tmefnydende Stengen en jlmpe doorfchy'

A'D^j^^^- nend gejlipte Bladen,

tTüï, Dit is het gemeene Se Jans Kruide in de

Apotheeken by den naam van Hypericum be-

kend , dat men in 'c Eri;:eirch ook St> Johns

iVort, maar in 'c ¥x-dn{ch Miüepertuis noemt^

om dat de Bladen mee een menigte van Gaat-

jes fchynen doorboord te zyB ; weshalve het

ook Perforata en Pqrofa is getyteld. Die iloor-

fchyccnde Stippen, nogthans , zyn fijgts Olie-

blaasjes. Ecüigen hebben het Fuga Dmmonum
cn by ons Landvolk Jaagt dun Duivel gehe-

ten , om dat het tegen Opityging, Benaauwd-

lieden en Zenuwkwaaien , die de Menfchcn

fomtyds als bezeten maaken, dienftig is.

Het Kruid , dat op Akkers , Velden , aan de

Weucn cn in Bollenen , zo by oiis als tloor

geheel Europa, van zeil' groeit , komt ook veel

in de Tuinen voor , en is iedereen bekend. Da
Bloemen zyn geel , doch aan 't eqd der Blaad-

jes met zwarte Stippen bcfprengd; gclyk ook

ieder Bondeltjc van Meeldraadjes een zware

Kliertje heeft. Die alias oiitltaae uit dc over-

vloed van Olie of welriekende Gom - Hars! ,

naar Terbenihyn gelykcndc, die het Aftrekzei

der Bloemen in Wy!it;eest rood kleurt, hoewel

zy ook afgeeft in Water. Door DefLillatiekomt
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iait een Pond der Toppen van dit Kruid , die IV*

men meest gebruikt, wel een Once Olie, en^^^j^**-

de Wortels geeven een zuuren Geest, als Ho- Hoofd*

nigachtïg. ""^«

Het St. Jsns Kruid wordt gehouden voor een

uitmuntend Wondmiddel, inzonderheid de Olie,

welke op de Bloemen gelhan heeft; die, niet

rans geworden , ook zeer dienflig is tot Brand-

fteden. Als een Geheim hebben fommigen die

Olie , met het uitgeperlte Sap gemengd , voor

een Wondbalfem uitgevent. Inwendig wordt

het Aftrekzei der Bbemen als Thee , tot ver-

zagting van de fcherpheid der Vogten , en om
de Kwetfuuren der Ingewanden , in Bloedloop

en andere Vlccijingcn , te geneezen , zeer ge-

roemd. Eenigcn hebben 'er Koortsverdryvende

kragten aan toegefchreevcn. De Ouden acht-

ten het St. Jans Kruid openende en Pisdryven-

0e. BoERHAAVE heeft uit dcszelfs gebruik

een heefchheid zien ontüaan in de Keel. Daar

heerfcht , nanmclyk, een fcherpe bitterachtige

Smaak, zelfs in de Bladen, en het Afkookzel

isWormdoodende. Het Zaad is meest famen-

trekkende. Droog geeven de Bloemen aan Wol,
die van Aluin doortrokken is , een taaraelyfc

fchoone geele Kleur. Het Afuekzelen Afkook-

zel der Toppen wordt , als men 'er Koperroot

in doet, groen (*)

f*D HALt. Heh. incbaat. 11. p. Item Ruttï Mau
Mti, ad ti». Hyp.

Y



33* Veelbroederige Kruïden.

(ia) St. Jans Kruid met driewyvige Bloemen

,

in de Oxelen eenzaam , twcefnydige lig-

gende Draadachtige Stengen en gladde

Bladen.

(33) St Jans Kruid met driewyvige Bloemen ,

ronde Stengen en ongejteelde Lancetvor-

. mige Bladen, die aan den voet Golfswyze

getand zyn.

Dëtze beiden ia de Zuide'yke d celen van

Europa, de laatlle inzonderheid op Sicilië, in

Kölabrieen Griekenland groeijende, zvn kleine

'Plantjes , door het gemelde zig genoegzaam on-

derfcheidende» De laatfle heeft ongemeen klei-

ne gekrulde Blaadjes. De eerfte heeft men ook

in Swecden en by ons gevonden.

XXIV. (24) St. Jans Kruid met driewyvige Bloemen

,

ZT^h^' Zaagswys geklierde Kelken, een opgeregte

«"d. ronde Steng en Eyronde gladde Bladen.

£e,g. Z16. Ti. Suec, II 6^1. GuiïT. Sta>«p. W. i :^. Oeu.

Zian. T. 14:. HALL. H;lv 36C. Hyp. minus fupin. riabrum.

C. Ti. Pin. X79. Kyp. fup. minimum. C1.OS. IHJI. II, p-

m. Lob. Ic. 400.

(23) H-^pericum Flor. trig. Caule teretl &c. IImu lotf.

Ityp. crispam triqaetro et cuspidato folio. Bocc. Mus. II.

LI nli. 10

(zO Hypericam Fier. trig. Ca!, ferrato^n'^nd, Sec Of.d.

T. 17,. i-ï. 5«^c. II. 683. Hyper. elogautaCmura. J.

B. Hifi. m. p, 38;. HILL. Plant, ssj» T. i*> Androl*-
roum Campoclarenfe, Col. £f/>Ar. I. p 73. t. 74. Ascyrum

f, Hyp. bifolium glabiHm, non pato:«ura. C, B. JPm.i*^

IV.

XIÏ.

«TUK.
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<i5) St, Jans KiuiJ met driewyvige Bloemn , Wi
Zmgswys geklierde Kelken^ een opgeregte ^^^j^'

ronde Steng en Eyronde ruigachtige Bladen^ Hoofd-,
STUK.

Op de Gebergten , zo wel der Noordelyke xxv.

als Zuidelyke deelen \an Europa , kopen dee-'^]^J^

ze beiden voor en de laatfte valt zelfs in HoI-^Ru'fgto-*

land aan Duinbceken ca op vogtige Gronden ,

als ook in 'c Sticlit en eld^^rs. Men noemtze

Rui^ Ilerts Hooy ; om zq dus vaa dat Kruid

mee vierkante Stengen , 'c welk Herts - Hooy
genoemd wordt, hier voor tefchreeven , en op

de zelfde plaatfen groeit, te onderlcheiden. De
een zo wel als de andere Soort , meest in de

ruigte of gladheid der Biadcn verfchillende

,

val: ook in Swiczerland. In kragtea gelyken zy

het St, Jans Kruid cenigzins.

(26) St. Jans Kruid met driewyvige Bloemen , xxvr.

Zatlgswys geklierde Kelken en half omvat-y^;^"'

tende bogtige Wolligs Bladen; de Stengen wailig,

leggende.

C27) Su Jacs Kruid met driewyyige Bloemen,
JJ^JJJJ^

fis) Hyper:c»m Flor, u?g. &c. GoRT. Melg. 2»?. C0UAïI<iig»

M*nif>. 402. Ciif. jso. R. Lugdb. 474. Hyper. Andro-

fimmn diduoi. J, B. Hijl, Hl. p. jga. Androf. Ascyion

d aura Caulc rotundo. MORis. Hijl. II. p. 171. S. 5. T.

Ci7) Hypirkum Flor.
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IV. een byna tweefnydige Steng, omvattende

^
xix!^ Eyronde Bladen ; het Kroontje met de Bloe-

Hoofd- men ongejieeld,

STOK.

xxviii. (28^ Si. Jans Kruid met drïewyvige Bloemn^

^^^IT kruipende Steng, pluizig %o

Pluizig.' wel als de Bladen , die rondachtig zyn.

Deeze drk, waar van de eerfte in de Zuide-

lyfce deelcn van Europa, de laatfte op Moeras-

fige plaatfen van Vrankryk en Engeland groeit

,

hebben veel overeenkomst.

XXIX. (19) St. Jans Kruid met drïewyvige Bloemen ^

schotn?* Zaagswys geklierde Kelken , Hartvormi-

als ook

dit Kruid-

yst.
,

IP

ge gladde doorboorde Bladen , en'^ rende

Stengen:

lü de Zu^delj ke dcelen van Earopa , als ook

in Switzerland, doch zeldzaam , komc dit Kruid-

je voor j dac T R A G u s fchoon of fraay St.
j

Kruid genoemd heeft. Het heeft de

byna Oranjekleurig»

cyram fupinum Villofum paluftie. C. B. Pin. züo. Asc, fu-

pinum Elodes. Clds. lHJi. App. aft. Caryophyllus pafuftrif

»

ïoUia fubrotundis incanis , flor, Aureis. Meutz Pt^. t*

7. f. 3. an ?

(xf,-) Hipericum -Elot. trfg. Calyc. fcrrato-glaJiduloGs J5se.

GotfAN Monsp» 403. Hyp. Calyce ferrato , Fol, Cord. con-

mii«. HALL. Gitt. 116. Hyp. minu» «eaum. C. B. Pi»<

379. Hyp. pulchimn Tragi. J. B. Hijt. III. p, 333^ OE»
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(30) St. Jans Kruid met driewyvige Bloemen , IV;

Zaagswjs geklierde Kelken, de Bladen^^^^
Hartvormig rond en glad* Hoofd-

stuk.

Op de Pyreneefche Bergen groeit deeze Soort , xxx.

welke de Bhden byna rond heeft, als die van
''^,fƒ^'^''f

'c Penningkruid , van onderen roodachtig , de

Bloemen groot en bleek geel, met de Blaadjes ijjïig"^"

in den omtrek gekarteld. Zy is niet, gelyk de

voorgaande , opgeregt , maar leggende , heb-

bende Stangetjes van omtrent een Handbreed

iangtc.

(3O St. Jans Kruid met driewyvige Bloemm, xxxr.

Zaagswys geklierde Kelken en byna ge Heyachiig.

kranfte Bladen,

Dit naar Hey gelykend Kruid , is voor de

echte Coris van Dioscorides gehouden.

Het groeit op drooge Heuvelen der Zuidclyke

deelen van Europa en in dc Ixvant. Dc Steeg

bereikt ven één tot twee Eilcn hoogte. Aan

den

f%o^ Hypeneum Flor. trig. Cal. ferrato-GIandaloiïs &c»
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ÏV. den voet van ieder Blaadje zyn twee Stoppet*

^^^^ tjes, van de zelfde figuur en grootte: dus ko«

Hoofd, men 'er , dewyl de Blaadjes gepaard zyn , ala

5TUK. 2es Blaadjes, die een Kransje ma.iken, by el-

kander voor ; zegt de Ridder.

TTTii. (32) Sr. Jans Kruid met tweewyvige Bloemen ;

ÏS." de Blaadjes Eyrond ongefteeld.

Met dit Virginifch Kruidje, dac naar de Klei-

ne Santorie gelykt , doch de Blaadjes zo digfi

tegen de Steng aangedrukt hecfc , dat het zig

als Bladerloos vertoont , bcQuic ik hier de

befchryving van dit Geflagt ,«Is hebbende de

twee volgende Soorten , die Hecfterig zyn *

reeds- voorgefteld. Ook loopt hier mede de
Klasfe der Vcelbroederige Kruiden ten einde^

f

;

XX« HOOFD*



XX. HOOFDSTUK. ^^^^^

Bifchryving der Samknteelice Krui-
*

DEN (Syc^enefia) , bevattende de Siraal ,

Sterrc- of Zonnebloemige enz : gelyk de Sa-

lade , Endivic, Cicorey, Artichokkco, Scor-

zonecrcn c;i arJcre estbonre; de Paardebloe-

men, Klislen , 'c ReiDtvar.n, Duizecdbbd,

Mater, Alftm ,
Byvoec, Kaiuille en arJere

Geneeskragtige; de Aders, Ivoom- 572 Zonne-

bloemen, Gulde Roede, Chryzanten en an-

dere Jierlyke; de Doornen, Diüels en anaere

fchadelyke Planten of Onkruiden,

De reden der benaaming, de eigenfchappen

en onderfcheiding der Planten , die Sa-

iiienteelige genoemd worden , om dat de Bloe-

men uit een menigte van Blommetjes , in een

gemcer.c Kelk vergaard , bcfi;:ian ; is door my
zo omftandip; verklaard , toen \k de Hecfhrs ,

daar toe bchcorcnde, befchreef da: ik den

Leezer ficgts daar toe behoef te wyzen , en dus

gaa ik Voetftoots over toe den

Egaale Vsebvyvery.

Die zodanige Krui Jen bevat, wier'Blomme-

tjes
,

C) Zie het geheele XVI. Hoofdstuk, aan bcjn vsn

II. DEEL. X» S TUK.
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IV» tje? , uit welken de Hoofdjes beftaan , alfera

^^xJf^*
Tweejlagtig zyn , dat is zo wel een Styl cn

Hoofd- Vrugtbeginzel als Meeldraadjes hebben. In

8TÜK. deeze Rang komen negentien Geflagten voor,

vfüw'ii.
Tongbloemig , negen die Kopbloemig en der-

^y» tien die Schyfbloemig zyn, als volgt.

Tongbloemige. Semifiosculoji^

Gebopogon. Grysbaard.

De Stoel met Borfielige Kafjes bezet ; een

enkelde Kelk; het Zaad op de Schyf met Pluim-

ichtige Zaadkuifjes ; dat van den Omtrek met

vyf Baardjes. Dus komen de Kenmerken van dit

Geflagt voor , dat de drie volgende Soorten

I. Cl) Grysbaard mt gladde Bladen^

'ciadbïa- (%) Grvsbaard nut Haairige Bladen,
dij.

fiirfltum.
Deeze twee , in Italië natuurlyk groeijende

,

Ruigbira- verfchilien meest door de gladheid of ruigte

der Bladen , welke Grasachtig zyn , komende

de Gefcaltc, voor 'c overige, die van het Boks-

baard

(i) CêropoitK röT. gUbrïs. SyJ}. Nat, XII: Gen. 904.

f. 5i3. t^eg^ XIII. p, 592. Tragopojon Giamïneo ^lio

fla?jrum. Raj. S»ppl, 149. Trag. Cal. Coroll. Radio longio*

*bu,. H. Ups. M3- jACq. ncrt.r. 33.

(z) aerepo^m Fol. pilcfis. Trag. CramJn. foliii bitfiUis,

p. B. Pin. 175. Col. EcpAr. I, p. 132, T. 231.
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baard naby. De Kelken , naamelyk, zyn groo- IV,

ter dan de Krans de^ Bloemen , die in beide ^^^'^
deeze Soorten roodachtig zyn van Kleur. Hoofd-

stuk*

(2) Grysbaard met de Kslk in een hyzonde^ nu
re Kelk begreepen, cZycZ

Deeze vergaat niet jaarlyks , als de anderen , cckeikt.

en heelt veel Takkige Stengen, met de Bloe-

men aan "c end, die voor het bloeijen knikken.

h Getal der Blommetjes is menigvuldig.

Tra copoGoN. Boksbaard,

Een naakte Stoel , een enkelde Kelk en Ge-

pluimde Zaadkuifjes , onderfcheiden dit Geflagt

,

dat bovendien aan de Gellalte kenbaar is. Men
viqdt 'er de elf volgpnde Soorten in begreepen.

(i ) Boksbaard met de Kelken zo lang als de
^J-^ ^

Bloemkrans ; de Bladen onverdeeld en ge-^onpf^'

jlrckt. '24cen.

Niet ongemeen is deeze Soort ia verfcheide

deelcn van ons Nederland , voorkomende aan

We-

(j) Gtropegon Calycibus Calyculatis. JACQ. Hert. T. io6.

(i) Tragopnon Cal. Corolli raJium iquiDtibm &c. Sy/1,

Nat.XU. Gen. 905. p- Ji8. XIII. p. J5>«. Trag. Ca!.

ai9. FI. Sues 648 , 6l4j K. Lugdi. 119. DALin. Paris.

Tragopogon rta'enfi! lutcum majus. C. B. Pin. 174.

TOXjaRï. Inft. T. 270. Tragopogon. Doo. Pempt. «56. LOB*

Ie. 5J0.
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IV. Wegen cn op de Akkers , gelyk door gehejl

^^x?^' ^"''°P^* noemtze , voigens de betekenis

Hoofd» van den Griekfc'nen naam TragopogoHj in 'c

STUK. Franfch Barbe de Bouc , in 't Engelfch Buckes-

Veflvyvt- ^" ^^^'"^
» *

''^ Hoog-

-j.; duitfch , Boksbaard , wegens de Pluizige Haai-

righeid der Zaadkuifjes , uitpuilende van den

Kelk. Het wordt ook Jofephsbloemen geheten.

De Steng wordt een £lle hoo^ en is Takkig

verdeeld 3 omringd met breede'Grasachtigo lila-

den, die als etn Scheede derzelven omv.-ttea,

iiitloopende in een lange fmalle Siaart en dik-

wils met de enden neerhangende. Aan 'c end

van ieder Takje komt een groote Kelk , met lan-

ge Punten, waar in de famengeüelde Bloem,

van binnen geel, van buiten paarfch zynde. Op
den Stoel , die met Kuiltjes geüiptis, rypr.'n

de lai'ge groote gefleufde Zaaden aan, die een

Pluis hebben , byna als de Scorzoneeren en

Paardebloemen C*>
Een Melkachtig i^ap bevat dit Kruid, welks

Stcelen en vSpruiten , in 't vrocö;e Voorjaar, on-

der den naam van Saljefi of Sasfefi , gelloofd

op

(*) De zonderlinge GeAalte van den Kelk in deeze Soort ;

als ook die der Zaatlcn en gepluimde Zaadkuifjes, »f niec

zonderheid door d n fchrandcien Doktor le FnAKcq.VAM

Bf-RHEY , in zyn uitmuntende Diifert:'tie over óit flag vJn

Bloemen , in 't jiar X7<So, Tab. I. B, Tab. 5. en Tab. 6

Big. s. duidelyk aangcwcezen. Vergclyk Fig. i<j, alwaar

men het gepluimde piui, der Scorzoneeren xict.
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op Tafel komen. De Wortels, die lang en ge- IV.

ringd zyn, hebben niet minder zoetheid en zyn^^J^"*-

verzagtende voor de Borst. Het Loof wordt Hoofd-

overal van het Vcc gretig afgefchooren.

(a) Boksbaard met de Kelken korter dan de r^Jjl^^^

Bloemkrans, de Bladen geheel en esniger-gcnOrhn.

mcate gegolfd, 'Itvants.

(3) Boksbaard met de Kslksn langer dan de ^rf*

Bloemkrans , de Bladen onverdeeld ge-ium
'

• Jlrekt; de Bloemjteelen boven dikker,
P^ybudig.

(4) Boksbaard met de Kelken langer dan de iv.

Bloemkrans , de Bladen onverdeeld , de ..^^'"f'^-

Wortelbladen en Bloemjleelen aan den voet «maibU-

Pluizig,

(5) Boksbaard met de Kelken anderhalfmai
^

zo lang als de Bloemkrans; de Kelken en^M
nlloftm.

Van

(1) Tragoptgen Cal. CoroII. Radio hrewioridns &c, H
Ups. 243. Tragop. Oriëntale angiüLfolium, Touaiir. Cor,

(O Tragopogon Cnl. Cor. Radio lon^. tcc. Trag. parpu-

ro-coemleum Porri fbüo &c. C. B. Pin. a?,. Baiba Hirci

altera. CAM. Lplt, 31U Gort. Ed^. 219. Tragopogon Ia-,

f:am. Lob. Ie. sjfi.
fi,

Tragop. Foüo oblonge finuato, C»

B. 274.

TragapagtH Cal. Cor. Rad. longior. &c. GOOAN
Mntp. 40J. Trag. purp». coerul. Crocifol. C. B. Pin. 275.

Ttac. Groei folio Mont. Col. Fcpir. l. p. 129. T. 230.

iO Tragopogtn Cal. Cor. Rad. fcsqui- Icngioribu», Caule



54lJ Samenteeligü Kruiden,

IV. Van het gewoone BoksbaarJ verfchillenmceï

^^^^^ ^^"^ Soorten, wier eerltc
, in dq

Hoofd. Levant door Tour nefojit gevonden, uit-

STUK. jjjunc jjocr de grootte van haare Bloem , die ook

Vaiw)ve.
'^^^ buiten niet paarfchachti^ bruin is , maar

ry- geel , zo vvcl als van binnen. De gene , die

Bladen als van Prey heeft, is niet zoet, maar

wrang van Smaak. Dezelve groeit in Vriesland

en valt ook in Switzerland , wordende in Vrank-

ryk, onder den Italiaanfchcn naam Artefi^ in

de Moestuinen geteeld. Die, welke Bladen als

van de Crocus heeft en dus Smalbladig is,

groeit in de Zuidelyke deelen van Vrankryk en

Italië, Deeze heeft donker paarfche of blaauw-

achtige Bloemen. Het is een Plantje van naauw-

lyks een Vcet hoogte. De laatfte , die in Span-

je haare (j^rceiplaats heeft, vcrfchilt door ecne

Pluizige ruigte van de Preybladige. Dezelve

fchiet Takken uit alle Oxels der Bladen , 't welk

haar een geheel ander aanzien geeft. Dc Bloe-

men zyn bleek geel. Alle dceze^zyn twcc-

jaaiige Planten.

TrJ^.po-
Bokshnard nist éénhladige Kelken , die

gen Da kcTter dan de Bloem zyn en ongedoornd;

'^Tappig. ^« ^^«^e» rappig uitgehoekt. (7)

Foliisgue villoflï.^ Trag. Caule tomentofo. Hall. Gottlng.

C6) Trtgotüion Cal. monophyllis &c. H. Vpt, 214. ^W'
381. R. Lugdb. 119. GOUAN Momp. 404. Hieracium aQx fl.

DACkcH. Hifi, ,69. Hieiacium purpuicura, BAaa.'^



(7) Boksbaard viet tênbladige Kelken, die IV.

korter dan de Bloem zyn en gedoomd, de^^^j^^'

Bladen gefchaard met Tandjes. HoörD-

(3) Boksbaard met de Kelken korter dari de vii.

Bloem en jlekelig; de Bladen onverdeeld;J^'f-T'
die aan de Steng langwerpig*

^"irïge
•

Deeze drie behooren nog tot de ?:^ftengde^^^jj/

Soorten van Boksbaard , hoewel zy tc vooren A^ffcrun,.

tot het Havikskruid betrokken zyn of tot den buX/^*
Ganzen -Diftel. Zy hebben 'er, wat de Ge-

Halte aangaat , meer overeenkomst mede , maar

worden wegens de Bloem hier t'huis gcbragt»

De Bladen zyn veel breeder dan in dc voor-

gaande Soorten. De Groeiplaats van allen is ia

de Zuidelyke declen van Vrankr>'k, ióLangue-

dok en Provence , of ook in Spanje, De eerfte

,

het Groote Havikskruid van D a l e c h a m p,

heeft paarfche Bloemen (*J en is Wollig zagt,

de tweede ruighairig. In beiden ne'ykcn de Bla-

den naar die der Paardebloemen of Suikerey,
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IV. in de laatfte zynze byna rond. Deeze aöIc

^^xxf***
naauwlyks een Handbreed, de andere een half

Hoofd- Vcet of hooger.
8TU£*

IX (ö) Boksbaard met Degenvormige Bladen ,

Tr^iopoi. die xfenrandig en glad zyn , de BUem'
SJ>-OancU.

^.^ ^^^^ ^^^^^^^

Wadig. Van deeze Virginifche zyn de Bladen Degen-

vormig, lang en glad ; de Blocmfteelen een-

bloemig , geheel Bladerloos , aan den top ruig-

achtig. De Bioem is fraay en hoog Goudgeel

,

hebbende het Zaadpluis Haairig, niet gepluimd.

X. (lo) Boksbaard met Degenvormige gegolfde-

Qc^oT' Pluizige Bladen , de BloemJleelM uit den

Wortel,

In de Lcvnnt en Pslcdina is de Groeiplaats

van deeze , die aan de Blocmfteelen maar een

klein Blaadje heeft.

YT. (ii) Boksbaard nut de Wottelbladen Lier*

v^SuS.* achtig , gerond , de Stengbladen onver-

deeld,

Hoe

(9) Tra^opogoK Fol. EnGformibus integris lx<?ibus ficc»'

leomodon Foi, KaGfotmibus inteetis&c Gnos.rirg. 114.

(10) Tragoptgom foU Enllfoimibus undat.s &c. Leonto-

Radicahbiw Lyratis i<

Gron. Virg, 114. Tngop. Fol. Lanc. fesfil. snplej

dentatU.CauIc JUmofo. GaoN.^^r^. I.p,
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ri<3e deeze laatfte tot de Ongelleogde Soor- IV.

ten van die Gefl^igc behoorea kan , is my dui- '^^xk^*

fter. Zy heeft Sreogen die getakt zyo , mee eeni- Boofd*

ge Lancetvormige omvattende Blaadjes. Dc*J"^' .

Bloemen zyn groot en Zwavelgeel, tegen den^Sr*
Middag zig fluitende, als wanneer de Kcik Ke-

gelvormig worde. Het Pluis is niet gepluimd ,

maar eenvoudig en de Zaaden gcl>ken naar die

van Havikskruid»

ScoRzoNERA. Slang ev^-ortel.

Een naakte Stoel , gepluimde Zaadkuifjes ,

een gefchubde Kelk met Schubben , die aan den

rand rappig zyn. Dus komen dc Kenmerken

van dit Gcllagt voor , waar in de volgende

twaalf Soorten zyn begreepen.

Cl) Slangewortel met Eyronds geribde Wolli-
^^J^^^^^

ge effenrmdige ongefieelds Bladen. tmem^Z*

In de Levant is deeze Soort door den ver»

maarden T o u r n epo r t ontdekt, die geheel

wie en Wollig is , de Steog gebladerd heb-

bende en korte Bloemtakjes uitgeevende uic

de Oxelen , ieder met één of twee Bloemen.

(i) Siorzonera Fol. ovatll Netvo/ïs fomeatoSs Sc.

Sj/f. Nst. Xil. Gen. 905. p. 119. f^eg. Xlll. p. 593.

Sconumexa Oxicntalis latifolia Ac. TguaNï. Ctr, iC.
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(5) Slangewortel met de Steng hyna naakt ^

• eenbloemig ; de Bladen breed Lancetvor^

mig geribd en vlak.

C3) Slangewortel met een takkige Steng , en

ovivattende Bladen y die onverdeeld zyn

en gekarteld,

*• Wie van deeze twee de Scorzonera der A-

'potheeken ry, fchynt twyfelachug. Misfcbien

zal de laatfte uit de eerfte , die men in ver-

fcheidc deelen van Europa wild aantreft, zyn

gefprooten. In Ooteryk valt zy op de Ge-

bergten en groeit in Switzerland in de Kloven

der Marmer - Rotfen , aan den kant van Wal-

lis. De laatfte evenwei , die men gemeeplyk

Spaanfche noemt , groeit natuurlyk in Spanje

en Siberië. Rauwolf vondtze op de Akkers

by Aleppo, en by de Gcderboomen ,:op den

Berg Libanon. Deeze verfchilt. yan de andere

niet alleen in 't Loof en de manier van Groei-

jiog, maar ook in de Wortel, welke lyviger

is, en daarom wordt deeze ter teeling van de

Wor-

*SS. H. Cliff, 38Z. Scorxonei
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Wortels diemen Scorzoneeren noemt , in de Kruid* IV.

tuinen en Moeshoven gezaaid.
'^'^xx^

De oirfprong des naams, van 't Spaan fche Hoofd-

woord Escorzo , dat een Adder inde Katalo-'"^"^-

Difche Taal, of een Pad, ten minlle eenig Ver- ^^'^K.*'*
giftig Dier betekent (*) , zou eer de benaaming

van u^dder- dan van Slangenwortel billyken, Oofc

wordt het Kruid in 't Latyn J^iperaria, zo wel

als Serpentaria , geheten. WaarfchyDlyker

komt die benaaming van de Adderachtige fi.

guur en Kleur der Wortelen. Men heeft hec

oudtyds tegen de Beeten van Venynige Dieren

heilzaam geacht. In deeze Eeuw hebben fom-

migcn nog daar mede hoog geloopcn (f). 't Is

zeker dat het Afkookzel deezer Wortelen eenq

Zweetdryvende cn de Wortels zelfs eeue voed-

zaame verzagtende hoedanigheid bezitten ; maa-

kende, zo wel als 't Kruid, een aangenaame

gezonde Spyze , wanneer zy gekookt zyn en

geftoofd. Somtyds trekken zy wat naar 't bit-

tere , dat meest plaats heeft in de gene die in

't wilde, op fchraale Gronden, groeit, of ook

in gedroogde Wortelen (|;,
(4)

f») TouBNirOKT , die zelf in Katalonie is geweest ,

zegt dat me» dus aldaar een Adder noemt. Myn Spaanfch

Woordenboek heeft zulks niet. Misfchien geeft men al-

daar dien naam ran verfcheidc Vergiftige Dlerea , welke

(t) ViD. Epb. Nat. Cur. Dcc. 11, QSS. Ann, I. Ql>u

C\) RxiTTY Hat. Md, p. 474.

z
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ingujli.

(4) Siangewortel met Liniaal - Degenyormige

onverdeelde gekielde Bladen»

(5) Slangevvortcl Liniaal- Elivormige ^

onverdeelde , Skupn'ys'- driekaiitige Bla-

den en Rolronde Blücuijicdtjcs*

(6) Slangewortel met EUvormige onverdeelde

Bladen; verdikte Bloemjieelen ; de Steng

heneden Pluizig.

(7) SlangewcrccI inet LiniarJe Bladen , die

ruig zyn , gelyk de eenbloemige Steng.

^'i'- Tot de Smalbladisen behoorcn deczc vier

Uirfata, Soorten , waar van de eerftc in Siberië en Por-
Kuig. tugal , de tweede in 't Brandenburgfe , in Sibe-

rië en Ooftenryk ; de derde ook in het Ooften-

rykfc, en , zo wel als de la2t(le, in de Zuidc-

140. GOUAM Monsp. 405. Scorz. ar

gon Pinifolium Hispanicutn. Baru



lyke deelcn van Europa groeit. In Switzcrlar^d IV,

' komt de derde voor, die het Zwnardbladig Vi-

pergrafs der Engelfchcn , doch gcpcszins het aooFii-

Pynbladig Boksbaard van liARRB^LiER zou

zyn, zo de Heer H all e r. wil. Deczc liccfc

de Steng naauwlyks een Handpalm hong , de

Bloem is groot en ged van Kleur, gelyk in de '

batfle, diegchcd ruig is van Loof. De cerile

Soort heeft de Biocm- n bleek -cel , dc twc-de

blaauw of paarfch inct wicte Mcelknopjcs. De
Wortels geJyken naar die der gewoone Scorzo-

neeren.

C8) Slangewortel met de Bladen fioiKp ge. viir.

tand , de Steng wyd gemikt , de Kelken

Wollig aan de Tifptn. W/''"'

'

C9j Slangewortel met Liniaale getande fpitfe^'^\^

Bladen, een op^eregte Steng; de Kelk-iainiatai

fchubben uitgebreid viet fpitfe Fimten. pc'j.""''*

(lo) Slnrgewovtcl met u'.tp;cJioekte gekartelde x.

fpitfe Bladen \ de Stengen meest eenbloemig.'2"'IniLh.
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IV. Deeze drie hebben getande of gekartelde en

xxf^ tevens uitgehockte Bladen, naar die der Paar-

HooFD. debloemen meer of min gelykende. In de eer-

fle, evenwel, zyn dezclven byca als die van

het Kruidje , dat men Hertshoorn noemt, in-

gefnecden , in de tweede zeer fmal gefnipperd.

De Groeiplaats is in Spanje , Vrankryk , Duitfch-

land en van de laatfte in d2 Oofterfche Landen.

XI. C^i) Slangewortel tnet alle Bladen rappig tdt'

^in^tana.
gcJioekt , ds Stsjig omvattendc*

Deeze , uit Earbarie by Tanger afkomftig

,

heefc Bladen nagenoeg als die der Tuin -Pa-

pavers , aan getakte Stengen van een EUe en

hooger. De Bloemen zyn geel , van buiten

paarfch. Zy bevat een bitter , fchcrp , onaan-

genaam Melkachtig iiap.

XII. (ï^) Slangewortel met de bovenjle Bladen om-

sh-hb"'
vattende en geheel effenrandig , de onder-

'
ften gefcbaard', de Bloemjteelen Schubbig.



5 Y N ü E N E S I

In de Akkers by Montpellier komt deeze Iv;

voor i die Crepis genoemd werdt door D a l e- ^^^^^^

c H A M p , als mee bet Kruid van dien naam by Ho'ofm

Theophrastus ftrookende j dat ccn Elle^^^'^»

hoog groeit en Bladen byna als der Endivie

heeft , vol van een niet onaangenaame Melk

,

doch bitterachtig. Van de Italiaanen, al-

waar menzc in dc Tuinen teek , werdt zy

Terra Crepola , van de Franfchcn Crepie gehe-

ten. Het Loof is veel veranderingen onderhevig,

In de Zandige VVoeftynen by Kairo in Egyp-
te kwam den Heer Forskaoiil de Tanger-

fche Scorzonecre voor, en by Alexandrie eene

Soort, welke hy Ciliata tytclt , die ook de

Bioemftcelen Schubbig hadc , met leggende

Stengen. Dc ccrlle werdt van het Vee , zelfs

van de Kemels, niet aangeroerd, doch van de

Ezels geenszins verfmaad.

P I c R I $ Bitterkruid.

Dit Geflcigt heeft een naakten Stoel ; den

Kelk in een andere Kelk gevat; het Zaadkuifje

Pluimig; de Zaaden overdwars gefleufd. Hier

van komen maar de drie volgende Soorten voor,

(O Bitterkruid met den buitenjien Kelk vyf- i.

hladig engrooter dan de hinnenfiey die ge-
^^^'^^'l^^

haard iV. .
Gebaard.

(t) Pteris renamh. extcr. pentapliyllls &c. Syfl, Nat,

11. DïiL. X. STUK.
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IV. Dit Onkruid, wilJ vonrkoincnJc in dc Ha^v'-

bosfchcn, aan Wegen en Dvkcn, in Enf.'cland,

Hoofd Vrankryk cn InVic . heeft Bladen nis de VN'ildo

STUK. Kaarden, zyi Je rui:^ cn ruiiw , als gedoomd;

docli het dra.igt i;;Oo:c gc.lc Bloemen, Koppen

maakcndc byüa a!s die van den Gcze;^enden

Diftcl, om welken het van 'c Itngcirch Vrouw-

volk, ten platten Lande df nkelyk, veel geacht

•worde, zo LoBEL aanmerkt, die hetzelve

Geele Osfetonge Ticeten , alzo het , buiten de

L!o^.n .en , naar het Kruid van dien naam of naar

het SVdiigekop , gclykc.

II.
, (2) Bitterkruid met losfe Omwindzels , onver-

rad!i"s!' ^'^^^We Bladen; de Bloemjieelen tot den

blSr'
^^''^ gefchuU.

A?g2r./:cncr knint dit in Europa , zelfs ïn

SwccJrn cn in onze Ne 'i'^ 'nnden voor. Het

heeft de Bladen ^onverdeeld, Pylswyze de Steng

i Cnpit. Caul. BcneJiai. H£J

MEL. Si*. II. p.'^iP



omvattende, en paarfche Oxcicn. Ce buitcnfte iv.

Kelk is een los Omwindzcl , van omtrent twaa\f Afdeel;

fmallc Blaadjes, de .hclfc korter dan de binnen- Moofd-

ftc, die uit even zo veel, ook ftekelige, Blaad-^^uK.

jcs beliaat. Dc Blocmftctlen zyn bezet me^
Elsvormige Sdiubbcu , die zig op den Kelk

rader famenvocgcn , als op elkander leggende.

(3} Bitterkruid met Fi7ÜceU^e Bladen , de
^ïJ^

Kwabben orcrhoeks gerend. Aif.eniü.

De Franfche Heer Vaillant, die aan^'"^^"^''^*

de twee voorgaandp Soorten en andere derge-

lykc Kruiden
, wegens dc dwarfe Ribbetjes der

Zaadcn, welke dezelven naar Infckten doen

gelyken ; den naam van Helminthotheca , in *c

Franfch Herbe aux Vermisfeaux , gaf , ftelt

daar onder het Egyptifch Havikskruid vao Lip-
pus. Hetzelve heeft dc Bladen byna als die

van Steen varen en bevat een geelachtig Melk-

fap.

Of deczc Onkruiden zulk eene uitmuntende

Bitterheid hebben , dat men 'er deswegen den

Griekfchco naam Picris op toegepast heeft ,

beb ik niet onderzogc. Zy bevatten alle , zo

wel in 'c Kruid als den Wortel , een Melkach-

tig Sap , dat ecnigszins bitter is, zo Bauh i-
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IV. KUS meldt, in de tweede, die de hoogte

^^5xf^'
Ibmtyds van meer dan een Ellc bereikt, grod.

Hoofd- jende ook door geheel Siberië.

^'^E^Lu
Gebergte Ghadra , in Arabie, kwam

Veiiwyvt- den Heer Forskaohl een Kruid voor, dat

hy Ficris fcaira noemt. Dit hadt de Bladen

Golfswys uitgcgulpt en door Borftels ftekelig ,

zo wel als de Kelk en Bloemfteng , die met

drie Liniaale Schubben, ver van elkander, was

bezet. Het Zaad hadt gefteelde , gepluimde

Kuifjes.

S O N c H ü s. Mclkdiftel.

Een gefchubde Buikige Kelk en Haairigc

Zaadkuifjes onderfcheiden dit Gefiagt, dat ook

een naakten Stoel heeft , bevattende de vol-

gende dertien Soorten.

T. (}) Melkdiftel met naakte Bloemfteelen , de

jv'fifj^üj. Bladen Lancetvormig , de Steng omvat'
zeekants. ^^„^g ^ onverdeeld , agterwaards /pits ge-

tand.

Donr Gaspar Bauhinus was decze

eerst op den Zee- Oever by Venetië, en vervol-

gens on:üreeks Montpellier, gevonden; doch

ik vind ze by Gouan niet opgetekend. De
Wor-

(i) Sey.chui Peduncnlo nudo Fo!. tanceolatis smpicxi-
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Wortelbladen hadt zy byoa ccn Iialf Voet laog i

en een Duim breed, aan de kanten met kleine

Doorntjes , Melk geevende als men ze kwct- Ho
fte , even a!s alle de óverige Soorten, zcgt^Tu

hy , van Sonchus. Tusfchcn cic Bladen hadt

zy maar een enkeld Stengetje, van één of an-

derhalve Handpalm hoog, met twee of drie

Blaadjes en op den top een grootegeele Bloem.

(2^ Melkdiftel met de Blomjieehn en Kelken

Jlekelig , byna Kroontjeswyze ; de Bladen ?

rappig uitgehoekt en aan den voet gebaard.

Van dit Onkruid, dat op Moerasfige Velden

der middclfte deelen van Europa , inzonderheid

aan den Zeekant, dikwils voorkomt, ontbrce-

ken goede Afbeeldingen. By WEiNMANrf
vindt menze niet ; die, welke Fuchsiüs ge-

geven heeft van het Groote Havikskruid , door

Hall ER goedgekeurd, voldoet zo weinig

als die van Clusius , onder den naam van

Zagtere of Gladdere allerhoogfle Oojienrykfe

Ganzen - DifieL Mooglyk is die van Hi ll,
genaamd Geelhaairige Varkens • Dijlel , welke

Hal-

(z) Soncbui Pedunc. Calycibufque hlspidis fubumbeliatis

&c. Gort. Bek, ^-o* tl. Ups. 244. Sonchus Caulc crcflo

&c. /ƒ. Cli:ff. ns. R- I-H^<>- 1*9. Sonchus aspcr athores-

cem. C. B. Pin.vz^. Scnchus larvior Auftr. altisnmus. Cli;s.

m/t. II. p. 147. Pann. 6j4- S>achus Arborescens. Ta-

Z-5
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H ALLER thans aanhaalt, beter (*}. Ik'oor-

'decl de figuur van den Boomachtigen Sorichus

by 'I' A 11 E R N E M O N T , oodcr die der Ouden

,

best overeeDiConillig met dit Gcv/as , 't welk

. ik op Moerasfige of vogtigc Gronden in Noord-

holland , zo binnen- als buitendyks, byzonder-

lyk in Rietlanden , honderd maaien heb waar-

genomen.

Het onderfchddt zig van alle de andere Soor-

ten , door zync ongemcene hoogte , van vier

Ellen en meer
;
tcrwyl de Stcnf^ de dikte van

ctn Virgcr cf Duim heeft, zig Tckkcn ver-

declendc , die op *c end groote, ücrlyke, j_,ce!e

Jjloemen draagen , byna gefchikc op de wyze

der Kroontjes . Bloemen. Dceze Bloemen zyn

gevat in Kelken , welke , zo wel als de Stee-

Jen , een rosfe of ^eelhsirige ruigte hebben. De
Bladen , van boven groen, van onicren Afch-

graauwachtig , zyn ftyf en glad, met fyne

Tandjes gezoomd , en meer of minder inge-

fneeden , komende fomtyds de Wort^lbladen

gantfch onverdeeld voer , dcch de Stengbla-

den zyn gemeenivk uitgchcckt, en dikwils aan

't end Piek.swyze met zeer groote Vleugels-

Zy hebben byhangzels, ais Eaarden, ter plaat-

ie daar zy de Steng raakeu. Het Zaad Ie»

vert Pluizige Hoofdjes uit, gelyk in de ande-

re Soorten»

(3)
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(3) Melkdiflcl met de BloemflepJen m Kel-

ken liekeli^ , hyna Kroontjeswyze , de
^'

Bladen rappig uitgehoekt en 'aan den l^oet ^

Hartvormig.

Het kleine verfchil, in cje bepaaliog van dcc-^,

ze cn de voorgaande, verfchoont de verwarring ^

door fornmige Kruidkenners , gclyk door H a l-

LER, met de andere Dcczc, raamclyk,

verfchilt in Geüalte grootelyks , cn komc n\ci

de Afbeelding van- hec Groote Haviks kruid dot

Aurheureo , voorgemeld ; ten naafteo by over-

een. Men vindtze op vette Akkers en Kley-

Gronden door gchct'I Europa , zelfs in Swec-

den, alwnarmcnze Ftt-Tijlel tyttlr. tiet is,

wegens dc vooitkiuipcnde W ortelen ^ een haa-

telyk Gewas in de Koornlanden en Velden.

(4; Mclkdiftel met de Bloemjleelen Wollig y de

Kelken glad.
'

mo

De''''

GaOAN MonsO. 407. KRAM. ^u/Jr. iip. ' Fl. SuK. 641 ,

6%-7. H. CHr- J84- R- Ï29 N. y. Sonchils «pent
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IV, De verwarring werdt in dit Geflagt vermeer-

^^xx!^' ^^""^ » ^^^^ ^^S^^-T of ruuwer

Hoofd- voorkwam oaar den (jroad en Groeiplaats , 'c

$TüK. inzonderheid plaats heeft in deczc Soort,

v^f^yvc' tot welke , ten dien opzigte , aannierkelykc

^J'- Vcrfcheidenheden behooren. Zelfs is die Son-

chus, welke men met reden Ruuwe genoemd

heeft , als zonder Bloem volftrekt naar fommi-

ge Diftels gelykende , daar toe zo wel betrek-

kelyk , als -de geheel Zagte Sonchus der Au-

thcuren, by ons Haazen- Latuw
^ by de Fraa-

fchcn I.aitron of Laijeron, by de Üuitfchers

HafenkoJd en fomtyds ook Mslkkruid of Mdk*
Dijlel genaamd. Dit alles drukt de hoedanig-

heid uit , als een Plant naar dc Endivic , Salade

cn anJcre Moeskruiden gelykende , in plaats

van welken zy gebruikbaar is en ook van fom-

migcn gegeten wordt. Haar Melkachtig Sap

heeft niets nadceligs. Men wil zelfs , dat dc

. Griekfche naam , Sonchos , van deszelfs beü-

xaamhcid afkomftig zy. De Romeinen noemden
het Kruid Cicerbita , als overeenkomfcig met de
Suikcrey. In de Tuinen is bet, om dat het zya
Zaad zo fterk verfprcidt , een laftig Onkruid.

Zo wel de Ruuwe als de Zagte Ganzen DlS'

tel groeit dikwils een EHe hoog ,
• en heefc

Takkige holle Stengen, in de eerfte bezet met

glad-

f<hus Iaev?s minor. Tabebn. Ie. ipo. Sonchus asper la-

cir.i.;tus « non bciniatus, C. B. Pin. S-.nchus «pet.

Ftmpt. 64J. Lob. LoES. Pru^f. T. , 78.
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gladde gedoomde, in de anJcrc met gantfch IV.

ongedoornde zagte Bladen. Dcczc zyn brec- ^'J^^'
der, fraaller , met weinige of gccnc , of met Hoofd
diepe infnydingen. Van boven maakt de Steng ^"'"^^

als een Kroontje van Bloemen , die doorgaans

geel , doch ook fomtyds wit zyn , zig na den

Middag fluitende of famentrekkende (*), Hec

Pluis der Zaaden vertoont zig door 'c Mikros-

koop, als bezet zyndc met kleine Haakigc Doorn-

tjes (t).

C5) Melkdiftel met Willige BloemjUeltn en

Haairige Kelken.

(ö) Melkdiftel niet naakte Bloemfieelen
, ge-^^f^^^

pluimde Bloemen en rappig uitgehoekte yi*

Bladen. P^ri.

C7) Melkdiftel met gefchubde Bloemfieelen ^"'^y^j'

getroste Bloemen en rappig uitgehoekte Aif>i>iM.

Bladen,
I),,Aip.fciK,

Sc«cbui

U, DSU. X,STVK,
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IV, De eerfte van deeze drie gelykt naar de Moes-

Afdeel, kruidige veel , doch heeft de Bladen zeer fya

Hoofd, verdeeld, en is geheel Haairig, uitgenomen dat

STUK. de Bladen glad cn teder zyn. Dezelve groeie

Eiéiak rondom de Stad Montpellier en ook by Floren-
Fw/tujre.

Dqqzq hccfc dc Blocmcn geel , maar de

twee volgende blaauw. Die van Plumier
groeit op de Pyreneeo , dc laatfte op de Alpen

van Switzerland, Üoltcnryk en Lapland. Dee-

ze beiden fchieten dik wils tot eens Mans langte

op en vcrfchillen weinig van elkander, Dc Py-

reneerche heeft Bladen als de Paardebloemen

cn Bloemen als dc Suikerey, gcevende de Kelk

kleine liaiftige druppeltjes uit. Hier is het

Zaadpluis geftamd als in de Salade, üe Lap-

landers eeten de Stengen van de andere, nog
frifch zynde, .o;cfchild, maar dc Melk der Run-

deren krygt van dit Kruid ccn bittere onaange-

naarae Smaak. Dccze drie zyn , gelyk de Haa-

zen • Latuw , eenjaarige Planten.

vHT. (8) Melkdiflel met gefchubde Bloewjieelen m
y'"'-'!!. Lierachtig Picksw-zs Bladen.

'

• - (9} Melkdiüel met gefchubde Bloemjleelen»

de Bladen Lancetvormig onverdeeld , on-

gefieeld.

Van

(t) Soncius red. Squamofis , Fol, Lyrafo - Haftatis. R»

LMgdt. Sp. 2. Sonchus annuus Canadcnfis altislimus. VAill.

AJem. de 1711, Laduca altisfiraa foIio Sonchi laciniato.

EcKBH. Lugdi. I. p. Si.

Senchut Ui, Squam. Tol. Lanccolatis &c. H. Ups.
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Van ciceze is dc ccrfl-G, dis in Nooid-AÜ

rika groeit, een zeer hcjoge Plant, mee blaaü"-

we Bloemen: de laatftc, die door geheel Sibc- Hoofd-

rie en Rusland
,

ja ook in Lapland menigvuK*'^"^''

dig voorkomt , heeft van een Voet tot drie El-ZjuS^sT"*

-len hoogte en gelykt , wat de Bloefem aangaat

,

zeer nnar Salade. Deeze verandert niet alleen

in dc Kleur der Bloemen, welke blaauw of wit

zyn , nmar ook in het Loof, dat fomtyds on-

verdeeld is, fomtyds getand of d;cp ingcfnec-

den, als in de gewoone Haazc- Latuw. Hier

heeft ook eea Waaken der Bloemen plaats , zo

wel als in de anderen, en, zulks by nagt ge-

fchicdende, zal, zo men opgemerkt heeft, de

-volgende Dag gemeenlyk Regenachtig zyn

(10) Melkdiftel met naakte Bloemjleelen en x.

Lancetvormige getande rappig uitgehoekte rlTtal-i.

Bladen.

(11) Melkdiftel met byna gefchubdc Bloem- '^^'^r^

fleeleUi de onderJie Bladen gefchaard y deT^'-'r^h-.

hovenjlen Pylvormig ongejteeld.
KnoD^eu-

244. Fi. Suec» II. 690. Gort. hir. 119.

lio Flore coerulco. Amm. Kuth. m, 212,

(*} PUL Bot. p. 275. Vcigslyk de ü

(10) Sonchus Pedunc. nudis , Fol. Lam

%7z. GMEL. Sih. II. T. II. r. J.

Cu) Smehus Pedunc. rabfquamitïs .

tuncinatis, fopetiotibus S.!gictaCis Icsfilibus

II. DEEL. X. Stuk.
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IV. Dc Tartarifche gclykt zeer naar de gedagte

^^xi^^' Siberifche cn zal misfchien daar van gcfprooten

Hüutu- zyn ; de andere gelykc naar beiden , doch heeft

een knobbcligen , nicc voorekruipenden Wortel,

De Bloemen zyn ook in beiden blaauw , en

al!e Stampers zitten in 't middea der Bloe-

men, die regtopftaan.

-•T. (12) Melkdiftcl met Jlekelige Bloemjteekn

,

gejchaarde Bladen engetrojte Bloemn,

In Kanada groeit, volgens den Heer Kalm,
deeze, die Bladen als de Floridafche, getand,

van onderen Zeegroen heeft; de Bioemüeelen

lang , endelings , mee Lymige Haairtjcs bc-

Iprengd en korte 1 rosfen van blaauwe Bloe-

men, die groot en fierlyk zyn. Men vindtze

ook in Virginie.

Behalve het Tragepogon Picroid'es komt ook

de SonchüS Okraceus voor, onder de Kaapfe

Planten. In de heete deelen van de Oost- of

Westindiën vindt men naauwlyks Planten van

dcezen aart; maar in Japan vcrreheidcne
, gelyk

my blykt uit de fchoone Verzameling , al-

daar onlangs door den geleerden Heer ThüK-
B ERO gemaakt cn my door den Weledelen Heer

Raüermacher , Extraordinair Raad van

Indie , medegedeeld : doch die behooren tot

een volgend üeflagt.

L AC-

CU) Soncbut Pcdiinc. hispidis, Foliis tunchiatis, Flor. R.a-

cemofis. naoN. firg. II. iij. CliondviÜJ iol.
"

faafïati» denciculattt, GaoN. Virg. 1. «y.
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L A c T u c A. Salade. iv.

Een gefchubde Cylindrifche Kelk, aan den^oo^i,.

rand Vliezig; een enkeld gettengd Zaadkuifje, stus.

en gladde Zaaden , maaken de byzondere Ken-

merken uit van dit Geflagt , *c welk ook den

Stoel naakt hcefr. De volgende agt Soorten

zyn 'er in begreepen.

(1 ) Salade met gtfchaarde , getande fpitfe Ela- t:

den i van onderen effen; de Steng glad. Q^J;,lZ^Jf

Op een Eiland in de Oostzee, tot Sweeden ''ï^'^**

behoorende , vondt de Ridder deeze, die een

overblyvende Wortel , een Steng heeft van

twee Voeten ongetakc en aan 't end een fmulle

Tros van geele Bloemen, als de volgende.

(2) SaJade met de Bladen rond getipt , Hartvor' ^
i»;.

mïgaan de Steng ^ die een Blotvituil maakt, ctuSe.

Dit is de Tuin - Salade , aan iedereen be-

kend , onder welken als de eerfte voorkomt

de Latuw, die niet fluit , met vlakke, of met

ge-

:89. tl. Suec. 6+6 , «91. Laftuca fol. Qiietnis. Raj. lUjl^

(1) LaTl'^ca Fol. rotundatis, Csuünis Cordatis , Cau!e Co-

rymbofo. Mat. Mei. 370. GOliT. Btlj,. 221. Couan MoKip.

i». Laftuca Capitata. C, B. Phi. nj. Liaact au-

pa, DüD. Ptmpu ÖH» ö-ïS- LOB. U. 14!
Aa

II. D£iL. Z. STirS.
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IV. gekronkelde Bladen, getyteld. Daa

^^xxf
^* ^^^^^^ ^^'^^

'
"^^^^^^

»
'"-'^ C5'(x."!ie

,
gcclc

Hoofd- of bruin roode Bladen , welke laatfle genoemd
sTUK.^ wordt Spaanfche Kroppen. De gemeenfte, die

^f^^yj,. geelachtige Bladen heeft, \v;)r !c onderfcheiJcn

'•J'- ïn grcote of Klooflcr - Kioppjn , Prinfc- cfi

Princcife - Kropnen , ook blanke of Haafrje

Kroppen genaamd. Dcezc hebben den voorrang

in malsheid; de Groene zyn tot Zomer Krop»

pen zeer bekwaam cn minder hard te kaao-

v/jn dan de Spaanfche. Dc Roodbaard^ zyn^lc

een gce'jl.iJu;c Krep ir.ct roo Ie kamen Jan de

bovjnlle Bladen , is dc bcïlc toe Somer- Salade,

en zeer goed om tc llnovcn , gccvende een dig-

te, vast geflootene Krop

De Salade is , zo ir.;ni'.v als cefloofd , cea

7jcr gc.o-dc T ' : , •-:vW< 1.\

tn de Vertee .n , b -.o; : - • .\, h o-. -/ -

zelf alleen, in te groote vccliicia ofmcc tov.el

Azyn gebru'.kt , is zy uikwMs tc fl:e;k verkoc»

lende. Ook inocc ir.en , in ccezeii , acht gec-

vcn op het Teiiineratr.cn!: , de Luchtstreek cn

i^et Sciiz-^.cn. n Gal^ch:, ,e : >? p \c r:cf,.ji.

Icn is zy beter , den in ll::ppc Icoccie ijiymigc

Lighaamcn. Galenus verhaalt, dat zy in dc

Jongheid hem tot ver'-' f-.- 'w^ cv :n >V'

Ouderdom een vSIan--
•



, c van den Wortel

,

ke bitter en fcherp is van Smaak, luikende naar^^J^^^-

Heul- Sap. De Zaaden , onder de verkoelende Hoofü»

geteld . zyn in Emulfie van een zeer verzag-*^'^^

tende hoedanigheid;, tot Borj-tkwaalen
, pynlyk

Wateren en andere Ongemakken dicnfcig.
*

(3) Salade met cpfiaands Bladen, die a:iii den i".^

Kiel gedoomd zyn. Sc^r-Jl.

Gedoorn-

C4) Salade met waterpasfe Bladen , die aan"^^-

den Kiel gedoomd zyn en getand, ri.r.i.

Deeze wilde gedoomde Soorten , uit welken

beici kclyk de Tuia-Saiadc knn voortg-jfni-oo-

ten 7\n of geteeld , prLi'cn j-i Zuidclyke

deelen van Europa, ( -i .
• -e-

bynaamd , valt zelfs te

IVliiidcrbcrg. Men • of

Wüde Latw» , cn d .
• n

den, doordien

telbladen uitgehoekt

verdeeld of efFcnrandig hadt ; ma'ar andere Kruid-
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IV. kundigen , gelyk Ger ard cn H aller ,

^^JI^^'houdcDze voor geen byzondere Soorten. Beidco

Hoofd» hebben zy de Steng gedoomd en omvattende
«TUK. Bladen, die meer of minder irgefnceden 7,yn,

v^i^^yve. cn Eyronde Zaaden , met het Pluis lang ge-

fcengd. Beiden bevatten een bitter heet Sap

,

dat gedroogd zynde Vram vat. De meefie

Vogten, die zy door Deftillatie uitgceven, zyn

zuur, het laatfte Loogzoutig. Men heeft 'er

tot vierdhalf önce Olie van getrokken, uit vyf

Ponden. De laatfte heeft den fterkften Reuk en

is zeer Slaapverwekkende. Men heeft 'er zo

goede Opium uit gehaald als van de Slaapbol-

len

Volgens den vermaarden R a y groeit , zo aan

de Haagen en kanten der Velden , als in dc

Tuinen van Engeland , ook dceze ftcrk ruiken'

de of ftinkende Wilde S^lU^q , waar van hy

aanmerkt , dat dezelve , maatig gebruikt zyn-

de, de Minnedriften eer opwekt dan uitdooft ,

welk laatfte, dat dc Ouden aan de Salade toe-

geichreeven hebben , door hem in de Tamme
of Tuin -Salade wordt erkend Cl). De cerfte

heeft ook haare Groei} laats in Groot Brittan-

nie, volgens L o b e l , die het Loof by de En-

divie- Bladen vergelykt en 'er eene Afbeelding

van geeft , onder den naam van Wilde Lat-

touwe , zeggende , dat dc Aptcekers daar van

voor

(*) H&ix Uelv. iKcicat, Tom. I. p. f.



voor Wilde Endivie gebruik maakten , zo wel IV;

in de Syroop als tot het gedeftilleerde Wa-^^JJ^^'
ter (*> HooFn4

STUK.

(5) Salade met Piekswys' Liniaale ongeJl;elde v.

Bladen , die den Kiel gedoomd hebben. s^^^na'*
"wilgb.!*-

Smalle Bkden als der Wilgen, met ccDewit-d'gC'

achtige Rib , heefc dccze Soort , die aan de

Zeekust van Languedok , io Provcnce ,als ook in

Switzerland en Duitfchland groeit. De Wortel-

bladen zyn als met Vinnen ingefneeden de

Stengbladen hebben een Soort van Ooren of

Vleugels ; die by de Bloemen zyn Liniaal of

overal byna evenbreed. In fommigen is de

Rug ract geen of kleine Tandjes , in anderen

blykbaar gedoomd. De Stengen heefc het om-
trent een Voet hoog.

*
C/S) Salade met Liniaale Tandswys gevinde vr.

Bladen , de Slippen opwaards getand* ^omfiV-
De vendc.

(jj Lan»ca Fol. Haftato-

(fi) Ua:^a Fol. Lincsiihus dentatD -pinna'is. &c.G(

don^s. 409. MiLL. Dicl. T. 157. H. CI4. 3S4. R. L

zx. Chondrilla ccc.wln btifolM bciniGt.i. C. D. ?ir.

a^Blco. TOURIvI. InJÏ, 47 J.

. II, DEEL. X, Stok,
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IV. De meefle hier voor befchrecvene Soorten van

A'^lf'-dic Ceflagt J3arlykle Planten zynde, verfchiic

Hoofd- deeze in 'c byzonder daar van , doordien zy
STüx.

ovcrblyft. Het is een Kruidje dat in Duitfch-

land , Switzerland 'on Vrankryk^ vvild groeit,

zynde wegens 'c Gewas ChondrUia getytcldby

de OuJcn.

Het heeft, volgens H aller, de Steng

drie Voeten hoog , in wyde hoeken gearmd

,

van boven, daar zy bloeit, naakt. De Bladen

zyn blaauv/groen ,
glad , met een gebladerde

Rib en inenigvuldige Vinswyze infnydingen ,

van verfchillende grootte , wederzyds , doch

meest naar boven , getand. Daar komt eene

Verfcheidenheid voor , die de Bladen breeder,

maar ten halve gevind , of ook geheel Lancet-

vormig heeft. Het draagt fchoone blaauv/e ,

fomtyds ook witte of roodc Bloemen , op

Steeltjes van een Duim. Het Zaadkuifje heeft

een zeer lang Stammetje,

VTT« (7) Salade met Lancetswys' Degenvormige

,

ds Steng cmvattcndü^ getande OTigedoornds

Buiden,

In Kanada groeit
, volgens Kalm, deeze

Soort vaa Salade , die naar de gcwoone Tam-
me veel gelykt , doch de Steng hooger , de

Bla-



Bladen veel langer cn farillcr, f'c Bloemen niet IV,

aan een Tuil , rr.aar gcirost heeft. De Bloe-
^^xx^-^'

men zyn hhtk geel. Kc: Pluis der Zaaden is Hoofb-

ongeftaniJ gclyk in de Ganzen- Diflel. stuk,

(B) Salade met Lancstswys^ Degenvormige , vr:r.

mgejleelde, mgelyk getande Bladen, hÈaf"

Op Java is, door den Heer O s b e c k
'

deezc war.rgcnomcn , die naar da Kanadafche

veel gelykt , hec Zaadkuifje ork zeer kort ge-

ftamd hebbende, maar de Bladen zyn meer ge-

tand en geenszins omvattende , dat een wee-
zcntlyk verfchil uitmaakt.

In Arabic wordt
, volgens F o r s a o h l ,

dat zonderling is, ds Tuin -Salade op de Ber-

gen gckwecki Voorts vondthy aldaar een Soort

die hy Geele noemt , hebbende de Wortelbla-

den Lierachtig uitgehoefct , aan den rand met

Ideine Doorntjes bezet; de Stengbladen omvat-

tende, en een andere, door hem genaamd 07^-

gsdoornde , met v;!:ac'iiig blaauwe Bloemen en

fmal Lancetvormige Bladen , welke raauw ge-

geten werdt.

'C H O N D R I L L Condrille,

DitGeflagt vcrrchi't van 't voorgaande ,do3r-

'dicn het een gekelKten Kelk heeft. Voorts heeft

het ook den Stoel naakt en de Zaadkuifjes en-

keld

(B) Lalüca Tal Lanccalato - EnflfjinUbas fesdübir, Inï-

«luaUtet dentatis. Mar.t. 27 s.
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IV. keld met een Stammetje, maar de Zaaden zyn

"^^xx^^*
gedoomd, niet glad i*). Het heeft, boven-

RooFU» dien, een byzondcrc manier van Groeijing, en
«Tüs, igevat de drie volgende Soorten,

T. (O Condrille met de Wortelbladen gefchaard

,

^jur.ttf'^
iffi Stengbladen Liniaal onverdeeld.

In Vrankryk , Switzerland , Duitfchland ,

groeit aan de kanten der Akkeren dit Kruid,

dat voor de eerfte Chondrilla van DioscoRi«

PES gehouden wordt. Het heeft Wortelbla-

den die Vinswyze uitgehockt zyn, doch fchie-

]yk vergaan, zo dat de enkele Stengetjes over-

blyven , die zig Rysachtig uitbreiden , onder

Tuuw , boven effen zynde en getakt , kleine

geelc Blommetjes draagende. De Blommetjes

komen, drie of vier by elkander, uit de Mik-

jcs der Tukjes van de Stengen voort. De hoog-

- te van dit Kruid is anderhalf of twee Voeten*

Het groeit ook in de Levant en in Siberië.
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C2) Condrille met Pylvormigo Bladen. , de Steng TVi

omvattende y die enkeld ü, bezet met by-
'^^^J^^

na ongejleelds BloenuTi) zydelings, HootD-

Deeze, wier Groeiplaats niet gemeld wordt * >r.

heeft een enkelde Steng van anderhalf Voetg;;,tiJ'

hoogte, om laag paarfch geftreept, met witte Gciicntjde.

ïlsairtjes dunnetjes befprengd : Pylswyze Bla-

den , de Steng omvattende, onverdeeld, lang-

werpig, aan den rand en kiel ruuw met wicte

Haairtjes van boven glad ; de onderüen ge-

karteld. De Bloemen komen overhoeks op een

kort Steeltje voort , met één of twee Blikjes,

De Kelk is Rolrond , geftreept met zwarte

Knobbeltjes , die een wit Borileltje hebben

;

de onderfte Kelk zeer kort , van Elsvormigé

blyvende Blaadjes ; de Bloem geel , van onde-

ren paarfchachtig, zo lang als de Kelk.

(3) Condrille , die een naakte Steng heeft n^-
^

.

met de Bloemen Phinmvyze vergaard, or'gebu!'

In Noord -Amerika groeit deeze, zegt de

Ridder , en , dat zonderling is , ook by de

Pieramieden van Egypte, Schynt dat 'er de

Slaa-

(,) ChcnirV.U F^l. Sy-tt.t:5 amplexicauUbu.. Caule fim-

(3) Chtni'iUa Scapo nudo, FloK Paniculatis. Mant. 278.

Cbondxilla Laducacea Foro -Julienfi». Raj. Hijl, 218 ? Hc-
tuca nudicaulis. MOBB. Cmm. Ntv. Ctmng. To;b. IU, p.

Aa 5
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Slaa • acfitige Cpndrille , in 't Gebied van Ve-

netië gevonden , ook toe behoore.

Dc VVörtelbladcn zyn gefchaard, aan 't end

ftorap, giad , ann de kanten als met landjes

gclnaird. liet hecfc eenige Bloemftengen van

ecii Voet, met één of twee zeer kleine Blaad-

jes ; rcgt, rond en effen. De Kelk is agtbladig,

glad , van onderen met weinige Schubbcrjes

;

de Bloem bleek geel , beftaande uit ongcvaar

viercntvvinii;; lilommetjes , allen in de Omtrek

gq-laatst
,

Üorop vyf:audig ; tcrwyl de Sty-

kn het midden bcflaan van dc Biccin , ook

bleek geel ; zyndc het Piuis der Zaadcn , die

zwart zyn, Ilaairig,

Noch tot dit Geflagt, dat dc Blommetjes

op veele rycn heeft ; noch tot den Rang der

'i'ongbloemij-.cn in deeze Klasfe
, ichync der-

halve dit Kruid te kunnen behoorcn»

Prenanthes. Knikblocm,

In ccn naakte Stoel te hebben, komt ditGc-

flri^u met de voorgaenden overeen, en met hec

InatH:': ten opzigt van den Kc!k , doch ver-

fcliilt doordien het de Blommetjes , doorgaans

maar i^einig in getal, op eene enkele ry ge-

plaatst heeft , in de gemeene Kelk
;
zynde

ook het Zaadpluis enkeld en byna zonder Stam-

metje.

Van het knikken der Bloemen, die Draadach-

tig dunne Steeltjes hebben , en dus veelal



krikkende neerhangen , ten minftc niet zo IV.

regtop ftaan als in de voorigcn , heeft het zy-

nen Griekfchen naam. De Soorten daar in vcr-aoo/o-

vac , zyn bevoorcns veelal toe de Melk- of^^'^^'

Ganzen - Dlftcls betrokken geweest.

Cl) Knikbloem met de Bladen Liniaal en^
^"thes

geheel effenrandig. wuifoUa^
Smalbla-

(a) Knikbloem met Wokken der Bladen aan-^'^-

gegroeid, viminta.

Ry7.i£.

C3) Knikbloem met vyf Blommetjes y de Bla- ni.

den Larxetvormig, gekarteld. ^"taaiSh,

Deczc , op de Gcbi ri^tcn dtr Zuidelyle dee-

Icn ver Europa vocrkr.ir.t;iKle , vcrfchilien aan-

mcrkclyk in het Loof; dcwyl de eerlte de

Bladen fmal en gelyk van rand , de tweede

dezelvcn, inzonderheid die aan de Stcnc^ zyn ,

gcfnippcrd heeft. De vSrcr^, van deczj is twee

E'Ien hoog
,

en Lymerigheid bezet

409. R. Wdh. i.o. Ci...:dri!.., V:

infpeliaca. C. B. Pin. 131. fnJr. 63,

Flosc. qu-n:s , Fol. Lanceolatis dentiailj

11. üïsu X, sxvmi
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IV. met brokjes der Bladen , daar aangegroeid* J t

^'xx!^ dc Switzcrfchc Berg - Bo^fchen is de laatfte ,

HooKD. die paarfch genoemd worde wegens de Bioc-
STUK. men, gemeen, zegt H aller. Ily noemt hcc

vuf^jve- een fchoonc Plant , wier Stengen zig tot drie

en zes Voeten verheffen, de bovcnfte Bladen de

Steng omvattende , aüen g!ad en Zeegroen. Boven

komen hangende Bloemen, die als vyfbladig

zig vertoonen , wegens de vyf Blommetjes
,

daar zy uit famengcfleld zyn en op dezelven

volgen lange, gcflcufdc , fpitfo Zaadcn , met

ongedeeld Pluis.

TV. ('4) Knikbloem met vyf Bloir,7ne!jes y de Bh'

j'ul^'h" gefchaard.

Te Montpelgard vondt J. Baühinus
. dcczc op de Muurcn van 't Kafleel , waar van

dit Kruid den bynaam heeft, wordende by hem
genoemd Wilde Slaa der Muuren, met geele

Bloemen ; by anderen tot den Melkdiflel be-

trokken* Ket groeit door geheel Europa , hier

en daar, in Bosfchen, en komt in onze Neder-
landen ook by Zwol voor , zo de Heer de
Gorter aantekent. Op vogtigc plaatfen of

(4; Prenanthet Flosc. qu'm», Fol. runcïnatis. Opd. Dan.
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in vette Gronden fchiec het wcl ter hoogte van IV.

twee of drie Ellen op , anders maar van drie ^'^P^'
of vier Voeten. De onderile Bladen heeft hcc cIoofd-

gevind , de bovenften weinig ingcfnecdcn

doch allen aan 'c end breed, driehoekig en^'i^fT'

van zulk een figuur, d^t Lobel ze by Klyf-

of Klim -op Bladen vergelykt. De bovenife

Stengbladen , evenwel , zyn lang Lnncctvor-

mig. Aan 't end komen kleine neerhimgonde

Bloempjes , van cenc Sterswyze figuur
, ^eel

van Kleur. Het Zaad is Eyrond , gcfpicsc ,

geftrcepr, zwart, met een klein Pluis -Scam-

mctje (*>

C5) KnikWocm viet vyf BlijUii^iajes, de Bla- v.

den gefnipperd, zlwSt"

Dit naar 't voorige gelykcnd Gewas , doch n'ec }'<^'^-

volkomen eveneens , heb ik gedroogd uit Jn- ^hv. i.*

pan ontvan:^cn. Het heeft de Steng dik cnrond,

over Cc £(-'iceI(. Ln^tc bezet met blriJcn, naar

die van den Ganzen -Diftcl gelykende , overal

Vmswyzc , maar naar boven langs hoe fmaller

klein , cfoch zcet dulddyk , cn noemt het een Hikje . dit

het Zaadktt!f]c dnngt. Zie deszelfs yergtooce AffjcciJlng

,

ea

II. DKL. X.STUK.
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IV. en op 't laatst byna Liniaal verdeeld. Die brcTei

xx!'" driehoekige enden , als Klyfbladcn , ont-

Hoofd, breeken 'er aan. De Bloemen zyn op 't end
»TUK, pluimswyze vergaard en hebben een Kelk als

Vedwyve- to^ Geflagt bchoofc , welke men vergrooü

afgebeeld ziet by a , cn bevat vyf Blommetjes.

Hec fchynt niet minder hoog van Gewas te

zyn dan de gewoone Ganzen -Diftel. Voorts

is een Blad van dit Kruid , nan de Steng zitten-

de en die half omvattende ^ in J^^ i, op Plaap

LXVI. afgebcold.

VI. (6) Knikblocm jnet vyf Blortimetjes , driekwah-

SiT/wl" ^ig^ Bladen en een opgeregte Sténg,

Zceihoog.

Tn Virgini3 en Kanada groeit deeze Soort,

v/e!k^' zeer !ioo;j; en als Boomachtig opfchiec,

TP.cz vccle Ta' ken, hebbende de Bladen als die

van 't Kair;,vrcc ::coarJ ; t!e J31ücmcn klein,

geel en als vyfbladig,

VIT. C7) Knikbloem met een Ilecjlertge gegafddc

,

Op den Zandigen Oever vin co Rooclc Zee,

by Siiez in Arabic, vondt de Heer Fors-
KAOHL zulk een Gev^as, dat hy Gedoomd

Knik'

ïreiiantb. Cinad. akisdml Vaill. Jle^. de 1721. p. Ï94.

Sonchus clattis f. Dcndroides Vir.;in:anus. &c. Pj.uk, AUn^

35Ï. T, 317- f- 2.

^ ^

j;.r. JE^ft.A,au p. 14^.
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Knikbloem tytelt. Dcszelfs Steng was Heeflc-

rig, twee Ellen hoog^ rond, met Doorcns van ^'

een Duim op zyde ; het Loof bcftondt uit Ia- h^-

niaalc «gladde Bladen, fomtyds een weiijig ge-s^

tand en gekwabd : de Eloemftceltjes ware

Draadachtig dunne Takjes, dc Kelken een haif

Duim lang, bevattende cwsrJf gccic Bloempjes,

riet orgellceld Pluis en d,;ar op vo^g.len Li-

rir.'i{e witte geftreeptc Zaadcn. Dc Pi-jit gaf

ccn Melkachtig Sap cn fconk.

(C) Knikbloem met tien Blovni^-'-- . ^-r:--

Zodanig is dcezc, (\:

Icn van Europa groei c -

DUiNUs waargenoav n-

gepluimd, dc Stcni-blud ,

(9) Kr.i;,b^^cm m,t t,rdf Blo,:-;.ctj.s , Ce
^

Wortelhladen Lancstvormig efe?irandig. tj.'

Nog beb ik uit Japan ontvangen deeze fraöi ^f"^

]c Soort , die naast komt aan dc voorgaande ,

^

tlcch aanmerkeiyk daar van verfchilc
, gclyk

uit

(:>) Frcr.aKdcsIlosc. c'enis.CsIydbiiï ccioüiis &c. Mant.

(9) Prer.ar.thei Finse. diiocJeiii^, Fol. Radicali'nis Lancco.
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IV. uit de Afbeelding Fig, a, blykc. De Wortcl-

xx.^^' bladen , naamclyk , zyn geheel efFonrandig ,

Hoofd- zonder Tandjes : de Bloemen groeijen Tuils-

Vk'yzc op 't end der Scengecjes , die ruim een

hilf Voet hoog zyn. TwaalfBlommetjes vond

ik in éénc Bloem van dit Gewas.

T. (lo) Knikblcem met omtrent vyftien Elom-

j^Ipomci" metjes , de Wortelbladen Lierachtig , de

"japanfch. Steng byna ongebladerd»

Volgens den Heer K L E i n h o f groei: dce-

ze, zo Li N na: LTS aantekende, in Japan. Zy
heeft de Wortelbladen Lierachtig, als die van

de gemeene Lauipfana onzer Wegen , fcomp-

achiig , naauwlyks getand , naakt : de Steng

gepluimd , by den Grond maar een weinig ge-

bladerd , met Lancotvormige Bladen : menig-

viildii c , zeer kleine , geclc Bloempjes ann

Haairdunne Sceelrjes : dc Kelken gekcikt, een

enkcld of eenvoudig Pluis , langer dan de Kelk'.

Lierhindig. Het afgebeelde Japanfche , in Fig. 3 , op Plaat

^^^*^y' LXVI., zou daarmede overeenkomen; door-

dien hetzelve zogenaamde Lierachcipc li laden

heeft , doch verfchilt in acdere cpzigten,' des

ik hetzelve jLferi/aifg noem. Het Z.admctzyn

Zaadküifje van Haairig Pluis, is, llerk ver-

groot zyndc, by b vertoond. Ik heb zevcntiea

zulke Zaadjes in ééne Kelk gevonden.

(II)
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(11) Knikbloein met twaalf Blommetjes en JV;
_^

EyroTide ongelyk getande Steng - Bladen, ^

Dit Japanfchc Kruid , 'c welk ik wegens dcsTusI^
puntige inkervingen der Bladen Tandbladig xr.

noem , behoort zckerlyk tot dit Gcftagt. Het-
^'^^'l^lf^^

zelve is in Fig» 4 ,
gedecltelyk , naar 't Leven ta.

afgebeeld 5 alwaar men ziet, hoe het cenron-jig'"

de Steng heeft , die overhoeks bezet is met^^j^^^*

Eyronde Bladen , welke aan den rand ongelyk

en rappig , doch zeer fpits geiand zyn , heb-

bende een menigte puntjes. Zy fchyrien zeer

dun van zelffcandigheid , zynde door 't droe-

gen geel geworden, dat niet gemeen is in de

Kruiden , uiTg:cnomen de Salade, Met twee

Oortjes omvatten zy de Steng en gecvcn daar

een 'l'akje uit, *t welk op derg ^yke wyzemet
kleine Blaadjes , die ook foratyds Takjes uit-

geeven ,
praait. Aan 't end verdeden zig alle

de Takjes ia Haairachtig dunne Blocmfreel-

tjes, met twee of drie Bloempjes , hebbende

een lan^werpigen Kelk, die van onderen in eea

klein Kelkie is gevat , als by c. 't Getal der

Blommetjes , allen Tongachtig , en van figuur

als *er cm by d , ook door Vergrootin?

,

is voorgeft'ld , telde ik, in vtrfcheide Hl.em-

pjes, tot twaalf, geel van Kleur Het Zaad

met zyn eenvoudig Zaadkuifje, van enkel Haai-
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rig Pluis, zonder Scammetje , worde by e ver-

* toojid. Dit heeft in alle deeze Japanfche Soor-

ten plaats , die ook daar in overeenkomen , dac

het gedagte Pluis , wanneer men *t zelve met

. het Mikroskoop beziet, aan de kanten met klei-

ne fcherpe Puntjes , die opwaards ftaan , is

gewapend C*3. Bolletjes van het Stuifmeel

vertoonden zig onder 'c Mikroskoop, by een

Zandkorreltje vergeleeken, als Erwten by een

Meloen.

(12) Knikbloem met zeer veele Blommetjes , de

Bloemen ncergehoogen en byna in Kroon-

tjes ; de Bladsn Pkkvormig gelmkt.

In Noord -Amerika groeit deeze , die Bladen

als het Ganzevoet heeft , een Bolachtigen Wor-
tel , een Bloedklcurige Steng en getrofte Sneeuw-

witte Bloemen. Zy komt ook met bleek geele

Bloemen voor. Eenc Verfcheidcnheid daarvan

,

roet bleek paarfche Bloemen, levert een Wor-
tel uit, die een voornaam Middel is tegen den

Beet der Ratelflangen. De gehcele Plant is vol

vaa een Lymerig Melkachtig Vogt.

C13)
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(13) Koikbloem dat kruipt, met driehvab- IV.
,

bige Bladen.

Hoofd.
Deeze , die in de Ooftelyke deeleo van Si-r

berievalt, heeft kruipende Stengen, die Wor-

tel fchieten uic de Knietjes , en drickwabbige

gedeelde Bladen , maar het Bloeraflcelije heeft
^^^^^

dezelven Lnncetvormig en draagt twee of drie

Bloemen, ieder met tien Tonghlommctjes ge-

Itraald, die geel zyn« IJet geeft langwerpige

Zaaden met eenvoudig Pluis. Die Plantje fchynt

op vogtige Phatfen te groeijen»

Leontodon. Panrdcbloem.

Behalve een naakten Stoel heeft dit GcHigc

den Kelk uit losachiige Schubben , die over el-

kander leggen, famcngelleld en het Zaadkuifje

gepluimd , doorgaans met een Stam lie^ jc. Ai^c

Soorten zyn 'er in bcgreepcn, als vol.-t.

(l) Paardebloem met de Kelkfchubben bene-

den omgehoogen , de Bladen ge/chaard h

met kleine Tandjes en glad, cu
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IV. Gemeener zal men naauwlyks vinden dan dit

xxf^' Kruid, door geheel Europa, in Weiden en Vel-

Hoofd- den, als ook aan de Wegen, op Kleijige vette

STUK. Gronden. Het valt ook in Virginie. In Rusland

jTtehu^vf}^ het niet minder gemeen en in Siberif komen 'et

ryt zo wel aanmerkelyke Verfcheidenbeden van

voor , als in ons Wercldsdeel. Men vindt het

met breeder , fmallcr , met Bladen die alleen*

lyk getand , of die zeer diep Vinswyze inge-

Itieeden zyn. Het gemeene,met breede Bladen

,

was de eenigrte , welke Stellehus op t

Beerings- Eiland cn in de Weftclyke dcclen van

Amerika aantrof. In de Velden , aan eenige

Rivieren van Siberië , komt het voor , met fom-

migc Bladen gefchaard , foramigen onverdeeld

of flaauwtjcs getand , de Rib en Steelen foni-

tyds blaauwachtig rood , of ook met Wollige

Bladen.

Ik zal da Geftalte van dit Kruid , welke ie-

der een , tot den Kinderen toe , bekend is

,

Biet befchryven, Zy noemen het, gemcenlyk.

Paardebloemen en die benaaming, (misfchien

daar van afkomftig , dat het van de Paarden

gretiger, dan van ander Vee, gegeten wordt,)

is bekender dan Hondsbloem , Kankerbloem ,

JPaapenkruid en Mol- Salade , wier afleiding ver

te zoeken fchynt. Pis in 't Bed , gelyk fommi-

gcn het grappig heeten , komt van de openende

kragt, daar in, die de Waterloozing en Afgang

bevordert , waar van het den Griekfchen naam

Taraxacon^^Gmccnlyk Taroxacum in dc Apothee-

keo.
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ken , hebben zou. Duf; r.ocmc men bet in 't IV.

i' ranfch ook wel Pis en Lit , maar meest Dent ^"^^^^

de Lion i in 'c EngcVxh Dandeliorif overeen* Hooid-

komftig met Leontodon , 't welk Leeuwstand """^

betekenu Dit zou op dc Taodswyze

kiog der Bladen zien. De Deenen noemen het

Lo/we Tunge ^d2t is Leeuwen -Tong; 't welk

mi^fchicn ruim zo veel cigenfchap heeft : de

'Kinderen Kaarsjes, om dat het Pluis der Zaad-

-hoofdjes zig afblaazcn laat, blyvcndc dan flegts

de naakte of kaalc Stoel over. Misfchien worde

het hierom, van de Rusfen, de Gryzigheid des

rriefterdoms geheten ( *).

tiet bevat een bittere Melk, die het geheelc

Kruid, inzanderbcid den Wortel, bitter maakt;

doch het jonge Loof is niet onaangenaam om
als Salade te nuttigen en vry gezond. Het Sap

des Kruids , met den Wortel verzameld , of het

f ' ' ^. - :nct anderen van dergelykea

-n tot een kragtig op-

'c algemeen tegen de

: Borst- en Huidkwaaien,

< ; ; c .1 fz is .an heete Ziekeen weg te

nccmcn , worde het Extrakt gebruikt. Men pryst

een Zalve van den gckncusdcn Wortel tegen

Klier verhardingen. Het gcdcHil leerde Water

is eenigszins zuur, en de Gce?t van het gegis-

te Kruid heeft een Wynachtigen Smaak en

Geur (t). (2)

C*) Sacerdjtii Canitio. CORT. In^r. p. l:c.

(t) Hall, fUiv, iniL^at. T. I. p. z^.

Bb 3
II, DtzL X. Stok,
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(i) Panrdcblnem met langwerpig Eyronds ,

eenigcrmaate getande , gladde Bladen , ds

Kelken effen , de Bloemjieng van boven

Melig-

er) Paardebloem met gefchaarde Bladen , dt

Steng byna eenbladig en fiekelige KeU

ken V*;.

(4) Paardebloem met de Bloemjlefig en Kelken

effen , de Bladen Lancetvormig getand

,

geheel efftnrandig en glad.

Deeze drie groeijcn in de Zuidelyke dcelcn

van Europa. De laatfte heeft Bladen van een

Voet lang , met breede Tanden overhotks ,

ghd en groen. Deeze is een Jaarlyks, de twee-

de , met Goudkleurige Bloemt n , ccn ovrrbly-

verd Plantje der Alpifche Eergen. Di: xhccfr,zo

Dcftor ScopoLi aantekent, ccn ruigcn of-

Pluizigen Stoel. Het eerlle is zeer klein , mee

Bol-

fi) L»6r.tcdon Fol. oMoH^o-ovatis fubdentatis glabtis &c.

G-UAN Mo'^p. 410. Chond'illa BuU-ofa. C, B. Fin. 150.

Chondr. alt. Oio^c. Col. Phyt. 11. T. 4. Chondr. pufiUa

iiirinaJure^ ^m'^ofa. Lob- Jc 230.

(3) lemtoioK Fol. runciiiatis &c. JAC<^ VirJ, a68. HALL.

II. p, }i. T. 19. Andiyata Aarea. Sccp, Ahk, z. p. js,.

rj taraxacum Ca!, hirrutis Squimis icais. HALL. /Wv.

Flore mn^no. C. B.

(4; Ltcr.tiUan Sc2po Calyccque livi &c. Pens Lconis gla-

her &c AiORis. m. p. 7?. Taiaxicciio.(.Ics ChonUlil-

]« glabio virenti folio. VAILL. Mem. 170.

y.ckWadig.
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Bo'acbtigc knobbeltjes aan dc Wortelen. AI- IV.

kn hebben zy enkcldc Elocmüengen. ''^S!^

(5^ Paardebïoera met g^chaarde rum'e Ela-UTVK,

den m jpitfe ruige Kelken.
reï'teén

Knobbclfgc WcrteTs als der Aspliodillcn heeft Jnobbdigr

decze Score , die oniftrceks Montpelücr by de

gevvodjc Pacrdcblccrhcn grocir cr raar dczclvcn

in geOalte veel gf lykt. In dc Wlden van den

lieer R ó &ï 1 e u , Lid van de Koninglyke Socië-

teit der Wcctcnfchappen aldaar, Itomt zy me-
nigvuldig voor , veranderende met cenigszins

Wollige Bloden en zeer ruige Eloemftcngen van

andcrhnlF Voet lang. Somtyds heefc zy Li-

r.iaa'c rfftnrandige
,
iomtyds Pickvormig Viü-

dccligc Liadcn. De Steng is ccnbloemig.

(6) Paardebloem met een getakte Steng , ^e-

fchiihJe BkeviJIet'tn fn LancitVH-ifr'ge ge-
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If• Dit bloeit alom in onze Provinciën » en door

^^^EEUgehj^el Europa, in de Herfst op de Velden. Het

Hoofd- onc^erfcheidt zig door zyren , als afgcfnceden

«ros. of geknotten Wortel, van andere dergelyke Plan-

r^fw^vi-
byzonderKk van 't Havikskruid, waartoe

n* het betrokken is geweest ^ zynde het vierde en

vyfde by DoDONéüs. H aller befchryfc

het thrtiiS onder deo naam van Picris met een

raakte Steng eu Liniaale gladde half gevinde

Bl'idt-n. Op de - Ai; en der Va'ey Bagncs in

Swic/crland ,
zegt hy , koirt het \oüt met zeer

fiual gevind Loof. Het i.s 'cr, voor 't overige,

op alle open Grasvelden en in de Bosfchen ge-

meen. De getakte Steng onderfcheyt het zeer

van voorige Soorten van Paardebloemen. - Het
groeit ongevaar een Voet hoog cn heeft de

Bladen zeer vcranderlyk. De Eloem is geel, het

Zaad langwerpig , met naauwlyks geltamd
,
ge-

pluimd Pluis.

vir.^' C7) Paardebloem met den Kelk geheel opge*

bCd'm. regt; de Bladen onverdeeld , getand Jleke-
Mckei.g.

^ j^^^ gevorkte Bcrjleltjes*

De

(7) Limttdtn Calycc toto ercflo , Fol. dcntstii «cc H.

Clif. j8«. ^V. 5««. «;8, 694. GOUAN Monsf, 411. GoBT.

C. B. Pi*t. 129. Hierac. é. montan. Clus. Hi/l. 11. p, ,47^

y. HienciuHi Hedypnoidef. QaoAV Momp. 412. Hier.Mont'

Dentis \—n\s folio f. Laciniatum Lanuginoio folio. C. B. Pin.

ji3. H.eiatium Caulc aphyllo hirfutum. j. B. p. lojl.



De ftekeligbtid der Bladen onderrcbeidt dee- IV*

ze, die in Switzcrland , Piovencca Languedok ^^^^^

po Spanje, op de Bergen groeit. Zj geiykc flooro-

uaar de raardebloemen meer, dewyl zy een en-*"^^^'*

feelde eenblücmige Steng heeft , maar de Bla. ^^^jJ^
den zyn geheel ruuw door Borftclige Haair-

tjes 5 fomtyds gevorkt , fomtyds Elsvormig

voorkomende. Men vindtze zo wel in Swee-

den als inRuslacd, daar zy voorkomt mee ge-

heel gladde Bladen , zo de Heer üe Gorteï^.
aantekent , die het Kruid omftandig belchryft.

*t Schynt dat H a l l e r d^eze ook tot het Bit-,

terkruid betrokken hcbbe (*J. Doch Guet-
T A R D , zegt hy 5 hadt het reeds voor hem ge-

daan. Jacqüin Iprtcki 'er dus van (1;.

„ Een herhaükl niet oppervlakkig onderzoek

heeft my geleerd , dat alle dce^^e Planten

,

„ [zyn £d. meent , <ie door den Ridder opgc-

, telde Verfcheidenheden] haar verfchii eenig-

lyk te wyten hebben aan den Grond, waar

„ in zy natuurlyk groeijen. De Bloem is vol-

„ maakt eveneens ,
[tc weeten geel en met die

Gellagt overeenkomftig ,] en het Zaadpluis

„ in allen zonder Stammetje cenigszins ge-

pluimd (D» -tJe Borüelrjcs zyn aan de Punt

(^) Pictis Csa'c; nudo unKioio , Fo!. aspftrls deotatis.

üelv. incha.t. 1. p. U.

(t> rind. Er.um. Obs. 6%. p. c^p.

iX) Volgens de Afl>ee!ding ea bcfchryving van den Heer

liRKHF.v heeft deeze Soort een wel gedimd doch enkel

Haaiiig fluis. Zie zync Tjb, 6. F.g. 19.

Bb 5
II. DlSI.. X. stox.
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IV. tot een Sterretje gevorkt in allen ; maar in

^"'xxf^* j> tweede ftaan zy digter, zyn korter cnde

Hoofd- „ Bladen Eaauwlyks ingefneedcD. Deeze grceic
^^'"^*

5, flegts op StecDige of Kalkbergen , meest die

Tefiwyve- 39 aan 't Zuldcn blootgcfteld zyn. De derde

„ komt in de fchuinte der gemeene Bergen

„ voor: deeerfte op de Velden. Hierom bloeic

„ cok de tweede eerder , als op een warmer

plaats groeijende , enz. Dewyl nu deeze

Planten in Ooltenryk overvloedig zyn , zou

5, men 'er geniakkelyk kunnen vinden , die

3, trapswyze naderen aan deeze Verlchciden-

Dat niet alleen de Grond , maar zelfs het

Land of Klimaat , een aanmerkelyk verfcbil

hier aan te weeg brenge , zou men moeten op-

maaken uit de gezegde Waarnceming \ an dcHi

Hoogleeraar de Gorter , die in Moskovic

het Kruid met Stengen van één tot twee Voe-

ten hoog , de Bladen in de laagfte Plantjes

meest gekerfd vondt, wederzyds llekelig, doch

van de figuur der Borfteltjes of Haairtjes niet

fpreekt , faeweerende dat de Zaaden een lang

Stammetje hebben , met een lang , vaal , ge-

pluimd Pluis gekroond , zittende op een vlak-

ken geftippelden Seoel i*),

VTIT. (8) Paardebloem met den Kelk geheel opge-

lirTum^ ^^g^ i -5/a<?en getand en ruig j met zeer

Rtjig. eenvoudige Borfteltjes, Dit

() Fltr. Ingr. p. lau
C%) Lfir.tdcfi CiU toto crcfttj Fo]. dcniatij hirtls 8<c.



Dit groeit ocder dc voorgaande in de Zuide- IV.

lyke deelcn van Europa, naauvvlyks een half^^^??^

Voet hoog. Het heeft dc Kelken minder fte- Hoofd-

kclig en byra glad, maar de Eladen zyn zeer
'^"''^*

ruig gchaaird. Ook is de Krans der Bloem van^Sr*
onderen niet groenachtig: het Zaadpluis ge-

pluimd.

De- ze twee laatfic Soorten gelykcn door de

enkeldc BiremÜcngen ve; ^. r-.z-v de Paardebloe-

men. By Aiexandric in Kaypr.e vondt de Heer

FoRSKAOHL een Leontodon asperum, welk

dc Stengen hyn'a. ongeljladerd ,de Bladen Tands-

wyze Vindcelig, met üekelige Borftcltjes
,

Kelken rappig-, de Zaaden (ffi n, met eer- cer-

voudig lang gepluimd Zaa-jki. fje h' U. (
-

heeft hy ,in de VVoellynen by i\n'ro .

van dit Geflagt aangetroffen, w(.i^:

Paardebloem noemde , cn tas h'^icl-

Het hadt Stengctjes van een S

gevorkt, en hoekii";
,
ghd, gro:.T. ,

bladen waren Vin leelig ingelheedi,.:: .

ge-oli'd, met de Tatidjts uitbo-^i

wit Spitsje. Aan 'c énd hadt het t v

b'ige Bloem flceltjcs, ieder met ccrc i
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IV. Kelk hadt opgeregte Schubben , aan de punten

'A'DEEL. omgekromd en de Bloempjes waren geelachtig.

Hoofd-
8TUK. H I E R A c I u M. Havikskfuid.

y-etivjyvf.
Gefiagt y^fyj.^^ ygn bet voorgaande onder-

fchcidcn door een EvTonden Kelk, die ook uit

over elkander leggende Schubben beftaac , en

een Haairig ongcfreeld Zaadkuifje. Het bevat

de volgende, meest Europifche Soorten , die ,

naar dat zy een naakte eenbloemige of veelbloemi'

ge, of een gebladerde Sten^ hebben, dus in Rang

geplaatst zyn.

A, Met een naakte eenbloemige Steng.

1. Cl) Havikskruid met onverdeelde eenigermaau

ivJrri** getande Lancetvormige ruuwe Bladen i de

Giys. Steel eenbloemig.

In Switzerland en aan den Donau op hoop;e

Bergen , groeit deeze Soort, die deswegen Eerg-

Havikskruid door CLUSiusis getyteld. Uit

een dikken Wortel geeft het Kroontjes van Lan-

cetvormige eenigszins gr^'ze Bladen en daar tus-

fchen een enkelen, eenbloemigcn Steel, vaneen

Voet hoogte.
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(a} Havikskruid met Eyrondc Bladen y ver- IV.

hreede Bladjleekn en byna eenbloemige ^^JJ^l.
Stengetjes, Hoof'd^

la Switzcriand en Savoije groeit dit Plantje n.

naauwlyks een Handbreed hcog , met alle dc^*J^^*'''

Worteloladcn Hartvormig of Eyrond, van on-

deren Wollig, gefteeld, met Tandjes : de Blad-

ftcelen zyn Bloedkleurig en van langtc als de

Bladen , zo wel als de Bloemfteelen , die ruig

zyn en op den Grond leggen. Zy zyn met twee

of drie kleine Elsvormige Blaadjes als getand.

De Kelk is ruig , de Bloem bleek geel eo van

grootte als in het Muizen - Oor.

(3) Havikskruid met langwerpige onverdeelde nr.

getande Bladen , b^m naakts eenhloemigs^i^^cZ'

Steelen en Haairige Kelken,

(4) Havikskruid met Lancetvormige getande
^JJ;;^^.

glad. Paarde-

ronujdifolium Caulc aphyllo ? J. B. Hift. 1037.

Jllontp. 411. Hier. Caulc unifloro , Cal. villofo. FL Lapf,

Fl. üue:. 631, 62Ö. Oed. üan. 27. Hicracium Alpi-

num pumilutn Folio Lanuginofo. C. B. P^n. 129. Raj.

Jln^l. 111. p. \69- T. ó. f. ï. rilofclla monoclonoï Mobk,
UI. p. 7«. S. 7. T. 7. f. S.

(4j Hierecium fol; Laaccolatis ilcntatis ghbtis 2€C. Hierac.
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IV*
gladde Bladen , byna naakte eenhhsmige

ArnEi^i- Steelen en ruige Kelken,

Hoofd. Havikskruid mit Wigvormige Stekelige
BTüK.

Bladtn en eenbloemige naakte zt;er dikks

jftraehm cpgeregte Steelen,

Gcsdcid.
deeze diie komt de cerfce op hooge Ge-

bergten van Europa cn op Ysland voor. Zy
groeit niet hoog, zo min ais de andere , welke

mooglyk maar e ne V'crfchci^'enheid daar vaa

is. De derde, een Virginisch Kruid , is zeer

fraay, doordien hetzelve de Bladen metBloed-

kleurige Stippen en Aderen getekend heeft,

waar van het den bynaam draagt. De Bloem

is klein en geelachtig.

VT. (6) Havikskruid met fffcnrandige Eyrmlc

Sei- onderen WoWfre Biaden , kruipende

Oor. Scheuten en eenbloemige Steelen.

In ons Nederland zo wel als door geheel Tu-

Fol. gta^uis fèmipinnafis Cilycc excSto hirrutrsflmo. Hall.

JU Hieraciura Mirianum perclcRrins. Pluk. M^nt. 102.

(6) lUeraclw» Fol. inteperr'mis ovatis fuSruï tomcntoTs

«cc Mat. Med. j«9. GoRT. Belg, 21 J. Kkam Auf}r. ziz.

Hall. Helv 741- GoüAW Moxfp. 411. DALiB Paris. 2,8.

Fk Suec. « j, ^97. &. L*f:JL Ji4. N 11 Dms Lcoms quf

Mofclla Officinarum. Tourn?. Inji. 469. Pilofell* major re-

pen$ hitfuta C. B. Pm. 162. Pilofella m;.jjr. Cam. Epit,

799. PüofiOk et Holgftiuia Jtacunas. LOB. ^. 47».
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rapa groeit deezc Soort op dronG;e Zandvelden. iv.

Men nocmtzc gcmecnlyk Muizen-Oor ^ om dat deel;

de Blaadjes Wollig ruig en hol zyn, in 't Kransch Boofd-
Oreille d: Rat ou Sourit, in 'c Engelsch Mozt-^Tux:.

fe-Eary in 't Hoo<»duitscli Meu%-Oor\ maur in

de VValfche Taai Felvette^ en by ons ook Na-'^'*'

gelkruid uf Pilofelle naar den Latynrchen naam.

'c Groeit hoogerdan dc A'.pifche, wier Sten-

gctjc, volgens GouAN, naauwlyks anderhalf

Duim hoogte heeft ; maar is , niettemin , een

zeer klein Plantje , dat men veel by ons op de
Duinen vindt. Het heeft dunne Blocmfceelt-

jcs , omtrent een Handbreed lang, aan 't eind

verdikkcnticenin een zwartachiige rui^eKelkde

Blommetjes bevattende , die van binnen geel

zyn , van buiten rood of paarsachtig.

Niets gemeener dan dit Muizen-Oor, vondc

dc Heer de Gorter in Velden en lugtige

Bosfchïn van Rusland
,
byzonderlyk op de Eilan-

den in de Nevi-Stroom. Het komt *er , zc^t zyn

Ed.5 zeer verfchillend voor naar de Groeipiaais.

Op drooge dorre Gronden heeft men 'er kleine

Plantjes van , met eokelde ongebladerde BloetB-

fteekjes. In vette Weiden en op vogtige pTaat-

fen valt het hoofrcr, met drie of vier Bloemen

op 't ccd van ied'jr Steel , die fointyds ook

iién Takje met een fmal Blaadje uitgeefu De
Bladen zyn fomtyds aan beide zydcn glad.
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IV. meest ;vaQ onderen Haairig, met een fyne wit-

^"xï^* Wolligheid

Hoofd- Dit Kraid heeft zekerlyk een famentrekken*
STUK. dckragc, zo fyn en doordringende, zegt Lo^

T^h^%. BEL, dat het Water, waar in het gekookt is,

- ongemeen dient om gegloeid Staal te harden.

Men plagt bet derhalve in Gorgeldranken of

ook tegen den Rooden Loop en andere Bloed-

vloeijingen inwendig, als ook tot hecling van

Wonden en Breuken uitwendig te gebruiken.

Het heeft een Melkachtig bitter Sap.

P. ïviet een naakte veel blo ;:mi^c Sicng.

VIT. C?) Havikskruid met geheele , langwerpig Ey
^

'hium'"'
''""^^ Bladen , kruipende Scheuten en naak*

7 w'yieiaar. te veelbloemige Steelen.

viir. (8) Havikskruid met efenrandige Lancetvor-

uoi'tj^T* ^^ê^ Bladen
y kruipendi ScJieaten en naak"

te veelbloemige Steelen,

IX. (9) Havikskruid met Lanceivormige' onver^

(*) nor.

(7) Hün
Monsp, 4IZ. DAL. Par.

iifuM. C. B. Pin, 262.

iccoiatïs &c. Fl. Lapp.

3t ereóba alceta, C. B*

non Cnuatum. C. B. Pin. 119. PrUr

tnonnna hispida parro Flote. C. B, Pirii

X rioie, J. B. lliiU II. p. 1040.
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deelde Haairige Bladen
, byna naakte IV.

BUemfteelen , die aan den voet Haairig ^^JJ*^*
zyn en Kroonswyze Bloemen, Hoofw

Tot de Verfcheidenheden van 't Muizen-Oor/**;»?^!»,*

behooren deezc drie ^ waar van de eerfte zo wel

Zui:lelyk als Noordelyk in Furopa groeit, de

tweede in Duicschland en in Swecden , als ook

in Lapland; de derde in Rusland, Deencmar-

kcn, Duitschlard en Switzerland , zo Li n-

VJRUs heeft aangetekend. Deeze heefc Bloem-

fteclen van byna eeo Voet, gelyk de voorgaan-

de^ waar van zy verfchilt door de Bloemen aJs

in Kroontjes te hebben, gelyk Bau^inus
zeer wel aantoont.

<lo) Havikskruid v:et Eyronde etmigermaate x.

getande Bladen , een raakte Tahïige Bloem • J'm!^*^

fieng , de bovenfie Bloemen voorlykst*
'^^i^not

Dit groote Muizen - Oor , dat wegens den

Wortel gebynaamd is , groeit zo wel in Sibe-

rië als in Europa , doch in RusJand zeldzaamcr.

Dit , zo wel als 't Muizen - Oor en dat men
Oortje noemt, valt opYsland. De Heer Gmeltn

vondc hetzelve met Bloemftengen van een

Voet

JuG09.T. inir. 1^2. HALt. Helv. 744. C.AJKI,. Sih. lU

p. Ji. T, 13. f. Hieraciuw Pratenfe latifolmin C. U.

Pm. \i9. HucJ. latlf. pr«moiïa Radicc. J. B. Hijl, kU p.

lojj. Pilofeüa majox creaa. C. B. fin*

Cc
U. D£&L. Z. STUK.
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IV. Voet tot een half Ellc , die uit dun krans der

^'xxf*"* Wortelbladen voortkomen
, gciyk in 't volgen-

nooro' de, In Switzerland tekent de Heer H aller
de hoogte tot twee Voeten en hooger aan.

rah^vc De Steng is rcgt, geheel cnkeld, uitgenomen

aan 't boven -end, daar de Aair is van kleine

geelc Bloemen, met Wollige Stoppeltjes, ge-

fteeld, in gladde blaauwachtige Kelken.

^ xr. (ii) Havikskruid met onverdeelde Bladen y en

^AlTJnti». ^y^^ naakte , geheel enkelds , Haairige

,

'oranje-
TüUdraagende BloemjleeUn.

Sdcuiig,

Bekend is deeze in de Hoven, die het ver-

fiert met zyne fraaije Bloemen van Oranjekleur,

•t Is een voortktuipende Plant , welke uit crop-

jes van Eyrond langwerpige Bladen , efFenran-

dig of met weinige Tandjes, regt opfchieten-

de ruige Bloemfteelen geeft , fomtyds met een

Zydtakje (*), aan den top gekroond met agc

of tien Bloemen , die gefteeld zyn , in zwarte

ruige Kelken gevat. Zy groeit wild in de Bos-

fchen van Switzerland en Oostenryk.

(12)

fiUfoCorymbifero. H. Clif^i%S. Upf. ^. Llgdb. lU.

ïï. 9. Hiet. Hoïtcnfc Floi. atro - purpurafcentibus. C.B.Bn,

1 dt Afbeelding by Aftriftn: dejik hci rrewnd rind,

e Riddci zegt, C<i*^* fimpUtiifimt,



STNCBNESIA.
fia) Havikskruid TweJ eengepluimde byna naak- IV.

te Steng; ck Wortelbladen Jtomp Ey-^^^^'^^»

rondy effenrandigy gehaaird, Hoofd-

flS) Havikskruid met een gepluimde naakte

Steng ; de Wortelbladen Eyrond , Zaag- yr'"*?"'.

tandig, glad.
'xtnf

'

f14) Havikskruid met naakte veelbloemige sAciiCch.

Steelen , de Bladen Lierachtig , Ji^T^P i scnnlm
getand. joodich.

(15) Havikskruid met een naakte veelhUemge
^^^^^

Steng; de onder/te Bloemfteelen hooger-^ de Kupiciu

Bladen langwerpig getand en ruuw.

De bynaamen tooren de Groeiplaatfcn aan,

van deeze vier Soorten , die allen dc Stcngetjes

ccn Voet of minder hoog hebben , en raeer of

min naar hec Muizen - Oor gclyken- Zy draa-

gen op den top van het Stergctje veele Bloem-

fteeltjes, die te famen een Pluim maaken. Hec

Joodfche ^ evenwel , dat in Paleftina gevonden

Cii) HSirec'tum Ct\x\e panicu!ato fuhnarlo &c. Gr«i<i. Vlrg,

(14) Hiiraeium Scapa nudo omltiAoi* Fd. Lyratii obt.

(ij) Hiiraeium Caalc nudo tnaltlfloro , fed. u»f«t. aliio-^

li'JUS &c. Am, ^ad, VU Aft. 4J.

Cc 2
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rV. is door H ass elq.u rsT, heefc rniar vin vyf

^'xxf**
Bloempjes, die gsel van Kleur zyn.

Hoorn- gelyk in de anderen.

STUK.
Egaaie C. Met ccn gebladerde Steng.

'y- Qi6) Havikslcruid met een opgeregte Steng'^

jihr^ium de Bladen ovsrhoeh Lancetvormig naakt ,

getand; de Bloemfteeltjes zeer dun,

^ïvir** (17) Havikskruid met de Stengbladen lang-

^^oniril verpig 'getand en glai , de Wortelbladen

Lan'gtan- Laucetvormig onverdeeld.
dig.

xviiT. (iS) Havikskruid meteen gebladerdê Takkigt

ifZ"^'' Steng; de Bladen Lancetvormig Liniaal
j«ybla.

jjyjj^ efenrandig,

In Kanada vondt Kalm de eerüe van dee-

ze drie, met de Stenj^ een Voet; op 't Geberg-

te, by Weenen io Oostenryk, de Heer J ac-

Q^ü 1 N de tweede , die uitmunt door haare lan-

ge Stengbladen , met lange kromme Tanden
ingefoeeden , hebbende een Stengetjc van een

Span. Men vindt daar van , by hem , een fraai-

^i€) HkrMcium Caale eredlo , Fol. altcral» Lsnccolad» &«.

<I7) Hieraeium Fol. Caulinis clongato-dcntatis «ec. JACQ;

yind. t7i. T. 7. Hieraeium Alp, pumilum Chondrillc folio.

G. B. Fin. 129. Prodr. 64.

(it) Hierscium Caule Ramofo foliofo «cc. R. LugS. iij;

lACQ. f^xnd. 17S. T. 6. Hteraciun Phalangü foüi». V&ilu
Mtm. de 1711. p. 114. Hier. Mo«. Asphodcli foliis ac«-

niinatis. nocc. Muf. hj. t, 105.
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jr Afbeelding, zo wel als van het Preybladige iVi

llavikskruid, dat raauwlyks hoogcr gcftengd
^'^J"*^

ie , komecde ook op de Alpen van Italië Hoofd-
en VValliferland voor. De Heer Haller'tuk.
fchynt het onder de Swiczcrfche PJanten te ^'^Sf

'

bedoelen Het heeft de Bloemen zo

wel a!s 'c voorige geel , maar i^ec gladde

Kelken.

C19) Havik5kruiJ taet een Takkige Steng ^ de xrx.

IVorteïbladen Eyrond getand, het Steng^^Zt""^.

Uad kleiner* Longe-
kiuid.

<3p oude Muuren -en Wallen der Steden , als

ook op Painhoopen en andere Stcenigef plaat-

feu ; zelfs op drooge Zandige Gronden en ia

I>o<ic<-!cn, groeit dit Kruidje, dat men, mis-

fchien wegens de Vlakken der Bladen , Franfch

Lcngekruid noemt. Het valt grooter, kleiner.
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IV. met breeder of fmaller, langwerpige oF ronde ^

^'xxf^' geheel efFenrandigc gekerfde Bladen naar de

Hoofd- Groeiplaats. In Europa niet alleen, en in Rus.

land, maar in Siberië, tot op 't BecriDgs-Ei-

ri^ïj^'-'^"^ '
Kruidje waargenomen, dat aldaar

in Ju!y bloeide. Het heeft op de Bladen fom-

tyds zeer veel , fomtyds weinig of in 't geheel

geenc ruigte. De Steng is , naar de Verfchei-

denheden, of naar den Grond , waar in het

groeit , van een Handpalm of een half Voet tot

twee Voeten of een half Elle hoog. De Verfch^i-

denhedjn zyn zeer dujdelyk afgebeeld door

Tabebn^montanus, die dit Kmid Bücht

kohl, dat is Beuken -Kool noemt, ^n 'er, in-

wendig , een byzondere kragt tegen Longe^

Kwaaien aan toefchryft, en uitwendig tot hee-

ling van Wonden. Hierom wcrdt het zelfs

Gulden Longikruid geheten. Het geeft Melk ,

en heeft een famentrekkendc hoedanigheid , ge-

lyk andere Soorten van dit Geflagt.

Myopho- Zonderling is nog dit Kruid , wegens zekeren

ruïgen Knobbel , van gedaante als een Muis,
gend. die gezegd wordt aan hetzelve te groeijen, en

weshalve het Alyophoron van fommigen is ge-

noemd. Gcdagte Autheur hadt 'er veel naar

gezogt , doch nooit die Plancmuis gevonden,

Zo'zy voorkomt , dan is zy veroirzaakt door

Gall-Infckten

(ao)

(O Eft Gilla ab Infcilis gtnerata. Fl. Sa::, II. p. 27 j.



(so) Havibkruid nm een gepluimde Steng; IV.

de Bladen omrailcnde, getand en glad ; de^^^^^'-

Kelken Stekelig. Hoofd-

In Moerasfigc Bosfchi^n der "Noordelyke dee- xx.

kn van Europa, en zeer overvloedig in West-SX*"*
gothland , is door L i n w iE ii s deeze gevonden /^ll^
die door het gezegde van dc andere verfchilta

doch 'er anders zeer nabykomt; zo dat het,

{^elyk 7yn Ed. erkent, wel eenc Verfcheiden-

beid kon zyn , uit de veifchillende Groeiplaats

gefprootcn. Een Ucrgelyk Havikskrufd vondt

de Heer H ALLE- in Switzcriand » met dc

Steng twee Ellen hougjlbmtyds op Moerasfigc

pbacfcn , doch ook in 't Gebergte (*). Hier

mede acht zyn Ed. dat overtcnkomftig ,
't welk

de Heer Gmelin afbeeldt, als aan de kan-

ten der Berg • Bosfchen van de Rivier Jenifet

in Siberië voorkomende, en aldaar de geheclc

Maand July blocijende. Doch dc Ridder heefc

dit tot de volgende Soort betrokken.

dceie Natuurlek! Ivj^Icr-e , I. XIL STUK, bladz. iiJ-

U»; Hkraiium Caule Panicuhto 8tc. GOBT. Bels. 224*"

hiir. II j. I-app. 285. FL Succ. <3«, 702. Hieraciutn

Cichorei foiio. It. lVi,tb. ja. Hier. Mont. latifol. gla-

ètum minus. C. B. Pin. 119. MoHlS. lHfl* lU. P*

T. j. f. 47.

(*) U£l,v. Inchoat, p. lp.

Cc4
II. DUL, Z*St«K.



403 S aménteel loE KauiDiK.

(ai) Havikskru'd met een veelbloemige Stens:

9

Lierachtige gladde Bladen , de Kelken en

Bloemfteelen ftekeiig»

(22) Havibkruid met de Wortelbladen Jtomp

Eyrond getand; de Stengbladen langwer- \

ptg half omvattende,

(23) Havikskruid met de Steng omvattende.

Hartvormige een weinig getande Bla-

den , eenbloemige ruige Bloemfteelen en

Takklge Stengen,

Deeze drie , waar van de twee laatflcn , door

den vermaarden Tournefort, in de I'yrc-

neefche Bergen waargenomen zyn , verfchildt n

door het Loof te veel , om tot de voorgaande

Soorten t'huis jrebragt te worden. De laatfte

komt wederom zeer naby aan de volgende,

maar ïs dunnetjes bcfprcngd met Haairtjcs, die

aan de toppen Kliertjes draagcn. Zy heeft de

Steng geftreept, de Bladen wederzyds groen

met Ipitfe Tanden en de Pluim eeDigermaace

Wollig,

(ii) Hieraeium Caule mnltifloro, Fol. Lyratis {labris ScC

Hier. Caule Rjmofo Ccc. Gmel. Sih. ll. p. 24. T. 9.

(11) Hitraeium Fel. Radicaübus obowtis dciiticulati» Sec.

K. Lugdh. ii4. Hier. Pyictiaicum fol. Cciinthes latifolium.

TOüRMl. Jnji. 47*.

(xi) liieradum Fol. amplesiciuübui Cordatis «cc, N»
Cltff-. ii7. K. Lugih. 113. Hier. ryrcn. longifol. (& «Wa-
difoliwn; amplexicaule. Toürmi. Inft. 471.
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(a4) Havikskruid met de Steng omvattende JV.

Bladen, die Jlomp Eynnd langwerpis; en^'^^^^'

agterwaards getand zjn;ecn enkekk Steng Hoorn,

en ruime Kelken, ^^"^

TütdcezG Soort, welke van f!e gezegde Ber-^'*^^'^'

g^n haaren bynaam heeft, en onder verfchil

lende gedaantcii voorkomt, (zo dac zy als eecneéfctï!'

middelllag tusfchcn het Bitterkruid en die zo

wel als 't volgeiide Geflagt zig verroone, ) be-

trekt de Ridder thans , voor (telVndcrwyze en

tot nader onderzoek, de dus bepaalde Krui*

laxis. Sp. PlMKt.

l is. Hier. Pyr. lllzt
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IV. Bloemkasjes , een Haairige Steng en Tandwys uif

^'xr**
gehoekte Bladen.

yrül^ D. Hondsbloem van Oostenryk, met hngv/erpige

j,' . gekartelde Bladen , een zeer ruim Omwindzel en fte»

jiu/iria- kcüge Kelken.

E. Ilavikskrutd van Smtzcrland , met de Steng om»

E. vattende , fyn Zaagtandige, fpitfe Bladen,

feTwit-
Gebergten van ons Werelds ieel, caa-

vakh. melyk, komc hec Havikskruid onder zo veele

gedaanten voor, dac de fchianderfte Kruidken-

ners daar door byua in verwarringe gebragt

zyn ; gelyk men uic de laatfte Waarneemingea

van den Heer H aller kan opmaaken , die

desaangaande dus fpreekt (>
„ De gehcele Klasfe der Tongbloemigea

„ heeft die moeiclykhsid , dac de Bladen in

„ Vinnen, Tanden en Ruigheid fpeelen. On-

„ der allen nogchans is deeze Planc de moeic-

3, lykfte. Want, hoewel dc infnyding der

5, Bladen aan den voet: met groote fpitfe Tan»

„ den een foort van Kenmerk uitlevert , komen

„ zy ook niet zeldzaam geheel zonder 1 anden ,

„ en of rond of langwerpig voor. Bovendien

(D) Crepis uiufiriatm , Fol. oblongis Dcnticolttif &cJ

JAC<1: 270.
j

,
.

749. Hier. Alp'num «fpenmi Conyi» facie. C. B. firn,

(O HlLT. inciuu. To«. L P. Xf,



33 is ie naakte en de gearmde Gefralte van de IV,

3, Steng ook niec beftendig. Dus zou ik ligt'^^xx*^

5, toe(temmen , dac onder de Verfchcidechc- Soopo-

3, den, welken ik hier befchryf, waare Soor-'J"*'*

5, ten kunnen verholen zyn. De vermaarde ^^'«2«T,"

„ LiNN-ffiüs, nogthans, laat 'er geenen toe

5, en tekent met reden aan, dat zeifs hetMoe-

3, rasfige Havikskruid eenige Kenmerken van

a, het Longekruid hebbe*' (^).

(2j) Havjkskruid met een Takkige gebladerde Jxv.

Steng en ruige Bladen: de Wortelbladen^^^^fJ^^^'

Lancetvormig Eyrond getand : de Steng- ïiui^is-

lladen omvattende Hartvormig.

Dc ruigheid, zo wel als de Gedakc, onder-

fcheidt decze aanmcrkelyk, die op de Geberg-

ten van Bohème , Oostenryk en Switzerlaod

groeit.

(•) Dit acht ik hier toepasfelyksr , hoewel de He«r Hal-

Gcfligt.

(2,; mergeium Caule Ratnofo Foliofo 8cc. jAcq. KUd.
Z7I. HlerRcium Alp. latifoüum villofum, magno Flore. CB.
Fin. las. PLUK. Alm, i»4. T. 194- ^- 2* Hier. Alp. j. til.

lofum. CLi-a. hiji. III. p. 141. Hier. 5. P^»- <4$, «44.

HALL. Opu^c. i^f, HELV. ,>.f4#3r. Tom. I. p, i«. N. 4*.
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IV. groeit , zynde door C l u s r ü s , onder den nantn

^^x"x,^' ^^^5 Havikskruid der Alpen , zeer wel af-

Hoofd geheeld. Het heeft de Steng ongevaar ecQ
STUK. Voet hoog, vrydik, en ruig, zowel als dc

Vefil^yve- Bladen , zyiide een Melkgeevcnd Kruid, dat ia

^> de Valeijen der Alpen fomtyds wel drie Voeten

of een Elle hoog voorkomt , zo de Heer

H ALLER aantekent. De Bloera is van de
'

grootüen in dit Geflagt , vervat in een ruige

7.w arte Kelk , die met witte Haairtjes gebaard

is , hebber.dr , gelyk over de gehcele Plant,

geele Kliertjes aan 'c end»

3XVT. (26^ ¥^^'^\k^V.rmémtt Lancetvormige gefchaat'

GiutiM. de rüuwachtige Bladen , de Bloemen KroovkU

In Provencc groeit dcez2 , die een Jaarlyks

Gewas is, daar de vocri^cn mcc^tj v.\\t den

Wortel aangaat , ovcrblyvcnde Piai rea zyn,

LtHNJï:DS zegt, dat hetzelve de bladen zift

en Lymerig heeft, 't welk tegen de bepaaling

fchynt te ftrydcn. Bauhinus, die de Groei-

plaats by Marfeille inProvence aanwyst, maakt

daar van geen gewag. De Steng is een Voet

hoog, met Larcetvormige Bladen , en het munt

door de kleinte zyncr Bloemen uit.



(47) Havikskruid met een regtopflaande veel- IV.

bloemige Stengi Lancetvormige getande Eia- ^'^^p^

den en Wollige Bloemfteelen. Hook».

(aU) Ilavikskruid met een Takkige gebla^ierde \xvik
Steng en half omvattende langwerpige, uit-

J!^;*']'"'*

gegulpte Jiekelige Bladen. HenpVi.

(ap) lUv'^skmid niet een opgeregteveelbloemige xxvrir.

Steng en Eyroni Lancetvormige getand: , rifnumf

de Steng half omvattende Bladen.
cef'h'**

De bynaamcn wyzen het moederland aan van s^lldum,

df^eze drie , naar malkander gclykende , waar sa/oyi^i».

vnn dc tweede Schoon Takkig Sprengeriaanfcti

Havikskruid in 'c Werk van Bauhinüs is

getyteld. Zy was, naamelyk, te Heidelberg

in de Tuin van den Apteker Sprencer ver-

zameld , en hadt de Steng meer dan anderhalf

Elle hoog. Zy was geheel ruig met gcele

Bloemen. Die , welke Savoyfche gebynaamd

is , verfchilt weinig van de volgende.

Cso)

Izt) Hieracium Caule Ramofo Foliofo Scz. R. /.mtdi. itj.

Hitratinm Cwle crefto mulrifljro Sec. K. Lugik. 114.

latifaK^hiTfatum. C. B. Pin, \z<). HieJ Sabjndl rtricns pri-

ma. j, B. Hifi. VU p. I050.

II. DiEL. X, Stuk.;
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ÏV* (30) Havikskruid met Liniaale eenigermaa»

^^S^^' getande verfpreidc Bladen , de Bloemen

Boo¥D' Kroontjesw-jze,

XXX. Dit laatftc is het Groot of Hcejler* Haviks'

^'"umh'euT kruid , dat door geheel Europa toe in Sweeden

Lapland , ja ook in Rusland cn Siberië gemeen

Wü&m^' is op drooge Velden en Zandgronden. By rr>3

komt het veel aan de Dykjes en kante:i der

Wegen omtrent Zwoll ,
op den Esfcnbrrg bui-

ten Harderwyk , in de Wouden van Vries-

land , fils ook op de Duinen aan den Wc^^ , van

het Kraaijenest naar Schaaphals, buicen Haar-

lem , voor. Van den Havik , in 't Griekrch

Hieraxy is de naam ontleend, om dat die Vo-

gels, zo Pliniüs meldt, door het Sap de

duifterhcid der Oogen wegnamen. Hierom noe-

incn het de Franfchcn ook Jccipitrine , de

Engeifchen Hawkweed, Hec hecfc de hoogte

van omtrent een EUe, een harde ruuwe Steng,

die door de zwaarte fomtyds over zyde hele,

met fmalle fterk getande Êladen, ook wel on-

getand, ruig of gladjdraagende een Kroon vaa

Seele Bloemen in blaauwachtigc Kelken. Hier
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op volgt een zwart , geflreept , langwerpig , iv.

vierhoekig Zaad, welks Pluis de Haairtjcs , by- ^^^^^
ra als een Kooru - Aair , digt en fcbubbig met Soofd*

puntjes gebaard heefc Q*), Voor 'c bloote Oog

,

stok.

evenwel , komt het voor als een eenvoudig
^'J^^^f'

Haairig Pluis. Dit Kruid , dat men in Sweeden

Nolanaler noemt, is zwaar van Reuk, en de

Bloemen worden 'er gebruikt om een fchoone

geele Kleur te geeven aan de Wolle (f).

De meeste Soorten van Havikskruid hebben

dit gemeen, dat haare Bloemen opwaards ge-

keerd zyn. Men vindt 'cr in de heete Lugtflreek

weinigen. Geene Westindifchc en maar één
Kaaps vind ik opgetekend. De Heer N. L.
BoRMANNUs heeft een Javaanjch in Plaat

voorgeftcld , welks Kenmerken niet zeer blyk-

baar zyn. Garcin hadt hetzelve Melkdiftel

met paarfche Bloemen , getyteld, In Noord-

Amerika vallen, als gemeld is, verfcheidc Soor-

ten; zo ook in Siberic; des vcelen de koude

Gewesten beminnen. Hier hebben zy ook in

't algemeen de cigenfchap, by fommigen ge-

meld , dat de Bloemen 's namiddags al vroeg

zig fluiten, en als verbergen voor dcAvondlugt.

ficc

Zie dctzïlfs V«toooingdoot*tMikroskoop, BONAN».

Chf Fig. sï.

(f) F.-uticofa Kieracia flavo Colorc tingunt. HALL. *tf.

Vide Ft. Smc. 11. & It. Smn, ti^,

II' DEit, X, STUK,
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Het laatstgemclde komt aan de Rivier Jenifea

" zeer dikwüs voor, met Stengen , die wegcD»

het ftecken van Infekten geknobbeld zyn.

t C R E p 1 s. Hondsbloem.

Dït Geflagt heefc mede een naakten Stoel:

de Kelk is gckelkt met afvallende Schubben

;

het Zaadpluis gepluimd mee een Stammetje.

Het bevat veelc Soorten , die , wegens de

Bloem tot het Havikskruid zyn berrokken ge-

weest, doch in Geftalte ruim zo veel naar den

MelkdiRel of het Paardebloem gclyken. In-

zonderheid komen de Hoofdjes , met hec Zaad-

pluis , veel met het laatfte overeen. Ik zal

den Griekfchen naam Cr^pw, behoorende toe hec

Kruid dat men in 't Franlcb Crepie noemt , hier

voor bcfchreeven ^ derhalve mee Hondsbloem ,

gelyk men ook wel de Paardebloemen tytclt,

verduitfchcn.

(i) Hondsbloem met Eyronde onvirdeelde ^

Pluizige gejieelde Bladen en leggende

(i) Hondsbloem met Findeelige gekartelde

Bladen en een naakte Steng met weinige

Bloemen.

(3)
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Cs) Hondsbloem met de Otnwindzels langer IV;

dan de Kelk en verfpreide BorjUlige Schub-
'^'^Jf''-

hen, HooFDï

Van deeze drie is de eerfte op de Alpen van m.

Italië , de tweede by Sicilië ^ waargenomen. ^a^^batL

De laatfle groeit op de Zandige Zeekust, zo Gebaaxi

van kalje en Sicilië , als van Languedok by

MontpcUier en eUers. Men vindt het ook ia

de Bosfchen van Provcnce. Het is een jaar-

lykfch Gewas, onder deeze Planten zeer by-

zonder,niet alleen wegens de uitfteekende Ora-

wrindzels , die een Krans maaken rondom de

Bloem, maar cok doordien de Blommetjes ia

de Omtrek geel cn in 't midden donker paarfch

zyn. Het heeft de Zaadjes Spilrond , met cea

zeer fyn Haairig Randje gckioond en voorzien

met twee enkelde lange Borlleltjes.

(4) Hondsbloem, dat de OmwindzeU rappig, iv.

so lang als de Kelken, de Bloemen getuild''f^l''^i'l;^

heeft met Eyronde Blikjes»

(s) Crepit Invol. Calyce longloribui &c Gouan Mi
^l4* n. Cliff. 387. Hier. Calyce barbato. COL. Ecphr

u 2«. T. 17. f. I. Hier. Bctttcuiu mijus. Kerm. Far

longitudine Calyci» &c.
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IV* In Apulie groeit dit Blaazig Hotidsbloeffif

xl^'" dat veel naar de Suikerey gelykt, tot het wel-

HooFD. ke ook dat Kruid , met Loof als der Raapen

,

axuK.
,j. ^gij^ Baühinus zegt op den Berg

nSwjwe-Wasferfall voort te komen , wegens de gelyk-

heid der Bloemen is t'huis gebragt. Zie daar

om wat reden L i N n^ ö s de Groeiplaats ook

in Switzerland gefteld heeft , alwaar H A l L E R

dit Blaazige nooit hadt gevonden

V, (5> Hondsbloem dat de Ommndzeh rappig»

Jupina.
langte als de Kelken, de Bloemen een-

Alpifcb» zaam heeft,

Deeze, die zeer naar de Endivie gelykt, was

door den Heer Gmelin uit Zaad geteeld,

die de Steng bevondt van een Voet tot byna

een Elle hoog te zyn. Natuurlyk valt het

in Italië. De Haairige Kelk is met doiTe Blaad-

jes omringd en de Bladen zyn omvattende,

vi.^ (6) Hondsbloem met de Steng omvattende

KoJdWÓc- Lierachtig gefchaarde Bladen^

(*) HELV. Inslteat. T. 1. p. 14.

O) Crtpis Invcl. fcariofis longltadine Calycis &c.

Litgih, N. I. Hietacioides aonui Endiviï folio, <

zonen folio. TOUBMF. Ina. 472, Leontodon Cal» 1

eieüo &f. Gmïl. p. t6. T. s.

(ó; Crefii Fol. amplexicauüb'js Lyrato « rnndnatis.

Cliff. joo. Upf. 235. GOUAN Momp, 414- Hier. Fol C
finuati». H. Cliff. 3 88. R. Lugdb, N. x. Hieraciuiu De
Lconis folio Fl. fuaverubentc, TouRNf. /«A
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Id Italië fchjmt de Groeiplaats van deeze te IV;

zyn , die het Pluis met een Stammetje heeft , ^^^^xf
'"^

als in de twee voorgaanden ; 't welk tot die Hoofd-»

Geflagt behoort. De Heer Berkhey heeft

^

hetzelve afgebeeld ^/«Sr"*

(7) Hondsbloem met Vins'wjs gefchaarde vn.^

ruige Bladen en getande Bladjleelen.

In Duitfchland ,
Vrankryk , Switzerland ,

groeit dit Stinkend Hondsbloem , op de Vel-

den en aan de Wegen. Het heeft die eigen-

fchap met het voorgaande gemeen, dat dcBloe*

xncn knikken eer zy open gaan. By den

Wortel heeft het vcele diep gefchaarde Bla*

den, aan *t end driehoekig, zeer ruuw en tuig,

zo wel als de Steng , die dik is , Takk.g en

gebladerd, omtrent een Voet hoog. De Steng*

bladen zyn omvattende , halfvirnig en getard.

De Bloem is geel, van buiten paarfch,cn groot.

De Zaaden hebben ook een iang Pluis -Sca;n-

metje. Het Kruid heeft een onaangenaamea

Geur, welken fommigen by dien van Bevergeil

chorei fylv. fol.o. MORIS. Ht/I. III. 0. 109. Senecio h

tus. C. B. Pin. UI Erigernn tettium. 1)00. Fempt^ 1

Erig. «mentofum. Lob. Ic zzs.
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IV. vergeleken. Anderen geeven 'er den Reuk vad

^^xxf^' bittere Amandelen aan.

STUK," (8i Hondsbloem met getande Bladen, de on-

VUT. derjlen Eyrond geoord , de bovenjten Pyl^

mporl vormig ; de Steng verfpreide Jlyve Bor-

i,uuw, Jlels hebbende.

Op Sicilië , als ook in de Levant, groeit

deeze Soort, die een zeer ruuwe ruige Steng,

met Borftelige Haairen bezet, en Bladen als

de Suikerey heeft , met kleine geelachtige

Bloempjes. De Kelk is klein , Eyrond en llekelig

met een kleiner buiten - Kelkje , van Vliezige

afvallende Blaadjes.

IX. (9) Hondsbloem met onverdeelde , omvatten^

htfef!^^ 5
langwerpige Bladen ; de hinnenfie Kelk

^Gebau- als met Leedjes gehandeerd en Jlekelig , be*

' Jlaande uit Schuitachtige Blaadjes.

In de Upfalfche Tuin is deeze , die de Steng

een half Voet hoog en Takkig , den buitenften

Kelk half zo lang hadtals den binnenften, welk©

uit dertien evenwydige Blaadjes beflondt, waar-

genometr. De Bioem was geel , van buiten

paarfch-

' (g) CrepU Fol. dentatïs ,infer. ovato - auticulati» &c. Hie-

lacioldes Sicula , Cichorei folio , Flore parvo flavcscente.

VAILL. Mtm, 714.

(9) CrtpU Fol. integiis amplexicaulibus ,
oblongis , Ca!,

intet, towlofo-axtlcdl. hisp. Fol. Cymbifoimllius. Mant,,
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paarfchachtig. Men wist de plaats der afkomst ^^IV^
ciet. 'x?*l

Hoofd* 1

(10) Hondsbloem met omvattende t langwer- %TVKm

pige, gerimpelde, van onderen getande x.

Bladen ; een ruige Steng ; den Kiel der sitirièa.

Kelken gehaaird.
Sibenfch.

Dit Sibcrifche Kruid fchynt meer raar die ,

welken onder den tytel vaq Pyreneefch Ha-

vikskmid voorgefleld zyn , te gelyken. De
Bladen 2yn fterk geaderd, ftevig en zeer ruig,

het Pluis heeft geen Stammetje, zo min als in

de beide volgende.

( 1 1 ) Hondsbloem met Lancetvormlge gefchaar»

de, ongejleelde , effene Bladen ^ de onder^ dei Da.

fien getand,

Dit Kruid, hoe gemeen ook in ons Werelds-

jeel, in Rusland en Siberië, of op de Daken ,

fio) Crepis Fol. amp!exic. obl. tugofi« inferne dentatïs,

:aule hirto , Cal. Carini Giliatis. Syfl. Nat. P-eg, XIII.

iiexacium Caule Ramofo Foliis fitmis. Gmel* Sib, II. p.

4. KaAM. Auftr. 23 J. Gort. Ir.gr. 114. GMEL. Sib. II.

•-9. DALIB. Paris. Z38. ¥1. Suee. «40,70$. Lapp. r%6.

. Clif. 3S7. Hieracïum Chondrilla; folio hiifutum & g'a-

am. C. E. Pin. 117. Hier. fccund. TARKRN. «»7?. yo«-

ier. Fol. et facie Chondrill*. Lob. /c. 13?- ^. D«nt'«

is tertia fpecies. DOD. Pempt.

Dd 3
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IV. of op allerley woefte plaatfen , voorkomsnde,

xx^^
is niet zeer kenbaar , om dat het de Bladen

HooFD^ ruig of glad, weinig of veel ingefneeden, ook

breeder of fmaller heeft. Zelfs acht de Heer

p-ef^yve- H ALLER hct zccf naby te komen aan het

fy- Stinkende , den Reuk alleen uitgezonderd ea

dat bet dikwils hooger groeit. Het Raap-

bladige van B & u h i n u s , voorgemeld , zegt

hy van verzekerd te zyn, dat een zelfde is.

Men Doemt het hier te Lande Wilde Suihsrey,

dewyl het in Gellalte naar dezelve , of ook

naar de Condriüc, gelykt. iicrzelve komt by

deeze Stad en om Utrecht op vogtige plaat-

fen voor , doch fchynt te verfchiüen van dat

gene, 't welk in Sweeden gemeen is op alle

Daken en dorre plaatfen , daar naauwlyks an-

der Onkruil groeijcn wil. Zie hier wat de Rid-

der van deesc- Soort zegge.

Geenc Plant is gemeencr dan deeze , gee-

„ ne meer in maakzel ^ gedaante verander^

9) lyk 9 geene meer verward met gelyknaam-

5, gen. In e"n vrug:baarer vetter Grond kont

5, het Kruid voor, gelyk het van Tabeb-
N E M O N T is afgebeeld ; doch in een mage-

„ re Grond , of naauw beperkt , een VoiC

hoog , met Liniaale Bladen als van Herts

hoorn , die eenigermaate getand zyn , a

„ maar een Plandbreed hoog , met Bhden als di;

der Paardebloemen gefnipperd " (*J

(12}

C*) 't Is zeker dat de Afbeelding van Lobel , hiet, k>
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(12) Hondsbloem met ^gejclimrd Findeelige Iv;

ruuTve Bladent die aan den Voet van bo- ^^^^^
ven getand zyn, de Kelken gedoomd. Hoofd*

'

De twecjaarigheid onderfcheidt," volgens den xii.

Ridder, deezc, welke zyn Ed« in het gedeelte v^^Z's,

van Sweeden, dat men Schoonen noemt, over- T'^^ejaa.

vloedig vondr. Zy heeft dc Steng, zegt hy, '

*

hoekig , ruuw , maar broofch , vnn eens Mans

langte of vier Voeten hoog. De Kelk is over-

langs gedoomd met zagte Stekeltjes en ge-

lleufd. Zy groeit in andere zelfs in de Zuide-

lyke deelen van Europa , doch of zy tot de

voorgaande betrckkelyk zy , is duiftcr. Ver*

fcheide gelyknaamigen van decze hecfc Hal-
L E R daar t'huis gebragt , in 't byzondcr het

Raketbladig, ruig Havüskruid van J. Baü-
HiNüs , maar een Voet hoog , welks Af-
beelding of befchryving door Linn^us ge-

zegd

Heet DS Gorter bygebr^t , naar die »an Tabernkmont
wel wat gelyke, doch de laatöe verfchilt te zeer en in bei-

den komen de Kelken, die by den laatflen goed zyn, niet

met dit Gcflagt overeen.

(12) Creph Fol. runcinato • pinnatifidis fcabris &c.Gouan
^foHip. 414. Gort. In^r. JZf. Fl Suec. II. N. 706. Crep/s

Scnnenfis. It. Scan. i7i. Hier. maximum Chondrülx folio

afperum. C. B. Pin. i'-7. PrUr. 64. Hier. Etucx folio

hiifututn. J. B. m- II. P- 1015. tene. Hieracioide» Fol.

vatUs fubaspeiis , Caule altisfimo f(»Uofo aniioro. Hall.

Dd4
II. Diii. X. Stuk,
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IVr zegd wordt goed te zyD, De nieuwe Plast
^

'^'x?^' door den Heer Chenal by Bafel ontdekt^

Hoofd- hadt gedoomde Kelken (*),
«TÜK.

^reh ^^2) Hondsbloem mt gefchaarde gladde , ds

v.rer.i. Steng omvattcnde Bladen en eenigermaatQ

biadfs^' bollige Kelken.

n flo'ri
^^^^ Hondsbloem met de Wortelhladen ge.

dl fchaard ; de Stengbladen Piekvormig ; d^

bckMid."*^
-S^e^^f« eenigermaate Wollig.

(^5) Hondsbloem met Pylvormige fyn getan
'

C*)CrepIs Calycibos routlcatis. Hall. Helv. ineboat. p,

14. De Heer HALLEB heeft zulk een verandeiing in zyn

den zyn. Z-l men dit aan onnaauwkeurighcid cn cnbcftcn-

dijiheid »in hem of in dc Kruiden , tocfchryven ? Ten minfteis

het vieemd , dat hy de S^ngtnefia eerfl aan *t end , thans in

Tin, J27. Frtir. 6J. Lapfana CapiUaril, GOOAJï Mor.i^*

418.

(14) Crt^ii Fol. Rnil. runclnatis &c» Hi'eraciura raajus

«reaum ahguÖifolmm Caote lavi. C. B. Tin. 117. Hicra-

Qs) Crtpii Fol. Sitgiftt3t;sDenticu!.icis&c. GOVMUfoKsp,

Hicracium pulchruir. ]. B. Hijl. II. io25.
fi, Lapfana
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de Bladen , gepluimde Stengen en piera" IV.'

miedaale gladde Kelken, ^'^l^

In de Zuidelyke deelen van Europa komen stuk.
'

deeze drie Soorten voor , waar van de eerde Poiyg<imi^

uitmunt door de fraaije groenheid der Bladen,

doch misfchien maar eene Verfcheidenheid is

van de volgende , die het Rieraciiim zou zyn

van DioscoRiDEs en dus van ouds be-

leend is geweest. Tap.ernemont maakt

'er zyn eerlle Havikskruid van , dat hy zeer

wel afbeeldt. Het is een Jaarlykfch Gewas , ge-

lyk de volgende Soort , welke Schoon genoemd

wordt wegens de Bloemen, die geel zyn, van

buiten paarschachtig , gclyk in de anderen. De
Kelk is hoekig, fmal en glad, aan den voet be-

Iclecd met kleine groene Schubbetjes.

(i6) Hondsbloem met omvattende gefchaarde xvr.

getande eenigermaate Haairige Bladen; n^rJInL-

dat de Steng ii^epluimd , ds Kelken iets o/ ^'«"^'"1^4

wat Doornachtig heeft,

In Italië was de groeiplaats van fdeeze , die

in dc grootte, en kleinheid der Bloemen, met

de laatfte overeenkwam, doch verfchilde in het

Loof; des de Gelyknaamigen tusfchen deeze

en die verdeeld moeftcn worden , zo de Ridder

oor-

fis )
CrepU Fol, amp^cxlcaulibus runcinatii fubpnoCs,&c,

Munt. 107.

Dd 5
II. r>£U.. X. STUK.
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IV, oordeelde* Men heefczein de KoninglykeïuiQ

^'xxf^
te Upfal waargenomen»

nVr' A N D R Y A L a; WoldifteU

Vtti-^vt' Den naam van den gemecnen Ganzen -Dis-

r> tel by ÏHEopHK ASïüs , hier gebezigd,

vertaal ik door Woldifiely om dat de Soorten

van dit Geflagt allen Wollig zyn. Het heefc

een ruigen Stoel, den Kelk veeldeelig, byna

egaal en rondachtig ; het Zaadpluis eenvoudig',

ongefteeld. De drie volgende Soorten zyn 'er

in begreepen*

I. Cl) Woldiftel met de onderjle Bladen ge-

'^itgri'^
/c//aard , de bovenjie langwerpig Eyrond

fiiu:
'

en Wollig.
Breedbla.

^

Met zo veele verfcheidenhedcu van Loof komt

.

dceze Ganzen • Dillel voor , dat men de Bla-

den fomtyds geheel , fomtyds tot aan de mid-

delrib toe verdeeld vindt. Hy groeit in de

Zuidelyke declen van Europa, zo in Icalie als

jn Provence aan den Zcckanr. Sommig heeft

.15. «. Vpf. 240. Go



de Steng een Elle, fommig maar een halfVoet IV.

hoog. De Bladen zyn Wollig , zo wel als^i^^^'

de Kelken ; de Bloemen klein en Goudgeel, Hoofd,

Uy bevat een Melkachtig Sap , dat bitter is^^'o'^»

van Smaak.

(2) Woldiftel met Lancetvormige onverdeelde
j^j^y^^

getande fpitfe Wollige Bladen en eenzaa'^^'^^.^f^^^^.^

me Blmmen, digc.;

Deeze is omtrent ook een Elle hoog in de

Leidfe Tuin uit Zaad geteeld , dat , onder den

naam van Grys Muizen - Oor van Ragufa , aan

den beroemden H e r m a n n u s uit Italië was

gezonden. Hy hadt een zeer getakte Steng en

was geheel met een Wollig Dons , gelyk dc

voorgaande , overtoogen.

(3) Woldiftel met langwerpig Eyronde eeni-

germaate getande , gewalde Bladen en Tii^-Gewoide,

kige Bloemjleekn,

Meer gewold zouden de Bladen van deeze

fchynen te zyn , dan die der voorigen. Ook
merkt Dilleniüs aan, dat dezelve, zo wel

als de Steng, met eene gekrulde gryze Wollig-

heid

Herm. Lugdl>. 67Z T. 673. MUL. Ie. 97- T. 146- 2.

"

(i) Jndryala ?<A. oMongo- ovnis fubdentatis &c. Am.

Aeai. IV. p. 2gs. Hieracium Mant, toraentofum. Dill.

£lib. i8r. T. uo, t'. 180. MiLL. It. 97. T. 146. f. I.

II. DEEL. X. STUK.
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IV; heid zo digt bekleed zyn, dat men geen Ade-

Mfdeeu ren kan zien. Het Kruid , uit de zelfde Land-

HooFD- ftreek afkomftig, heeft de Bloemen taamelyk

STOK. groot en bleekgeel, waar op Wollig Pluis volgc

^F.iaak als in de voorigcn.

H Y O s E R I s. Zwynenflaa,

Een naakte Stoel; de Kdk byna egaal; het

Pluis Haairig en gekelkc , maakt de byzondere

Kenmerken uit van dit Geflagt , waar in negen

Soorten voorkomen , naamelyk

A, Met de Stengen naakt.

1. (Ij Zwynenflaa mzt eenbloemige Stengetjes ^

fjtfda^
/^iwiffc^fge Bladen en naakts Zaaien,

de. (2) Zwynenflaa met eenbloemige Stengetjes

;

nJIata^ en gladde gefchaarde hoekig getande Bh-
ccftraai- ^gn, die aan de tippen gefnipperd zyn.

Van deeze twee verfchilt de eerde , die op

de Bergen van Italië en Opper- Oostenryk

groeit,
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groeit , door de Zaadcn , die geen Pluis heb- IV;

ben , van de Paardebloemen. C o lu m n a '^^J"'^ •

uoemtze Stinkend Hüvikskriiid, Michelius EIoofd-

heeftzezcer fraay in Plaat vertoond. De an-s^uK.

dere, in Spanje, Languedok en Provence, opj^'^fj"'*

de Velden voorkomende, heeft de Bladen aan

't end Straalswyze verdeeld , waar van de

bynaam. Anders is zy byna van de zelfde ge-

daante.

f3) Zwynenflaa met eenUoemige Stengetjes , ^j^j^;^^

en byna yieezige gefchaarde hoekig getan-

de Bladen,
^^^^^c,

In de Levant is deeze door Tournefort
gevonden , die hy Griekfche Paardebloem noemt»

Dezelve heeft dikke Sappige glanzige Bladen,

paarfche Steelen , die wat langer zyn en hoe-

kige Kelken. De kant-Zaaden zyn naauw-

lyks gepluisd.

(4^ Zwynenflaa met eenUoimige Stengetjes ^ ^^-^
ruuwe Bladen en gepluisde Zaaden, rJuwc.

Op

(3) Myojiris Scap. unifl. Fol. mnclnatis &c. Dcns Leo.

nis Grxcus, Fol. Etyfirai ctasCs et fucculentis. Toürnf.

Cer. is.

(4) HyofirU Sc3l>. unifl. Fol. fcabris , sem. pappoGs.

Cliff. 38«. R. Lugdé. JZ7. N» 3. Deus Leonis minimal

FoU hiifutis 5ic. Raj. SuppL ^7. Hieracitxm niiniroum

rupitum, Tiagopogoni capitwJis. BoCC Mti/l II» p.
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IV. Op Sicilië werdt dccze door Boccone

^^x?^'
waargenomen , die de Bladen niet gelyk de

Hoofd voorigen glad , maar een weinig ruuw heeft,

STUK. zynde een zeer klein Plantje , dat voor 't ove-

V^i^^v-
rige insgelyks naar de Paardebloemen of het

r> Muizen -Oor gelykt. De Zaaden zyn met

een ruuw randje, en een Pluis van Baardjes,

(5) Zwynenflaa met eenbloemige Stengetjes

en Lancetvormige Lierachtige gladde Bh'
den.

Deeze Virginifche, ook een klein Kruidje,

heeft geknotte vierhoekige Zaadjes , met een

Haairig Pluis gekroond, binnen 't welke eenige

witte Schubbetjes voorkomen.

(6) Zwynrnllaa met verdeelde naakte Sten-

;

getjes en verdikte Bloemfieeltjes.

Dit Plantje mag wel het Kleintte in dit Ge-

flagt genoemd worden, alzo het met Stengetjes

voor-

() LiNN. Syjl, Hau fes. XIII. vergelyk BekkheV, Tab;

(5) Hy»/eris Sap. unifl. Fol. Lanceolatis Lyrütls glabris.

Cbon. ytr£. 1. «O. II. 114. Dens Leoais parvus Flore Autco.

(6) Hyoferh Caiile divifo nudo , Pedunc. incrsjfatis. GORT.
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voorkomt van naauwlyks anderhalf Duim lang- IV-

te, zo GoüAN meldt. Tabernemont xjjf*^

zegt van niet veel boven een Handbreed, maarHooFD-

H A L L E R maaktze een Span ofeen Voet hoog j*^"'^"

doch geeft 'er tevens Bladen aan, die ovaal^^JJ^""*
zyn en het aangehaalde van Baühinüs heefc

dezelven rondachtig ; *t welk myns oordeels

niet het minfle mee de Afbeelding van Ta-
BERNEM ONT ANUS ftrookt. Dc Blaadjes

,

immers, gelyken naar die der Paardebloemen

of van het Havikskruid ; zynde langwerpig mee
Tandjes op zyde, doch caamelyk breed, byna

als die der Madelieven, zo Clusius aan-

merkt, ja zelfs een weinig langer. De Sten-

getjes, zegthy, zyn hol. Bladerloos, Takkig

en verdikken aan 't end , maakende ronde Bloem-

Hoofdjes waar op Pluizige Zaaden volgen. Ray,

zegt, dat de Zaaden ongepluisd zyn.

Op drooge Zandgronden in Europa komt did

Kruidje voor , doch niet algemeen. In Hol-

land valt het , inzonderheid aan den Duinkant

,

overvloedig. Toürnefort hadt het by

Meudon omftreeks Parys gevonden, doch wift

deszclfs Kenmerken niet [*). Dilleniüs
heeft de Bladen , met haaren Kelk en gezwol-

len Steeltje , in Plaat vertoond. Hy merkt aan,

dat het Hyoferis genoemd wordt, om dat de

Var-

C) llerb. VI. fw. Peris, p» 471,
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IV. Varkens zeer gretig naar 't zelve zyn» Het
''^^5^^^* geefc, gekwecft zynde, een bittere Melk.

Sïi?' B. Met ODgebladerde Stengen.

VII' (?) Zwynenflaa met Eyronie gladde Zaad-

£dfpnlL hoofdjes; de Steng Takkig.

Gladkop.

P'S«' (8) Zwynenflaa met Eyronde Haairige Zaad»

Rhlz^io. hoofdjes ; de Steng Takkig.

Uidest

^Ruigkop. Zwynennaa met Eyronde ruuwe Zaad-

^ IX. hoofdjes ; de Steng Takkig.

fchc." Deeze drie Soorten, waar van de eerfte de

Hedypnois is van Toürnefort, komen
daar in overeen , dat zy een getakte Steng

hebben , met langwerpige getande Bladen , die

aan den voet vvcl fmaller zyn,doch nictremin de

Steng en Takjes omvatrendc , meer of minder

Haairig ; de bovenlte Blaadjes ongetand. De
Bloeniltcelen verdikken opwaards

, gelyk ia

»ac. facie Hedypnois. Lob. Ic 239. He

TOORNF. In/l. lii

O Hyoferu Fm*, ovatis PiloGs, Caule

na Fruaib. Globofis Pilofn. H, Uff. *4«'
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ïfi de laatstgcraelde. Voor het ontluiken knik- iv.

ken de Bloemen. Dc Kelken beftaan uit krom- ^^^f^
mc Schubben , in de tweede gehaaiid , die na Hoobd-

't bloeijéü 5Sig fluiten tot een Eyïond Bolletje
^"^J^'»^,^

of Vrugt, die kromme ^aaden bevat, waar van ^^SsT^,

de buitenften flegts met een randje , de binnen-

flen met een Pluisachtig Kelkje gekroond zyn.

Voorts zyn zy aileii jaarlykfe Plantjes in deZui-

delyke declcn van Europa , op dorre plaatfen ^

^n de Jaatile op Kandia voortkomende.

S E a I O L Ti. Héazénkool.

Om dat dc Stoel Kafïïg ïs zyn de meeste Soor-

ten van dit Geflagt Aclmophorus door den Heer

Vaillant getyteld, dat Kafdraager zou be-

tekenen , doch waar van de Duitfchers , ik

weet niet om welke reden , Kugeltrager ge-

-maakt hebben C*)» Geen van beiden my be-

haagende geef ik 'er den naam aan , welken fom-

migen aan den Ganzen -Diftel 'geeven , niet

willekeuriger zyndc dan SerMH, dat Cicöreitje

zou betekenen.

De overige 'Kenmerken zyn , een enkelde

Kelk en het Zaadplois ccnigermaatc Pluimach-

(*) Mooglyk heeft lennnd , der Gtiekfchc <

ïaakn onkundig , 't woozd Balt
y
(Cluma) ^ 't w

LA NT gebruikt, voot Balie (een Kogel; gcnom

i , dat A^hyrcpborui

Ee
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IV. tig of Hiairig, De vier volgende Soorten ko-

^f^^ men 'er in voor.

TUK. (O Hi^z'^nkool, die glaiachtig is, mei Jiomp

^
Eyronde getande Bladen,

Sdach' (2 Haarenkool . die Jlekelig is , met jiomp
ige*^ f:yronde weifiig getande Bladen.

^/"- Cs) Hanzenkool, die ruig is^met gefchaarde
^Sjciiiaan-

Bladen»

Crij/Tj. (4^ HaazenVool. die brandt smet getande Bla-

dtn-, de Steng Takkig.

sundcn
Deeze vier Soorten groeijen alle in Italiö of

ie.'*" 'daaromflreeks. De eerfle vdlc op Karidia, zo

wel als de derde , die daar van den bynaam

voert : de tweede cn vierde op Sicilië. Het
zyn

(i) SeritU latTlascula Fol. oboratii deatatis. Sy/l, Nat.

31. amplis. Raj. Suppl, 144. R. Lugik

, Fol. obovatis fubdentatis. Hypochoe-

H. Clif. 5 Upf. 240. Achyrophor*

utf. Hieracium jEthnenfe minimutn

cufo, H. Catk.std.

, Fol. tunciiiati». Achyroj»b. hiif. I>«nt

Hypochocxis achyiophoiBJ. GOUAW Mnsp,
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f:yn Jöarlykfè Plantjes van weinig hoógte-, ten IV.'
^

minfte de twee eerften , die in Bladen veel daar Jjf^
'dé Madelieven gelyken ^ zynde de tweede op Hoofd-

den Berg ^thna waargenomen» De twee an- ^pj^^^.^

deren hebben Blaadjes j byna als die der Paar- a^^^^
'debloemen , beiden ruig , doch dè laatfte heeft

puntjes als der Erandenetelen ; zo dat mén 'er

'de Handea , als 't ware , aan brandt. Ook
zyn de Schubben van den Kelk bezet met ftee'

l^eöde Doorntjes.

H Y p O c H ofe R I JBiggenkmid^

Volgens den Griekfcben naam en de aanwyzing

Van T A B E R N E M O K T , dic zegt , dat men
'de laatlte Soort Ferckïeinh'atit noemt, geef ilc

aan dit Geflagc den naam van Biggenkruid. 't ^

Heeft mede een Kaffigen Stoel , de Kelk 15

•eenigermaate gefchubd en het Zaadpluis Piuim-

achtig. Men telt de vier volgende Soorten.

(i) Biggenkruid, dat een enkelde
, gebladerde, r.

eenbloemge Steng heeft; de Bladen Lan» ^^Jtnltl!'

tetvormig met Tcmdjes.

Op de Savoifche Bergen groeit deeze, die

zeer hoog is van Gewas en Bladen omtrent

als

(1) HypocbmU Caa'c fimplici Foliofo unifioro &c. Sy/t,.

A"«t. XII. Gen. j.iS. p. 526. f^eg. XIII. p. 6oi. Hierac. lati-

fol Pontanum puealt, gltbi. &c. Bocc, //i»/, n, j-jg. T.

ËC 2
ZI. D££t. Z« STOK*
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IV. als der Endivie heeft, zo dat zy naar dezelve

^''x"^ veel gelykt.

Hoofd-
STOK. (2^ BigG^erikruid met de Steng byna naakt,

. een enkelen Tak hebbende , en Eyrond lang-

^aZiata! werpigc y onverdeelde, getande Bladen.

Dece Soort is , onder den naam van Alpifch

Havikskruid met getande Bladen en een groote

Bloem, door Haller afgebeeld. Zy groeit

niet alleen in Switzerland , maar ook in Pro-

vence en Larguednk, zo wel als in Sweeden,

op koude drooge Bergvelden. In Rusland, aan

de Rivier Strelnaja , is dit Kruid , zo op hooge

Oeveirs , als in Bosfchen , zeer gemeen. De
Stengen vallen 'er fomtyds honger dan een

Elle , zegt de Heer deGorteu; de Wor-

tclbladcn zyn langer dan een Span , get ind cq

"behalve de Roestkleurige Vlakken dikwils aan

'c end Roozekleur getekend. De Bloem is

groot cn byna Zwavelgeel. Somtyds heeft het

,

volgens G o ü A N , de Bladen Vinswyze ver-

deeld. Meestal gtlyken zy naar die van En-

divie, doch zyn ruig en ruuw. Het komt op

de Bergvelden in Duitfciland ook voor met

zwarte Vlakken, zegt Haller, die het by

(i) Hypcehxrit Caule fubnudo, Ramo folitatio «(c. Ti.

El-

XIB. Par. 2J9. H. Clif. 315. R. Lugdi.

ï'. dentatis , Fl. magno. C. B. Pin, 1 28.

Hdv. 7«o. T. 14. Helv, indaat* Tab, I.
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Elbingeroda dus gevonden hadt. Hy geeft 'er IV.'

een Steng aan, van een Voet tot eenEIIe hong, '^^'J^f^*

die meest eukeld voorkomt , zonder zy • TaJr. f-iooFD*

Het heeft de Zaaden rimpelig, de Kelk-Schub-

ben ruig cn zwart. Van het Blommerjo is door f^'^J^'"*'

den Heer B e r k h e y , tot een voorbeeld van

bet maakzcl der Tongbloemigen C Semiflosculo-

fi ) een zeer fraaije fterk vergroote Afbeel-

ding gegeven

De Duitfchers noemen dit Kruid Her^?a cojla,

7ept Ha LLER en gebruiken het in Borstkwaa-

len a)s ook tegen de Teering. Het wordt 'er,

by fommigcn , voor de Jrnica gehouden. Ook
wordt het, wegens de gemolde Vhkkigheid,

wel met den naam van Pulmonaria beftempeld»

De Bladen worden , in Smaland, djt totSwee»

den behoort, alwaar men het Fibler noemt, als

Kool tot Spyze gekookt. Den Paarden is het,

verfch zynde, zeer fmaakelyfc.

(3) Bjggcnkruid dat gladn, vist langwerpige Tit.-

gefchubde Kelken een Takkige naakte Steng
^^J^li"^''^

en Tandswys uitgehoekte Bladen* ^Giadbis-

Somraigen verwarren dit met de Kleinfte

Zwy

(V In zyne nisfen. Tah. 4.
^ . . ^ ^

Ih DEBt X. SlüK.
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IV; Zwynenflaa, voorgemeld, dewyl het ook

^'xxf Bloemfteelen opwaards verdikt lieeft en 'er in

Hoofd- Geftalte naar gelykt De Bloempjes zyn

hier zeer klein , de Kelken hebben ghddb

Kceiwyv!- Schubben en het PI^is der Zaadea van den
*'^* Omtrek heefe geen y van \ midden een StaiHt-

metje. Het groeit in Deenemarken , Duitfch-

iand en de Nederlanden , zo de Ridder aan^

iv.^^.^
(4) Biggenkruid mt gefchaardeftompe gladda

ÊLTa! Bladen, een Takkige naakts effme Sieng

«u^*^"" Schubbige Bloemjleelen^

Dit Kmid is alom bekend en komt in de

Zandige Velden van onze Provinciën veel

voor. Het onderfcheidt zig meest door zynen

Wortel , naar dien der Paardebloemen veel ge-

lykende , wel een Vinger dik cn een Voe^

lang. Tabernemont acht dat het de ech-

te Hypochceris zy van T n e o p h r a s t u s die

doos

(*) Dit knn oirzaalc zyn van het vcrfcliil ten opzigt van

de grootte van 't Gewas, en van het Pluis de: Zaaden , waai;

ik bladz. ^ii, vangefproken hel).

U) Hypocèaris Fol. runcinatis obtufis fcabxis Sec. Gort.

Xelg. 2ï5. Itgr. 116. GqoAN AUnsp. 4^7. GEB. Prev, ^73.

FI. Sutc. lU N. 709. H. Clif. 3 86. R. Lugdi. jtj. N. 3-

Hi'er. Dentfs Leoni» foüo chtufo majiu fabafpcto

bulbofum. CL. P;K^iZ7.Prodr.6i. Hieiacium longius ra-

H'«. 7. TA5E,HW, H^l. Hypochsetis Porccllia, TAB.



door denzelven met de Endivie , Cicorey eu IV;

faardebU 'Cmen , onder de Morslcruidtn g' ttld ^J^f^»
wordt, 't welke, zegt hy

, nog meer daar uit Boofu-

blykbaaris, dat het voor de Cicorey in bitter-
"^^^^^

beid wyke. SomtyJs verdeelt zig de Wortel ^'^'/j,.'"**

uit een hoofc' , tn zocfi KiiODbelige Wortels

van zig, r,Hyk du Aff »dil!en ,en du is het Bol-

wortelige Havikslruid, mei Paardeblocms - Bla-

den , van 13 A u H I ^ u s. De Bladen zyn vaa

boven wat Haaing, ru .o; of ruuw, van onde-

ren Wollig, zagt of glad , en even zo in 't ron-

de op den Grond uitgefpreid. Daar tusfchen

fchiet het een getakte Steng , dikwils een half

Elle hoog, doch ook laager. De Bloemen val-

len kleiner en grooter, geelachtig van Kleur,

maar zeer vol van Blommetjes, die aan de tip

diep in vyven gefneeden zyn. Het Zaad is

ovaalachtig , lang en geilreept , met lange Bor-

ftels, gevat in een wit, geftaart, hol Schub-

betje. Het Kruid geeft een bitteren iMeik, naar

Heulfap Hinkende (*).

L A 1» s A N A. Akkerraoes.

Een naakte Stoel; een Kelk die gekelkt is,

hebbende alle dc binnenfte Schubben geHeufd

©f Pypachtig. Dus komen de byzondere Ken-

merken van ditGcflagc voor, waar inde vier vol-

gen-

() HALL. lUlv, inchdt. I. p. j.

Ee4
M. DIIL. X.SIOT.
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IV. gende Soorten, begreepen zyn , zee? in de Vrugt

^^xf^ verfchillende.

sTu*. (O Akkermoes met de VrugtMken hoekis:;-

I. de Blpemjteeltjes dun en zeer Takkig,

Gemeen? üoor geheel Europa, wederom , is dit On-.

kruid gemeen , komende dan* hier dan daar,

doch by ons meest aan de Wegen en op Stee-

nige Gronden , ook dikwils by Puinhoopen

«roor. Het wil nogthans ook wel in goede

vette, vogti[;^e Gronden groeijen , als wanneer

het wel drie Voeten hoogte bereikt. Het heeft

een Takkige Steng, de ondcrfle Bladen aan

dezelve, ( want het heeft geene Wortelbladea

gelyk de voorgaande Kruiden,) zyn Lierachtig

gevind, aan 't end rondachtig ,
glad , van Kleur

donker groen ; de bovcnflc Lancetvormig ge-

tand; de Bloempjes klein en geel, Pluimswyze

getuild.
^ De Lampfcma of Lapfana was by de Ouden
een Moeskruid , dat P l i n i u s onder de Wils.

de Kool plaatst , zyndc wcekmaakendje en Af-

gang verwekkende. Hierom noemen fom-

migen het ook Akkerkool of Ryn-Kool, en

MUlich, dewyl bet Melk geefc:. óo<;h dit heef?

(i) LMpf*»a cm. Tiück. anguhtis 8fc. S>A Xar. KU,

Gen. S19. p. T^'^- XII. p. ési. Gort. Belg- ^26. Oed.

Dan. 500. GouAM Mtn-p. &cc. &c. Soncho affinis Lap-



het met byna alle de Kruiden der voorgaancïe l^f,

Geflagten gemeen. Ook fchynt het geenszins ^^^l"^^
de Lampfana der Ouden te kunnen zyn, dicriooFo-

voedzaamer was dan de Patich, zo D losco-'J"'^'^.

RIDES fchryfc. Onder 't Gemeene Volk gc- ^^JJltu
'^

bruikte men dezelve tot Spyze. Ik heb daar-

om evenwel den naam van j^kkermoes verkoo-

zen. Sommigen noemen dit ons Onkruid Pa-

pillaris , om dat het zeer dipnltig is tot het ge-

neezea van zeere Tepels.

(2) Akkermoes met de Vrugtk^lken, platachtig
^

rond en Jlomp ; ongepeld. ZaLtha,,
Wcactig.

Onder den naam van Zacintlia m:iTikiQ de

vermaarde Tottrnefort een Geflagc van

dit Kruid , dat inderdaad zonderlinge Zaadhuis-

jes heeft. Het is desveegen Wrattig Cicorej,

by Matthiolüs, genoemd geweest : want

dezelven vertoonen zig als Wratten. Zy bc-

llaan uit verfcheide in 'c ronde geplaatfle Doos-

jes , ieder een Zaadje bevattende dat gepluisd

is. Het heeft de voorkoming byna van Cico-

rey ,wac het Loof aangaat ; de Stengen zyn ge-

gaffeld , geftrecpt en flyf , van een Voet tot een

Elle

(2) Lapfana Cal. Fruifius toruIoGs denrcsfis &c. GOüAN

Monif,. 417. GfR. Prov. 1:3. R. Lugdk Hl. Chondrilla

Verrucaria Fol. Cichorei vitidibus. C. B Pi», no. CicH.

Verr. CtUS, Hijl- il. p. 144. Zacintha. TO'JRNF. hfl. 47Ö.

T. 109.

Ee 5
II. Deel. X. Stuk.
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ÏV. Elle hoog : de Bloemftfel'.n verdikken aan *t

^''xx^^ en- ; maar de Bloemen 7yn geel, van buiten

Hoofd rosacl-tig. Oe naam Zacintha naar een der

Grieklche E''anden , oudtyd^ Zacynthus^ he-

Vui^-iyve.dendaing^ Z-nte genaamd , en onder 'i Vene-

tinanfch Gebied; was reeds ren tyde van M at-

T H 1 O LUS bekeini. Het ejroeit ook omflreeks

LivornOj verder in Italië en de Zuidelyke dee-

len van Vrankryk.

iiT. (3^ Akkermoe^!, dat de I^rngrkelken 'nan alle

frdf^^ kanten uitgebreid heeft y met Elsvormigjs

Gcfteind, Straalen ; de Stengbladen Lancetv&rmig

onverdeeld.

Onder den naam van Gejlernd Havikskruii

komt deeze by dc Authe']''en voor, wegens de

Zaadhuisjes. Het groeit in Languedok en Pro.

vence als ook in Italië, zynde een Jaarlyks

Kruid , gelyk de twee voongen , en byna van

gelyke hoogte. De Steng is verdeeld en heeft

LaEcetvorraige grtande Bladen , maar die by

den Grond zyn uitgehoekt en fomtyds Vins-

wyze ingefnecdcn,

(4)

O) Lcp/me Ca!. Fruft unaique patenti'-us Sec Gk«.
Prov. 173, GOUAN Ahyi>p 4'7. H. Upf s+j. Hier. Siliqu^

falcatd. C. B. Pin u8. Her. Stell.tum. J,
B. fii/I. H. p.

1014. Rhagadiotus ToiiKNF. IkjI. +79. X. 27*' Hiei. Nai-

boncnfe falcama. Lob. ie. z^»^



S V N G E K E « I 443

C4) Akketmoes , dat de Frugikelken aon alle IV.

kanten uitgebreid heeft, met Elsvormige'^^^^f^

Straalen ; de Bladen Lierachtig. Hoofd-

By Gerard fchynt dit als een Verfchei- iv.

denheid van 'c voorgaande aangemerkt te zyn.

Het groeit in dc Levant en ftrek: in Italië
to^Levantrch

Verfnapering , wordende raauw als de Cicorey
*

gegeten ^ zo Balkiwus meldt. Tourhe-
FORT hadt van het voorgaande, onder den

naam'! van Rhagadiolus, een Geflagt gemaakt,

gelyk uit de Bladen der aangehaalde van Lo^
BEL blykbaar is* De Zaadhuisjes of Vrugiea

gelyken naar Vogclpoocen. Het wordt, in Ita-

lië, Ragaggiolo geheten,

Catananche. Dwangkruid.

Gedagte Kruidkenner maakte ook, onder

den naam van Catanance , een Geflagt, dat de

volgende Soorten bevat. Die naam was door

PioscoRiDEs voor een Kruid , dat in Min-

nedranken kwam , gebezigd : maar welke Plant

hy daar door verftond is duifter. Evenwel ver-

taai ik het derhalve Dwangkruid (> Misfchien

C4; Lcp/oKa c

an* folüs* TOUBI

l. B. Hiji. II. p.
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17. is de Franfche naam Cupidone , welken V a i z,*

LANT gebruikt, daar van afleidelyk. Voor
Hoofd den Duitfchen naam Rasfdkraut (*) vind ik
•TUK.

gj,gjj reden.

F^i'w- Kenmerken zyn : een Kaffige Stoel; een
'ï* gefchubde rappige Kelk : het Pluis een Kelkje

maakende dac uit vyf Borfteltjes beftaat. Drie

Soorten komen 'er van voor ; als

1. (i) Dwangkruid met de onderjle Kelkfchubbsn

De Blaauwc Bloemen onderfcheidcn deeze

Soort, welke op Steenachtige Heuvels en Ber-

gen in Provence en Languedok groeit. De Ge-
ftalte is als, die der Condrille, het heeft Bla-

den als van het Hertshoorn kruid ; de bovenden

fmal mer Türdjes. De Steng is Takkig, en

de Bloemhoofojes gelyken zeer naar die der

Koornbloemen. Het Zaad is in Schubbige Ke-

gelachtige Knopjes vervat.

(a) Dv.arf»kru{d met de onderjle Kelkfclmbhen

Lancetvormig*

Dit,

lat^MKche Fquamit Calyc. inrer!(

11. Gen. 9»o. p. 517- I^'g-

Lugib GOÜAN Morsp. 413
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Dit , dat zig door Geele Blo?mcn onder- IV,

fchcidt, grocic in Spanje by Corduba 7cid de
"^^J"*^

Ridder. Zyn Ed. becrckc 'er toe het Kruid , Hooiro4

dat Alp IN üs afoeeldt , en welks Zaad die^'^"^-

Authüur van Kandia hadt ontvangen : des men f^tif^*
zou mogen onderftellen , dat het op dit Eiland

voorkwam. De Bladen ge'ykcn naar die der

Smalle Weegbree en hebben fomLyds drie Rib-

ben. De Steng beftaat uit dunne Takjes en de

Bloemblaadjes zyn van buiten Pluizig , zegt

GoüAN, gelyk in de voorgaande Soort, die

overblyft, maar decze is een Jaarlykfch Gewas,

Hier zyn de Bladen groen en buigzaam , in 'c

voorigc grys en broofch.

(3; Dwangkruid mst gefnipperde Bladen»
O'JIlw»

De verftandige M il l er maakt dit tot eeoe Griekiciu

Verfcheidenfaeid vaa het Geelbloemige. Het

werdtdoor To urnefort, in zyne Levant-

fcheReistogtjOp 't Eiland Naxia gevondenen

totdeScorzoneeren betrokken. Het Loof fchynt

my meer tot de eerfte Soort dan tot de tweede

be-

B.. £,1»?^ &C. CMinanche lutca. VAHL. utf. Cbondrilla

(si cL...cbe VO^. '"'g
Lc?sr.Vlu et mrV«ffll'

"aiie Ijciaiatis. Tournf. Ctfr, li, Uhx l. p, T, aïj,

UvOSU., X. STUfti
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.
iV. bctrekkelyk te zyn en dc Geftaice tot geen van

^^JJf'-bciden Het iJaad heeft een Borlleiig Kuifje^

Hoof'd- gelyk de anderen.

r-^iZfi'
C I c H O R E u M. Suikerey.

De Sroel is eenigermaate Kaffig , dc Kelk gc«

kelkc ; het Zaadkuifje omtreiiL vyftandig en

flaauw Haairig , in dit Geflagt , 't welk het

bekende Kruid vaüdeezen naara> endeEndivie^

ais ook nog een andere Soort bevati

C'Ifl eum
Suikerey mt gepaarde ongefteelde BIoB'

jnt^bZ'! men, en gefchaarde Bladen-.

Het Wilde Kruid, dat men by óns Cicorey

of Suikerey , in 't Franfch Chicórée , in 't Hoog*

duitfch Wegwart noemt, komt in geheel Euro-

pa, als ook in onze Provinciën, op vccle plaat-

fen aan de Wegen , in Koornvelden eo op on-

gebouwde Gronden , voor.
.
Gemeenlyk heeft

fiet blaauwe , doch ook fomtyds witte en zelfs

bleekroode Bloemen. Van deeze zyn de Wor-
tels j het Kruid, de Bloemen en Zaaden, op

fom-

: fimpllcl. H. cm 3 89. R. LugiB>.

amm. C.B. Pin. iz6^ Intybus fylveftr.

fylveftre, Pictis. DOD. Ftmpt, S<
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fommige plaatfen in Geneeskuadia; gebruik en iV,
^

worden beter geacht dan die der Tamme Sul- ^'xk!^^

kerey , welke men in Tuinen of op Akkers ciooFö--

teelt 5 inzonderheid de Wortels , o-n dat de-
'

J^^'''^,,.^

zeiven bittcrer zyn. Derzelver Sap cn Ar

kookzel heeft een weekmaakende , ontbirj'^ende

en zagtclyk prikkelende eigenfchap, des het in

alle Slymige Verrtoppingen der Iir^cwandcn ,

inzonderheid der Dtrmen , dien (tig is. Dus

kunnen *er ook Aflocpende Koortfen , gelvk

men wil, door genezen zyn. En, om die zelf-

de reden > is de W^tel in Meydranken , tot

Bloed/.uivering, als ook 'voor Benaauwdhedea

van Luiden die veel üil zicLen of llcrk du-

dcercn, nuttig. Het Kruid , inzonderheid jong

zynde , komt -den Wortel in kragt naby ; de liloe-

men, waar van een Syroop gemmkc worde,

werken flaauwer en de Zaaden worden onder de

verkoelende geteld.

De Cicorey wordt als de voornaamfte ain-

gemerkt van alle de Melkgeevende I-*lanten,

die tot de Tongbloemigen behooren
; gelyk de

Boksbaard, Scorzoneere, Melkdiftel, Haviks-

kruid j Candrille, Paardebloenen , cd anJeren

reeds befchreeven, Deeze allen heeft dc ver-

maarde Vaillant in^tFranfch voor-efteM,

onder den Hoofdnaam van Cichoracées , dat is

,

Cicoreyacütige Kruiden C*)* De Wortels der

Tr-m.

(») Zonderling is 't, dat de Mdkgccfcndc Hiutei in de
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!V. Tatiimc , die iti de Moeshoven en Akkers gezaaicJ

xxl^**
wordt , komen hier onder den gemeenen naani

fiooFD- van Suikerfén ter Markt, en worden ook wel
STUK. gekookt tot Toefpyze gebruikt , doch zyn door

hunne Bitterheid onaangenaam. Het Afkook*

^> zei heeft een geele Kleur en is uitermaate bit»

ter. De Paarden laaten het Kruid onaangeroerd,

dat , in 'c wilde groeijende ea bitterer , de Cla*

den dieper ingefneeden heeft , dan in de Tuineii

gekweekt.

tkllreum
<^''^"rey met eenzaams gefieelde Bloemen

fkmi'
onverdeelde gekartelde Bladen*

Schoon dit Kruid , dat men Ëndivie , in 't

Latyn Jntyhus noemt , in hét gemelde niet al-

leen, maar ook door de breedte der Bladen en

door de Gcftalte , van de tamme Cicorcy zelfs

Veel verfchilie , zou het nogthans wel door

Kwceking daar van afkomftig kunnen zyn Nie-

iHand weet, teü minfte, waar de Endivie haarc

natuurlyke Groeiplaats hééft Zy is nog-

cn in dc heeie deeleu des Aardbodems veelal Vergiftig

zyn. Mca vindt aldaar bynageenen van deezc Cicorcyachtige

Pempt. 634. Lob. Ic, 2}j. fi,
Endivia crispa. C. B. ƒ

De Heer iAG^viu heeft, in zync Oi/trv, Tab, i



S y N G È N E S I A: 4^5,

ihnrs een Jaarig , de Gicorcy een overblyvend iVi'

Gewas en deck wcl in de bitterheid der laatst-
'^'JJ**^

genoemde , maar heeft 'er veel minder van. Hoofd.

De Bladen der Planten worden byeen gebon-*"^"^

den , als bekend is , en dan krygt door 't fmoo
^f^^^^J^

ren het binnenfte Loof zyne malfchhcid, geel-

heid en zagthcid , die hetzelve fmaakelyk eet-

baar maakt. Hier in munt dc Krul-Kndivie

uit , welke de kanten der Bladen als Franje

heeft. Van fommigen wordt dit Kruid by ons

Jlndivie ^ by de Engelfchen Endive geheten.

Het heeft in de Geneeskunde, om dat het min-

der bitter is, minder gebruik.

(3) Cicorey vm een gegaffelde gedoomde Steng' m.
en ongejleelde OxelbLemen. Splno}^

Op het Eiland Kandia, en op Sicilië, groeit*^**

deeze Soort op de Zandige Zee -'Dninen, Zy
heeft den Wortel taamelyk dik en lang

, byna

als der voorgaanden , maar de Steng is Houtig

eti hard. De Bladen gelyken wel naar die der

Ci-

Hy wist ook de
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IV. Cicorev en zyn bitter , doch geeven geen Mdk*

^^^xk!" vallen vroeg af en vergaan , laatcnde dan

Hoofd, het Kruid , welks Takjes in tv?ce of drie Dog-
stok, uitloopen,als een ftekelig Heeftenje over.

Vefiwyw' De Bloemen zyn kleiner doch anders gelyk die

der gcwoone Cicorcy. Men wil , dat die Ei-

landers hetzelve, by gebrek, wel daar voor ge-

bruikt hebbeo.

ScoLY MÜ9. Varkens -Diücl.

Een Kaffigc Stoel , een gefchubde Stekelige

Kelk cn geen Zaadpluis. Dus komen de Ken-

merken van dit Geflagt voor , 'c welk de twee

volgende Soorten bevat.

sJ:.u, co Varkens- Diften

isevkktc.
Varkcra • Diflcl mst getropte Bloemen.

jjg^g beiden, in de Zuidelyke declcn van
spiiaafche. Europa natuurlyk voorkomende aan de kanten

(j) Scoiymu, Flor. folitatiis. Sy/i. Nat, X

17J. H. Cl,ff. J8S. Scol. annuus. H. U?f. *4

IV. p. 305. Scol. Thcophtatti Naxbonenfis. C

{x) Scoiymus Flor. rongeftls. Ger. Pnv.

Monsp. 419. MiLL. DiBs T. 219. H. CUff. S

li». Scoiymus Chryfinilicraos. CB. Pi»-

Hiip. Clus. utf. Catduus Cliryranthetno». DO
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ten der Wegen en Akkerlanden , noemt men ^ ïV;

"wegens de geelheid der Bloemen , in 't Franfch ^'^^Ö*;

Epine jaune ^ dat is Geele Diftel, maar in 't Hoofd-

Hollandfch Zwjuen-Difiel; zo ik in de Lesfen stuk.

van den vermaarden JBoerhaave aangete-

kend vind : om dat de Varkens 'er vet door

worden, Sch^^nt , echter, dat hy *er een

andere door verllaan heeft, zeggende dat die

in Duitfchland groeit : hoewel de naam over*

cenkomftig is en de hoedanigheid. Want hy

zegt 'er van, dat de Wortel lang is, een Vin-

ger dik 5 zoet en aangenaam van fmaak, die-

nende 'sVoorjaars in Vleefchnat gekookt tot

een goed Vocdzel. Gefchild zynde cn raauw

met Olie en Azyn gegeten , was dezelve een

Purgeermiddel (*_).

Is een Gewas dat een of twee Ellen hoog

groeit en volmaakt naar de Dillcis gelykt , heb-

bende een getakte Steng met veclc gcfchaardc

langwerpige groene Bladen , die aan de kanten

fterk gedoomd zyn met geele Stekels. In bei-

den loopen de Bladen langs de Steng af, doch

in de eerfte Soort hebben zy een Kraakbeeni-

gen rand en zyn glanzig , in de tweede ruuw-

achtig en eenigszins Afchgraauw» Hier komen

dikwils vier Bloemen by elkander voor, in de

ecrfle ieder Bloem op zig zelve, uit een mikjc.

De

f>) leif, Spur. de Plantu p. 137.

Ff a
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IV.^ De eerfte, die jaarlyks fterft , heeft de Bladen

^'xxf^' gevlakt en de Bloemen kleiner met Oranjekleu-

HooFD' rige Meelknopjcs ; de laatfte , die ovcrblyfc , heeft
"UK. dezelven tweemaal zo groot , met Meciknopjes

ï5R>te-van de zelfde Kleur. Ook is de Wortel dikst

in decze. Beiden worden zy voor den Scoly-

mus van Theophrastus gehouden.

De Tongblommige ( Semifiosculofi ) van dce-

zen Rangj dus befchreeven hebbende, gaa ik

over tot de Trechterbloramigen {Flosculoji ) 3

door den Ridder genaamd

B, Capitatu Kopbloemige.

A R c T 1 u M. Klislen.

In die Geflagt is de Kelk Klootrond , maar

de Schubben hebben aan 't end kromme Haak-

jes. Het bevat dcezc drie Soorten.

(i) Klisfen met Hartvtrmige ongedoorndg ge-

Jteeldê Bladen.

Zeer bekend is dit Kruid , dat alom aan

de



de Wegen, op Puin en Vuilnishaopen groeit, IV»

onder den naam van Klisfen , Klitten of Klai-

den, wegens de aankJeeving der ronde Zaad- Hoofde

koppen aan Kleedercn en alle Wollige ruigte.''^"^'

De Duitfchtrs heeten het ook Klette , deFran- ^'^^
fchen Gletteron, de Engelfchen Burdock, 'tvrék

van den Latyn fchen naam Bardana afkomftig

ichynt. De Sweedcn noemen het Karborrar,

Het wordt col': Lappa geb.eten ,en in 'c Griekfch

Ardtion , waar van de Geflagtnaam is ont-

leend.

Hoe dit Kruid dikke getakte Stengen heeft,

met dikke groote I'hden , die van boven don-

ker groen , onder wit en W'cW'v.y^ zyn, zal ik

niet o.nflandig i>cTchryvcn. Mi er aanmerking

vorderen dc Koppen, di(? men Klisfen noemt,

eerst met paarlche Blommetjes gekroond , vee-

volgens Zaad inhoudende.- Deezc komen foin-

tyds kleiner , fomtyds met eene aanmerkclyke

Wolligheid als düorvvevcn voor, welk laatfte

de Ridder daar van meende af te hangen , dat

het Kruid zync meest beminde Groeiplaatshadt.

Dus vindt men bet , met zulke Wollige Kop-

pen , aan de Vest , tusfchen de Muider ea

Weesper Poorten , hier te Amfterdam In

Duitfchland komt hec zodanig meer voor , dan

in Switzerland
,
gelyk de Heer Hall er zelf

hadt waargenomen. Maar de fchrandcre M i l-

L E R verzckiTt , dat die drie Verfcheidenhe-

den , met gladde , wollige en met kleine Kop-
pen , in de Tuinen ftand houden.



45i S AMINTEELIGE KeüIDEN.

IV; Hoe nadeelig ook de Kiisfen in Wol de&

^^xxf^* Schaapen en hoe laftig voor de Voetgangers

iooFD* door Wildernislen zyn , kan deeze Plant on-

der de nuttigen geteld worden. De droogc

^!'ef^y. Stengen' Stoppels, die in t't Vuur als Salpe-

'^n* ter knappen , gebruikt men, hier en daar , tot

Brandftof en tot Fakkelen, Nog niet in Bloem

gefchooten zynde , wordt het Merg, op fom-

mige plaatfen , raauw of gekookt gegeten. De
Wortels hebben den Smaak byna van Artisjok-

ken en zyn zelfs, gckonfyt zyndc, tot opwek-

king der Minnedriften dicn(iig, zo Lobel
wiU Ook werden zysdus, wel tegen deo Steen

en in de Roede Loop gebruikt. Door Desr

tillatie geeven zy, als ook de Bladen, een zuu-

ren Geest. Het Afkookzel derzclvcn is van

gro*)ten dienst , om door verdunning van hec

Bloed een zagte Zwectiug te verwekken , waar

door het fchadelykc uitgedrcevca wordt: ge-

lyk men leest dat de Polakken , met het

Lighaam in Mest begraven , zig daar door al-

leen van de Venusziekte geneezen zeudeo. Te-
gen Jichtige Pynen en het Voeteuvel kan die

Afkookzel» met behoorlyke warmhouding vaQ

den Patiënt en van het lydende deel, nuttig

zyn. Men vindt ook, dat het in kwaadaartige

hcete Koortfen met vrugt gebruikt zy. De
Zaaden geeven een Emulfie in 't Graveel dien-

ftig en zetten fterk het Water af. Niettcgen-

llaande haare bitterheid , worden zy van fom-

mig klein Gevogelte, tot Aas, zeer bemind.

(O



<a) Klisfen met afioopende Kanthaairig ge- IV,

doornde Bladen , de Wortelbladen gevind, ^^j?^
ds Stengbladen langwerpig Eyrond. Hoofjj- -

Dit Gewas , op de Alpen van Switzerland en n.

op de Ooftenrykie Gebergten groeijende , heeft p^jSatZ

loppcn bynaals de Klisfen, mee Puntjes , maar A'piictcw

zoiJdci- liaakj'.s. Hierom heeft de vormaarde

11 A,LL ER hetzelve betrokken wt de Difiels en

genoemd Zagte Dijisl, met de oj derlte Bladen

gefnipperd^de bovcnften geheel, de Kelkfchub-

ben omgeboogen (*;. De Heer Gmelin,
die het insgelyks in Siberië vondt

, geeft aan

hetzelve getropte Koppen ^ die Woldraaiende zyiu

Dceze Wol is het Pluis der ZaaJcn , dat de

Koppen of Kelken opvult ^ en daar buiten uic-

fleekt ; zo dat de Plant veeleer tot de Diftels

te betrekken fchynt; terwyl zy ook in 't Loof
weinig overeenkomst met de Klisfen heeft. Ieder

Kop

fi) Jiraium Fol. deciirrentibus ciliato • fpiaoGs &c. JACQ:

VirJ. 174. carduus moUis Fol. irais ladniatis. Hall. Heiv.

llel-j, ir.cho/tta genantnd , belchryft hy het onder den naam

van Card. iKcrmiSy Ftl, imis pinnatis
, fuperiorihus evüti'

laneeolatis , ferraih . /juamis Calycinis reflexis. Genoeg^Min

verandfciing , zekci , m de bepaaling van cene zelfde

Ff 4
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IV. Kop of Hopfdjc, uitgebrsïid, is wel twee D^ii*

^'xxf^ men breed. De Bloemen, zyn paarfchachtig ea>

Hoofd, hebben in Siberië een aarjgenaamen ReuJv (f),
STUK.

ni. (3) Kiisfen met Findcelige gedoomde Bladen,

D ftefr?'
Alpen der opperfte deelen van de KraiQ

'
*^'^**

vondt Doktor S co poli die Kruid, dac de

Geftaltc van den Haver - Diftel heeft , welke

men geaieenlyk Stekels roemt: een gekrulde

gedoomde Steng , omvattende Bladen aan de.

kanten gedoomd cn geftccldc Kelken , met Li-

niaal - JBorftclige , uitgebreide , kromme Schub-

Serratula. Zaagblad.

Van de Zaagswys' getande Bladen heeft dit

Geflagt den naam , terwyl het tevens een byna

Rolronden , gelciiubden j ongedoorndcn Kelk

heeft, waar door het van de Difteis verfchilt,

Het bevat de veertien volgende Soorten,

(i) Zaagblad met LUrachtig Vindealige Bh'.

^ZStru ^^" >
end - Fin grwtst , en gelykvormU

veiwciid.' ge Blommetjes,

Dee-

i Turcicum Mofchatum quodammod^

Cüff. 391. R. Luidi. i
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Deeze Soort, in 't Engellch Samvort, dac IV.

is Zaagkruid , in \ Hoogduitfch Schartenkraut ,
^ xx!^

in Franlch Serrette genaamd , voert den by- Hoofd-

«aam wegens 't gebruik dat men Vr van maakt,^"^"^*

Het groeit in de Velden niet alleen der Noot- l^uaUu^
delyke maar ook der Zuidelykc en middeldee-

Icn van Europa. Het hetft een regte Steng van

byna drie Voeten hoogte, boven Takkig, en

Bladeren , die ten deelc geheel , ten declc

Vinswyze gefchaard zyn, doch allen op deHan-

ten met Tandjes» ; waar van de naam. Drie Ver-

fcheideoheden , ten dien opzigte, zyn by TA'
EERNEMOvNT vcrtoond , wuar van de eene

alle Bladen geheel als die van Betonie, de an-

dere alle Bladen gefchaard , de derde dc onderu-

iten geheel en de bovenden verdeeld heeft (*^»

Op den top draagt het een Bloemkroon tje, dat

uit Schubbige iCelken bcftaat , de Bloempjes

bevattende , die paarfchachtig , doch ook wie

van Kleur zyn. Hier op volgen Zaadjes met een

bruin Goudglanzig Pluis.

Men acht dit Kruid een Wondmiddel te zyn

,

tegen V^illeD en Breuken dienüig : doch \ is

Fe.npu 4i. LoB. U, 534- Jacen qui Serttltula vulgo. TOüRNF,

Ir.ft. 444.

{*) De Heer Tmunberg heeft in Japan ccn Kruid ver*

zameld , daar hy den naim van Serratula tinfleria san

geeft, Dc Bla:ien van 't zelve vind ik wel gefchaard
,

maat niet gckirtc'.d ol met Tandjes, noch ook met Haair-

rjcs. LiNNiEUS fc!u-yrt thans, wegens de fytihcid dcrTand-i

>csr , Ftlia ciliara aan dcczc Soort toe. '

Ff 5
II. DKEL. X. STUK»
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IV, meer ia gebruik tot Verwen , geevende met
Afdeel,

jyjjj ^^^^ fthoon geele Kleur, die mei blaauw

Hoofd- in groen verandert , becer dan de Wouw of
STUK. Erem. Het is een Kleur die liai d houdt. Van

'e Vee wordt die Kruid verfn.aad (*).

I,, (2) Zaagblad met Lierachtig Fïndeelige Bla-

cZ'7ta '
' grootst ; de Blomme-

qekioond. tjes aan den Omtrek Frouwdyk en langer.

In Siberië fchynt, zo wel als in Italië, die

Kruid te huisveften , dat naar het voorgaande

veel gelykt , maar driemaal zo groot is en door

de rand - Blommetjes verfchillende. Ook zyn

de Koppen Wollig, en dit kan naauwlyks van

de Groeiplaats afhangen ; dcwy! men het in Si-

berië op vogiige plaatfen , aan de kanten^
Rivieren, aantreft; terwyl het gewoone Zaag-

kruid een Bcrgplant is. Het bereikt dikwiJs eens

Menfchen hoogte, zelden biyfc het laager dan

vier Voeten. De Wortelbladen zyn , met de Stoe-

len, een half Elle ling> Men maakt aldaar van

deeze Soort insgelyks gebruik om Laken , Leder

en Linnen , geel te verwen , met byvoeging

doorgaans van Berkenbladen (4.;.

C3)
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, f3) Zaagblad met de Kelken eenigermaate ruig IV.

en Eyrond, de Bladen onverdeeld. ïlf*
HOOFBJ

Peeze Soort, Mpifch gebynaamd ,.om datmen- ^tüiü

opde meeftehooge Gebergten van Europa cn ^j"*,^/^

de Noordclyke deelen van Afie aantreft, komt ^/^g^
onder vcelerley gedaanten voor, zig door haare

blaauwe of Violette Bloemen onderfcheidende.

De Bladen zyn of zeer langwerpig als die van

Hondstonge , of brcedcr gclyk die van de Pa-

tich, waar van het dan den naam voert, fom-

tyds getand , fomtyds ongetand. Dus vindt

men het , als een Zagte Dijiel met Patichbla-

den, byBAUHiKus gemeld. Hier komt by,

het gene de Bladen byna zo fmal als Gias cn

wedcrzyds groen heefc , 't welk men Grasbla-

dig kan noemen. Van het Patichbladige geefc

de Heer Halier de Afbeelding (*) , die

deeze Verfcheidenheden ook in Switzerland

vondt , welken zyn Ed. onder den naam van

Gr-

Cynozlosj!fol{». Gmkl. uts.
'

f. SI. y, Lapathifelia. MOK

duus mollis Lapathi foliis. <

(*) Ktlv. inchoat. Tora. •

n. D^lU X, STUK.
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IV Cirfium met Eyrond - Lancetvormige getande^

'^'Jf van ODdg-en Wollige Bladen en ruige Kelken,
Hoofd- voorftelt. Gedagte Wolligheid , met de Han-

den daar afgcwrecven , wordt van het Volk,

Vetivi^jvt- in Siberië , tot Tonder gebrnikt. Dit , nog-

thans, heeft maar plaats ten opzigt van deeer»

ftc , met langwerpige Bladen , welke in 't eer-

Ite Jaar, nog geen Bloem draagende , het Wyf-
jegsnocmd werdtdoorde Tartaarcn. Dc Bloem,

zegt H ALLER, is aangenaam van Reuk en de

Stoel met Borlleltjcs bezet.

TV. (4) Zaagblad ma Liniaal Lü'ncétvormige over'

sfld/otia, :
hoekfe van onderen gryze Bladen , die on-

jvngbu-
'gefieeld zyn (n geheel efenran^ig»

Deeze , gelyk de voorige , wel in Sibeiie

,

doch op weinig meer dan onze Poals hoogte

,

\ oorkomcüdc , is mede door den Heer G m e-

L I N betrokken tot het Cirfium, De Bladen zyn

van onderen wit; de Bloemkoppen VVofllig;de

Bloempjes aangenaam paarfchachtig rood. Hec

heefc den Wortel Ibijityds langer doch de St^n-

gen'cs zelden honger dan een Voet en bcklee^J

met een korte Wollige ruigte.

V. (5) Zaagblad met Lancetvormige Bladen ^ van

.oemig.

g,,^^tuU Fel. Lineiri- Lanccolnti^ &c. Cirfium inct-
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onderen ruig, hyna afloopcnde en geheel ef- IV.

fenrandig ; de Stenig getuild j ds Kalken ^^^^^
Rolrond. Hoofd-

Weinig verfchillende was deeze, doch had t
^^^^^^^ .^

6e Stengetjes Takkig en de Bloemen greoter. ^luaiis.

De Heer Gmelin heefteen Verfcheidenheid

daar van uic de OoftelvAC deden van Siberië

bekomen , met ingefneeden Bladen.

(^6) Zaagblad met Lancstvormig-hng'verpige vr.

Zaagtandige hangende Bladen. ivZ^ori-

(7) Zaagblad viet Lancetvormig langwerpige n cuw-

Zaagtandige uitgebreide Bladen, die van^°^^^'^^

onderen ruig zyn. rT.:a uz.

7ecr loog,

(8) Zaagblad met Eyrond - langwerpige ge- vni.

fpitfie Zaagtandige Bladen , getuilde Bloe-
^^cegtócn

men en rondachtige Kelken.
ccgrocn.

(9) Zaagblad met Ldniaale Bladin , de ^^l-^ ix.^^^

(6) Serratula Föl. Lauceolato- oMoaéls Sec, //. Clif. jpj.

Lugli. H3. Seriacula Novebot. mixims. DiLU Eit^.

5; 5. T. 263. f. 342-

Virginiana Petfica: folio fabnis incsno. Dilu Elt/,. jtf. T.

aó*. f. 345. Serrat. prsalta &c. Bocc. J^Ius, II, p. 45»

T. 31.

(s) S«rrü/i<:* FoI. Ovato - ohlongis acuminatis &c. GPON.

(9; &rr«»/^ fol. L

n. DEM,, X, STüK,
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W, ken rappigi hyna ongefieeld, ge/pitst eh
Afdeel. zydelings geplaatst,

stükT Zaagblad met Lancetvormige effenrandi-

X. ge Bladen , de Kelken rappig , gejleeld >

Sjï^" fi^^P ^» zydelings.

XI.
* C^O Zaagblad raet Liniaale Bladen ^ die aan

Q&mJ kanthairig zyn; de Bloemen oU'

gefteeld , zydeling geaaird; de Steng en-

keld.

Dccze allea , in Virginie cn andere deelea

van Noord - Amerika groeijende, zyn meeftcn-

deels overblyvende Planten , die naar het Boel-

Icenskruid, de Santcrie en dergelyken zweemen»

De eerftcj bygenaimd Nieuwjorkfê ^ groeit tot

tien of twaalf Voeten, de aLdere, die Bladen

als van den Pcrlikboom heeft, tot vyf of zes

Voeten hoog. De derde , van Mariland afkom-

ftig , heeft de Bladen Zeegtoen en dieper ge-

tand dan de anderen. Deeze is hooger van

Steng dan de tweede, die Zeer hoog genoemd

wordt*

343. Gron. yïrg, H6t Citfium tubetofum Capitulis Iquar-

(il) SerratuU F

M6. Citfium mb

l^ügiiüaiui. fLUS.
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wordt > doch laager dan de Nieuwjorkfe. De IV»

twee volgende munten uic door de rappigheid' ^xx'**^^

der Koppen of Kelken, die als uic in malkan- 'Ïooko 4

der gedoken Bladerige Schubbèn beftaan. lo'J^^ *^^^.^

de vierde zyn de Blommetjes zeer lang, orr.^ ^quaütT^

gekromd, knikken nederwaards en hebben een

lang uitfteekende Styl , met twee punten- Dee-

ze heeft een knobbcligen Wortel ,
gelykerwys

de laatftc , met zydeHngfc Hoofdjes a!s uic van

Salade, welke een Aair maakcn. üeeze laatlte

munt door de fmalheid haarer Bladen uir. Haar

Wortel, die uitwendig een oplosfende kragt

heeft, geeft 'er den naam van T/jmwort, dat

is Keelkruid, aan.

C12) Zaa,»b!ad met Lancetvormige Bladen, xit.

de Kelkfchuhben aan depunt TappigJlompjJ^^^f*^

uitgebreid , gekleurd : de Bloemen ende- Bitter.

Ungs,

(13) Z^ngb'ad met Vindeelige fcJieeve fpitfe xin;
_

gladde ongedoornde Bladen; de KelkJ'chub
j^^"^'*^'"^

ben ge/pitst ; de binnenjien rappig. - jf'"^^'^'

Deere Sibcrifche komen fomtyds voor

met een Sceng van drie of vier hoogte f*).

De

(12) Serratula Fol. Lanccolatis , Squamis Calycinis &c.

Cirlium inertne Foliisfcabrls Ckc. Gmel. 5;*. II. p. 29.

pens Flote triplicato ZanoN.

() Van de laatfte zegt de Ridder Ikriii Pdalis , doch
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IV. Do Inwooners det Stad Jacut noemen de eer-

'Afdeel.
Bitter Kruid en gebruiken het Afkookzel , zo

Hoofd in de Venusziekte als in de Pynen van 't Ge-
STÜK. beente , daar uit fpruitende. De andere ge-

Vefiv^yve- ^V^^ ^'^^^ °^^'* Ktuid , dat mcD Jacéa Doemt,

ry* hebbende fchoone paarfctibloemige Koppen , als

die der volgende*

xiv.^ (14) Zaagblad met getande gedoomde Bladen*

"sÏÏdiï.
vermaarde T o

u

r n e

f

n r t , die de Ge-

flagten van Jaceaj Cirfium en Carduus door dc

Doornen onderfcheidde, zodanig dat het eerde

geheel ongedoornde Planten, het tweede Plan-

ten met gedoomde Bladen en ongedoornde

Koppen s het derde Planten met de Bladen en

Koppen , béiden, gedonrnd, begreep, moest

dit Gewas tot het Cirfium betnkken H al-
ler, hoewel de onderfcheiding der Doornen

verwerpende , volgt hem in deezen , en noemt
het Cirfium met een hoekige Takkige Steng,

de Bladen half gevind, de Vinnen hoekig, ge-

doomd 5 de Koppen ongedoornd. Anderco

had-

dit ftrookt met de befchryvlng vsa Gm^iltn niet, die zegt*

dat in de Tuinen de Steng * of 3 Cubiti hoog, dc Tafeken

een Voet of minder lang zyn, Misfchien valt het, wili

ftoeijende , la^get.

(14) Serratula Fol. dentatis fpinoiïs. GOBT. Belg. üS,

KBAM y/t</7r. i3j. ¥1. Suec, 66z,tïs GaOKS Mon.p.w
R. Lugdb 13,. Carduus Vinearum repensSonchi folio. C- B.
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'l-:adden het Diftel genoemd en wel die in de IV;

Haver voortkomt , volgens B a u h t n u s , waar ^'Jjf**
''an misfchien de bcnaaming Haver - Dijlel , wel Hoofd--

ke DE GoRTEft opgeeft, afkomitig is; doch"""^*

mm zou het met de Sweeden eigener noemen ^uS^'*
.Koorn-Diflel^ Akker -Dijlel of anders F'eld-

DiJUl:-r) Kruipende Weg- Dijlel Bóeren-Plaagt

om zyne voorna ime hoedanigheid aan tewyzen.

Niet minder, n:iamelyk ,d;m in Sweeden(*).,

en elders ftrekt die Onkruid tot bederf der Ak-
keren en Landen , in onze Provintiën, byzon-

-derïyk op de Weiden in Westfriesland, daarmen
ibratyds meer Diftelen dan Gras ziet^, of liever

Stekels ; want zulk een naam geeft men aldaar

aan dit Gewas. Het groeit op Ysland , zo wel

als in de Zuidelyke dcckn van Europa, alwaar

het mede een lallig Onkruid is ia de Wyngaar-
den en KooralandeD. Hec verheft zig tot een

33nmerkelyke hoogte en breide zig in 't ronde

uit, door zync kruipende Wortelen. Even-

wel wordt de menigte van Stekels , op een Lind,

•als een blyk van de luiheid des Landmans aan-

gezien , <lie niet pa&c op het uitplukken derzel-

ven , waar door menze byna geheel kan ver-

nielen. Sommige Boeren gaanze, om 't gemak,

afmaaijen , dat niefs ter wereld helpt, maar Z2

des te meer doet voortloopen.

Do Bladen zyn foratyds Wollig, doch meest

glad

() Vhlum iigroraai apud nos pilmoiiutn eö. Linn. FUr.
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IV. g^ad en blygroen , naar die van den Ganzen-
Afmel, Diftel gelykende ^ en dus maakt het regtop-

Hoopi)- ftaande Kruid, met zyne paarfchbloemigeKop-

STUK. pen, geen onaartige figuur. Men kan dezelven

re^i'^fe.
gemakkelyk afplukken , doch de Bladen zyn

^e. uyve-
y^Qj-^jgn ^-^Qf. ^wctzendc Doornen. Het komt

fbmtyds met witte Bloemen voor. De Zaaden

hebben een lang Wollig Pluis , waar van , op

fommige plaatfen , in Bedden gebruik gemaakt

wordt. Ook is de Afch voor de Glasblazeryën

zeer goed^ zo Ray aantekent.

Speen- Zonderling is 't , dat men , van dit zo gemeen

döïteke. O^^^^^^d , geen goede Afbeelding aantreft by

de Autheuren , 'dan alleen by Columna,
onder den naam van Ceanothof TheaphrajlL

Lobel fchynt hetzelve te bedoelen met zynen

Zeer gemsemn ïVegdiftel , dc Onop^y.os Guilart*

dini, v/aar van dc Gelblrc v/cl gelykt, doch

hy befchryft dcnzelven als fcherp fteekcnde

'Bollekens hebbende , *t welk in 't geheel niet

Itrookt. Anderszins maakt hy ook te regt ge-

wag van de Knobbeltjes , die in Auguftus en

September aan de Stcelen groeijen , welke een

beproefd Middel tegen Aambeijcn zyn zouden

;

io hem de Piiüs van Orange, Willem van Nas-

fau , hadc verhaald. Men heeft den dus ge-

knobbclden Diftel voor een byzondere Soort ge-

houden en (Carduus hcBmorrJmdalis Parijtenjium)

SpeendiQel der Paryfenaaren (*) genoemd ^ge-

Dit 15 dc tweede Wiiic Diftel van DOdonsos ;
^«•/>*' :
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ToükNEFORT merkte reeds aan , dat IV;

,

die knobbels , van eene Olyfachuge figuur ,
^'5*^-

door het flet-ken van eenig lofekt oötftaan , die- Hoofd.

Dcnde dcztlven tot een Nest voor desZelfs Ei-*^"^*

jertn. Men geeft voor fzegt hy) dat deeze ^/JIJ.'""^

„ Knobbels
),

in de Dyzak gedragen, tot ge-

j3 neezing der Aimbcijen dienen. Sommigen

3, knoopen 'er drie , ten diea einde , in een

V» Slipje van hun Hembd."

C A R D u u s. Doorn.

Men noemt gemccniyfc , de fterk ge^bornde

van deeze Onkruiden, in ons Land Doornen^

en dc minder gedoomde DijUkni weshalve ik

die ondcrfcheiding gebruiken zal tusfchen die

en 't volgende Geflagt. Men vindt, immers,

ook dikwils van Doornen en Diftelen gewaagd

als eéne plaag der Akkeren : zo dat die woor-

den iets gelyknaamigs hebben.

De Planten dan, tot de Doornen behooren-

de , hebben een Eyronden Kelk , met gedoom-
de Schubben die op elkander leggen , en de Stoel i

der Blommetjes is met Haair begroeid. Het be- 1
Vat dertig Soorten , waar van de eerfte zeven-

tien de Bladen lan.- s de Steng afloopende , de

overigen die flcgts ongefteeld hebben» ^
^

739 , in zyn XXI. Hoofaftuk. Nederd. bladz. iliS, waar aan
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(j) Doorn met afioopende getande gedoarnde

Bladen , makte zeer lange eenhloemige

Steekn en gedoomde knikkende Kelken.

(a) Doorn 7net afioopende Vindeelige fiekelige

Bladen , 'iv^d uitgehoekt ; de Kelken Ey-

rond gedoomd en ruig; de Steng gehaaird.

(3) Doorn met half afioopende gedoomde Bla-

den en knikkende Bloemen: de Kelkfchub'

hen van boven uitgebreid.

(4) Doorn met afloipende uitgehoekte Bladen ,

die aan den rand gedoomd zyn : de Kelken

gejleeld, eenzaam, opgeregt en ruig,

(5) Doorn met ofl. uitgehoekte Bladen , die

irduus Fo!. decurr. dent. fpinofis Sec. Sy/?. Nat.

p. 5Z?. reg. XV.U p. 604. R. I.uid^. 154.

aaculiï Argenteis no«atmn, Toubnf. /k/7. ^48. Card.

)hus r. Mariac hirfutus. MORis. Bles. 2+4-

iuüs Fol. femi - decurr. fpinoGs &c. Go
N Mentp. 42 i. Fl. Suec. &c. Gmel. i

s fpinofiif. iQtif. &c. C. B. Pm. jgj. Ca

Cniutis &c. Gort,
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aan den rand gedoomd zyn ; de Bloemen 'IV.

aan 't end fammgehoopt ; de Kcpfchubben

ongedoêrnd y dech als gebaard en uitge- Boofo^

hreid,

(<5) Doorn metofioopende uitgehoekte kanthaai-

rige Bladen , die van mderen kaal zyn enp^iyanthe.

getropte gefieelde Bloemen, Teéibioe-
xnige.

(7) Doorn met afl. getande Bladen , die aan

den rand gedoomd zy?i, en getroste opge-

regte Bloemen , met ongedoornde Steeltjes* g<

Van deeze zeven komen 'er vyf in onze Ne-

derlanden en door byna geheel Europa voor;

drie groeijen in Rusland en Siberië, één op

Ysland. De eerfte , die den byiiaam wegens

de witte Zilverachtige Vlakken der Bladen

voert, valt in Kampanie en de Veelbloemige ydlQ

weinig van den Kruldijiel verlchik, omftreeks

(-) CatJuux Fol. dccuir. dentad* &c. GoRT. Eelg. 229.

Ord, Fol. L neatibus dent. fpinoGsf. R. Lugdè. u+. FU
Smee. GüKT. /«^r. jig. Carduus paiuftti». C. B. Pin. j7r.

MoKis. UI. S. 7' T. 31- f. 13. Carduus polyc aBggftlfo

Gg3
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ÏV. de Stad Rome. Onder dc on/cn is de KnikkeiL-

^^x?*" ^^^^ kenbaar aan zyne gebooj^ene Koppen

Hoofd- en van deezen hebben de Bloemen , voor. dac
STUK, ppgp g^^^ ^ 20 men wil, een Moskeljaat-

ir^ê^"ll. Reuk Meest komt deeze aan den Duin-

'y- kant voor (f) cn de Sicrlyke . die Bladen als

het Beererklaauw heeft , is zo gemeen niet aaa

onze Wegen als de LancetblacUge of groote

Breedbladige Wtgdoorn , die men in de. Kley-

Landen byna overal aantreft. Deeze is op Ys-

land gevonden. Siberië vocdn den Knikicende en

Krul-, als ook den Motras Dijlel , d;e zo wel

als de Krul-Dijlel, zeer gemeen is np, lange

Weidlanden , inzonderheid van uitgeve- nJe

Plasfen , zo in onze als de andere Provinciën.

Onder 't Landvolk noemt menze gemeer lyk
^

qm dat dc Steng, als Blad.rloos en re^ropftian-

de, zig taamelyk hoog verheft, Kaale Jonker.

of Bieren -Rottingen, Behoudens, dat dit zo,

wel

(*; Gedagte Reuk wordt door D. Mafpus verl«c«de!ylq



vréi op den Kruldiftel zie als op deezen , dis. IV,

de Koppen beiden Trosachtig als tot een Knop 'J?^'
vergaard hebben , cn daarom m'.'de tot de Veel- Hoofi>;

bloeraige behooren. Van Hill wordt ^claatflc^^^"^^*^
,^

Moerasüge Mey-Diftel genaamd, en Haller Vj-S'*

merkc aan , dat dezelve de Steng tot zes

Voeten hoog heeft , naakt cn fchraal , zonder

Takken
,

cl'cenlyk met vlcugelachLige Blaad-

jes bekleed. Deeze wordt derhalve , in \ Ne-

derduitfch, Speerdijtel getytcld.

(8) Doom met afloopenden yindeelig uitge-

hoekte , ruigachtige gedoomde Bladen , Wol- r>ycy3:t'

lige naakte Blmnjisden m af-alkridc KelJ.t't'xkop-.

ken, r:c.

Dceze , in de Zuidelyke declcn vQu Europa

groeijende , fchiet een Steng tot twee Ellen

hoogte , zo TaiüMFETTi verhaalt. Het
Loof gelykt eem'gsziös naar dat van den Beercn-

klaauw - DiÜel , doch is van onderen wie ge-

wold 5 van boven donker groen , met eenige

witte Strecpen , die in de Doornen uitloopen.

Om hoog heeft hy een dikken Knop, van vee-

Ie Koppen als Hazelnootcn , inct gedoomde

Schub-

f») Cirfuim Csale rc£io tabimdo abt» Sec. Heh. lr.ch:at,

1, p. 74- N. 170.

(IJ Cariuuf Fo!. decurr. pinnatifido - finuatïs &c. ]ACQ.

lltrt.T. 44. Gnrduus Nemorofuj Italicus. Babb. Obs. 9^5.

Ie. 417. Carduus pycnopolycqihalai fylv. Tbium». Oks,
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IV. Schubben bekleed en paarfche B'lömmetjes bc^

^^xT^ vattende , gelyk de mcefte andere Doornen ;

Hoofd- doch die niet opengaan , cn evenwel worde
«TUK. hcc Zaad ryp , dat iiï een dikke Woiligheid ,

' v^lwfve- I^oi^^ of Pluis zit , gelyk ia dc meefte anderen

van ditGeflagt. De Bloeinfteeltjes, die den ge-

zegden Knop maaken , zyn hier niet gevleugeld

en draagen elk drie of vier Koppen, ieder door-

gaans met tien Blommetjes (?> •

c^iaai
Doorn met afloopcnde gefchaardc gedtoni'

Argenta- dc Blddcn , ecnbloemige eenigermaate H^ól-

^''veizil-
Bloemjieelen en Eyronde ^efpitfte êti-

vade. gedoomde Kelken.

In Egypte groeit deeze , een jaarlyks Ge-

was ,
terwyl dc beide laatflen. overblyveodq,

zyn. Men heeft hetzelve in dc (Jpfalfche ïuiii

geteeld, met een Steng van één Voet hoogte,,

de Bladen aan de uitfnydingen met Melkwitte

Vlakken, daar zy in Egypte aan den rand als.

verzilverd zyn. Hy moet *er niet menigvuldig

voorkomen , alzo ik door Forskaohl 'er

geen gewag van gemaakt vind.

C*o}

(t) yo\gem de Mant. alt. pwSï.Dit komt my veel waar-.
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f lo) Doorn met afloopende Lancetvormige IV.

Bladen , die weerkoze Tandjes hebben j den ^'^x!*"
Kelk gedoomd. Hoofd*

(ii) Doorn met ofi. FïndeeHge Liniaale ef- x.

ftnrandige ongedoornde gefieelds Bladen, ^X^H
die van mdüren Wollig zyn, ceker^e^

Deeze beiden hebben de B'aden gehesl onge-
'^^^'f.'f^:

doornd en dc laatfte , die in Tartarie voor-'jiosai^e.

komt, byna zonder eenige Haairtjes of Tand-

jes. Hier van is een Verfcheidenheid , die de

Bladen Liniaal gefnipperd heeft , u^t Za.id ia

de Tuinen te Petersburg getecM, waar van de

Steng eens Mans lanyte hoog wierdc, ia Tak-

ken verdeeld. De Koppen droegen paaifcha

Blommetjes en het Gewas zweemde naar de

Jacéa , inzonderheid naar die Tuinplant , welke

een Muskus -Reuk heeft

(la) Doorn met ofi, Lancetvo-mige uitge- xir.

knaagd cryL*!

(lo.) Card*tus Fol. decurr. I,?nceolatJi Sec. H. CÜJT- 39^-

I>ALiB. Par, Ci rfiom majus fingulari Capitulo raagno-

C. B. Pin. i77'

(II) Carduus Pol. deciur. plnnatifidii Linearibus &c. Card.

Caule fimplici &c. Gmel. Sib. II. p. 4^- T. 15.
fi,

Card.

incrmis , Caule Ramolisfiitjo &c.^ ld. p. 4+- T. I6.

taurea Mtfchata in 't vervolg.

(lï) Carduus Fol. decurr. Lanceolatis &C. />Iant. 108.

CitCum montanum mnxim. Rij. Hijl, 3of. CUs. lomcnta.

fum Radice Bulbof*. J. B, Hi/i. UI. p. 4i.

Gg5
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knaagd 'getande kanthaairig gedoomde

Bladen , die wederzyds met een Spinner

webbig Dons bekleed zyn.

(13) Doorn met afioopende Lanceivormige Vin-

deelig gekamde Bladen y zeer lange Bloem-

fteelen , de Koppen na 't bloeijen knik-

kende,

XIV- (14) Doorn met Lancetvormige Zaag-

Smgftecu- tandige , eenigermaate Doornig gehaairde

naakte Bladen en zeer lange Wollige een-

lloemige Steden,

XV. (15) Doorn met aft. Lancetvormige , eeniger»

/«S?"" wïaa^e uitgegulpte , gladde, ongelyk kant-

Montpel- haairige Bladen , overhoekfe BloemfieeUn

en ongedöQrnde Keiken.

Zeker Kruid , by Dioscorides Kirjion

genaamd, om dat 'er de Pyn der Aderfpatten

door genezen werdt, gaf aanleiding tot de be-

naa-

(n) Carduus FoU decutr. Lanc. rinnatificlo • peainatis

&c. Mant. zj^.

(14) Ccrduus rol. dccurr. Lanc. Scrratis &c. JACQ; V^i'

^T,, Card, Fol. rigidis mollitet fpinoCs. HALL, Kdv. 617,

T. i%. f. 2. Cirflam C Carduus anguftifolius, C. B. Fi».

S-7. Proir. Cirs. llng. Cap. parvis. Ibid. Cliftum 3 Mon-

(ij) Carduus Fol. ciccurr. Lanc. fubrepandis «cc. GouAJI

Mor.ip. 42a. Card. Cirllum Monsp, Fol. lonjo glabro. \.

B. Uift. lij. p. Citfiuin Fol. non bitfutis. C. B. Pin.

Cirlion. Don. Pempt. 737. citCum altcmin. LOB, Ic, sgz»

IV.
Afdeel;

XX.
Hoofd-
stuk.

XIII.



ïiaaming van Cirfium , thans in gebruik voor IV.

zekere zagtc , niet fteekende of ongedoomde '"xf*^

Diftelen. Üus heeftT o ü b m- F o r dn woord 3ookd-

tot een Geilagtnaam gebezigd; maar H a l-'J"*^^'^^.^

LER alle onderfcheiding van de gedoomd- ^/vïw.*"^

neid, die by trappen (zegtliy) afneemt, afge-

leid , verwerpende , maakt een Geflagt van

Cirjiumt *t welk alleenlyk door het gepluimde

Pluis der ZaMciea , dat in dc Carduus , zegt hy

,

enkeld of eenvoudig is , van denzelven verfchil-

le. Ik vraag , of het fomtyds niet duifter te

onderfcheiden is , of de Haairtjes van het

Zaadkuifje gepluimd zyn , dan niet ? En of

daar in ook geen trapswyze toe en afnecming

plaats hebbe ? LiNNiEus brengt de Cirfia,

fchoon de Koppen zelfs ongedoornd hebben-

de , hier t'huis , in 't Geflagt van Carduus j welks

voornaamfte Kenmerk , volgens zyn Ed. , be-

daar , in de Kelkfchubben gedoomd te hebben.

Hoe ftrookt dit!

Van deeze vier Soorten 3 allen van die hoe*

danigheid , is de eerfte, welke een knobbeligen

Wortel heeft, in Ooftenryk waargenomen.

Deszelfs Bladen zyu byna grysdoor haarc Wol-

ligheid. De tweede was te Upfal voortgekomen

in de Aarde, daar men Zaaden van l'enlylvanic

in gezaaid hadr. Zy maakte 'er een Steng vau

twee Voeten , zynde , gelyk het geheele Ge-

was, ongcdnornd. De derde, onder den naam

van Smalbladige Dijlel met enkelde kleine Hoofd-

jes hekend , wordt van Hall er thans gcty-
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iv; teld; Weerlooze Dijiel , mt kanthaairige B!a^

^^XK^^' en een naakte Steng met weinige Bloemen

Hoofd- Hy merkt aan , dac dezelve de Bladen fomcyds
STUK.

geheel efFenrandig , Ibmtyds Haairig getand >

ySiwyve- fomtyds zelfs ingefneeden, ja ook wel eens ge-

doornd heeft. Doorgaans vjndt menze met de

Steng zeer Takkig, doch de Bloemfteelcn zyn

akoos uitermaate lang en duo , de Hoofdjes

klein en Wollig. Dc Groeiplaats is in dc

Switzerfche en Oollenrykfè Bergvaleijen. J a c-

quiN zegt, dat hy 'er naauwlyks knikkende

Koppen aan heeft kunnen vinden: fchoon Hal-

LER verzekert, dat de Bloem volwasfen dikwils

knikt. Ook hadt Clüsiüs dezelven knikken-

de afgebeeld. Hoe *c zy , deeze Soort heeft dc

Bloemen zo wel paarfch als de voorgaanden en

de laatfle , die van de Stiid Montpellicr

,

waar zy aan de Rivier groeit , gebynaamd is,

Deeze heeft de Stengbladen Lancetvormig

,

wederzyds glad , Zeegroen en onverdeeld ; de

Wortelbladcn uitgegulpc en aan de kanten als

gehaaird met Borftelige Doorntjes. Op korte

Heekjes draagt eenige Koppen aan den top

der Steng , volgens den Ridder. Maar hoe

kan zy dan het Cirjium van Dodon^eus,
welk hy aanhaalt , zyn ? Dit is hec tweede Cir-

fium

gedoomde Bladen, enz. Op dc Plaat, aldaar T. la, noemt

zyn Ed. het, een Zagtt Bi/lel^ niet Ayvc zagt gcdooxndc

Sladcn i d€ Steo^ lang met Mreinig Bloemen,



Svncknesia;
üum van Lo B E L, welks eerftc, myns bedun- IV.

kcns, 'er dus beter mede ftrooken zou. Ook
zegt DoDON^üs dat de Kopjes ruuwacbtig fioofd»

gcdoorod en ftekelig zyn 5 terwyl L i n n iK u s ^tus.

het befchryfc met ongedoornde Kelken (*>

(16) Doorn met byna afioipende gefieelds , xvi.

omtrent Vindeelige , gedoomde Bladen
ytJ^J^^f^^'^

een weerlooie Steng en eenzaame Bloemen.

Wortels , naar die der Asphodillen gelykende,

onderfcheiden buitendien dit Kruid, 't welk op
vogtige Velden groeit in verfcheidc deelen van

Eu-

(*) Het ClrJiöK van DODDt<rj;ils behoort , buiten (wyPel,

fte Afbeelding zynde van 't Cir/Ium memaKu-a van Ciu-
51U8, met de zelfde Houtfnce • Plaat gedrokt; zie Famt. p,

dcLlfs beVchtyvïng j^ist by die Srad e'oeHc\ daar' het hier

1' CorenmeuLs, in de ondiepe plaetf/n ran de Riviere vm
„ Montpclliers, geheten de Lmuf , ende in de Hemden en-

,> de Schotten, fuydtwaeits flrekkende van *t Bofch van

„ Grammönt , daet door d'ovetloopen van de Zee , en de

„ heetcSonnefchyncn, dewydeende bteede pleynen met wit

^* Let Voeten ovet *ghegaen ben." Kruyitb. bl. 680.

«iB. GouAN Mensp. 423- Carduus Pratenfis Asphodeli Ra-

dice btifoliiis. MOEIS. Hiji. UI. S. 7- T. aj>. f. zj , 28.

Catd. Bui;>orus xMonrpclicnGura. L08. Ie. II. p. M. /S.CarJ,

tat, Asphodeli HaJ. Fol. tenuitct indfii. C, B, Fin. 377»

Jacea aculeata f. Tubcr«fa. Tabbrm. /c r-iu
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IV, Europa , inzonderheid by Montpellier en id

'^^JJ^^'Provence. ,Men vindeze met Bladen die bynd

Hoofd* geheel zyn i met Vindeehge en met fyn ge-

s'^"^* fnipperde Bladen. Ook verfchiHen de Stengbla-

den van de Wortelbiadcn aanmerkelykj doch

aUen hebben zy maar flappe wc' tIoozc Door-

nen. Dc S eng groeit ^ zegt JL o b e l , wel twee

Ellen hoog,

c^d' s
^^^^ Doorn met by den voet aangegroeide ,

Pr.tviflo' Lancetvormige , naakte Bla^len ^ die uit-

Klcinbloe-
geknaa<rd kanlhaairig gedoomd en weer-

mige. loQs zyn,

In de Berg-Valeijen der Zuidelykè deelen

vao Europa groeit deeze , die de Bloemen wie

hetft in Eyronde Kelken , bekleed met wit

gCK-ielde Schubben , die aan 't end een flap

Doorntje hebben i dus weerloos gelyk de Bladen.

Crf^T^"*
^^^^ Doorn mt ongejleelde j Lancetvormige t

DHedSoi. efenrandige Bladen, die aan: den rand drie

**'S«* JÜQorens by elkander hebben,

Stfflf) ^^^^ Doorn met ongejïeslde ,ongekerfde, Lan^

Geöeindc. cet-

(17) CatduMt Tol. bafi adnatis Lanceolatit &c. Mant,

i79- CWum Prat. Alp. polycephalum Asphodeli Radice,
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cetvormige weerlooze , van onderen Welli- ^ IV.

fre Bladen.

ïwec Planten , die de Doorens zonderlingstuk,

geplaatst hebben, weshalve de laatfte den naam ^e^>?f

van Gejlernde voert. Üeeze Doorens ftaan in'**^'*

.lezclve aan de Steng by den voet der Bladen

en de Koppen zyn ook bezet met fyne Doo-

rens, daar de Schubben in uiüoopen, maar dc

Bladen, naar die der gccle Violieren gelyken-

de, weerloos. Men weet de plaats der afkomst

niet j maar de ander, dfe den bynaam van Ca-

SABONA , Kruidkenner van den Hertog van Flo-

rence, heefc, fchynt in Italië natuurlyktegroei-

jen. Dcszclfs Steng fchiet wel twee Ellen hoog

en maakt een fierlyk Gewas ; wegens de Bla-

den , die op de kanten met tropjes van twee of

drie fteekende Doorens begroeid zyn. Deeze

wordt voor de Acarna van Tlieophrastus ge»

houden.

(20) Drom mst omvattende, Piskswys* Vin- xx.

dedigs , gedoomde Bladen ; Bladerlooze j/^LIT
Kelken en gejlmfde dubbsldoornige punten, ^^^'^

"

Lcacoü lutti fötiis. DOD.
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ÏV.' De witte Streepen en Vlakken merktekené!t

'^''^^-^^ buitendien deeze Doorn of Diitel, welke des-

Hoofd we^en iomtv's Melkdifiel of Marie- en Onzer

STUK. l^rouwenD.Jleli^Qhvtcnwovdu Dus onderfchcidt

'""y ^-'n gcmeenen breedbladigen Weg-

Doorn, in 'c uiterlyke aanzien , zeer. De Groei-

plaats is , zo wel in onze Nederlanden , by de

Wegen , als in andere , doch n*et in de Noor-

delyke deelen van Europa. De Franfchen roe-

men hem Ie Ckardon Matie. Hy heeft zeer

groote gladde groene Bhden , door witte AJe-

Yen en Vl.ikVen vcrfierd, meteen fterk gedoorr-

den rand. Ieder Steng beeft op 't end een groo-

te paarfche Bloem , wier Kopfchubben een zon-

derling byhangzel hebben , aan de kanten en aan

end gedoomd; 't welk deeze Koppen naauw*

lyks aanvatbaar maakt (*)*

Het Zaad van deeze Doornen , welken Hal-

LER oödcr den naam van Silybum afzondert

,

is bitter, gelyk dat der meefte anderen van dtc

Gtflagt, doeh wordt niettemin van 't klein Ge-

vogelte opgezogt. Het heeft een Meelighcid,

die maakt, dat men de Emulfie daar v^n tegen

Borstkwaalen met fleekcnde Pyn , als ook m
Bloedftremmingen aangepreezen vindt. HetAf-

kookzel der Bladen en VN'ortelen wordt in Ver-

lloppingen der Ingewanden , inzonderheid van

s;iybom Card. Mïrix %c Laaeuf. LOB. Ie. II. 7."

Catd. Leacographus. Don. Pimpt 7iz.

Zie BEaaaty, Tab. z. f. zi Sc Tib, g. f, j.
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'dc Lever, voorgeicnveeven. De Bladen zyn IV*

bitter, famentrekkende en bevatten vry veel^^JJf**

.Zuur» Op fommige plaatfen gebruikt men hctHooFDW

jonge Loof voor Moeskruid (). .stuk.

,(21) Donrn met omvattende, hoekig •^edoom- xrr.

de Bladen \ de Bloemen eenzaam, byna on- ^yrlaf!^

gefieeid, oh.gord met vyf Blaadjes of daar' syti&hfi.

omtrent,

Deeze , dien C a m k r a R i u s heeft afge-

beeld, onderden naam vslb Syrifche Melkdifiel^

is by Aleppo gevonden door Rauw gl F. Het
is de Witte Doorn van Dioscorides, by

de Arabieren Bedeguard genaamd. Hy heeft, ia

de Oxelen , de Kuppen byna ongettceld
,
ge-

fchoord met twee grootc en twee of meer klei-

ne Blaadjes. De Kelkfchubben -Icopen uit in

knge Doorens of Punten. Het Loof vindt men
met witte Vlakken getekend , byna gelyk in de

Vrouwen Dillcl. De Bloemen zyn wit, maar

in Esynce vondt Forskaohl dit Gewas
ook met paarfche Bloemen.

f223 Doorn met ongejteelde tweevoudig ^«-^
de£'rJ^^''

wolk»?»

i*) Geoftr. Mat. lUi. Tem. IlL P»Se.

(zi) Carduut Fol. atnplexic. angulato- Spinofis &c. H.

Cllif. ;93. Upi. 150. R. Luitb, 131. N. 5. Gron. Orknt,

Caid. Lafleus Syiiacus. Cam. Hort. T. 10.

fizj Cariuui Fol. fesfilibns bifiiiam pinnatifidis «cc. ƒ/.

Hl,
P£KL« X. STUK.
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IV; deelige Bladen, mer Slippen overhoeks sp*

^xxf^ S^^^è^ ^y^y ^ Klootrond en ruig.

STOK?*' Wolkoppige of V/oldoorn kan deeze met regt

Egaalt genoemd worden, hoewel hy zeer verfchilt van
rwwjve-

den EriocepJialus , die een byzonder Geflagt uit-

maakt, in 't vervolg te befchryven. Hy groeit

in Engeland , in Vrankryk , Spanje, Portugal,

als ook in Ooftenryk ea Switzerland. Louel
zegt, dat men hem Monniks - Kruin tytelc,om

dat de Bollen boven kaal zyn , gclykcode dus

naar dc gefchooren Hoofden der Mooniken.

Hier door verfchilt hy van den gewooneo Breed-

bladigen Wegdourn , die ook de Koppen ruig,

doch niet zo Wollig heeft (*}. Voor *t ove-

rige gelyken de Bollen , eer zy gaapen , zege

hy ,veel naar de Zee - Appelen of Zee -Klictcn,

dus wederom naar dc Klisfcn genaamd. De
Steng valt wel drie of vier Ellen hoog en is

Wollig grys ; de Wortel groot , van buiten

zwart, van binnen wit en niet onaangenaam

Tan Smaak, zettende het Water af. Hy ^roeic

ook in het Zuidclyklte der Spaanfche Neder-

landen.

Haller houdt dcezen voor den fchoon-

1
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ïlen alfer Dillclen van Switzcrland, die overal If.

voorkomt in de Bergachtige .Strecken , hcb-'^'J?"

bende zeer groote, Iraay verdeelde , fterk ge-flooFD-

doornde Bladen , boven groen, onder wit, de'"^"^'

Bloemen meest paarfch , docti ook fomtyds wit ^^2^*7*

Van Kleur. De ronde Koppen zyn als Appeltjes

aan 'tend der Takken van een zes Voers Steng

fameni^ehoopt » en hebben de Kelkfchubben

Blader:g , met Wolligheid als Kaïoen bekleed,

ieder üiiloopende in een gcele Doorn (t)»

Hec Zaad is wit, byoa ovaal, platachtig en

fchuins geknot. De Stoei , zegt hy, is gelyk

die der Artisjokken eetbaar . dit heeft .deeze

met de mcefte Dooreiis gemeen , wier Stoe-

len ^ voor het bloeijen , meestal Vleezig en

goedfappig zyn (-[->

( 23) Doorn met ongeftefïde , Findeelis; uit^ xxm.
gehoekte , Zaagtandi^e weerloozs Bladen

de Steng uitermaate Takkig , de Kelken 'zccr

Pluizig en eenigermaate Zaagtandig,

^^24) Doorn met Lancetvormige klein gedoont' xxiv.

dë Bladen, van onderen Wollig ; de Steng^^i^i^"

weerloos. Bladerig. eenbloemig* virgini-

Zeerfc'«-
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iV. Zeer hoog of allerhoogst Cirjium noemt

^xx."'* Dillen nis te regt de eerfte van deeze

Hoofd- twee, die uit Zaad van Karolina in de Elcliamfe
STUK. rp^-jj

opgegroeid tot tien en twaalf Voeten

Veeh^ve. hoogtc; in vecie Takken uitgebreid , doch weer-

loos. De Steng wns van onderen byna twee

Duimen dik. De Koppen waren zeer üv.thk ,

naar die der Jacéa gelykende , met paarfche

Bloempjes, Zou het deeze niet zyn, welke

Clayïon op vogtige Slykerige belommerde

Plaatftn, in Virginie , groeijendc vondt (f) ?

De andere vak 'er laag, doch heeft niet min

der fraaije Bloemen,

xxv.^
,

^^^^ Doorn wet omvattende Lancetvormige ,

heuTophyL kanthaairige geheele en gefnipperde Bladen

vetfthii.
^'^^ ^^^^^^ '

^^'^ '"'^^^^ ^^^^^ Bloem draagt

fciad.ge. met een ongedoornde Kelk.

In laage Velden der Noordeiyke declen van

Europa en Afie , gelyk by ons ook in Veen-

achtige Weiden der Wouden in Vriesland,

groeit dit flag van Doornen , waar van de

naams - oirfprong biykbaar is. Duifterer is de

onderfcheidiog van deeze Soort, welke de Heer

Hall ER met den Knobbehmteligen Doorn ,

1. 3mplcxicau!il)us Lanccolaiis Sec. C

Dan. 160. Cirfium maximum Aspl

377' Cirfium Biittanicum Cau!e (
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vaa hier voor , overeciikomflig oordeelt en IV.
^

het verfchil Mer Bladen is niet zigtbaar in de'^™!^'
Afbeelding van denzelven (f). Evenwel merkt Hoofd*

zyn Ed. ecnig onderfcheid met de Svsrcedfche

aan, welke de Ridder maar een Steng geeft van f^f^t'^f'*

eenen of ten hoogflen drie Voeten hoog, daar *Biad2.

hy ze in Switzcrland tot vyf Voeten waarnam.

De Heer de Gorter vondcze In Rusland

altoos met verfchillend Loof , de bovenfte en

onder lle Bladen onverdeeld , de StengblaJen

gcfnipperd. Gmelin, dat zonderlinger is

,

merkt aan , hoe in Siberië de Landfchappcn ,

beooftcn de Jenifea , dit Gewas niet dan mee

gantfdi onverdeelde Bladen voortbrengen , maar

bewesten die Rivier kwam het byua altoos mee
de Bladen beneden de helft der Steng Vindee-

lig of gefnipperd voor. Van boven waren zy
meest donker , doch ook fomtyds bly groen

,

van onderen altoos uit den Afcbgraauwen wit-

achtig; doch ook aan de bovenzydc doorgaans

met een dunne Wolligheid bekleed. Het was

'er overal vry gemeen , komende meest aan de

Rivieren of op vogiige Gronden voor. Zal men
zig nu verwonderen , dat Dodlor Scopoli
deezen zagten Doorn in Tyrol veel kleiner en

geheel Wollig, fomtyds met een vcelbloemige

Steng vondt ? LiNNii<üs merkt aan, dat dc

kwceking deezer Plant in de Tuinen het Loof

» () Cirfum montanum Fol. Icuigis ferratis fuVus incanis.

Helv. enum. Tab. XXI. Heh. inthoat. Tab. VII. p. 77 , 78.

Hh 3
II, DEEi. X. Stok,
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Hoofd.

meer gefnipperd maakt. Het heeft overblyvea^

de, knobbelige voortkruipende Wortelen,

Doorn met omvattende Lancetvormio^e

xxvr. getande Bladen . die met ongelyke Haairi-

WtT;i"cul Doorntjes garand zyn : de Steng ongC'

Aiant- doornd.
chtige»

Wegens de Bladen , naar die van het Alants-

wortel gelykendc , heeft deeze den bynaam» Het

zou de zelfde byna fchynen te zyn , met die

,

welke het Loof van Patich of Gog - Henrik

heeft, by den Heer Hall er, hier voor op

het Alpifche Zaagblad als een byfoort aange-

haald. Dat zy de voorgaande -Soort zeer ge-

lyk is, blykt niet alleen uit Doktor Seopo-
tl, maar uit den Ridder zelf, die zegt, dat

de Steng hoogcr is , dat r]c Bladen niet zo v/it

zyn, doch veel menigvulJigcr, boflnnde byna

de geheele Steng, en boven, by d'j Bloemen^

Elsvormig, geenen gefnipperd, Zyn Ed. fielt

de Groeiplaats in Engeland en Siberië.

TxviT. Doorn met byna omvattende Lancetvormig»
urrénulti- ^
_
zaagbla-

'S^ fï6) CarJuus Fol. amplexicaulibus Sec. H. Cliffi t^z. Ups.

ajo. Cirfiutn fingulari Capitulo Squamato vcl incanum al te-
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onverdeelde Bladen , de Tandjes Borjielig IV.

gedoomd hebbende ; en eenbloernige Steekru
^^JJ"*^

Doorn met omvattende Lancetvormige ^^^^^

Bladen , de Tandjes Borjielig gedoomd xxvrii.

hebbende en driebladige Bloemen, TaZti!

(29) Doorn met Lancetvormige onverdeelde , Tartai-

weerloöze getande gladde Bladen , de Bloe^'
^^^^^

men ongebladerd, metJlappa Stekeltjes, TUvescms,

Weinig verfchillen deeze drie , inzonderheid

de twee ecrften , beiden haare Groeiplaats heb-

bende in Siberië, doch ook, zo 'c fchync, ia

Switzcrland. De ecne gelykt naar het Zaagblad-

Kruid , zo wel als de andere. dcrJc , die in

Spanje gevonden is , heeft de Kelken rolrond-

Eyrondachtig ,
uitloopende in puntige, flappe,

uitgebreide Sehubben. De Bloemen zyn wit-

achtig geel.

De zogenaamde Tartaarfche Boom werdt , om»

trent den jaare T760, door den Heer Chenal

ook aan de Birfa, by Bafel in Svvitzerland, ont-

dekt en fraay in Afbeelding gebrtigt (t^. Zo het

die is, welke de Heer H aller noemt, Cir*

fium met kanthaairige half gevinde Bladen , de

Vinnen hoekig gcdoornd, de bovenden de Steng

omvattende : dan zou hy gemeen zyn in

Switzerland en Duitfchland : doch met deeze

en
(tg) Carduui Fol. amplexicauübus Lanceolatfs &c-
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den Diftel Eriftthaks- , is eenige verwar-

ring (*;.

Hoofd- „ Uit de Ziekte , welJ-e L i N N ^ u s in de

^Tlait " Tartaarfche Doorn befchr^fc (f), zegt Hal.

reeiwyJe- i> L E R , ZOU ik vermoedeD , dat die 'nyn Car-

^y* „ duus ISl» 17^. [tot welken de Erifithales bc«

„ hoort] , ware : want IJy zegt, dat die vt>l*

„ wordt ; het Pluis tot fmalle Blaadjes zig ver-

n breedende , met groene Zaagcandige Blom»-

.j, metjes ; den Styl uitloopende in twee kant-

3, hairige Blaadjes. Maar de Carduus Erijitha'

,j les verfchik zeer van mynen Diftel N. 176^

„ al ware 't llegts door de meeftal breede en

„ niet half gevinde Bladen (^y

jxx. (3*^) Doorn met Vindeelige Liniade y vanon^

noivt"''^
^fff^n JFolUge Bladen, de Steng ojigedöorndi

"zi'ie. eenbheviig-

Deeze door C l u s i u s zagte Diftel geheten ,
wordt , zegt hy , gevonden op die gehecle ry

Gebergten , welke van Kalenberg en den Do-
nau zig uitftrekt tot aan de SwitzerfGhe Alpen

>

cn zig van daar wederom , door Prcllenb'^rg en

Ha^^

(*) CaxKAL. Programm. Bas. 1776. p. y.

(t) De PrcUpfi Plant. p. 338.

IV. p. 518, JACC^. Vind. i7<S. Carduu* mollis ladniato

t. B. P;». 377, Carduus mallior primus. Ct(JS. Hij},

MU P»nn. <sói. T. 66i. JAW^. Aufiu T. 18.



Ilamburgerberg, tot aan gedagte Rivier, twee IV;

twee Mylea boven Pofen, ombuigt. De Heer ^'^^
Jacqüin , die ze allerovervloedigsc op de Hoofd-

Badenfche Bergen aantrof, getuige dat het een

zeer fraaye Plant is, van één tot vier Voeten ^^S."'*
hoog naar den Grond , waar in zy groeit. De
Steng heeft zy paarfchachtig ; de Bladen tot de

middelrib toe in^efneeden , boven groen, onder

Wollig wit. Zy loopt uit in een enkele Bloem

,

met een Kelk van flappe Stekeltjes, de Blom-

metjes fchoon paarfch van Kleur; naar Moskel-

jaat ruikende,

(31) Doorn zonder Steng, met gladde Kelken, xxxu

Op opene Steenachtige Velden in Europa, zo ""onzc.

wel als in onze Nederlanden , groeit dit Ge- ^'^H^

was , dat men Everwortel , naar 'c Hoogduit-

fche Eberwurts noemt. In Switzerland is het

ook op drooge , dorre Grazige Vlakten niet zeld-

zaam, hebbende de Wortclbladcn op den Grond

in 't ronde gefchikt , halfvinnig , met hoekige

twee- en drie • Kwabbige Vinnen , die op de

kanten met fterke Doorntjes bezet zyn. Een of

meer Stengetjcs geeft het uit ; naauwlyks een

Duim lang zyndc, ieder met een Bloem.
Cni-

(31) Ctrduut aoaiills Calyce glabro. Gobt. Btl^. iji-

purpurco Plorc. C. B. Pht, jgo, Comm. floil. 13. Chamx.

Icon cxiguus Tragi. J. D. H»7?. III. p. 62. Card. acaiilis Scp-

tcntnonahum. LOB. U. s.^^

^
II, DIW.. X. $WB«
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IV; C N I c ü s. DifteL
'Afdeel*

Hoofd*
Eyronde Kelk, die met Takkig gedoorn-

sTOK. Schubben bekleed is en omwald met Bladen

Eeark als Blikjes, Cniet en benevens gelykc Blomme-

veryf''^^'
bepaalt de Kenmerken van dit CJeflagt,

tot het welke de gewoonlyk zogenaamde Cwi-

cus of Gezegende Diftel, thans toe de Qentau-

rea betrokken , niet behoort. Hetzelve bevat

negen Soorten van gedoomde en ongedoornde

Diftelen , als volgt.

I. (i) Diftel met VindeBlige Bladen , die gekield

fa'eut^'"'
^'^ naakt zyn , de Blikjes holrond, effeti'

Moezige. randig en eenigermaate gekleurd.

Op Bofch - Velden in de Noordelyke deelen

van Europa, als ook in Rusland, groeit dee-

ze, die reld - Dijiel a,Qnocmd v.-ordt , komende

ook voor in vogtige Wcidlandcn cn Velden bui-

ten Utrecht, Men zou ze eigener Moes-Difiel

noemen , alzo de Rusfen in 't Voorjaar de Bla-

den kookcn cn ceten als Kool. Lob el noenit-

ze Beemd- Dijlel , als ook veel groeijende in de

Beemden cn vogce Bosfchen van Vlaanderen,

Artois, Brabant en Duitsland. Zy beeft Bladen

naar

(1) Cnicus Fo!. rinnitiQdis. Cat?nat{s nudis Si/!. Nat.

XII. Ccn. 9*6. p. 5 30. Ve^. XUU p. 606. GOBT. J^'k-

J'^ II. p. II.
fi^

Clrllnm ïatisfimum. C. B. Fi»- 377. Cni-

cus Pratenfis Acanthl fcüo FIoic fiaftscentc. TOüKNF.
4; O. Item PI. purp, iku,
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Daar het Beerenklaauw gelykende, maar flap- IV.

per en bleek groen, üe Bloemen , zegt hy

groeijen getropt aan een Steng van vier of vyf Hoofd.

Ellen hoogte, dat dunkt my wat veel is. a u-
'JJ"^'^,

jïi NTS evenwel , zegt van drie en vier Ellen , ^/aSl""*

H ALLER van drie tot zes Voeten en Che-
NAL tot eens Menfchen hoogte. In de Bos-

fchen hy Bafol , merkt deeze Autheur aan , dat

het dikwils voorkomt met meer gedoomde Bla-

den (*) , waar van de onderften gefnipperd

zyn , de bovenften niet. 't Gewas heeft door-

gaans maar zagte Doornen en het malfchfte

Loof vin al'e Diftclen , wordende van de Vrouw-

tjes Gras ' Kool geheten , zo B a u h i n ü s aan-

merkt. Hy vondt hetzelve op Berg - Velden om-

flrceks Gcneve en R a y by Straatsburg aan den

Kyo.

(2) Difiel met omvattende , Vindeelige BaardS' il

u'^j" Zaagtandige Bladen , knikkende Bloem- ri^XiUs.

Jleelen en Lymrige Kelken,
JigV^"^"

Den bynaam Erifithalesyvun P l tni us ont-

leend , hadt Dalechamp aan een dergelyk

Gewas gegeven , dat Bladen als het Beeren-
;

klaauw

(1) Cnleus Fol. amplcxicauhT)us PlnnitihVii^ Sec jAcq.

0/js. I. 2g. T. 17. ^tnJ, 179, Card. Pnt. ^ol. tenuibu» la-

&c. ToiiRNï. In/l, 44S. Erifithaics. DALECH. HiJI. 1094,

(*) CHIN. Pregramm. Bas. I77«. P' 9^

II. D1IL.X. STUK,
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IV. klaauw heeft met geele Bloemen. Het groeïe

xkJ" overvloedig op alle Velden aan den voet der

Hoofd. Gebergten» zo in Oollenryk als in de Zuidely-

^^E^la'e
Vrankryk. Het heeft een Steng

Vaiwyvs- van anderhalf Elle hoogte ; doch hooger als

men 't in de Tuinen kweekt, zynde, gelyk het

voorgaande, een overblyvend Kruid. Het heeft

Vindeelige Bladen, van onderen ruigachtig met

fyne Doorntjes gezoomd , en knikkende geele

Bloemen , wier Kelken geen Bladerig Kransje

hebben ; zo dat daar aan het Hoofd -kenmerk

van dit Geflagt ontbreekt,

C3) Diftel met afioopende Lintachtige Bladen ,

die Tandswyy^ gedoomd zyn en een opge^

regte Takkige Steng.

Op dorre Bergvelden in de Zuidelyke dee-

len van Europa groeit deeze , die Lancetvor-

mig-Liniaale Bladen heeft, niet zeer fterke

Doornen. De Koppen zyn zo digt met dergc-

lykcn bezet , dat men zonder kwetzing dezel-

ven niet kan afplukken, noch aanraaken*

(4} Diftel met ongejleslde , byna Liniaale,
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zeer digt getropte Bladen; de Kelken on- iv;

gedoomd.

^ . . . , „ Hoofd*
Deeze behoort, wederom, tot de ZagtCsTuir.

Doornen, een zonderling Piantjc, welksWor- F»iygam,

tel zware is en zoet van Smaak , fcbietendeeen*^"*^**

Stengecje van een Handbreed of een half Voet

hoog , bezet met zeer lange , fmalle , Ipitfe

Haairige Bladen , aan de enden omgekromd.

Het geeft een enkele Bloera , op den top , uit

,

die vry groot is , van Kleur paarfchachtig blaauw

,

met een gefchubdeu Kelk , zonder Doornen,

Op de hoogfte toppen van den Schneeberg, in

Ooftenryk, komt het niet dan zeldzaam voor.

Dc fraaiheid doet C l u s i u s zynen fmalbla-

digcn laagen zagten Diftel , die hier t'huis ge-

bragt wordt door den Heer Jacq o i n, betrek-

ken tot den Edeldifiel van Gesnerus^ maar

dezelve hadt, volgens Simler, de Steng een

Elie hoog met weinige Bladen bezet naar die

der Dotterbloemen gelykende ; 't welk hier

weinig flrookt

<5) Diftel

i*) Per Caulv

Mosfblunu

d£ C*ltba foèujirii
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iV. vormige Bladen y de Kelken Finswyze ge"

Afdeel. ^^Q^nd.

Sut^°' Ontzaglyk gedoomd is wedctom deeze, die

E!t.aaie zccr gemecii door Clüsius , op't Land by
reUvi^ive- SalamaDca , in Spanje , gevonden wordt , wor-

dendc aldaar C/ïaracB/eon geheten* Hy heeft den

Steng in 't wilde een Voet, fomtyds een EUe

hoog j doch inde Tuinen gezaaid hooger^ zegt

die Autheur. In Languedok komt hy, op de

Velden , meer dan eens Mans largte hoogvoor»

De Steng is hard en flyf , hoekig gevleugeld

en bezet met veelc lange fmalle witachtige Bla-

den, die dubbelde Doorens hebben. Aan de

toppen komen Kroontjes van vyf of zes ftc*

kelige Koppen , met paarfche Bloemen. Hcc
Zaad is, zo wel als de Wortels ^ zoet.

\u (6^ Diftcl »nef omvattende, Schaarig gevin^

gedoornde Bladen, een enkelde Steng

j^git^^g- en ongejieeldi Bloemen.

Op de Alpen van Switzerland , Ooftenryk en

Tartariej zegt LiNNiEus, groeit deeze, die

minder ontzaglyk en onhandelbaar dan de voor-

gaande is ,* hebbende de Steng fomtyds maar

een

humüis Caiile foliofo. C. B. Pin, 375. Picnoraon Cret* So-

lonenfis. Dai,è.cH. Hifi. Ms6.
(6) Cnisus Fol. amplexicaulibns , finaato - pïnnatis &c.

Cailina polycephalos alba. C li. Pin, j8o. Cirfmm Alp-

SpinoiUümiun Öcc, HALL, «t/v» 67», T. ao, Gmel. 5»*»
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èen Handpalm of een Voet , en zeldzaam an- IV*

d^rhaif Elle hoogi fomwylen geheel roodachtig
^'^JJ*^

of met roode Vlakken , fomwylen gtcen : deHooFö-

Bladen zagt, byna als die der Paardebloemen ^"'^"^

ÏDgefneeden , Haairig ruig en met korte Door* tfuSI^^
nen gewapend. Hier van worde de Wortel, ciie

uit veele dikke Vezelen beftaat, zo wel als die

van den Ziagbladigen Doorn , hier voor be-

fchreeven, in 't vroege Voorjaar door de ïar*

taaren en Kalmukken uitgegraven, en gegeten.

De Heer Gmeliw zegt, dat die Wortels,

gekookt zynde, hem beter fmaaktendan Fran-

fche Raapen. Zy worden, deswegen , van hun

Epfchök geheten, Somtyds komt de Plant ge*

heel ongeltengd voor; gcmeenlyk geltcngd mee

paarfehe, doch elders ook met wiue Ijloemen,

wier Kelken ODgedoornd , maar met liladen

Iterk omwald zyn. H a l l e r ontkent (*3 , met
reden , dat die de zelfde zy als zyn zeer llerk

gedoomd Cirfium der Alpen, 't welk 'er anders

veel naar gelykt: want hetzelve heeft, boven-

dien, zeer Itekelige Kelken (f).

(7) Diftel met Vindeelige Bladen en rappige ^^^*

Kelken, met gefpitjte Schubben. CenT^rll

(*) lUtv. intboat, p 75. T. u

<t) Dc wil, dat men 'er den Naantjes - Difte! van

JlCQUiN mede vct^elyken izl: fci mmtchnes
, zegt h; .• dat

veas is die geheel weerloos of ongedoornd. Hoe ftrookt dit ?

(7> OiicM Fol. puinaü&di$ £cc. C%idiiy,s miimis , t oU
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HooFDr

(8) Diftel meiVindedige Bladen ^ ie Kalken

rappig ruig,

(9) Diftcl met Hartvormige Bladen, de Blad'

viir. Jleelen gekruld gedoomd ^ de Steng omvat-

ft^TL ^^^^^ • knikkende Bloemen en rappige

Eenbioc*. Kelken,

I^eeze, waar van de eerfte in de Pyreneefche

Knikken- Bergen valt, de twee anderen i- Tartarie, ge-

lyken naar de Centaurea , door haar Loof en

Geltake. Zy hebben de Kelken ruuwen rappig,

wegens de Vliezige Schubben. De laatlte munc

uic door haare Hartvormige Bladen , zo by den

Grond als aan dc Steng , die in de Tuinen eens

Mans langte boog wordt, en groote doch knik-

kende Koppen heeft en geelachtige Bloemen

vaneen aangenaamen Honigreuk, üortcndeook

een dik Vogt , dat niet onfmaakclyk , masur

«en weinig bijter is, uit.

Onopordum. Ezelsdoorn-

De Stoel is met Kuiltjes of Putjes als eea
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Hotiigraat, en de Kelkfchubben 7.yn fpitspuntig I\r;^

in dit Geflagt , het welk nog de vier volgende *^JJf^
Soorten van Diftelen bevat, die onder den zon- Hoofd»

derlingen Griekfchen naam Onopordon begree-*^^^-

pen zyn , waar van ik den Geflagmaam heb ont-
^"^f^f*

ieend, als boven; dus

(i) Ezelsdoorn met rappige Kelken , 'diè de

Schubben uitgebreid hebben ; de Bladen
qJ;^^^^

langwerpig Eyrond en uitgehoekt,
^tfüut"'""^

'Deeze, dien men Witte Weg-Dijlel, in »t^^'"^**

Fracfch Êpine blanche noemt, komt door geheel

Europa , en in onze Nederlanden , op woede
drooge plaatfen voor. Zeer overvloedig vindt

men hem , te Landskroon in Sweeden, op de

Wallen. Weinig twyfek men , of deèze is het

Jcanlhium van D lo s c o r i d E « , en het Ono-
pnrdon van A n o ü i l l A a a , welke benaaming,

die Ezelveest betekent, hy nog in fommige

deelen van Vrankryk en Italië voert.

Hy heeft een Steng van zes Voeten en hoo-

ger, die Takkig gearmd is en door de afloo-

£yy?. Nat. XII. Gen. 9^7. P 53i. f^eg- XUl. p. óo/.GORf*

JBelg. 131. KftAM. A»flr. z^g. Fl. Suee. «$3 , 724. GOlJAN

JMmfp. 4 24. R. Luidb. iH- Spina alba f. tomeiitofa latl-

folia fylvefttis. C. B. Pin. Uz. LOES. Pru,/. ztfl. T. 8z.

Acanthium. DOD. Pempt. 711. LOB. Ie. II. i»

li

U. DsEL. z* Stok.,
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IV. pende Bladen als gevleugeld, Zy gelyken naar

^^xx!^'
Becrenklaauyv en zyn, zo wel als de

Hoof'd- Steng , met een witte Wolligheid , nu ylder

iTUK. ^gj^ digter,overtoogen. De uitgefoeede punten,

y^iwyve- a^n den rand , zyn driehoekig en hebben op

'y' ieder hoek een fterken Doorn , fomtyds twee.

Op 'c end der Takken komen groote Bloemen,

waar van de Kelkfchubben ook fpits gedoomd

zyn , met een groot getal Violette Blommetjes.

Door verfchcidene is 'de kragt des Saps van

dit Kruid tegen de Kanker , zo in de Lippen

als in dc Eerden, beproefd. Men heeft fomtyds

eenige vrugt van deszelfs oplegging gemeend

te befpeuren. Inwendig is 'er ook gebruik vaa

gemaakt , tegen de Etterborst. Goelicke
deedt een Scheidkundig onderzoek op de Wor-

tels, welke ee:baar zyn, zo wel als de Spruiten

en Stoel, gelyk die der Artisjokken.

Ca) Ezelsdoorn met rappige Kelken ^ die deori'

derfte Schubben Haakig hebben » de Bla-

den Lancetvormig Finswyze verdeeld.

Het Loof van dccze, die aan de Kusten van

de Middellandfche Zee groeit , is Afchgraauw ,

niet groen : de Steng , die in de voorgaande

regthoekige Vleugels heeft , ia den Kelk. uit-

loo-

{z) Onop-irdum Cal, Sqmrrofis &c. CtWAN Monfp, 424'
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hopende , bceftze hier gegoifd cn beneden den fV.

Kelk eindigende. Ook zyn de ondcrlte Kelk- ^'^^^
fchubben Haakig omgeboogen , Lancetvormig. Hoofd-

/3) Ezelsdoorn met Schubbige Kelken. iii.

In Portugal en Lan{»uedo}<, doch uitheemfch , ff^^f

l<omt deeze voor , welke uit Arabic haare af- Aiabiichc.

komst zoude hebben. De Koppen zyn üiec

ftekelig, maar de Bladen en Steng, welke meel'

dan eens Mans langte hoog wordt. Fo r s-

KAOHL nogthans heeft zulk een Diflel ia A-

labie niet aangetroffen,

(4) Ezelsdoorn zonder Ster.~,
^'I/"-

De Groeiplaats was onbekend van deeze
» ^i^ftcngdc^"

Bladen als der Tweede heeft. Wollig witach-

tig en in 't geheel geen Steng. Uit den Wortel

^eeft zy een ongedceldcn Kelk of Bloemknop,

daar anderen 3:ydclings zig byvocgen.

Dit cn de drie voorgaande Geflagten de

ïnecfte Soorten van Doornen en Dijlekn , wel-

ke wild voorkomen , bevattende, zo kwam ik

'dien aangaande hier tot deeze algemeene Be-

De
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TVl De Doornen en Diftelcfi fchyncn a1s het uit'

Afdsel» ^erpxel en de di oefem der Aarde tc zyr. Men

Hoofd- zietze immers voortkomen op allerley woefle

«TOK* piaatfcn en op dé Akkeren het Kruïd verflik-

Ook worden zy aangemerkt als gevolgea

^> van den Vloek uit den Val gefprooten f *). De

Planten , daar gemeld , nochtans zyn geheel

andere Kruiden dan onze Doornen en Diüelen,

die ook niet groeijen in 't Beloofde Lnnd. RAft-

Bi Salomon nierkt aan , dat 'er tv/intig paamen

van IJoon^cr in 't Hebrccuwfch 2yn. Daar ko-

men in de Oofterfche Lwdon , zo wel als ia

Afrika en de lodiën , vederlcy Hcefterige,

Houtige , Slingerende , Kruipende en Boom-
achtige Doorngcwasfen voor, die een onbegry-

pelyke belemmering in 'c p?.f fecren der Wildes-

nisfcR maakcn; gclyk dit in Europa ook met de

Haagedoorn , Sleedoorn en dergelykcn , doch

in minder graad , plaats heeft : maar men kao

dezelven , om dat zy zo veel nuttigheid ver*

fchafFen , niet aanmerken als een VJoek des

Aardryks. De Witte Dnorn, immers, levert

uitraunteode Haagen tot afweering van het

Vee, en de Zwarte niet alleen Slee- Pruimeo,
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maar ook elders de Arabifch? Gom uit (^ ). Dee- IV.
^

ze Slee -Doorn groeit in Afrika, tusfchcn IW-

barie en Senegal , maakende aldaar proote Bos- Hoofd-

lchen,cn is waarfchynlyk in Ethiopië gcmeen.*''^"^*

Men viodt in Klein Afic, Palcftina, Egypte en ''^jjs*^^'*

Arabic, de Echte Acacia, die niec minder ge-

doprnd is , wegens haar verdikte Sap in de Ge-

neeskunde bekend (f), en de Mmgi derMoo-

ren , op welker Loof de Perfen een Soort van

Manna verzamelen, die in Greintjes voorkomt

als Koriander - Zaad (|). De eerfte is byna de

eenigfte Boom in Steenachtig ArSbie, daar Plan-

ken van gezaagd kunnen worden , waarfchynlyk

het Sittim-Hout der Hebvccn. De anuere,

Aghtd genaamd by de Arabieren , itrekt voor

de Kemels tot Verfnapering.

W aarfchynlyk zullen deeze of dergelyke

Doorn -Gcwasfen, op andere plaatfen der Hei-

iige Schrift , daar zy als Hangen , Boompjes

,

cf Bosfchcn voorkomen (gelyk de brandende

Braarnbüfch van Mos es,) door Doornen be-

doeld worden» Immers raen vindt daar van

fomtyds ook als Brandftof gefproken en de

fleekende eigcnfchap hecftze veel doen gebrui-

ken toe Gelykcnisfcn. Maar men heefc 'er

ook

(•) Zie decic Nat, Hifi. U. D. n« Stuk , bladz. st6.

il) Hedyi:«iiin Fol. fimpl. Lancealatis Sic. Zie II. D. V.

STOK, bladz. ;z4. &c.

3
II. Deui-^ X. Stok.
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ÏV. ook ander flag Doornen , ge]yk die daar Sa-

'S^' toMO van fpreekt, als hy zyne Beminde ver^

Hoofd gelykt by een Lelie onder de Doornen , en op
STUK.

g^j.g Li[5anon groeijen Kruiden van deezcn

Ved^yve- aa^t, dic andere Figuurlykc Spreekmanieren op,-

helderen (-{}.

Maar in allen gevalle fehynen de Doornen

en Diftclen meer tot nuttigheid , dan tot een

Vloek te zyn gefchapen. Men kent *er een

Akker des Luijaards aan en dus bcftond de Straf

alleen daar in , dat de Menfch , wii lende de

Vru:j;ten desAnrdryks, Brood en Moeskruiden.,

eeten, daar toe den Landbouw oefen' n moest,

den Akker van Onkruid zuiveren . en (^us wer-

ken tot zwcctens toe. In het Zweet Uwes, aan'

fchyns zult gy Brood eeten, waren de Woorden
van God ; cn dit heeft plaats in alle Landen

waar men Koorn zaait :. doch in vecle dcclcn des

Aardbodems leeft men van Dadels , Nooten ,

Karftengen en andere Booravrugten , in fommi-

gen haak men uit de Boomfl-ammen Meel ,mcn
eec de toppen vnn den Falmict, tappende Wyn
uit de Stammen , cf plukt zelfs van de Boomen
Brood (t).

Zal

en de Syri/cfie Mdhioom , by de Arabieren BedeguAtd gc-



Zal dan de gezegde Vloek alleen 't Gf rtagc. ]V,

van Japheth raaken , terwyf de Nazaaten vanAj^J^W;
den vervloekten Cham deSpys als in den Mond FIooud- ^

groeit? Men heeft zig daarover niet te beklaa.*^"^

f^en 5 als men de nuttigheden van die Onkruid ^^^iS'*
nagaat , die ik in *t byzondcr meest opgenoemd

heb. In 't aU-emeen is het Loof der Doornen

en Diilelen bitterachtii^ ; doch welk een heil

«

zaam Bitter levert niet de Gezegende Di'itel

uit? Ik zwyg van de afzettende hocJanighcid ,

die aan den Everwortel en anderen toegefchree-

ven wordt. Van fommigen: zyn de Bladen eet-

baar als Moes: de Wortels "verftrekken ian de

ïartaarcn tot Lekkerny en de Stoel dcrEloem^

knoppen is in 't algemeen eeiba a- , gclyk die der

Artisjokken , zo HaLler meldt. De drooge

Bloemen geevcn een zeer goed Stremzel voor

Melk , en hebben frifch in eenigen een Mos-
keljaat , in anderen een Honigreuk. De Zaadcn

van den Vrouwen -Diftel ftrekken toe Medicyn

en het Pluis dcrzclvcn worde gebruikt .töt Dons

om Bedden te vullen. Dat men van de Steelen

Papier kan maaken, is uit de Proeven van den

Paftoor S c H A E P F E R blykbaar. Van de Dis-

tels vsrordt dc beste Afch toe Glas gebrand ,
•

zegt Ray.
De Groeiplaats onzer Doornen cn Dideleii

,

' fchync

II. Dekl. x. Stuk,
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IV. fchynt aan de gemaatigde Lugtftreek van Eu-

s?.
I-opa, Afie en Noord- Amerika .bepaald tezyn.

FTooFD- Geheel Afrika , Oost- en Westindie , is 'cr

ontbloot. Men vindtze veel minder op de
re./S?;yVe.i^ergen, dan in Valcijen en vlakke Landsdou-
^> wen. Een vette Grond doetze veel hooger op-

fchietCD , doch tot geluk des Menfchdoras be-

reiken de ontzaglyke kwetzende Doornen zel-

den meer dan eens Mans langte. Van de zagte
Doorns en Diftelen komen 'er tot drie cn vier

lülen , ja tot twaalf V^oeten hoog voor, ge-
lyk wy ge?.icn hebben, lic gsa nu ©ver toc

een (idlagt derzelven , waar van het gebruik
onder ons meer bekend is, genaamd

C Y N A R A. Artisjok.

Dit wordt van dat der Doornen onderfchei-

den door een rappigc uitgebreide Kelk, mee
Vleezige Schubben , aan 't end uitgerand en
een puntje hebbende. De Soorten zyn vier -als

volgt.

I. CO Artisjok met eenigszins gedoomde ,
gevin^

ScdilZI onverdeelde Bladen, de Kelkfchub-
Gewoon» hen Eyrond,

(T) Cjnara Fof. fubfpinofs pinnatis ind viasque &c. SyJI.

Nat. Xll. Gen. 92?. p. siï. Ve^. Xlll. p. 607. GOüAPI
MorJ-p. 4aj. H. Cliff. R. Lugih. &c. Cinara fylveftris latl-

foUa. C. B. Pin. ,S4. /S. Cm. Hort. aculcata. C. B. Pin,

Hoit. rol. non aculeatis. C. B. Pin, uts. LCB. Ic. II, 4.
.



In de Zuidelyke deelcn van Europa groeit op IV.

de Velden dit Gewas, dac men hier in Tuinen '^'ïf**^

teelt, onder den naam van Artisjokken, Vee-iooFO-

len fchryven yirtichokken ^ naar 'c Franich Af^'^^^'

ticJiaud ; doch,, dewyi het anders uitgefproken^^^^I/j^'*

wor'slt , verkies ik dus te fchryven. Aangezien

Galenus 't woord Kunara gebruikt heeft,

zo blykt, dat het van Griekl'chcn oirfprong zy

en beter Cynara gelchreeven worde dan Cina-

ra, gelyk de genen doen, die het van de Mes-

ting met Asch afleiden.

Buiten twyfel zyn de Tuin - Artisjokken ge-

teeld uit Zaad van de Wilde, Scolytnus by de

Grieken genaamd , die de Steng maar een of

twee Voeten hoog heeft. In de Tuinen komen

,

uit hetzelfde Zaad , gedoorn Je en ongedoorn-

dc Planten voor , waar van de eerflen , Kordons

genaamd , alleen de Stengen of Bladflruikea

eetbaar hebben ; waar toe zy in Vrank) yk ge-

teeld worden. Voorts is 'er een ongeniccn ver*

fchil, naar den Grond
,
Mesting en Behande-

ling, zo in de hoogte van de Steng, de meer

of mindere infnyding der Bladen , derzeiver

breedte ; als in de figuur en grootte der Kop-

pen , de plaatzing en ftekcligheid der Schubben

en de VIcezighcid , zo van de/elvcn als van

den Stoel. Men heeftze doorgaans grooter dan

een Vuist, als eenPynappelof Kindcrcn-Hoofd ,

met uitfteekendc , fpitfe en zelfs omgekromde

Schubben : maar in Engeland vallen 'er , hoe-

danig eene Lob el afbeeldt, die ronden byna

li 5 ^e»
U. DEEI.. X, STOK,
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IV. effen gebold zyn , van boven plat, een omtrek

hebbende van agttien of twintig Duimen zo

Hoofd- hy fchryfc , en dus ieder op zig zelf een mid-
ST'JK» delmaatigen Ketel vullende , wanneer menze

kookt. Dan , naamelyk , zullen de Schubben»

?7' aaar gfidagtc, los gaan, die in deeze , onder den

naam van Engelfchc Artisjokken by de Tuin-

lieden bekend , digt geflooten zitten. De Zeeu«7-

fche zyn alleen van de Engelfche ouderfcheiden ,

dat zy niet grooc van bol vallen ; muntende

snilers ook in Vleezigheid uit.

Van de Artisjokken wordt de Stoel , dat is

de Bodera 9 v/aar op de Bloemen ruften, wan-

neer zy gekookt zyn gegeten en de Schubben

uitgezoogen. Sommigen vinden hier Sraqak in

;

doch 't is zeker , dat de Saus de meefte aange*

caamheid aan deczc Spyze gc<jft en dat liet een

zwaar Voedzel zy. De Itali^anen , niettemin ,

ceten zeraauw, met Zout, Olie en Peper. Het

,
heeft de naam j dat 'er de Minnelust door opge-

wekt worde , en hierom doet het Vrouwvolk

gaarn de Stoelen in Ragouts cn Padeijen*

11. (2) Artisjok met gedoomde Bladen , die alkn

Viiideüig zyn; de Kelkfchubben Eyrond.

Deeze , van Kandia zo 't fchync afkomftfg.

zou

(z) Cjnar/tTói. Spinotls , omnibus Pinaacifidis&c.GouAH

Mon/p. 415. Cinara Spinofa cujus Pcdicult efitantur. C. B.

P^. 323. Scolymus aculcatus» TAB. Hi/f. 1075. mihi II,
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lou een bafterd - Soort zyn kunnen van de IV.

voorgaande en volgens de benaaming zou zy Jxf^*
met de gezegde Kardons Itrooken. De AFbeel- Hoofd^

ding by Tabe RNE MONT vertoont een aan-^"^"^*
.

merkelyk verfchillend 'Gewas. De Bloem is V^S^
hoog blaauw , met graauwe Meeldraadjes. Het

is een ovcrblyvend Kruid, zo wel als *t ge-

woone y dat ook de Winterkoude gemecnlyb

zonder dekzel hier te Lande niet -verduurt.

(3^ Artisjok met gedoomde Vindeelige Bladen^
J|J'^

die van onderen IVollig zyn , dff Kelk- humiiiu

Jchubben Elsvormig.
'

De figuur der Koppen bctJekt hier dcezen

Tangerfchen blaauwbloémigen Diü^tl , die de

Bladen fyn verdeeld, van onderen Wollig grys

en fcherp gedoomd Beeft, De Steng is tiaauw-

lyks zo lang als de Bladen in deeze Soort, die

dus vee! 'deiner is en niettemin de Zaadcn vcc\

grooter heeft dan dc anderen.

(4) Artisjok zonder Steng ^ met gevinde onge- iv.

doomde Bladen, die van beven glad zyn, onlt-^**

In Barbarie groeit ook deeze,een zonderlinge

SoOTt,

^

(i) Cynara FoU Spinofis PJnnntifidIs &c. Cin. fylv. Cir-

Pluk. ^lit. 8 j. T. 8|. f. 2. Confer. Card. Andeluilaciii. ;

(4) Cyxnra ncaulos Fol. Inermibus Sec. Cyn. acnu'osTiuiM

tana, Tafga diila &c. TitL» i^/x. 41. T. 20»

II. DEa„ X. STOK,
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IV; Soort, door Tillids afgebeeld, hebbende

Afdeei, een groote welriekende Bloem. De bcfchry-

HooJi. » ^^'^^ ^^^^ opmerkelyir.

sruK, „ la het Ryk van Tunis, zegt hy, degeheele '

5, §treek van Ucica tot aan het Mcir raar 't

Zuiden , wordt dceze ongeftengde Plant

,

5, Tafga genaamd , gevonden. Zy heeft een

,5 dikken Houtigen Wortel , byna zonder Ve-

55 zelen , met Afchgraauwe , niet gedoomde

„ Bladen, die gefnipperd zyn , van onderen

3,
grys, van boven groen ; de Ülocmen aangc-

„ naam vao R.uk. Zy groeit daor;2;a.ms op een

droogcn Grond, dikwils op Heuvelen, cn de

„ Gewelven van die Kelders in de Kuinenvan
Karthago , welke , eertyds tot Waterleidingen

j, geftrekt hebbende , thans tot Wooningen voot

^ de arme Moorcn dienen
,
zyn 'er me 'e als

3, bekleed. Vao dat ruuwe Volk worden de

„ Bladen 5 icgcn een Ziekte der Paarden die van

de Hitte ontftaat, met Qerst gemengd , in-

„ gegeven. Of het eene der Levantfche Mus-
„ kus - Artisjokken zy van To urne fort,
j, durf ik niet verzekeren,"

C A R L I N A. Everwortel.

Een geftraalde Kelk, met de rand -Schubben

lang en gekleurd , bepaalt de byzondere Ken-
merken van dit Geflagt , waar in de zeven vol-

jjecde Soorten zyn begrcepen.

(f) Ever.
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Cl) Everwortel met de iïteng eenbloemig , IV,

korter dan de Bloem. ^^S?f^'

Op openleggende drooge Bergen , 7.0 in Duitfch-^Tus,

land als in Italië, groeit decze Plant die Bladen l

heefc als der Artisjokken, doch ruuvrer, en uit ^.^-J*^

het middf^n derzelven een Kop fchiet , met dc o-^f^-

Kelkfchubben uitgebreid en gekleurd , die daar

van als een Straalbbem maakcn , in *c midden

paarfche Blommetjes bevattende en daar op

volgen Zaaden met Pluis , die door een Geucs-

wys Blaadje afgezonderd zyn.

De Grieken hebben dit Gewas Witte Chamce-

leon genoemd , in onderfcheiding van de Zwar-

te, hier voor befchreevcn , welke men gemeen*

lyk Everwortel tj telt , als gemeld is. De Wor-
tel van het tegenwoordige komt , onder den

naam van Radix CarlincB of Cardspathice , in de

Theriaak en andere Winkelbereidingen. Op zig

zelf wordt 'er een Afzettende , Hart Herkende,

ïegengiftige hoedanigheid aan toegefchreeveD.

Zy heeft een Aromatieken Reuk en Smaak, en

bevat veel Olie. De Stóel wordt , in fommige
Landen , even als die der Artisjokken gegeten.

(^)

(l) CarllKi Caule unifloro Flore breviorc. Sy/l. Nnt XII.

Geil. 919- p- f^^S- Xni. p Ó07. Mat, A'ei. m. tJ. Cliff.

Vps, R. Lugdb. UJ. GOUAN Mcntp. ^z6. Carlina acaulo»

magno Fioie albo. C. B. Pin. jgo. Chamileün aibus.

CuJS, mn. II. p. if5. CAM. Epit.^iZ. Carlina altera. Uoo.
Pempt, 7Z7. chatnatleon albus. I.OB» Ic II,
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ÏV. (2) Everwortel met de Steng gegaffeld ; aafi

^^xK^^*
'£ end Bloedkleurige Kelken hebbende; den

HooPD- vii'ddeljien ongefieeld.

ITüK.

. ïn Languedok en Provcnce treft men deezc

laKaTa.""* azn, die Ichoon paarfche Bloemen heeft, loo-

ccHroid.pgj^jj^ de waare Kelkfchubben allen in een en-

kelde Cooren uit : terwyl in de overigen de

Doorens faraengefteld zyn , zegt L i n n ^ ü s.

De zyd- Schubben der Kelken, zegt hydders,

zyn ongedoornd , de binnenften paarfch, waar

tusfchen de waare Schubben zullen geplaatst

zyn. Hoe 't zy; de Bloem, getuigt zyn Ed.,

is driemaal grooter dan van de Gemeene Car-

linai na 't bloeijen werpt de Plant haare Wol-

ligheid af en is vol van een Bloedkleurig Sap.

Zy komt met eén , met twee of met drie

Bloemen voèA', en in dit laatfte Geval is dc mid-

del-Bloem oDgefteeld en zeer groot. De Bladen

zyn met gi'oote fterke fcherpe Stekels gewa-

pend.

111. (3) Everwortel met de Steng veelhloemig
^

^Corjn,bo.
fomtyds verdeeld ; de Bloemen ongefieeld t

Gauiid. de Kelken geel gejiraald* M
(2> Carlina Caule bifido Sec. Carlina Caale ttifloto di-

«liotomo. GOUAN JHoti/p. 416. CaiL Sq. Cal. tcrmin put-

pareo-rubcntibus Sec, Ger. Prcv. 1S3. C.irl. Florc purpu-

«laftylidis foiio
,
amplo Flore. RABR Ic, 483.

(?) C^riina Caute multifloro lu'-divifo. R. Lu^db. i3J.

Acarm Apuli umbcllati* Cou. Ecphr. I. p. 28. T. 27. /!,

Carliaa fyiv, Flote Awco pcteonis, TguaME. Jnji. S99^
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gemild ; de Kelken der end Bloemen wit

gejlrauld. Hoofd-"

f5) Evcrwortel met zeer weinige cngejïeelde ly,

zydelingfe Bloemen, vu^Zl^

Deezc drie Soorten onderfcheiden zig ge-

noegzaam. Deeerfte komt in Italië aan de Zee-
^^^^JSÏ*

kant voor, de laatftc iu de Wildernisfen vaü

Spanje. Deeze beiden hebben de Bioemkrans

geel, de middclfte wit en deeze groeit door ge-

heel Europa , als ook in Siberië, op Berg-

achtige drooge Gronden. In onze Nederlan-

landen vak zy in de Duinen by Heemftede ,

als ook in Overysfel', Vrieslanden elders, op

Zandige Gronden , ia Switzcrhnd op dorre

Heuvelen.

De Steng van deeze Gemeene , welke men ^

volgens den Heer de Gorter, in 't Hol-

landfch Driedijtel ofWilde Feld - Saffraannocmz

,

is regtopllaande , paarfch , rond, eenigennaate

Wollige zeer.Takkig en veelbloemig. Alle de

Bla-

(4) CarËna Caule multifl. Coryrabofo &c. GoHT. Beis.

ziz. Fl. Suec. KRAM. ylfilr. R. Lu^dL &c. GmïL. 5;*. II.

p, 81. CarliiM fylveiiis vuIganJs. Clus. H. p 15 j.

(5) CariiKa Hor. fcsfiiibus latenlibu»

Man/p, 4x5. Caxl. Scjuwuis Calycinis ten

Pro». l84.Car!im fylv. minor Hitp. Cn
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ÏV. Bladen zyn gewapend met fcherps Doorens

,

^'xxf' 'aan hoeken van hunne infnydingen of tan-

HooFD den , cn zeer WoHig. Dc Bloemen zyn paarfch-

achtig van binnen, meteen bleek geelachtigen

y^i^y-ll-oï vf'ntcn rand. Men heeft in Duicfchland aaa

'"^* ééne Plant van dit Gewas , uit den Grond ge-

graven , drieën- twintig Stengen en aan dc-

zelven op één naa tagtig Bloemen geteld. De

middellte Steng , welke de grodtfte was , hadc

'er tien. Men hieldt daar , het by zig draageo

van zulk eene Steng met drie Bloemen, voor

een Middel tegen de Sood in dc Maag of Pyn

voor 't Hart

VI. (6) Everwoftel met een veelbloemige Steng ,

FyrZticl. Bladen afloopende en gt/chaard.

nccfch* Op dc Pvrcncefche Bergen aan de Spaan-

fche zyde komt deeze voor , die de Geftalte

heeft van den Ezelsdoorn , zynde een geheel

Wollig en ontzaglyk Doornig Gewas, met al-

le de Doorens geel. Dê Kelken , niet zeer

groot, hebben losfe gedoomde Schubben , die

regtopftaan en rappig zyn , fmnl Lancetvormig.

' De binncnfte Sciiobben , die de Krans maaken

,

* zyn wie, de Blommetjes paarfch. Met veel

JBlofemen is Kroonswyze de Steng verfierd.

(7)
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Everwortel tm een getakte Steng , de IV*

Kelken op de kant gedoomd.
^'ÏJf

Dus bepaalt de Ridder een Kaapfch Gewas, ^y^^''^

<iat ook de Bladen gedoomd heeft, en 't welke vn.

hy achtte misfchien een Soort te kunnen zyn JlZa^^
van het volgende Geflagt of van dat der Gor-^«^*-

teria, 't welk verfcheide Doornige Kaapfe Plan-
'^P*^ '

'

ren influit^ doch men moest het, zegt hy , na-

der zien» Elders was van hem gezegd , dat het

een Soort van Gorteria zy (>

Atra'ctylis» Straalkop»

Deezen naam, vanouds voor een Diftelmet

ftekelige Koppen , die men Veld - SafFraaa

noemt, in "^c volgende Geflagt te befchryven

,

gebruikt > past de Ridder niet oneigen toe op
dit Geflagt, 't welk wegens dc Stekeligheid, in

navolging van- 't Crocodilium van Pu nius ,

door Vaillant Crocodiludes , als Krokodil-

achtig , was getytelJ. Het heeft de Bloemen

gekranst mee vyftandige Blommetjes , en bo-

vendien is de Kelk met ftékehge JBladen by uic-

necmendhéid jgeftraald ; des ik het Straalkop ty-

tel. Het bevat de volgende Soorten.

(O

(7) CarllKx Cau^e ramofö. Cal. Spinis ciliatis. Am. Mnd.

VI. Afr. 40. Catliiu polycephalos , Polyacanthi vulgari li-

milis, iEthiopica. PHJK. Alm. ï6. T# 173. f. 4» raala»

C*) Mmu alt. p. 4ÖZ.
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AfJSi.
^'-^ StJ'aalïfop met een ongefiengde Bloem.

HooFjD* ^^^^ » Comdraagende genaamd , om dat

STUK. 'er aan de Koppen een foort van Gomharst ftolc,

yitJh lis
^^^^ Madik gebruikt kan worden , groeit op

cl««i/irLKandia en in Italie. Columna wil, dat het
^cïomdcaa-de Witte Chamseleon van Dioscorides

zou zyn , doch die bragt de Gom , zo hy meldt,
uit den Wortel voort, en is de Carlina, voor-
gemeld. Alpinüs hadt wel deze Plant uit Kan-
dia voor den Witten Chamssleon ontvangen,
maar hy toont aan, dat het de Pyjiappel ^ Doorn
zy van Theophr astus.
Dezelve brengt, zegt hy, uit éénen Wor-

tel veele lange Bladen voort, naar die van
Lifch gelykende , maar witter, flyver, bree-
der en zagt : in wier midden een Kop gedoo-
ken zit, uitwendig beiciiut door lange, kruis-

wys' geplaatfte Stekels , die een witte Wollig-

heid influiten , met korreltjes van de gezegde
Gom. De Wortel is een Duim dik, loopt dun
uit , van buiten bruin , van binnen wit, zeer
heet van Smaak en aangenaaraer, doch flaau-

wcr van Reuk dan de Everwortcl der Zuide-
lyke Landen.

(i) AtracIyGs time scauli. 5yy?. Nat. XIT. Gen, 030.
f^ig, XIII, p. 6«8. Carlina acauios Gummifcra. C. B.' Pin,
380. Carduus Pioea Theophrafti. Alp. Ex^^t. ii6. t. 124,
Uj. Chamileo albus Dioscoiklij» CoLmiN. Ecpir. I. r'
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(1) Straalkop Tandswys' uitgclmku Bla- IV.

den en een gsjlrailck Bloem, die een uit-^^^^
gebreid Omwindzel heeft , de Steng Kruidig» Hoofd.

STUK.

Op hooge Heuvelen by Madtitnam Loep- n.

tiNG deeze waar, die Stengetjes maakte van^ST^^^^'*

€en Vinger of een half Voet op 't hoogde , zeer i-aas?»

Iterk gewold en geheel met Blaadjes bekleed,

die getand waren cn gedoomd t groen , over-

hoeks geplaatst. Dc Bloenikop , ojnringd mee

dergelyïce uitgebreide Bladen, bcn:ond,uit Bor-

flelig gedoomde Schubben , een Kölk maaken-

de, met taegen of tien Tongblommetjes , die

tweeflagtig waren , geflraald ; in 't midden ge-

vuld met Pypblomin?t]es , door Kafjcs onder-

fcheiden, fchonv. blaauv/ van kleur. Het Zaad
hadt een lang gevederd Fiuis.

. (3^ Straalkop met de Oimvindzels getralied , ^ iti.

Buikig, Liniaal, getand; de Kelken Ey- tcfS^'**

rond; geen Tonghlcinmctjes, ^''-^^^^«

Van

(3) AtrtSylis involucils car.crlbtis &c. <

416. Atr. Fo!. Linearibms dent tis. « Clif,

Atr. flore radLato nudo. LOEFL. Itht. i6z. 4

globoüs, C. B. Pin. }79. Eryngium parvu

ferutis. MOR. lli/I. II!. p. 166. S. 7, T.
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iV; Van dergelyke kleinte als 't voorgaande

xlf^'dit Kruidje, dat op -de Velden van Kandia en

Hoofd* Sigilie , als ook in Spanje groeit , zynde om-

^^E^lak
^'^^^^ Montpellier thans ook genaturalizeerd.

p-cdwyve. Men noemt het in 'c Franfch aldaar la Fufelée,

zegt GouAN ; dat mooglyk Spüle-Difiel zou

kunnen betekenen ; we^ke naam aan de Mrac
tijlis der Grieken in 't Hoogduitfch gegeven

ivordt; om dat de Koppen naar een Spelde-

iverkfters Klos gelyken. Zy zyn wonderbaar ,

zo de Ridder aanmerkt , als door de Natuur

gefcbikt tot afweering der vliegende Infekten.

De kleine blaauwe Blommetjes zyn gevat in een

Eyrond Kelkje , dat beflooten is
^
binnen een

traliewerk van fmalle Vinswys' gètakte Blik-

jes , 't welk rondom 7tg een öterswys' uicgc-

breid Omwindzel van Kantdoornigc Blaadjes

heeft (*}. Voor dat dceze Koppen open gaan,

werden zy van de Ingezetenen op Kandia, nog
malfch zynde, met Zout en Peper, gelyk by
ons de Radyzen , gegeten. De Steng wordt

gezegd een Handbreed hoog te zyn, en, gelyk

de Liniaal -Lancetvorraige Bladen , met een

Spinnewebbige witte Wolligheid bekleed. Het

Zaad-

daui patvm. ]. B. Hij!. ïlh p. 9J. Carduos minimus. Air*

Exot. 254.

• (*) Duidelyker vindt men zulks door den meergeme'dco

Heet Doftor Bkrkheï in Afbeelding voorgeftdd
, Fig. jr.

op zyne Tweede Plaat , doch waar het I)(iitenftc Omwind-
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Zaadkuifje is gepluimd ; de Stoel gedekt met IV.

famengegroeide Kafjes. ^^xx!'"

(4} Straalkop met de Bladen tegenover elkan- ^-tvk,

der gepaard, ^ iv.

^

ïot de Gorteria is , onder den bynaam van IPf
'^'*'/'*'

Heejierige , door LiNNiEUS betrokken ge- raaibiadt,

weest een Kanpfch Gewas , in de Akademie.^'^*

Tuinen bekend , welk de Groote Boürhaave
onder den naam van Afrikaanfche Carthamus ,

die Heefterig is , met Bladen van Ilex en een

Goudkleurige Bloem hadt voorgefteld. De
fchranderc Bergiüs heeft het vervolgens

omüandig befchreeven. Alzo het een Krans van

Tongblon-.metjes heeft , die tot de Samentee-

ligen behoorcn , doch enkel Mannelyk zyn ,

hebbende geen Styl noch Stempel, en de Stoel

met Haairige Kafjes is bezet (*), zo oordeel-

de thans de Ridder , dat het nader kwam aan

ilit Geflagt. I)c Bladen zyn Eyrond Lancet-
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IV. vormig en van onderen Wollig, zo wel als d©

^'xxf^* Blaadjes van den Kelk , en allen bezet mee

ïïooFD- Doorntjes.
STUK. j-jeer N. L. 13 u r M A n N u s hcefc deeze

A'eS^yvV Gortcria op haar plaats gelaten en telt gecne

> Atraftylis onder de Kaapfe Planten; maar van

Jict voorgaande Geflagt brengt zyn Ed, behalve

de Carlina JtraStyloides , ook eene fcabra te

berde, die de Steng gebladerd heeft, met Lan-

cetvormige Tandswys' gekwabde, uitgegulpte,

Wollige Bladen: eene patuh , by Pluke-
K E T afgebeeld en ecue aculeata, die de Steng

Wollig , veelbloemig , mee ongefteelde end.

Eloemen , de Bladen puntig Liniaal uitgegulpt.

Wollig , meest drie by elkander heeft (*},

V. Het Kaapfche Gewas , waar van ik hier , Pjlaat

^^lyff/'LXVn. Fig. i,de Afbeelding mededeel, werdt

^J"' _ door den heer Thunberc, toen hy in Ok-

ge. tober deezes Jaars 177», myne nicuwlings van

^^'J^^ll'dc Kaap ontvangen Planten bezigtigde, als iets

zeldzaams aangezien , 't welk van zyn Ed. in

zyne Kruiüitezingen by de Kaap en verder ia

't Land der Hottcntottcn , door welken yyfen-

twintighonderd nieuwe Soorten , zo by verhaal-

de, van hem ontdekt zyn , niet was gevon-

den (t). Hy kende het niet , maar dage het
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mogt eene Soort van Carlina zyn. 'c Is zeker IV;

dac het tot geen der opge.nelde Soorten be.^'°*=*^

hooren kan , en 't fchynt ray nader aan dit Ge. Hooro-

flagt te komen , des ik het hier voordraag ;
^^J"^'

.

te meer om dat het in demeefteopzigten ftrookt ^JST**
met de befchryving, welke de Heer Bergiüs

van de laatfte Soort heeft gegeven, uitgenomen

de

vind ik , bladz. «i , ten opzigt vsn dca Heer Doktor

Thuhbebq , deeze zondetlinge Aantekening. Een be-

kwaam Leerling van LiMNXt», die eerst D. BusmAN*

zameling » Letdat ^ alwaar dezelve nooit geweest is, en hee

toefchxyven.

^
II. DS>L. X, StuX«
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IV, de figuur der Bladen. Men kan daar vaa uit het

^'xxf
^' ^°'sende , in vergeiyking met het zyne, oor-

HooFD- deel vellen,

STUK »^ Gewas , volgens den Tak, meer dan een

Vefiw^e- Voet lang
, my gezonden , vi^aar van het bo-

*> venfte en onderfte hier in Plaat vertoond is,

beeft de Geftalte van de Cartharnus , den Bloem-

kelk van de Atraftylis en de Bloem van de Car-

lina. De Takken zyn rond , wit Wollig , en-

Jceld : de Bladen, gepaard of tegenover elkander

geplaatst , Lancetvormig Liniaal ^ nan den rand

met eenige fyne regte Doorctjes , en in een

Doorntje uitloopende : van onderen wit Wol»

lig , van boven glad , bleek groenachtig , meer

dan een Duim lang , aan *t agterend dunner ,

de Steng omvattende. Op den top van ieder

Tak komt een grootecenzaamegefteelde^/o^jn.

De gemeeoe Kelk beftaat uit veelc over elkan-

der leggende Blaadjes, die Lancetvormig zyn,

van onderen Wollig wit, van boven glad, aan

de kanten Vinswyze bezet rnct gecle Doorrtjcs

en in een lang Doorntje uitloopende; de bui»

tenften grooter , geen Duim hno;, debinnenften

kleiner. De Bloera is goudkleurig geel, ge-

ftraalJ, faraengefteld uit middel - Blommetjes die

tweeflagtig zyn , ' Trechtervormig , hebbende

een Cylindrifch Pypje , ter helfte in vyf ipit-

fe Slippen of Punten verdeeld
,
gelyk men ziec

by b. De Omtrek beftaat uir Tongblommetjes ^

als a , die Lancetvormig geknot, met Streepjes

overlangs, aan 't end vifriandig zyn cn aan den
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voet een Pypje hebben* De gedagte Trechter-" IV;

blommetjes bevatten de gewoon c Meelknopjes,^'J™*^

toe een Cylindrifch Pypje om den Styl , die Hoofd-

tweehoornig geltempeld is , famengegroeid

doch dc Tongblommetjes hebben in het Pypje , ^^JfusT^

door my geopend , flegts eenige onvolkoraene

Meeldraadjes. De getteldheid van den Stoel en

van het Zaad of Vrugtbeginzel , heb ik , om
myne eeniglte Blcem, welke ik daar van heb,

niet te fchendcn , niet willen onderzoeken.

Carthamus» Saffloer,

Van dit Geflagt, 't welk een Eyronden Kelk

heeft, met over elkander leggende Schubben,

die aan de Punten ovaalachtig gebladerd zyu C*;

;

doch tot dc Kopbloemigen behoort , zyn de

negen volgende Soorten befchreeven.

(i 3 Saffloer met Eyronde onverdeslde Zaags- i.

wys' gedoomde Bladen. ^Zaori^
Gewoonc^

Deeze, wier Groeiplaats dc Ridder in Egyp-
: te

(*) Zie de Afbeeld'nj van een Schubbetje ; Behkhet.

TAn. ir. Fig. 4.

Gen. 9ii. re^' Xlll. p. 609. H. aif\<,i. Mat. Mti,i^7,

\. Luid''. I3J. N. J. GOUAN Mcnsp, 427. Cnicus fativ. f.

Carthamus Officinarum» C. Ü. Pin, 37S. RoMPH. Amh, V.

p. 2if. T. 79. Ciiïcus vulgatis. Clus. Hijl. II. p. 15:. Cni-

rusfut. Thcophraiti, Carthamus Officinamm, ï,ob« /e. II. 13.

Kk5
II. DKM.. X. STÖI^
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IV, te fielt , wordt aWaar overvloedig getceU vol.

^'xx^
^ gens HASSELQ.UIST. Men zaait 'er het Zaad ,

Hoofd- want het is een jaarlyks Gewas, waar van men
STUK, driemaal 's Jaars de Bloemen inzamelt , om die

FSv>ïe- Italiaanen , Vcnetiaanen , Franfchen ea

^y- Engclfchen , te verkoopcn , onder, den naam van

Saffranon , dat anderen Saffioer heeten. Hier

mede wordt door de Egypcenaars een flerkcn

Handel gedreeven , dewyl de Bloemen tot ecue

Verwftof ftrekken , geevendc een Kleur byna

als SafFrann; weshalve nicnze ook Bafierd- Saf^

fraan noemt. Zy hebben bovendien ecnc pur-

geerende kragt , iiizouderheid de Zaadcn , die

men deswegen tegen de Aamborftigheid , Geluw
en Waterzugt , dikwils heeft voorgefchreeven.

Daar van is de Griekfche naam Carthamus af-

Icoinflig cn Cnicus van dc gcclc Kleur der Cloe»

men» In Egypte worden de joage Bladen als

Salade gegeten. Tc Smyrna gebruikt menze ora

de Melk te doen ftremmen en dus maaken de

Egyptenaars hunne Kaas. Een Ethiopifche Soort

van Pappegaaijen eet het Zaad j met Smaak ,

dat een Vergift is voor andere Dieren , zege

die Autheur. Daarom noemen fommigen het

ook wel Pappegaaijen 'Zaad Die van A-

leppo in Syrië bereiden 'ër de Spyzen mede

,

in plaats van Specery. Zie hier hoe de Inzame-

ling

(*) Les Perroqucts , Jc5 Gres - Decs
,
qu'on nommc rerce»
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ïing der Bloemen tot Verwftof door hem be- IV.

fchrceven worde. Afdr«h

„ Uit de verfche Bloemen drukt men het ^Ioofd^

„ Sap tnsfcheo twee Steenen , dat men op-^'^"^-

5, vangt ; dus geperst zynde worden zy '^^^^uJiiT^

„ Bronwater, dat in Egypte zout is , meer dan

3, eens gcwasfcn, dan weder uitgenomen in de

j. Hand tot Klonten gedrukt, en di:cze Klon-

„ ten worden , op de pbtte Daken der Hui-

3, zen, over Stroomaiten uitgcfpreid, dekkende

^, dezelven, tegen de fterke Zonnefchyn, over

dag, maar '& nagts aan Lugt en Daaqwblooc-

„ geftcld laatende. Dus verandert de Kleur

„ van Citroengeel in Oranje , terwyl zy allengs

3, droogen , wordende hier toe dikwils oDga.

keerd en verplaatst. Droog zynde, zyn zy

3, tot verzending bekwaam."
Volgens R u M p H 1 u s worde dit Gewas , in

Oostindie , op verfcheide Eilanden , veel ge-

teeU , om daar van een Roozcroode Verwe,
Casfomba genaamd, temaaken, die tot het kleu-

ren van Lywaat en Zyde , als ook toe Blanket-

zel dient. Het heeft 'er een Steng van vier en

vyf Voeten hoog, ja fomtyds zo dik en Iterk,

dat men dien tot V^'a^dcl^tokken bezigt. Niet

onbekwaarii is het ook tot eene Bic^cmplant in

de Tuinen, en de Bloemen worden dikwüs, in

plaats vnn Saffraan , in Duitfchland gebruikt ,

om de Püttagic , Melk , en Boter of Kaas , te

kleuren. Hier van is de Duitfche naam Saffloor

,

in 't Nederduitfch Floers » zegt hy , als Bloe-
|

mea 1
IT, ÜEEl.. X« STUK, -i
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IV. men van SalFraan betekende; afkomftig , en

^^xxf^' meldt, dat het , in zyn tyd, Oïntrent Regens-

HooFD- burg by geheele Akkers gezaaid warde. Doch
*^^** daar is een groot onderfcheid in dit Gewas naar

"^.yi^^.de Groeiplaats. De fchoonfte Saffloer, die ia

wrj' Duitfchland groeit , komt van Straatsburg , daar

aan volgt de Thuringfche en de Boheemfche ,

in welke Landen het fterk wordt gekweekt.

Men teelt het ook in de Zuidelyke deelen vaa

Europa cn voor eenige Jaaren is de manier, om
7uiks het belle te doen , in Sweeden onderzogc

en befchrecven (*). Men gebruikt het in Spanje

en elders om Veders rood te kleuren, niet al-

leen , maar ook om dat bekende Blanketzel te

maaken , genaamd Rouge d'E/pngne , 't welk

by de Dames veel in gebruik is (f).

Gemeenlyk valt dit Krnid twee of drie Vos-

ten hoog , met een regtopftaande ronde Steng

en drieribbige gladde Bladen , die van Lancet-

vormige figuur en op de kanten gedoomd zyn.

Het is naar boven dik wils Takkig , en draagt

Hoofdjes naar die van den Gezegenden Diftel

gelykende ,
gevuld met lange Pypblommeijcs C-j-^

van

C*) Stokholmfe Verband. XVIII. Band. i/jj. p io«.

(t) liy Geoïfrot w«rdt geze;d , dat men die Rooze-

dlt fchynt tegenftiydic; w:nt men weet du die Zouten cea



van Oraoje of SafFraanideur, De Zaaden zyn IV»'

;zoDder Pluis, van figuur als Fynappel -Fitten
j'^^JJ*^

doch vierkantig , wit van Bast en glanzig , be- Hooró-
vattende een Kerntje , dat eerst zoetachtig ,stük.

vervolgens fcherp en walgelyk is van Smaak.

(a) Saffloer met een Haairige Steng die boven u.

aan mUig is; dc onderjte Bladen ^in-^rXatT'
deelig , de bovenjten omvattende en ge- Ccwoiao,

tand.

In Vrankryk, Italië en op Kandia ftelt Li n-

N^us de Groeiplaats vab dit Kruid, dat de

beroemde H a l L e r in de Zuidelyklte dcelen

van Switzerland , omftreeks Genevc , aan de

Wegen waarnam ,~ zeggende dat het in VValli-

Xerland gemeen is. Het voert den naam van

traSlylis by de Autheuren, en valt omtrent een

Voet hoog. De Steng is hard, regtenrond,

de Bladen aan den Wortel half gevind , zyn

fcherp gedoomd ; de Bloemkoppen met Kroon-

tjes van dergelyke Bladen omgeven : de Bloe-

men geel. De Blommetjes aan den omtrek zyn

onvrugtbaar , zo hy aantekent, en fpreekt dus.

„ De geheele Plant ftorc, op welke plaats zy

3, ook gekwetst worde , een Bloedkleurig Snp

„ uit

(j) Carthamut Caulc Pilofo , fupcrne Lan«o &c. R,

Lugdi. I3Ö. N. 3. GOUAN M<mtf>. 427. H. Clif. i04, DA-

X.IB. Par. 250. Atjaavliï lutei. C. B. Fin. 37». AttS-dyUs*

ion. fempt. j}6. LOB. Ie, U. p. i|.
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j, uit , dat Lymerig is en bitter , met een Hif-

ftigen Balfamieken Reuk, in kragten tusfchea

„ het St. Jans Kruid en den Gezegenden Dis-

j, tel komende. In de Winkelen is zy onbekend.

3, Met de Bloemen Vervalfcht men de Saf-

„ fraan (=^>".

, (3) S iffloer met de Steng gladachtig , de Kel-

ken .eenigermaate gewold^ negen Blomme-

tjes of minder ; ds onderjie Bladen Lier^

achtig.

Aan de voorgaande is deeze Soort niet zee?

öDgelyk , maar minder Wollig , en heeft de

Blommetjes veel minder in getal , wit niet

zwarte Streepjes in de Keel en zwarte rand-

jes. Hier misdraagen ook , volgens H a l-

L E R , die aan den omtrek zyoj De Zaaden der

overigen zyn gepluisd.

(4) Saffloer met de Wortelbladen gevind, di

Stengbladen F'indeelig , de Steng een-

bloemig,

(5) Saffloer met Lancetvormige Doornig ge»

(*) HALL. Helv. hiehoau Tom. T.

(O Cartbamus Caule larviusculo &
cophaco. Vaill. Mtm- HALL. Gettt

-ètraaylidis folio & facie , flore lei

(s; Cartkgmmt fol. :



tande Bladen ; de Seeng hyna eenbhemig IV*

Mlendc. A'S"»*

(6) Saffloer met ongedoornde Bladen; deWor-trul?*

telbladm getand , de Stengbladen gevind. ^ vi.

Deeze drie komen daar in overeen , dat zy^«^'"-^"

de Bloemen blaauw hebben, en het Zaad, ten j.^^stW*:

minfte in de twee laatftcn , een Haairig Pluis.
'

De eerfle komt in Baibarie , by l anger en Al-

giers , voor; de tweede op de Kcorn- Akkers

in Spanje ; de derde omftreeks Parvs. Deeze

heefc de Bladen geheel ongëdoornd*

(7) Saffloer met de Stengbladen Liniaal, ge^ vrr:

vindy van langte als 't Gewas. CarduMti-

In Languedok , aan de Zuidzyde van dendige?^''^'''

Berg Saint Loup , als ook in Provence en el-

ders groeit die zeer kleine Difteltje, dat fom-

tyds ongeüengd , fomtyds met een Stengetje

van een Handbreed of van een Span voorkomt,

waar boven de Bladen uitfteeken , die fomtyds

geheel , fomtyds Vindeelig zyn , en de Kop-
pen,

Cngf. R. -Lugdb. Cnicus cosrul. afperior. C. E. Fin, 37ï,

(6) Carthamus Fol. inermifjus &c. Carthamoides cxtnUz

Eryngiutn mont. min.



j-aS S ameRteelice Kruiden;

ÏV. pen j welken het vry groot en Diftelachtig

xx!^'" heefc , fomtyds ongedoornd. De Blommetjes

fiooï-D- zyn paarfch en het Zaad hoeft mede een Haai-

vee^wjvt. Hier van zegt de Heer G e r a r d , dat het-

zelve, in de^Tuineü gekweekt , zodanig in Loof

verandcre , dat het naauwlyks kenbaar zy. Dit

is door den Ridder verkeerdelyk op de voor-

gaande Soort toegepast; want by Geraiid
Itaat die niet bekend. Zy fchynen nogthans wei-

nig te verfchillen»

^
VIII* (8) Saffloer met veele Bloemen , Tuilsyr^zs

ëryiT' ' vergaard.

Tdüdraa- In de heetfte deeleü van Italië en Grieken-
^*

• land, als ook by Tripoli en aan den Berg Liba-

non, is dit Gewas gevonden , dat zig als een

TuildraagcnJe Carthamus vertoont. Men wil

dat het de Zwarte ChamceUon van Diosco*
RTDEs, vermaard wegens de Vergiftige hoe-

danigheid van deszelfs Sap, zou zyn. Het heeft

de Geflalte van den Echinops , maar de Vrugt-

maaking van den Carthamus , zegt de Ridder.

IX. {9) Saffloer met Degenvormige Tandswys^uit'
^rhoTtt>

gehoekte Bladen. Meer

ichtig. f») Carthamus Flor. Corymbofis nomerofis. Echinops Flor.

Fasciculatis. Gkow. Orünt. 2|o. ' Chamileon meer umbella-

tiis , Fl. coeruko Hyacinthino. C. B. Pin. 3«o. Card, Cha-

mxlcoa diau». Moais. JU. s. 7. T. jj. f- ^7-

C») Cartbamui fol. Euttfwtmibus &c. R. La§U. ijtf. K.
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Meer is my fiicc bekend van dit Kruid , dat IVi

Boomachtig groeit en zeer flinke, hebbende een ^^^rf^
geele Bloem en Haairig Zaadpluis , waar door Hoofd.

het van den eigentlyken Garthamus zeer ver-
'"^"^-

fchilt , gelyk de voorige Soorten. Des oordeelt ^Sr"*
dc Heer Lt n N^ u s , dat de Vrugtmaaking vaa

die Geflagt nog nader onderzoek vereifche.

Hier volgen nu die Planten uit de Klasfe der

Samenteelinge (Syngenejia), tot de Egaale VeeU

nvyvery behoorende , die als Straalbloemigen {Ra'

dïati) zynj zonder Sttaalkrans, genaamd.

C, Schyfbloernige. Discoidei,

S 1' I L A N T H ü s. Vlakbbcm.

Volgens de eigen betekenis van den Grieïc-

fchen GellagtDaara , door den Heer ) a c Qü ut
geformeerd , noem ik het Vlakhloem, Die be-

naamïng is door hem ontleend van de Stipswy-

ze Vlakjes 4 in de Bloemen vjn cene door hem
in de Wcstindiën ontdekte Plant van deezen

aart , uit de zwarte Meelknopjes ontftaande»

't iCan zyn dat andere Soorten dit ook hebben ,

doch daar van wordt geen gewag gemaakt iü

de Kenmerken van die Geflagt , welken zyn Ed.

Uitvoerig opgeeft en door den Ridder met groo-

ter verandering ^:yn voorgeileld , dan het ver-

fchil

1718. Cniais Hisp. Arboresccns foetidisfioius, Touenï. Inji,

LI
U, Deil. X, STü«,
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IV. fchil is tusfchen dezelven en die van volgen-

Aï^lf"" de Gefiagt.

Hooró- Terwyl ik naauwlyks kan begryprn , om
8TUK. ^^éïke reden gezegde Heer daar van een nieuw

v^ivyw' Geflagt gemaakt heeft : komt liet my nog vreem-

ry, der voor, dat Linn^^üs lietzelve heeft over-

genomen , en met nieuwe Soorten vermeerderd.

Immers zo men de uitvoerige Kenmerken van

'£ volgende, door hem opgegeven met die

van het tegenwoordige vergelykt
,
openbaart zig

noch in de Kolk , noch in de Blommetjes , Meel-

draadjes of Zaaden , een verichi! , dat niet tus-

fchen de Soorten van andere Geflagten veel

grooter wordt gevonden. De verandering maakt

het verfchil nog duifterer: want daar Jacqüin

een gefchuhden Kelk geeft nan de Spilanthus 'f),

geeft L I N w u s tiians een byna gelyken KeJk Cl)
aan dat Geflagt en een gefchubden aan de Bi-

dens , welks «Kelk zyn Ed. bevoorens gezegd

hadtuit dikwils gelyke , langwerpige, SleufS'

wys' uitgeholde Blaadjes te bellaan Den
Stoel zegt hy in de Spilanthuf naakt te zyn

op dc eene en Kaffig te zyn op de nndere

plaats

;

(*) Gcwr. PlMU Ed. V. & vr.

(•f) Cal. communis fubhsraifphsricus , imbricatus Squa-

quls obtufiï. AmiT. Hifi. p. ai4.

(i) Calyx fubïqualis. Sjfl. Sr.u Veg. XHI. p. 587- Cal.

Cauaiiculato - concavis. C<«. JPUni, £d. V & VX*



^hRts terwyl zyn EJ. vsn dc Bidem ge- ïVl; .

zegd hadc, de Stoel ü vlak, met afvdlendeKaf*^^^^,
jes voorzien ; ja zelfs wordt die naderhand van Hoo^d«»

hem ook Kafig genoemd Cf). De Spilanthiis^'^-^^'

heefc den Stoel Kegelvormig', dit maakc eenig , f^f^^f

-

doch welk ccn verfchil ! Het Zaad , om de

twee fpitfc Püncjcs, die 'c zelve kroonen) van

ouds tweehandig genaamd j waar van dat Geflagt

den naam heefc; welke Puiuj'es bevcorcns/awg-

iverpig , regt en /pits waren > moet thans gè'

haard heeten , en dat van de Spilanthui twee»'

taltdig, terwyl men het vervolgens gezegd vindt

«wee Baardjes te hebUfz , het ceiic kleiner daQ

het andere (f }.

't Is waar, Li nn a os zegt thans , dat de

gezegde Puntjes der Zaaden in de Bidens ag-

terwaards Haakig zyn i§) , doch heeft zulks

wel in alle Soorten plaats ? Ook zegt de Rid-

der, dat dc Blommetjes in dc Spilanthus meest

BideKte defeclu P*Uarum. Q-Id fn: ?

£ Rtupt. nuiuf» Conlcam,

1 VI.

büuftaw, Ariftl aiccrf miüote. Sjfi,



532 Samenteelige KauiDÉN.

ÏV. vierdedig zyn. JaCq^üin hadtze , in zyrre

xx!*" \VestmdKche,vyfdeelig genoemd, even als dit

Hoofd, in de Bidens plaats heeft.

Ik zal evenwel dit Geflagt , tot het welke

Veei-Myve- dc Heer LiNN-^us twee Soorten , van de

Verbefina , (die weinig , dan door gedraaide Bloe-

men te hebben , van de Bidens verrchilt) , uk-

gemonfterd, en anderen , betrokken heeft: des

hetzelve thans zes Indifche Soorten bevat; hier

befchryven Ik merk aan , dat de duidelyk-

fte Kenmerken, in onderfcheidlng van het vol-

gende, my fchynen te beftaan in de Kegelvor-

mige Stoel i de platte Vliezig gerande Zaaden

en de tweepuntig uitfteekende Kelkfchubben.

Spiilnthu» (^^ Vlukblnem met Lancetvormïge efenrari'

urenu dige Bladen en eene leggende Sleng.

(*) Men moet niet denfcea , dat ik het v

berisping zeg van den Grooten Linn^s, die

liet flegts , dat zyn Ed., door op ki^itig^de» te

tegenjirydi^heden vervallen ware l Of heeft hy c

pad agter zig met Dootnftmiken wilien vetfpe

Lanceolatls intcgenimis, Caule pro-
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Op Zandige Velden by Karthagcna in de ly:

Westindiën , voornaamelyk aan den Zeekant , ^'JJ**"*

vondt de Heer Jacquin dceze , die Kruidi-HooFu*

ge , Takkige leggende Stengetjes heeft , met^^^''^-

Lancetvorraige , fpitfe , gladde Bladen , ge- ^^u^u*
kaauwt zynde brandend heet van Smaak , als

het Bcrtram- Kruid; desvvegen van de Ingeze-

tenen, tegen de Kiespyn en dergelyke Kwaa-

ien, gebruikt wordende om Kwyling te ver-

wekken. De Bloemfteeltjcs verheffen zig ieder

met ecne witachtige Schyfbloem , ongellraald ,

cn zwart geflipt , als gemeld is. De Zaaden zyn

langwerpig, platachtig, a^n de kanten ruig ge-

vliesd , en vau boven twee ongel yke Puntjes

hebbende.

(a; Vlakbloem mt Lancetvormige Zaagtan^ n.

ciige Bladen; de Steng opfiaande, ^^'pjl^t'

(y^ Vlakbloem met Eyronde Zaagtandige Bla-

den, een epgeregte Steng en gejlrualde J/J;;,^^

Bloemen. Acmeiia,'

Een

fapore humifufa. Flüm. Sp. ic *

^

<!o-Acmcll3. Sp. Plint. II. p. ii7o. N. 4. Eidcns Zeylani»

ca Fl. luteo , Melüf» folio. Skb Tief. I. p, 19. T. lo. Cliry

fanth Maderanp. latifoliuti 8cc. Pluk. A!m. 99. T. isj j

f. 4. Scahiola indica Capit. foüofis minor. Bürm, Zejl. iK)

BURM. Fl. Ini ni.

Cj) SpikHih,,, FoJ. ovatis fcrrati: &c, Vecbsflna Acmeüa.

...
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iV. Een CeylonfGh Kruid , genaamd Jcmclta^

^xx"" is ï"^^^ ^^^'^ vermaard , als een middel te-

IJooFD- gen 't Graveel , rot PynftilliDg
, verdunning

'^"^ der Vogten , Zv/cetdryving en afzetting door

vfd^^t. 't Wateren. Men trok de Bladen als Thee,
^- zette dezclvcn op Wyn, cn met Sterken Drank

werdt 'er een Geest van gedeftillecrd , die men
de Schepen, tot een nuttig Geneesmiddel jme-

de gaf. In \ jaar 1690 wcrdt tüt gedroogde

Kruid, naar Bladen van Doovc iNeteleo gely

kende , ook door de OofLindifche Schepen in

Europa ovcrgebragt , doch het heeft daar, 'c

zy wegens 't verfcbill^nd Klimaat, \ zy om dat

men hier beter Middelen heeft , niet veel opgang

gemaakt. Ook meldt Rümphius, dis hetzelve

Ahc - Kruid noemt , weinig meer van deszclfs

gebruik , dsn dnt de Moorfche Schoolmeefccrs

de Jongens daar van de Knoppen of Worteltjes

laaten kaauwen , ten einde derzelvcr Tong , door

het toevloeijcnd Speekzei, glibberig en bekwaam

te maaken tot het uitfpreckcn der zwaare Ara-

bifche Letteren. Hierom werdt het ook , zegt

hy, in 't Malcitfch D^mtj murit , dat is Leer-

lingen - Kruid , of anders Daun - Lada , dat is

Peperblad j geheten, wegens den heeten Smaak.
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die echter noder aan het B ertram komt dan IV.

aan de Hepcr. ^"ïl*^"
Het groeit door geheel Indic op ongebouwde HoofdJ

plaatièn, en wordt 'er ook in de Tuinen ge-^^^"^-

teeld , zyndc, zo hy aanmerkt, zeer verfchil-f^^^r*

3end in Gewas , 't welk gelegenheid zal gegeven

hebben toe '.et verfchil deezer twee Soorten,

waar van de laatfte naauwlyks van de eerfte te

onderfchciden is, zo LiN.^iEus aanmerkt,

dan door 'l akkiger te zyn en veeibloemig, heb-

bende ook de Blommetjes meest vierdcelig,ter-

wyl zy in de andere vyfdeelig zyn ; maar inzon-

derheid door een Kransje van vyf kleine Straa'-

blommetjes , welke zyn Excmpumr der eerfte

Soort niet hadt. In de waare Acinslb vind ik

dat Straalkransje by gecnen der aangehaalde

Autheuren afgebeeld of gemeld. In een Plant,

my daar voor gedroogd uit Ooftindie gezonden,

komt eene Bloem met zulk een Kransje voor,

zo dat het mooglyk toevallig zal zyn. Ook is

dat Exemplaar, wegens de fmaiheid der Bladea

en de Tpitfe Tandjes, meer overeenkomftig met
de Basterd- Acmella van den Kidder 5 terfryl

ik anderen heb , die, in veelbloemigheid en de

ronde inkervingen der Bladen, veel meer naar

het Kruid , dat Rumphiüs befchryfCj gely-

ken. Derzelver Kelk is veclbladig , de Stoel

naakt , dc Zaaden zyn ruuw en hebben , io plaats

van twee Tandjes of Baardjes , vier gcknoddc

Hoorntjes. Ook zyn de l\noppen van hetzelve

LI 4 veel
II. DlEt. X. STUK.
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IV. veel Kcgelachtigcr dan in bet andere , maarniec

ETUK. (4) Vlakbloem met overhoekfe driekantige gih

^^'thui
^^"^^ ' gedeelde , gejloppelde Bladen , en

^^l'^'ikT- eene gepluimde Steng,

biddig? Gelyk de Acmella , voorbeen Bidens Zeylani.-

ta genaamd , thans uit het Gcflagt van rerbe-

fina hier overgebragt is, 550 komt dceze Soort,

uit Zuid - Amerika , hier t'huis uit het volgende

Gcflagt. Zy hcc^t Bladen naar die van Melde

of Ganzevoct gelykcndq cn met twee ronde

Blaadjes , als Stoppeltjes, ge -oord; aan een

Kruidig Stengetje , met eer.zaame endbloemen,

pngcfteeld. De Stoel is fpits Kegelvormig, meq

Kafjes en zeer kleine Blommetjes. De Zaadcq

zyn langwerpig j vierhoekig , zonder Tandjes

of Baardjes.

V. Cj) Vlakb'oem met Jtomp Eyronde^ eeniger'

'''"s^'aake»
wiflatff getande ^ongejleelde Bladen,

De Heer Ja cqüin , die dit Kruidje by de

Havèna , in de Westindiën , aan de Zeekusï

voedt,

(4) Spilanthui Fol. alternis ddtoldlbus , dentwis
,
petio-

latis, Stipulacis; Ciulc paniculato. Syji. Nat, XIU. Biden.»

Atriplicifolia. Sp, PUnt, 11. p. u68. N. ij. Am, Atad. IV.

^
(s) Spllantbus Fol. obovatis fuSdcntatis fesfiUbus. JAO^.
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vondt , onderfcheidt het door deezen bynaam IV.

van het voorgemelde; als hebbende geen bran-
-^'^J**^

dcnde maar een zouten Smaak. Dus fchync my Hoof'd^j^

die bynaam, behoudens zyne achting, niet

zeer gepast tc zyn.

fö) Vlakbloem wet byna Hartvormige Zaag-
^^.^^-^^^^

tandige gefieelde Bladen, ohrace^.

Van deeze wordt door den Ridder gezegd

dat de Stengen leggende zyn , een Voet lang,

rond, ruuwacbtigrde Bladen byna Hartvormig,

ftomp, Zaagtandig, gefleeld, tegenover elkan-

der: de Bloemen eenzaam, langer geitecld, ge-

heel geel.

Door den Heer Berg lus , Hoogleeraar der

Natuurlyke Hiflorie , is dit Kruid , waar van

ik bevind ook eenige Exemplaaren te hebben ,

in een byzonder Vertoog, onder den naam van

JBidens Acmelloiies
, afgebeeld en befchrceven C*).

Jrlec was te Stokholm uit Zaad geteeld en zal

waarfchynlyk uit Oostindie afkomftig zyn.

B I O E N s« Tandzaad*

Dit Geflagt hccfc een Kaffigen Stoel , het

Zaadpluis beftaat uit opftaande ruuwe Baard-

jes:

(«) SpUar.thus FoU fubcordatls fermlatis pctiohtls. Syfl.

}fat. XII.

() Stukholms. Verhand, cp 't jaarijöS. XXX. Banil.bladi.

t57. Tab, 7.

LI 5
II. DERL, X. STUK.
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IV. jcs: dc Kelk is gefchubd , de Bloem zeldzaam

^™xf^* voorzien met een of twee Straalblommetjes.

Hoofd. In de meefte Soorten heeft de Kelk nog een vyf-

«^""^ bladig Orawindzel, zegt de Ridder.

Het bevat de volgende twaalf, meest uit«

heemfche Soorten,

(i) Tandzaad met driedeelige Bladen^ byna

tr-fa^Tta
gebladerde Kelken en opjlaande Zaaden^

Pnedeehg.
j^^^^ geheel Europa , van Provence tot in

Kusland , Sweedeu en Lapland, is deeze, die

men in 't Nederduicfch JFater- Boelkenskruid

noemt, op vogtige plaatfen, aan de kaatenvan

Slooten en Moerasfen , gemeen. Zy behoort

tot die Kruiden , welken de vermaarde Vai l-

LANT Ceratocephalus getyteld heeft, wegens

de Zaadcn , die hy gehoornd noemt, in plaats

van getand , geevende 'er den naam van Ovai'

res aan , daar het weezentlyk Ova zyn , in de

Vrugt, als het Ovarium) begreepen. Zekerlyk

die Geflagtnaam is, gelyk vceie anderen , door

I;em wat oneigen gefmeed. Van ouds noemt

men het Eupatorium Cannabinwn foemina , dat

fi) EiJéns Fol. nifidis , Calydèus fabfoliofis , Sem. etec-

lis. Sy/i. Nat. Xll. Gen. 93»- P'f?- XIII. p. 6io. BiJens

Corona Seminura retiorfum acule.tta &c. Gokt. JS?//. iJi*

Fl. Suec. KRAM. uiuJJr. Sic. K. Lu^ih. IJ7. CWTüsr Mnfp,
4Ï8. Gbom. Orlcnt, GORT. iKgr. l3o. Bidcns Fol. tii-

paitito - divllls. TOOBNF. lajt. 4«J. Cannabina Aquatica Fo-
lio tripartitim divifo. c. U. Pin, 311. Hepatoriuta Aquatilc*

PoD. Ptmft. „5.
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is Wyfje, om het van 't andere Ez^pflforte, IV.

dat men het Mannetje heette , te onderfchei- '5?^'*

den. '
HooFiH

Het heeft roodachtige opftaande ronde Sten-^^J'^^*^.^

gen van een Elle of anderhalf hoog , die ge- "jJt^Tt»

takt zyn en bezet met Bladen als van Hennip

,

ia driccn of in vyven gedeeM , hoewel men

het ook dikwils aantreft , met enkele fmal-

Ie Zaagtandige Bladen. Aan 't end der Taukeii

komen Hoofdjes van kleine geele Blommetjes ,

die in een Kelk gevat en omzet zyn met een

Krans van Blaadjes.

Dit Kiuid is ecnigszics fcherp van Reuk ea

Smaak 3 en daarom heeft men 't zelve , in Duitfch-

land, als naar de Ccylonfche AcmcÜa gclyken-

de , zo door Den-iüatie als anders , met veel

moeite onderzogt, zonder het gewenfchte heil

daar in te vmden, 't Aanmcrkelykfte is , dat

men met dit Kruid, onder den naam van Bruns-

kiaer of Bronifaer , in Sweeden de Wol Goud-
geel verwt. Het frisfchc Kruid wordt klein ge-

fneeden en Laagswyze gelegd tusfchen het

V\''olIcn Garen , dat met Aluin doortrokken is ,

en daar mede gekookt. De Zaaden blyven

,

met haare Haakige puntjes , aan de Koufen

hangen , wanneer men 'cr in 'r. Veld tegen

aan loopt.

(2) Tandzaad niet Lancetvormige ongsjleeh it.
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Bladen , ds Bloemn en Zanden

geregt.

STUK. (3) Tandzaad met Lancetvormige mvAttende

iir- Bladen ^ de Bloemen knikkende ^ de Zaa-

t^Ma! denopgeregt,

Raikkend.

Deeze beiden , waar van de eene in kleinte

uitmunt, de andere, zo wel als die, Lancet-

vormige Bladen heeft , betrekt de beroemde

Haller totdev cerfte Soort, achtende, dat

die Kleine van Dillenius een jong Plantje

zy. De laatfte komt by ons en overal met on-

verdeelde Bladen voor , en dikwils met ge-

ftraalde Bloemen , die gefternd en welriekende

2yn , zo L O B E L het uitdrukt : doch deeze zou de

Coreopfis Bidens zyn kunnen , zo de Ridder

wil. Vericheide andere Soorten van Straaibloe-

men komen ook wel ongeftraald voor Zy zyn

allen , zo wel als de vyf volgende , Jaarlykfé

Plantgewasfen,

^
IV. (4) Tandzaad met langwerpige , efe

^^rïoop^ 9 eentandige Bladen , de Steng g
bloemig. fci^^ ^ Bloemen eenzaam en onge^

aoiJ8. ^niL 3ÏO, Verhedna minima. Dill. Citsf, 157. App.

\6. RAJ. Angl. lll. p. igg. T. 7. f. 2.

(3) Bidens Fol. Lanceolatis amplexicaulibus &c. Gobt.
%tlg. 23J. GOüAN Monfp. 428. FU Stac, 66^, 7»7- Canni-

ïina Aq. Folio non divifo. C. B. Pin. 311. Eupat. Cannab.

~<xniina Septentr. Lob. Ie. jip.

(4) BiitHt FoU obl, imegerr. untdcntatis &c. BüHM. -KT-
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In Bengale groeit deeze, die een rondachtig IV.'

Stengetje heeft van een Span hoog , dac ruig

is en gearmd , met gefteelde Eyronde hoekig Hoofdw

getande Bladen, van boven glad: de Bloemen ^tuk,

in de öxelen opgefteeld.

Untlla.

Cj) Tandzaad met Liniaale Bladen, Haair- Teder.

dunne Bloemjleeltjes , byna vierbladige

Kelken , en vyf opjlaande Zaadjer.

De Zaaden , die tweetandig zyn, betrekken

dit Kaapfe Kfuldje, zo wel ab *t voorgaande,

blykbaar tot dit Geflagt.

(6) Tandzaad met gevinde Zaagtandige ge» vi.

Jireepte gladde Bladen , de Zaaden opjtaan^^^l^i^^^

de, de Kelken Bladerig, de Steng effen»

In Noord- Amerika valt deeze , die de Bla-

den drievoudig of vyf - Vinnig heeft , het on-

derfte paar uit drie beftaande, van boven glad.

De Bloem is Kegelvormig. De Zaaden hebben

twee wyd gemikte Baardjes.

(7) Tandzaad met gevinde eenigermaate Haai' pi. ' J

(6) Bidens FoU plnnatls Sesfatis &c. Chryfanth, Cannl-

Ijinum Bidens Virgin. MoaiS. III. S, VX. T. $• f. ü.

(7) Bidtnt Fol. pinnuis fDb-filor» ^. Bidens Coi.Scnu
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" ÏV. rige Bladen ^ de Steng aan de Knietjes

xxf
^' g^^^^'"^ i ^« ^nkeld Om-

HoüFD- windzd; de Zaaden fpreidende,

^Egaaie Tot dc Amerikaanfcbc Soort , cÜe de Zaaden

^^^^'zeer lang en dun, met twee, drie of vier Pun*

tjes, Straalswyze in de Kelk geplaatst beef r,

zynde de Amerikaanfche Bidens met Sellery-

BladeQ*vaa Toüriïeforï, by Di.lle-

N I u s , welke twee of drie Ellen hoog opfchict

,

in de Openbaare Tuinen bc-kend; betrektLiK*

NiEus thans ook de Molukfe Jgrimonie van

RuMPHiüs in Oostindie en wel op Java

gïoeijende. Deze wordt 'er , Wegens de fpitfe

Zaaden, aaar die vao Kcivélg^lyhsude^NdaU
dekruid genoemd. Het geleek naar de Agrimo-

nic, doch groeide in de Tuinen xvcl vyf of zes

Voeten hoor^. Een dergelyk heb ik uit Japan

bekomen, tiet gelykt naar de voorgaande Soort,

maar de Blaadjes zyn afgezonderd en de Zaa-

den hebben altoos vier Baardjes zegt de Rid-

der. Ook zyn de Bloemen wit geltraald,

vilt.
Tandzaad met diihheU gevinde ingefnee-

Bidins den Bladen i de Kelken met OmvAndzelSf
Hpiw.ata. ^

• Indif<riia. Hbrm. Par. iij. T, it}. Chry!

Vug, Cicutaiia: taliis. Moiu lU, S, VI. T. ?»
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de Bloemen half gejlraald ^ de Zaaien IV. J
Spreidende. ^'^^

Cp) Tandzaad mt enkelde, hynn Piekvormi- ^rvK,
" ^

ge , Zaagtandige gejleelde Bladen ; de Bloe» ix«

men Kogelrond , op lange Steeltjes i de ^'Jj*

Zaaden effen» sneeu^^-^.

Decze beiden, door het gemelde genoegzaam

onderfcheiden
,

groeijen in de Zuidclyke dee-

len van Noord - Amerika. De Bloemen van de

eerfte zyn doorgaans geftraald , en hebben de

Zaaden met drie, de laatfte met twee Baardjes.

De Bloemen van deeze zyn Sneeuw -wit , waar

van het den bynaam heeft : maar dc Bladen vcr-

fchillen aanmerkelyk in liguiii-
, zynUe hoekiger

of ronder en meer of min Schildvormig ; zo

DiLLENius voorftelc 5 die ook eene Ver-

fcheidenheid , met Bladen als der Brandencte-

len, vondt. Van de eerfte zyn de Bloemen fom-

tyds geftraald.

(lo) Tandzaad met langwerpige effenrandlge x.

Bladen » de onderjlen overhosks , ds bovsn'^"'''^

fien gepaard ; de Bloemen gekranst. Gekranst.
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'IV, (ïi} Tandzaad met gepaarde Ëyr'onde ge-

^^zz^' fP^^P effenrandige Bladen^ een klimmen'

Hoofd. de Heejterige Steng en gepaarde Fluim-

^^""^ bloemen»
XI.

/ca^^«T. I>ceze beiden > van Vera Cruz in Amerika

Kiimniend.afkomftig , zyo uit den ClifFortfen Tuin om-
'

ftandig befchreeven door den Ridder. De eerfte

een klein kruipend Kruidje , met Bladen om-
'

trent als van 't Varkensgras , hadt Kafjes tus-

fchen deZaaden, die dun waren, van onderen

(pits , van boven met twee waterpasfe Borftel-

tjes gekroond. De andere hadt een Heefterige

klimmende Steng , aan *t end uitloopende ia

een Pluim van Bloemen, wier Steeltjes een en

andermaal gepaard waren; de Kelken Cylin.

drifch van onderen gcfchubd ; de Zaaden fa-

mengedrukt, of plat, en tweetandig.

XII. (xa) Tandzaad met Eyronde Zaagtandige Bla-

QcShck, ' onderjlen gepaard ; de hovenfien

drievoudig met het middeljle grootst,

In Amerika was deeze gevonden , die thans

in Italië wild groeit. Zy heeft een opgeregte

Steng
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SteDg van by de twee V^oeteu hoog : xie Bladen

zyn dik , ruig en byoa gebobbeld: de Bloemen ^

groeijen eenzaam lU de Öxelen: de Kelken zyn fjooF

fnec vyf Blaadjes tomriogd.» de Zaadcn {iebben»Tüic.

twee agterwaards kanthairige Baardjes.
^"J^VJf-"^

C A c A t, I A. Dokkeblad.

Een naakte Stoel ; een Haairig Zaadkuifje

;

een Rolronde Kelk die langwerpig is en aan den

voet alleen met een Kelkje voorzien. Dus ko*

men de byzondere Kenmerken van dit Geflagü

voor, daar ik de Heefterige Soorten , zeven in

getal , reeds van befchreeven heb *
, zo dat *it.]

iiegts de volgende ovcrbiyven (^), bhdz.\

(8) Dokkeblad met een Kruidige onverdeelde viii

Steng , de Bladen ovaal en eenigermaate pf'jpi

gekart^U.

Sommigen fchryven aan de Bladen van dit

Kruid mnar zwarte Stippen toe; anderen mer^

ken de Bladen als Zeefswyze doorboord aan.

Het een kan zó wel als het andere plaats heb-

ben. L 1 N N .fi ü s noeratzc Maanvormige Blaas-

De voorige deiilg Ccflagtcn van de Kbsfe der i'im

e (Syn^ene/,M^ iyn hier in haar geheel vooit-efteld

Cacalis Caule Herbaceo ind-vifo ècc. Porophyl!

llipticis. H. Clif. 494. T.J?eres Fol. integris perfor
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IV. jes. De Bladen gelyfren naar die van Melde»

^xxf^' 't Is een Zaayplant, uit Amerika afkomftig.

pükT" (9) Dokkeblad met een Kruidige Steng , di

^ix.^ Bladen Lierachtig ^ omvattende ,
getand,

By R u M p H I u 8 heet dit Oostindifch Kruid-

«• je Amhoinfche Sonchus , en hy merkt aan , dat

men 't zelve tot Moeskruid gebruikt. Het valt,

volgens de Waarneeming van den Heer N. L,

B ü R M A N N ü s , op Java met zeer verfchillend

Loof , hebbende de onJerfte BlaJen fomtyds

Eyrond , de middelden Lierachtig , de hoven-

ften omvattende en getand. Sommjgen hebben

*er de Bladen van Mosterd aan toegefchreeven.

s. (io) Dokkeblad met een Kruidige Steng en
j^xMa Lancetyormige getande Bladen.

Dit, ook in Indie grocijende, heeft eenhoo-

ge opftaande Steng en dikachtige Bladen, me:

Takkige Bloemfteelen aan 't end.

21. Qii) Dokkeblad met een Kruidige Steng, en

ï^'^h** Lancetyormige Zaagtandige afioopende Bla*

(s) Cacafta Caule Hetb. Fol. Lyratls &c. Senecio Mad^

^mb. V. p 197- T. 103. f. T. BUHM. FI. Ind. tys- ^ort.
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ïn de Zuidelyke dcelcn van Vrankryk groeit
^

deeze Soort , die Solidcego Sarracenica is ge-^'JJf"
i]oemd gcvveest , en zeer naar de Gouden Roe-Hoopor

de gelykt. 'c Gewas is vry groot, de Bladen^''^^*
.

zyn taamelyk breed en het heeft een voortkruivJ^S*

penden Wortel , die overbiyft. Men vindt dee-

ze Plant in 't byzonder door Chomel be-

fchreeven cn afgebeeld. Hy hadtze Berg-Co-

nyza geheten. De Kelk is omringd met Borfte-

(is) Dokkeblad met een Kruidige Steng ; de
^^J^j^

Bladen driekmibbi^ gefpit^i Zaagtandig j Hafiata.

de Bloemen blikkende.
ïiekbladig;

in Siberië groeit tjceze , volgens G m En N
een Plant , die een regte , hooge , paarfche

Steng heeft cn gedeelde Bladen : de Bloemen

komen aan kleine Tropjcs by elkander voort.

Zy zyn wit met zwarte Meclknopjes, vyf by \
elkander in eenc Kelk. De Geftalte zweemt '

oaar de volgende.

(13) Dokkeblad met een Kruidige Steng ^ en xiit.

Piekswys' PyU'ormige gekartelde Bladen y
1^^^'"

4e Steekjes verbreedend. Cl4)^(^1""''

Fol. Lanc. ferr. dccuru Gouan Mok/d. 444. virga Aurea

(II) Cacalia Cmlc Hecl>. Fol. tciiobis &c. Senecio foL, cs

ieutato - trilobis 2<c Gmel. Sib. 11. p. i^e. t. 66.

(U) Casalui Caule Herb. Fol. Haftaio- Sagictitis öcc, /i.



Samenteeligb Kruiden.

IVi (14) Dokkeblad met een Kruidige Steng , it
Afdeel. jj^^^ ^^^^ Hartvormig, Tandswys' uit*

Hoofd- gehoekt, de Kelken vyfbloemig,
«TOE»

CMa'tia
^^^^^ ^^^^^ Virginifche en Kanadafche Plan-

.^tri;)ii«- ten, groeijen ongevaartot eens Menfchen hoog-

^Mdde- te. Het meefte verfchil beftaac in dc figuur

tladig.
cjer Bladen en in de Kleur , alzo die in de

laatfle blaauw groen zyn, maar bovendien zya

in deeze de Bloemen veel kleiner en de terfte

hecfc 'er racer dan vyf in haare Kelken, die

ook mee Borftelige Blaadjes zyn bezet.

TV. fis) Dokkeblad met de Bladen Nierachtig

A^Sr Hartvormigfpits en fyn getand,

In Switzcrland en in Ooflenryk, op dc Ge-

bergten ,
groeit dit Kruid , naar 't welke het

Geflagt zynen mam heefc. Het komt voor mee

gladde of met gryze Wollige Bladen, 't welk

vaa

Ct4; Cacalia Cnu7e Hci'j. Fol. fuhcordatis &c. GbON.
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^•an den Groey afhangt , volgens H a l l e r , IV.

die het bcfchryft , als de Steng hebbende van^^^lf^

een Elle en hooger , Takkig , met lang ge- Roofd-

fteelde Bladen 5 die Nierachtig Hartvormig
^y"''J^"^*^^.^

Van boven is de Steng Takkig en maakt een ^^J^^ü*"

Kroontje van paarfche Bloemen , van drie tot

vyf in een Kelkje, vierdeelig , waar op volgen

lange , vierhoekige gefleufde Zaaden. Men
vindt het ook met witte Bloemen.

Jn Gelukkig Arabie kwamen den Heer FoRS-

KAoHL drie Kruiden voor , welken hy tot dit

Geflagt betrokken heeft. Het eerfte noemt hy

Cacalia pendula , om dat het van de Rotfeu af-

hangende Stt ngen hadc , grocijende nederwaards

,

twee Ellen lang. Uit deezc , over gloeijcnde

Kolen geroost , werdt het Sap geperst , dat

men tegen Oorpyn gebruikte. Van de andere ,

IVelriekinde gebynaamd , op de Bergen gemeen ,

werden de Stengen tot berooking , inzonder*

heid voor de genen , die de Kinderziekte had-

den , gebezigd. De derde , Semperviva gety-

teld, hadt korte dikke Stengetjes , met Vleezi-

ge Bladen , en bevatte wel zestig roode Blom-

metjes in ééne Kelk.

E T H u L I A. Blootzaad.

Om dat het ontbloot zyn van Pluis der Zaa-

den de voornaamfte reden is der afzonderinge

van dit Geflagt , noem ik hetzelve , fcboon

zulks ook by eenige anderen plaats heeft , Bloot-

zaad ^ dat beter is dan Stirnband, gelyk ik het

Mm 3 in
II. DïlL, X. STUK,
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IV. in 't Hoogduitfch vertaald vind : wanc het Band:,

^'xlf**
^® Zaadjes kroonende , daar zulks van af-

HooFD- geleid is , heeft mooglyk maar plaats in ééne

STUK. Soort van de vyf of zes, daar in begreepen.

r^iwfve. Een naakte Stoel , geen Zaadkuifje en een

y~y. gelyke Kelk , komen als de byzondere Ken»

merken voor.

^T.
^

(i) Bloetzaad met getuilde Bloemen.

^Ga£* Ik noem de Bloemen van deezc Soort liever

getuild 9 dan gepluimd , om dat 'er de jonge

Heer L i n n ^ u s zelf den naam aan geeft

van Corymhus , dat een Bloemtuil is , van bo-

ven byna Waterpas, gelyk in de Vlier; terwyl

Panieula een losfe Pluimswyze verheffing in-

flm't, byna gelyk in het Panik-Koorn 't Is

deeze Soort , welke uit Zaaden , door den be-

roemden Hooglceraar D. van Royen;> onder

den naam van Eupatorkim overgezonden , in

Sweeden opgckoraeD was , door den jongen

Heer Linn^us afgebeeld en befchreeven.

Zyn Ed. dagt , dat dezelve vao Ceylon mogte

aflcomftig zyn. Een Steng maakte zy van een

Vingerdik, vier Voeten hoog, met overhoekfe

Takken ; de Bladen Lancetvormig en fpits

Zaagtandig , naauwlyks gefleeld , de onderften

gepaard. Aan 't end kwamen Tuiltjes of Krood-

Ci) Etbulia Flor. piniculatis. Sy/l. Nat. XII. Gen. 5>34.

p.n«.r<^.XIlI.p.6ia.L]NN. Hl. 2)etf»I.p. 1. T. i.

C) Zie de Afbeeldingen PUL Btt, Tab. IX.Fis i^J
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tjes , van famengeftelde Blocmlleeltjcs , met IV.

kleine ronde Bloemhoofdjes , ieder van ruim"^^^^*»^

twintig blaauwachtige Blommetjes , wier ge- Hoofd-

meene Kelk beftondt uit fpitfe Schubbetjes i*"^"^*

het Zaad was langwerpig, geknot en plat van
^«^^««"J'^

boven , zonder eenig Pluis. Men bevende het een

jaarlyks of Zaaygewas te zyn , welks Geftalte

zeer naar de Conyza geleek en daar van kreeg

het den bynaara.

(a) Blootzaad met rondachtige Bladen en ge* n.

pluimde Bloemen,
pfnuHda-

Van dit Oostindifch Plantje, dat weezentlyk Gepluimd,

gepluimde Bloemen heeft ,
my van Java ge i'^-^.'^^ïi*

drorgd overgezonden, hier in Fig, '2, op PI.

LX VII. afgebeeld , maak ik de tweede Soort,

Het heeft de Bladen byna rond, metgefchaar-

de of opgelyk getande kanten, eenigszins ruuw

en Haairig van Oppervlakte, blykbaar gefteeld,

doch raar boven vallen zy eenigszins Lancctvor-

mig. De Bloemen maaken hier rende Bolletjes,

gelyk in de Scintolina, en beftaan niet uitlosfe,

maar uit digt famengetropte Blommetjes , in een

Schubbladig Kelkje vervat en de Zaadjes zyn
\

even als in de voorgaande Soort, waarmede

het verfchil te groot is, om daar van eene Ver-

fcheidenheid te kunnen zyn. Ook kan het de

Sphceranthus Jfricanus , van den Heer N. L.

BüR.

(z) Etbulia Fol. fubrotcndis , Floiibus lercia paniculatts.

Mm 4
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IV. BüRMANNüs afgebeeld , niet zyn , ten mind^
AfDBEi» niet daar toe beboeren ; dewyl het geen afge*

HoofÓ- zonderde Blommetjes heeft.

*^^nT. Cs) Blootzaad met ongejleelde zydelingpt'

Tthuiia Bloemen^
Spargano-

^*Geban- Vaillant, die dit Fhm]e. Sparganopho'
^ecid.

yp^^ »f Franfch Poru - bandcau tytelc wc«

gens 't gezegde randje der Zaadcn , merkt aaa

dat hetzelve vierkant is, en dat de Blommetjes

op een kaaien Steel geplaatst zyn. Ondertus-

fchcn meldt hy niets van de Groeiplaats. Oüj-

ze Ridder hadt een zeer klein zodanig Plantje

uit Oostin^e bekomen , dat zyn Ei. fchier

denkt of t dit zelfde mogte zyn , alzo htet oa-

gefteelde Bloempjes hadt.

IV, (4) Blootzaad met Liniaale getande afioopen-
Ihvartca-

Bladen , en eenblcemige Steeltjes tegen

w'yd ge- dezelven over , de Steng wyd gemikt.

Noch het Plantje van Kormandel, anderhalf

Duim hooi^ , door den Heer N. L. B ü rm a N-

Nus in Afbeelding gcbragt ; noch hetgange*

haalde Bengaalfchq Chryfanthje van P|*üke-

WET,

(f) EthuHa rloribus fejfilibus latetali

f4) Ethulia Fol. Llneaiibus Den

«/^Pl. Iio & 5 72- BUBM. W. Jnd.

ftnth. Benghalcnfc ai)j;uftifoliUin

,
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NET, fchynt my met de bepaaling te ftrooken , IV;

als geen eenbloemige Steeltjes hebbende, noch ^'J^*^
pok niet tegen de Bladen over. Aan de Kust Hoofd» •

van Malabar is het gevonden een Handbreed*''^"^

hoog , met getuilde ^Bloemen,

(5) Blootzaad dat laag • Heejierig is, met ^^^^^.^

Liniaale effenrandige Wollige Bladen, TomtrM/a^
wollig.

Dit plantje, in China waargenomen , is een

klein Heeftertje , met Blaadjes naar die van La-

ver.del gelykende , en Bloemen aan 't end der

Takjes » wier Kelkjes ongefteeld en iets of W9C

gebladerd zyn.

(6; Blootzaad met Trosjes over eene zydCi vr.

byna vyf Bloempjes inde Kelken en Lan-pafSg^
cetvormige gepaarde Bladen.

In verfcheide opzigten verfchilt die Oostin-

difch Kruidje van alle de voorgaanden, gelyk

men uit de bcpaaling ziet: zelfs ook, doordien

het de Bladen gepaard of tegenover elkander

heeft , daar zy in ïille de anderen overhoeks

zyn geplaatst,

Eu-

(j) EtHiuSa fufFmticofa Pol. Linearibas integcrrimls to-

mentofis Mant. 110.

(6) Ethulia Rjcetnuli» fecundis , Cal. fubqalnqucfloiI«|

Fol. Laixceolatis oppofitiï. Mant. 110.

Mm T

II. nou ! SIUK,
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IV. E ü p A T O R I u M. Leverkruid.
Afdeel.

^x. Onder deezen naam , die zo veri als HepatO'

fTVK,
'
rium zou betekenen, wordt dcAgrimonic, als

jsgéiaie ook de Bidens , die men Hepatorium Aquatils

genoemd vindt, van ouds begreepen. Gewoon-

lyk past menze thans toe op de Planten van dit

Gcflagt, die den Stoel naakt en het Zaadpluis

Piuimig hebben , met een langwerpigen ge-

fchubden Kelk : den Styl lang eu ten halve in

tweeën gedeeld.

Van de Soorten , daar in vervat , zyn reeds

^ n. D. tien onder de Hcefters befchreeven Aldaar

^^^*"^*» hebben wy gezien , dat in fommigen de Kel-

ken vier. in anderen vyf- en meerbloemig zyn.

Tot de vyfbloemigen béhooren nog de drie vol-

genden.

(II ) Leverkruid met Hartvormige Piekbladen,

hupato' die eenigermaate getand en kaal zyn , een

ftMum windende Steng en geaairde Bloemen,
riekbladig.

Van een zonderling Gewas is decze West-

indifchc, gelyk uit de bepaaling blvkt en groo-

telyks verfchillende van de andere Soorten,

(n) Eupateritim Fol. Cordato- Hallatb Sec. Kleini:

dens &c. BROWN. Jam. 316. T. 34. f. 3*

(li) Eupatorium Pol. ternis. Gron, f^rg. Ih p.

Eupat* Cjumabiniuii Alaiüandicuia, KAj,S»ppl. iSf»
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De driebladigheid onderfcheidt deeze genoeg- IV.

zaam, die in VirgiDie groeit en een enkeldeniet'^'JJf^

Takkige Steng heeft, met witte Bloemen, ko- Hoofde

mende anders de volgende naby.

(13) Leverkruid mt gevingerde Bladen» |ut.

Dit Gewas , dat by ons zeer veel aan de^#v!^f»r.

kanten der Slooten en Vaarten in Noordholland [,1."^^'"'^'

cnder 'c Riet en elders , j 1 door geheel Europa

op dergelykc plaatfen voorkomt , in 't Franfch

Eupatoire , in 'c Engeirch Waterhemp , en by
ons Boelkenskruid , of ook Koninginne- Kruid ^

en ook wel Leverkruid ; welke laatfte benaa-

ming echter , cigcntlyk, tot de Agrimonie be-

hooren zoa, en daarom noemt men dit Bajlerd'

Leverkruid» 't Schynt evenwel , volgens de
befchryving van P l i n i u s , het Eupatorium der

Ouden te zyn. In 't Hoogduitfch heet het Was*

ferdosty Kunigundkraut , Albkraut
^
Hirtfenklee

,

Ondermennigf enz. Eenigen van die benaamin-

gen fchynen iets Toverkragtigs aan te duiden,

dat men in dit Kruid gefteld heeft. Door den

naam van Mannetje werdt het van het hiervoor

be-

Cf/^. 233- R.' Lu^d^.liS'Cou\H Mtnsp. 430. KbAM. ^«»/7r«

Hl. Fl' S»''- «<fy > 728. &c. Eapatorium Cannabinum. C.

B. Pin. 320. Eiip. adultetinum. FUCHS. Hifi. z6s. Hepator.

vuig. DOD, Pemp:. 28. Caanabina Aq. f» Eiipitorium mas.

Lob. Ie, $28.

li» DEM.. X. Stuk.
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iV, befchreevene Water - Boelkens - KruiJ *, Ei-

Txf^ genaHmd , (dat men Wyfje noemde,
Hoofd- welk ook de Bladen eenigszins Hennipachdg
^''"^ heefc ,) ondsrfcheiden. De Sweeden noemen

Fiefw've.^^^» WEirfcbynlyk wegens de pluizige Zaad-

»"^ hoofdjes , Flocks , zegt de Ridder.

IJ8.^^*^* 3> De Stengen zyn ruig, vierkantig, van

5, drie tot zes Voec^a hoog zegt Halier,
„ de Bladen gepaard (), aan een dik Steeltje

drievoudig , allen met de Blaadjes eeniger-

„ maate ruig, fpits Zaagtandig, het middelfte

3, grootst , EyronJ Lancetvormfg. Dit komt

fomtyds alleen voor , de twee zyielingfe,

„ die anders veel kleiner zyn , ontbrceken*

w de (t). Op den top der Steng is een plat

„ digt Kroontje van paarfche Blommetjes, fom-

„ tyds ook wit , en daar op volgt een lang,

rank , Pieramidaal Zaad
"

De Reuk is fcht rp , de Smaak zeer bitter van

dit Kruid, dat door Deftillatie, behalve zuure

Vogten , ook een vlug Loogachtig Zout in over-

vloed geeft en een dikke Ohe. Volgens de

Proeven van Gesnerüs verwekt hetAfkook-

7.el der Wortelen AFgang en Braaken. Tegen

Ongemakken van de Lever, Geel- en Water-
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zugt, is 't een gemeen Middel, by 'c Landvolk IV.

bekend. Anderendaagfe Koortfen en loopende ^'jj*^

Beenzweèrcn hadc Boerhaave door 't Af. Hookü-

trekzel genezen. IJicwendig dient het ook in

Stoovingen , om koude Gezwellen te doen ver- ^f^^'*
flaao.

** Met agtblocmige Kelken.

(14.) Leverkrui l met viervoudige ruuwe Lan- ^iv*^

cetvormig Eyrondet ongelyk Zaagtafidige
, rium^u"'

gejleelde rimpelige Bladen*
^JaalSk

(rj) Leverkruid met vyfvoudige .eenigermaate

Wollige , Lancetvnrmige , egaal Zaagtan tum.

dige , geaderde gejleelde Bladen.
vlakblacKg*

Van deeze beide Noord • Amerikaanfche , die

overblyvende Planten zyn , groeit de eerfte ,

wegens haare paarfche Stengen bekend , tot meer

dan eens Mans langte , de andere maar half zo

hoog, Deeze heeft Bladen als der Brandenete-

len, de andere als van Aiantswortel- Kruid,

degrootften byna een Voet lang, ruuw, don-

ker

Cl*) Eupamïüm Fol. quaternis fcabris &p. Eupat. FoF-

ovato . Lanceolatis &c. Ghon f^irg. 119. Eupn. Enu!« fo-

Uo. COBII. Cioiai 72. T. 7*. Eupat. Can. elatius &c. Mo-
«IS. 111. S. 7. T. 13. f. 4.

<ij} Eupatorium Fol quinis fubtomentofis &c Eup. Fol.

Lanc.- ovaüs &c. H. Cliff. 396. R. Li»j:<i*. ijj. Eupat. Novx
Anglii Urticat foliis &c. Caule maculato. Hkrm. Par^i.m^
T. 15». MoHi». III. S. 7. T, II. f. 3.
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iV. ker groen. De Bloemen zyn paarfch , cn hcE

Afdeel. Pluis Haairig , in de laatfle Soort, die de

Hoofd* Steng met paarfche Streepjes heeft.

Met vyftien en meer Blommetjes in

de Kelken.

jyi. (i6) Leverkruid met famengegroeid - doorhh*

Eupato' ilipQ Wollige Bladen,

"^'doo*- 7) Leverkruid met Hartvormig Eyronde
tiadig.

jiqjj^p Zaagtandige gefieekk Bladen en veel*

c«ufi' bloemige Kelken,

Biaauw- ^ j3 ^ Leverkruid met Eyronde flornp Zaag'

°xvia. tandige gefleelde drieribbige Bladen en een-

jiromati^ youdige Kelken.

^'"mf* Leverkruid met Eyronde Zaagtandige

Ragojum. gejleeldö Bladen en gladde Stengen»

od^atum,
LcverkHJid mt driehoekige , aan den

(16) EupAtoTium Fol. cOnnato - pcrfoliat.'s tomentoCs. ^.

CUff. Ups. K. Lugdb. isS. GRON. rirg. 115. Eupator. Virg.

(17; Eupatorium Fol. Cordato -ovatis Sec. GBON. V'rg'

140. T. 1 14. i=ig. 139. PX,UK.T. J94« f. 4» GOUAN Mcnsp. 430-

(1?) Eupatorium Fol. Ovatis obtufe ferratis &c. GROW
ï^rf. 120. Eupat. Valerianoides Floie nivca , TeucrÜ folü»

(19) Eupatorium Fol. Ovatis ferratis petiolatis &c. Euplf.

-Coidatis xugofis.GloK. rirg. uo. Valer. Vtticse

folio, Flote a
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voet getande , van onderen IVülUge Bladen IV.

en veelbloemige Kelken. A»d£I£^

C21) Leverkruid met fmal Lancetvormige drie- stük°'
ribbige , iets Zaagtandige Bladen ; de Kei* xxl
ken rappig en veelbloemig. rifjl^l'

Van deeze zes groeijcn de vier eerden in siiaibla-

Virginie en andere deelen van Noord -Amerika,

de twee laatften in de Wescindicn. Het Door-

bladige is in de Europifche Kruidhoven bekend ,

het Blaauwbloemige te Montpellier. Het Krui-

derige , dat Sneeuwwitte Bloemen heeft , verfchilt

van de overigen , door een ongefchubden Kelk,

zo v^el als 't Rimpelige , dat ik dus genoemd

heb in plaats van Allergrootst , welke benaa-

ming voor de Tiende Soort reeds was gebruikt;

terwyl het ook de Steng maar ruim een Elle

boog heeft. *t Is aangenaam van Reuk, gelyk

het volgende, dat daar van den Bynaam voert,

en het laatfte gelykt naar het Hyfopbladige

voor heen befchreeven. Ik bezit thans het Chi-

neefche en het Witte uit Japan.

Ageratüm. Geurkruid.

Een naakte Stoel ; een Zaadkuifje van vyf

Baardjes ; een langwerpige byna gelyke Kelk
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IV, cn vicrdeelige Blommetjes ; raaaken de byzoa*

^xï*" ^^^^ Kenmerken van dit Genagc, waar in d«

Hoofd» twee volgende Soorten.
STUK.

1. CO Geurkruid met Eyronde Blaadjes en esn

SZl. Haairige Steng,

Haaiiig,

iT. (2) Geurkruid met Eyronde gekarteldefiomps

GiaT' Blaadjes en eene gladde Steng,

De Geflagtnaam , van de Grieken afkomflig,

betekent een geurig Kruid, dacraên in 'c Ita-

liaanfch Herha Giulia , Jgerato , in 't Engelfch

Mandeline , in *t Hoogduitfch Leherhalfam en

in 't Nederduitfch Klein Balfemkruid noemde.
Die naam is op verfcheide anderen , tot dc

Kruifemunt enz. behoorende , toegepast. Öofc

is 'er een Geflagt van Ageratum , 'c welk ge-

heel andere Planten bevat, door Tourne*
FORT geformeerd. De tegenwoordigen , (waat

van de eerfte , die Haaitig geflengd is, in A-

merika gezegd wordt te huisveften , de laatde

van Bisnagar, aan de Kust van Afrika, afkom-

flig zou zyn ,) weet ik niets meer van te be-

fchry-

(i) Ageratum Fol. Ovatis , Caule Pilofo. Syfi. Nat. Xlf.

Lugdh. 15;. Conyza Amer. Lamii folio, Flore albo. ToüFNr»

*ss. Care'ia. Pont. Disf. 184. Eup. humi e Afticin,

Scnecionls facie, folio Lamii. Herm. Far. p. T. 161.

Phu 83. f. I.

(X) Aitratum FoI. Ovatis , crenntis , obtuds , Cnule glabro.

Centaut. CiUaie minus BisnagaricHm Sec, f|.UK. Alm. pjt
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'fchryven dan de uitwendige gedaante , welke ;

naar die van de Conyza , Senecio of Erigerum
^'j^J**

gelykt. HoopD-

De Geflagten van PtereniaQn Staehellna rscds^'^

befchreeven zynde » komen wy tot dat van

Chrysocom.
Van hec welke de zeven eerfte Soorten reeds

onder deöeeftcrs zyii voorgefteld*, des alleen

fiog de vier volgende voorkomen. Jl

(8) Pronkbloem düt Kruidig is y mét LiitiM'

Ie gladde Bladen en ruime Kelken. «
fy

Zekere Plant, naar hec Vlafchkruid gelyken-.^

de , was dcswcgcn onder den naam van Lino-

fyris by de laatere Kruidkundigen geboekftaafd ,

t'zo zy doör Clüsitts Oojlenrykfe Ö/yris

geheten ware. Zy groeit in de Zuidelyke deelen

van Europa , in Switzerland in de kloven der

Steenrotfen geworteld voorkomende. Haaf

Roedachtfge gebladerde Stengen, van een El-

ie en langer > hébben aan 'c end een Bloem*

kroontje , waar van de Steeltjes onder de Bloe-

rneïi gezwdllèn zyn. t^e Kelken 3 met Blaadjes

1

Chry/ocoma Heibacea Fol. Lineaiibus glabtis &c. Goo,

p. 431. Chryfocoma Calyribus laxis. H. Oiff. %96.

h. 14 s. Cliiyfocoma Diosc. & Plinü. COI,. Eipbr.
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IV» gefchoord , bevatten groote geele Blommetjes

^'xxf ^ ^^^^ ^^^^^ rosachtig Pluis.

m:uk.^ (9) Pronkbbem dat Kruidig is en gepluimd

IX. met Lancetvormige drieribbige, gefiippelde

walïjio^. makte Bladen.
Twee.

bioemig. In Siberië is de Groeiplaats van deeze Soort

,

die met aanmerkelyke Verfcheidenheden voor-

kwam , zo ten opzigt van de hoogte als van de

Kleur der Bloemen , die ook geflraald waren' of

oDgeftraald. Gmelin hadtze After genoemd.

X. (10) Pronkbloem dat Kruidig is,mzt Liniaa-

fd^a"'*^
Lancetvormige gladde Bladen engetuüde

GiMbladig, Bhemen.

In Kanada groeit deeze , welke dc gcftalte va^

de gewoone Ptarmica heeft, en ccne geblader-

de Bloemtuil draagt, van veele Bloemen, dik-

wils vier op een Steeltje , die de Kelken half

Eyrond gefchubd en glad hebben. De Bloemen

zyn fomtyds naakt, foratyds blaauw geftraald.

XI. (11) Pronkbloem dat Kruidig is', met Lan-

cetvormige ruigs Bladen en naauwe Kei'

(9) Cbry/ocoma Herbaccj Paniculata &c. AP.er CaJ. oblong»»

iaxis &c. GMEi. sa. II. p. 189. T. 82. f. I

I C») Cèry/ocoma FoL Linearibus Lanceol. glabrts &c.

'(ii) Chryficama. Herbacea Fol. Lanccobtis Vülofls

Aft» incanus Cal. laxii oUor.gis &c. GmEL. SA. H. P*

191. T. sa. f. Coayia wmcntofa & incaaa. Amm. J?*'^



S f N O E N t 5 I A. ^
In Siberië en Tartarie, wederom, komtdee- IV*.

fee voor, wier Bladen naar die van 't Echiutn"^"^*

gelyken , door haare ruigte of Wolligheid. Zy Hoofd-

beefc een Kroontje van Geeïe Bloemen , byna

gelyk de Conyza. f^^T'*
Van dc Hecfterige Chryfocomias zyn door

den Hoo^lecraar N, L. Bürmannus eenige

nieuwe Kaspfe Soorten voorgednycn De Heer

PoRsKAOHL VOD'it »er drie in Egypte en A-

rabiej twee Heefterig» ^ar van hy de eene

Gefpitftc , de andere SpAtelacI?tige tyEelt , we»

gens de figuur der Bladen; en eene Kruidige

,

om de zclfUe reden van hem Eyronde geby-

naamd.

Hier volgt nu het Geflagt van Tarchonanthus

,

door my reeds omftandig befchreeven *, een *ir. i>.

aan de Kaap niet gemeen Gewas, waar van ikbLji^as.

thans een aanzienlykcn Tak bekomen heb. Dan
hoeft men

Ca l e 'a. Schoonkruid,

Dit Geflagt , dat wegens de Schoonheid

fchynt genoemd te zyn , heeft een Kaffigen

Stoel , een Haairig Zaadkuifje en een gefchub-

den Kelk. Het bevat de vier volgende Soorten

,

allen in de VVeftindiên , en wel op 't Eiland

Jamaika, gevonden.

Nd 2 (O
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(1) Schoonkruid met meest drk gefieelde Bloe"

men ; de Bladen Eyrond langwerjng , ieu

d4 Zaagtandigi gejteeld,

(2) Schoonkruid met famengehoopte Tuiltjes t

zeer lange Bkemjieeltjes , Lancetvormigt

^icc Bladen: de Steng Kruidig*

^ófitu (3) Schoonkruid met byna gepluimde Bics*

'

_ men , korte Kelken , »aai^ïff Zaaden en

Eyrond- Lancetvormige gefieelde Bladen»

Hiiüs. (4) Schoonkruid met een laag - Heefierige

Steng , Tflilile» gepaard en hoekig'

^'aria. Van dccze vier zyo de middelflea Kraidig ,

'f^' de anderen Heefterig en de laatfte , die veel

naar 't Spartium gelykt , heeft zeer kleins

Blaadje?.

• Santolina. Cypreskruid.

Dit Geflagt heeft ook een Kaffigen Stoet,

doch

fi) Caleanou fubternis pcdu!tcü!atis &c. Syjl. Nft. X"-

Gea. P4I. l^eg.TLm. p 616. S^nroüna Jamaieenfis. ^m.^c^^-V'

(i) Calea Corymbis congeftfs &c, Santolina oppofitifoli*.

(3) Calea FJor, fut.piniculans &c. Santdlna AmeüuS.

-i4c«<i. V. p. 40», Amellus Ramofus Fol. ovatis dentati**

() Calea Caulc fufFiuDicofu , Ramh fuboppoïltis angal»"

?. p. 404,
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doch geen Zaadkuifje en de Kelk is Schubbig IV.-

iialf Kogelrond. Het bevat de vier volgende '^^JJf^'

Europilche Soorten, Hoofd.'

(I) Cypreskruid met eenbloemige Steeltjes en
^

i^^.

^
viervoudig getande Bladen. cLm^e.

Cjparisfus

By de ouie Autheuren komt deeze voor, on- achtig.^'^'

der den naam van IVyfjes - Averoone , tervryi

de Mannetjes ,
zogeuaamJ , thans in 'c Geilagt

van Byvoet fortcert. Dc Franfchen noemen dit

Kruid, om dat het wegens zynen flerkeo Geur

tot bewaaring der Kleederen voor de Mot kaa

dienen , Garderobe. Of de benaaming San-

tolina van Santalum ( Sandelhout) afkomQig

kan zyn , is my onbekend. Men vindt 'er, die

den naam , als Heilig Kruid , van de Wormdoo-
dsnde eigenfchap willen afleiden ; doch dat is

ver gezogt. Chamce»Cyparisfus zou Cypres'

kruid kunnen betekenen, By de Engelfchen vind

ik het Lavender-Cotton genaamd.

De Groeiplaats is in Spanje , de zuidelyke

deelen van Vrankryk , in Italië , als ook ia

Switzerland. Het maakt een fchoon Heeftertjè,

dat

94L reg. xni. p. 610. /'f^2t. Md. 3S3. n. aiff-'i^i.Ups.

Pin, 136. Abrot. foemina vu'garc, Clus. lUjl. I. p. j'ïi.

Abtot. fcemma. LoB. /f. -c%, Abiot. Hispanlcum. EiBR,

Nn 3
II. DlKL. X*STUK.
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IV. dat zig Takswyze uitbreidt en kieice fmalle
Afdeel.

Blaadjes lieeft , die in de jongheid Wollig zyn.

Hoofd- Vinswyze geplaatst aan lange Steeltjes» dik wils

vier by elkander, zo dat zy zig vicrtandig voor-

Vniwyve-^otn* Boven geeft het lange Bloemfteelen uit»

ieder met ééne Bloem, van gezegde hoedanig-

heid. Het heeft een aangenaamen Kruiderigeu

Reuk , en wordt in de Geneeskunde a!s ope-

nende 3 Windbreekende en VVoraidoodende

aangemerkt,

II. (2; Cypreskruid jnet eenhloemige Steeltjes en

iSlmarL' ' Liniaale Blaadjes , welke aan den rand

&a,yn.
è^knobbeld z:in,

Grootelyks verfchilt deeze door haar Loof,

welk u;t Bladen beftaat naar die van de Ros-

maryn gelyïccndc , maar met Knobbeltjes of

Kliertjes aaa de kanten. Het is een naauwlyks

Heeflerig Kruid, in Spanje dcorCLUSJus waar»

genomen, en aldaar onder den naam van Ta*

millo perruno ) dat is Honds-Thym, zegt hy ,

bekend. Het Afkookzel werdt aldaar met

vrugt gebruikt tot wegneeming van de Schurft.

(3) Cy-



Cè) Cypreskruid met eenUoemige Steeltjes,, ly;

dubbeld gevinde Bladen en enkelde Stengen.^^^^^

(4) Cypreskruid met eenbloemige Steeltjes

dubbeld gevinde Bladen en een zeer Takki- lu.

ge ruige Steng. -^^^t'
Alpifch.

Decze laatften zyn kleioe Kruidjes, in Italië iv.
^

groeijende. Het laatfle valt maar een Hand-;^"^*"""*"

breed hoog. In Gcftalte, wat de Vrugtmaa- kamilk.

king aanbelangt , komen zy met de anderen

overeen.

Twee SoOTten van Santolkia vondc de Heer

FoRSKAOHL in Egypte en Arabie. De eene

was een Hcedertje van een Voet hocg , met zeer

korte Blaadjes , digt aan elkander, viervoudig

opleggende , met getopte Bloemtuilen , van

geele Bloemen, in Eyronde witachtige Kelken,

ieder twintig tweeflagtige Blommetjes bevatten-

de. Het; kwam hem in de Zandige Wocfty-

een by Kairo en Suez voor, wordende van hem

fragantisjima getyteld, als zeer aangenaam zyn-

de van Reuk. tiet was 'er by de Drogiften in

gebruik als een fterk oplosfend Middel en met

het Sap werden zeere Oogen beftreeken. De

i
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ïVi andere Soort , die hy Terrejtris noemt , hadc

^^j^^^' leggende Stengetjes, dikwils -onder dec Grond ^

fiooFD- de Bloemen naauwlyfcs daar boven uitfleek^n-

de en groeide by M^taiea op ovcrttroorade

plaatfen f*).

't Geflagc van Athanafia *t welk byna g&»

heel HeefterigiSj reeds verhandeld hebbende,

is daar mede de Egaale Vcelwyvery onder de-

Samenteeligen beflooten ; des wy thans over-*

gaan tot den

,T w E E D E N Rang. ,

Overtollige reelwyvery.

Gelyk het genoemd wordt , wanneer dcVrou-.

wclyke Blommetjes, aan den Omtrek, zo we\

vrugtbaar zyn , als dc Tweeflagtigcn die het

midden beflaan. Het eerftc Geflagt , daar ii\

voorkomende, heec

Xanacetüm. Reinevaren.

Hetzelve heeft een naakten Stoel; het Zaad*»

kuifje eenigszins gerand ; den Kelk gefchubd

,

half Kogelrond ; de Straalblommetjes flets en

driedeelig. Somtyds zyn 'er geene en dan heeft

het alle Blommetjes tweeflagtig. Daar komen

*zieii.D.th^ns* in voor, de zeven volgende GejÜagten,
VI. Stuk,

O)

() Jïflr. ^gyft, Aré>. p. 14/.
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Cl} Reinevaren mt gevinde Bladen , de Slip' IV.

pen Draadachtig Liniaal ; gladde Bloem-

tuilen en een Kruidige Steng. HoofdJ

CO Reinevaren imt dubbeld gevinde Wollige i..

Bladen , en eene Eyronde fymengejielde
J^tlT/JjiT'

Bloemiuil. sibeafch*.

In Siberië isjde eerfte van deeze twee , doov ^ü'^ysf'

Gmelin , .waargenomen , en in de Levant,

door TouRMEFORT» delaatfte. Beiden heb-

ben zy geele Bloemen , die in het Gryze eea

famengëltelde Tuil uitmaaken, van veel Bloq.

men , tcrwyl 'er het andere maar weinigen ia

heeft , die Troswyze groeijen en een Bloem-

pluim famcnftellen : des dit Gewas,, een Elle

hoog voorkomende , meer naar eea Soort vaa

Alfem of Byvoet gclykt.

(3) Reinevaren met Tandswys^ gevinde ge- iir.

fpitjle Bladen; een zeer Takkige Steng ew^^atu^
byna gepluimde Bloemen. achtig.

Een.Kaapfch Kruid, dat naar de Kamille ge- ,

lykt, met een zeer Takkig Stengetje van een

half

(i) T^nuetum FoU pinnatis flec Syfl. Nat. XII, Geii.

y44. f^fS' Xm. p. Tan. Fül. pinnaiis multifidil, Lacii^^.

liueatibus ttifidis. Gm£L. SiJ. II. p. IH- T. 65. f. z.

<i) T,:nac'.tum Fol. bipinaatiï toine-.toUs &c. Arteoiifi»

Caule fimplici. W. CUf. 404. Abfinilüura Creu incaitum te«

aulfolium &c, ïqubNï- Cor. 34-

Nn 5
lU DlSL. X. ST0K«
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iV. half Voet hoogte en kleine Vindeclige Blaad-

'*^xx^'' > Bloemen Klootrondachtig en geel , in

Hoofd- tienbladige Kelkjes gevat , maakt deeze Soort

IV. (4) Reinevaren met dtibbeld Vindeelige Lu

Xnnuu^ niaakfpitfe Bhdenm Wollige Bloemtuilen.

In Spanje en Italië groeit dit Kruid, dat het

Eliochryfon of Gulden - Bloem zou zyn der Ou-

den. Het valt van een Voet tot een Elle hoog

en is zeer zwaar van Reuk , weshalve de Span-

jaarden bet Scoha hedionda , dat is Stinkends

Bezem heeten , wordende hetzelve in *f Land

oroftreeks Madrit daar toe gebruikt , zegt C l u-

s I u s. Ook dekt men *er , als 't in Bondelen fa-

men gepakt is , de Aarden Muuren tegen de

Slagregens mede, zo hy verhaalt.

V. Cf) Reinevaren met geheel enkelde eenbloemigs

S'e"*
Stengetjes van langte als de Bladen,

^'
Dit is een jaarlyks Kruidje , in de Le«

vant voorkomende , met veele Wortelbladen

,

(4) Tanacetum Fol. bipinratifidisLlnearibus 5cc. K.Lugüf.

15 5- N. 5. ?antoljna Corym'tis fimplicibu.c. MïLL. Dia. T*

127- f. I' Abfynth. Corym';iferum annuutn. TOOHNT.

Ito, f. I. Elkhryfon. C1.U8. 1. p. ju. T. 326. Doo.Pempt,

1*7. LOB. Ie. 74«.

(5) Tanücetum Caul.

iUorum. Tanac. monanth
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een Vinger lang , als die van 't gemeene Dui- IV»

zendblad onzer Wegen. Het heeft eenige op-'^^^ff*-

gcregte Steogetjes van een Duim langte, raetHooFo*

een enkeld geel Bloempje aan 't end.

('5) Reinevaren met dubbeld gevinde, inge-'^ui^l!^

JneedeTie j Zaagtandige Bladen, Gemeen.

Dit is het gemeeDe Reinevaren , dat in onze

Provincie op Zandige plaat fen en veel in de

Duinen voorkomt, groeijende door geheel Eu-

ropa en Siberië. De geftake is genoegzaam be-

kend en hoe het op den top der Stengen digte

Kroontjes draagt van Goudgeele Bloemen , die

in een warme Zomer. dikwils gedraald zyn. Het

valt met eenvoudige en met gekrulde Bladen.

De Franfchen noemen het Tanaifie , naar den

Latynfchen naam Tanacetum , de Engelfchen

Tanfey , de Duitfchers Wurmfamen , dat is

Wormzaad.

Dit Kruid is zwaar van Reuk en bitter van

Smaak, doch tevens Kruiderig. Het heeft veel

Zuur in zig zo fommigen willen (f) : doch an-

deren verzekeren het tegendeel , dat my waar-

fchyn-

(6) Tanacetum Fol. bipinnatlï , ir.cl!ïs,fcri3tis. Mat, Md.

*4}. GOUAM Mmip. 43». R. L»idb. 15$. N. 3. GmEL. Sib.

11. p. 133. T. (Jj. f. I. Tamcemm vu'gne lurexim. C. B.

Pi». U2. DCD. Ftmpt. J6. |8. Tan. Fol. dispis. C. B. Pin,

DOD. Tempt. ï6. LOB. U. 749.

(t) HALL. lUlv. inchtat. I. p. Si.

II. DEEL. X. JtüK.
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IV. fchynlyker voorkomt, dewyl men bevindt dae

xx'^*" het uitgeperfte Sap van Loogzout weinig aan*

Hoofd- dotning heeft , maar door Zuurea ftremt (f).
STOK.

2eker is 't , niettemin , dat het tot opwekking

FSwjS'der Levenskragten ftrekken kan en met vrygt

gebruikt zy tegen Afloopende Koortfeni als

ook uitwendig, in Pappen, om koude Gezwel-

len te doen verflaan. Door 't Afkookzel te drin-

ken zou de Waterzugt genezen zyn. By 't Ge-

meen heeft het tot veelerley Kwaaien een zeer

gronten naam en het Zaad is inzonderheid we-

gens zyne Wormdoodeode of verdryvende ei-

genfchap vermaard j doch in deezen fchiet het

by 't gewoone Wormzaad veel te kort. Het

behoort tot die Kruiden, welken men desnoods

gebruiken kan , doch waar van men in de Ge-
neeskunde weinig gebruik maakt , alzo men
kragtigei- en beter heeft. Men verwt in Swee-

den groen met het Loof. Het wordt ook aange-

merkt van byzondere kragt te zyn , om Vleefch

van Verrotting te bewaaren.
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Dit Kruid, dat aan de Wegen groeit in de nr.

Zuidelyke deelen van Switz.erland en in Italië j '55?*"

wordt door geliecl Vrankryk byna , als ook in Hoofos

onze Nederlanden , Düitfchland, Groot- Brit-
,^

fannie , in de Tuinen geteeld. Men noemt het ^/uplrfiaa!

in 't Franfch, Menthe-Coq of VHerbe Coq des

^ardim ; in 't Italiaanfch Herba di S. Maria,

in 't Hoogduitfch Frauweiikraut cn by ons Tuin-

of Hof' Balfeiiu De gelykenis van het Loof

naar de Kruifemunt , die ook wcl Balfemkruid

genoemd wordt, ed de aaogenaame Reuk geeft

'cr die benaaming aan. Het dient niet alleen als

een Hartfterkend Middel , maar wordt in 't

byzoQder gebruikt tot afzetting der Stonden.

Men vindt het ook tegen den Roodcn Loop

By Kairo in Egypte , aan de kanten der Ak-

keren , kwam den Heer FoRsiCAoHL een

leggend ruig Reinevaren voor , daar hy den

naam van laag aan geeft, hebbende ook geele

Bloemhoofdjes, Dit bloeide aldaar in de Maand
December.

Artemisia. Byvoet.

Dit Geflagt heeft den Stoel eenigermaate

Pluizig of byna naakt , en geen Zaadkuifje. De
Kelk is gefchubd met aan 't end ronde famen-

luikende Schubben. De Bloemen zyn geheel

ongeftraald. De Averoon en Alfem behoorea

mede tot hetzelve. Ik heb de zes Heefterigo
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IV. Soorten reeds befchreeven ; des alleen nog de

^xxf^ volgende overblyven.

ruK^.°' ^. Hurkende voor dat zy een BloemlteDg

fchieten.

VII. (7) Byvoet wet de Stenghladen Liniaal, Fins»

mlo^c^f w'J-f' veeldeelig ; de Takkm onverdeeld ; dê

hSg^'
Mren zydelings omgeboogen ; de Bloe-

men met vyf Blommetjes,

Of deeze Soort eigen ilyk dat Kruid zy j in

Tartarie> Perüe, het Mogols Land en andere

deelen van Indie groeijende , welk het bekende

Semen Santonici , China of Zedoarics uitlevert

,

dat men gemeenlyk Wormkruid of Severzaad

noemt : is nog niet uitgemaafcc. Men mag zulks ,

tot nader blyken , waarl'chynlyk achcen. lu

Paleffina , Eoiypte of Arabie, fchynt het niet

te groeijen : want het zou dan , of door A l-

piNüs befchreeven, of door .de laatei-e Kruid-

kenners waargenomen zyn. Evenwel merkt

Rauvvolf aan, dat het Scheha der Arabie-

ren fy waar van men dat Zaad inzamelt , een

Soort van Alfem, Byvoet of Averoone, zy. In

Tartarie vondt G m e li n deeze Soort, die wel

naar 't gewoone Averoon gelykt , doch fyner



is van Blad , en in de jongheid Wollig , wor-

dende vervolgens groen. Het was een zeerwel-

riekend Kruid , te Aftrakan aan de Kaspifche Hoofd*

Zee , daar het veel groeide , onder den naam

van Ahfvühium Ponticum m de Apotheeken bc-fj^J^^^^

kerd Die benaaming geeft het gedagte denk-

beeld nog meer kragt (*).

C8) Byvoet met veeldcelige LdniaaU Bladenen yuj-,

leggende Roedswyze Stengen.
camp'efitiii

Dit Kruid, dat Wild Averuit of Anroon ge-
^""^^

noemd wordt, vcrfchilt van deTuin- Averoon ,

wegens haaren aangenaamen Reuk dikwils Li-

moenkruid genaamd , voorheen bcfchrccven f. ^ t D«

Dcezc komt zelfs in de Noordelyke declcn van bil'
4!"^*

Europa en in Siberië voor, gdyfc menze ooic

in ons Land aan de Duinen en langs Zandige

Wegen aantreft, 't Is een Heefterig, Takkig

Kruid , dat om laag veele fyn verdeelde Bladen

heeft en Stengen fchiet van een Elle lang , die

hyna geheel met Bloempjes zyn bezet en onge-

bladerd. De Stengen zyn fomtyds witachtig,

fom-

(*) Ahfmth'ium Pintieum , quia circa Ponmm frequens

,

titur Halebum. CASTELL. Ltx. Ptrs. p. i6+. Vergelyk
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ÏV. famtyds rood. liet heeft een fcherpen Kruide*

'^''Jl^^* rigen Reuk , weshalve het ook j^tïibrofta yin 'c

Hoofd- Hoogduitfch Klein DrM^'w«*m^i , geheten wordu
STÜK.

IX. fp) Byvoet mét Liniaale gevinde onverdeelde

F'iiufhii'' Bladen i de Bloemèn gekropt en hyna ongé'

JMucraflig. ^eld,

Critb'mifo-
^^^^ Byvoet mt famngejieUe wyd gemikte

t

" Liniaale Vleezige gladde Bladen , en een
vtoikdbia-

gepluimde opjiygende Steng.

XI. Cu) Byvoet 7}ist veeldeelige Wollige Bladen

^

êeSams? knikkende Tros/en en drie Frouwelyke Blom»

Van deeze, die mefer of min naar de Alfem

gelykcn , komt de eerde in Siberië voor ; de

tweede op Zandige Oevers van Portugal; de

derde aan de Zecdyken van Holland en Vries*

land overvloedig , onder den naam van Zee-

Alfem, Men vindt deeze laatfte ook aan de

Oever!

(lo) Artemtfia Foliis compofitis dïvaricatis &c. Abiot.

His{>. uiaritimmh. TOüBOT» Infi. 459. Abs. inodorum &c-



Oevers van de Middellandfche Zee , en in IVj ,

Duitfchland is zy, zelfs op drooge Bergachtige ^'^|M«J

plaatfen, niec ongemeen. De Jaagers noemen- Hoofd-

ze Unftr Frauwen Weisf Rauch» Linn^eüs stuk.

befchreefze dus in Sw'eeden. /»2f^T^

„ De Plant is geheel Sneeuwwit j hebbcn-

„ de, op de plaats daar zy groeit, een zeer

„ fterken Marjolein of Kamfer- Reuk; doch, in

B, de Tuinen gekweekt, ruikt zy minder aange-

„ naam. De Bloemdraagende Takken buigen zig

„ om. De Bloemen hebben niec meer dan drie

„ Vrouwe!yke Straalblommetjes. In de Tuinen

brengt hec naauwlyks ryp Zaad voort."

Cia) Byvoct met gepalmde veeldeelige Flu- -
xir.

weelige Bladen , opjlygende Stengen en ge- c/Ju^'f
kropte Bloemen, Pieramiedswyze vergaard, vsbergig.

(13) Byvoet met gevinde Bladen, opjlygende xiir.

Stengen en Kogelronde knikkende Bloemen ^TotSg.

<met een Pluizigsn Stoel, Tot

Oc
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; Soorten, die in GeftalteveeJ

'"xx!^ overeenkomst hebben , behooren de genen, wel-

Hoofd* ken Hall ek befchryft als by de Yskol-

'ow;,- e
^^^^^ voortkomende , grysachtig wit

r^Iwyw' van Kleur en aangenaam van Reuk. Men kan-

ze naast met de Zee - Alfem vergelykeo. Het

Aftrekzei wordt tegen het Zydewee , tegen

Afloopende Koortfen , tot afzetting der Ston»

den en Wondheeling aangepreezen. Door die van

't Grindelwald wordt de laatfte Gahife gehe-

ten. Zy valt ook in Sweeden ,
op drooge

Krytgronden , met Stengetjes van een Span of

wat langer en geheel Zilverkleurig, doch wordt

in de Tuinen donker groen en Haairloos, groei-

jende tevens hooger. Dergelyk verfchil heeft

men ook naar den Grond en Groeiplaats verno-

men. I>en Heer Hall er, evenwel, kvvanici

zy nooit hooger dan een Voet voor.

XIV. C. Opftaande Kruidige met famengeftelde

Bloemen.
Roomfchc
Alfem. ^i^y Byvoet met veeldeelige van onderen Woh

:. t5«. Abs. Pont. vuig. CWa.

m. DoD. Ptmpt, if • Ab«. G**

LOl. /f, 755»
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Jige Bladen ; de Blosmen rondachtig en

knikkende; den Stoel naaku AroKttj

L oifiEL „beweert , dat dceze dc Pontlfchs^^^^

Aifeih dcrÓuden nietzy, maar wel de Room- Paiy^amia

j ~!>e Alfemy onder welken naam zy ook voor-^*^'"-'''"'

komt inde Apoiheekeo. De Groeiplaats, even-

wel, van deeze fynbladige Alfem, is niet alleen

in Ooftenryk en Hongarie, maar ook in Klein

Afie, op drooge dorre plaatfen. Men heeftze

in de Tuinen overgebragt , alwaar zy ten dienst

der Apotheeken wordt aangekweekt. Zy is Kruit

deriger dan de gemeenc Alst en minder bitter ;

weshalve zy van Galenus reeds beter ge«

keürd werdt. De Heer Hall er meent, dat

mcnze ook in Switzcriand
,
op dc Bergen, ge-

vonden hebbe (f)-

Byvoet mei drievoudig gevinde t 'weder- ry,

zyds gladde Bladen, byna Klootronde knik-^^'^-^*

kende Bloemen en een gladden A"^ge/vor7«i-Jaaïiyki«.

Deeze Soort uit Siberië afkomftig,waseen

jaarlykfch Kruid , in de üpfalfche Akademie-

Tuia

Amm, Rui/), ili. T. 193. f. ii
fi,

Abs. Fol. tenui mulü-

fido, Camphoram fpirans. Boerh. La^di, I. p. u*.
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IV. Tuin onder de blooteLugt huisveftende, zege

'x?^* Ridder , en van een fterkcn aangenaamca

Hoofd Reuk. Het is onder den naam van Zetr wé?-

^^^'^^
riekende Alfem ^ mt Bladen van Reinevartn,

^^rtdtf-^oor Amman , doch flegt , zo Linn^eus
getuigt , afgebeeld. Het bereikt 'er byna een»

Mans langte , zo wel als in de Upfalfche Tuin

voorgemeld , en komt op de Gebergten voor.

In zyne Figuur is maar één der bovenfte Tak-

jes vertoond , zo dat de onderden wel drie»

voudig gevinde Bladen kunnen hebben. Ook

verbeeldt zig A m m a n , dat twee Kruiden van

dien aart , met Reinevaren - Bladen en Reuk,

door Messerschmid in Siberië waargeno-

men, de zelfde Soort zyn : doch deeze, eea

overblyvcnde Worrel hebbende, zyn tot de

volgende Soort betrokken.

Dit Jaarlykfe Kruid wordt door de lowoo-

ners van Jenifea , zegt J. G. Gmelin, in

Mede gekookc om 'er een aangenaamen Geur

aan te geeven. Hy zegt dat de Wortel uit den

witten geelachtig zy. Ik vind door S. G. Gme-

lin , in zyne Reistogt door Rusland ,
aangete-

kend , dat de Artemifia annua aldaar gebruikt

wordt om het Leder te bereiden , welk men

Saffiaan noemt. Dit Kruid , zegt hy, geeft

een Verw Tfchagan genaamd , waar van vier

Pond dienen om aan vyfen twintig Vellen een

geele Kleur te geeven , als menze daar mede

kookt. Voorts doet men daar een Pond fyn ge*

ftooien Conchenilje by , en hier door krygt hec
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de roode Kleur : doch tot de Geele Saffiaan tV.

wordteen andere geele Verw, Kuk genaamd, ^'^J*^
gebezigd. Honig en Zout komt in de bereiding Hoofd-
' an de Roode, doch van de Geele niet (f).

(i6) Byvoet met dubbeld gevinde , van on- J^^hr
deren Wollige, glanzige Bladen; de Vin- rlnauti

nen dwars, de Bloemtros/en eenvoudig, ^Re'ncvi-
lenbladjge.

Niet alleen in Siberië, maar ook in Piemont,

zou de Groeiplaats van dceze Soort zyn , die

door Gmelin afgebeeld is, met aanmerkely

ke Verfcheidenheden , welke in de meer of

minder breedte der verdeelingen van de Bladen ,

de Tandjes of Vleugels aan de middelrib, de
gryshcid of groente en andere omlbndigheden

,

die geen weezentlyk verfchil maakten , beton-

den. Sommigen hadden een aangenaamen, an-

deren byna geenen of een walgelyken Reuk»

(t) zie deeze bereiding omftandig :

Rfize iurcb Rusland, Ann. 1768 - 177

Th. p. 167-

toties jwnnatis 8cc. ALL. Fedem. 6. T. 2. f. i.

O?; Artemifta Fol. compofitis multifidis &c. Mat, Mti.

316. GOKT. Ltll^ 2J4. KKAM. Auflr, 244, Fl. Suee. 670.

735. GOUAN iWcr..'/). 433. R. ^«'f'^- 151. Abs. incanum Fol,

EOmp. &c. Gm^l. Sil>, II. p. lïfl. T. <J» Abfinthium Pon-

K OO 3
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AfDEEL.

Hoofd-

je» , en byna Kogelronde hangend Bl^

fnen, die den Stoel ruig hebben,

Blykbaar verfchilt die Kruid , dat men gewoon'

v'rteaige]yk Alst of Alfem noemt, van de FynbJadigc

of RoomCche Mkm , hier voor befchreevec.

De Ifali?anen noemcDze Asfenfo^ deSpaojaar-

den Asfenfios, de Portugeezen Alosna^óe Fran-

fchen Abfinthe ; alles naar 't Latynfch woord

Abfinthium , dat van de Grieken overgenomen

is. De Engelfclicn heeten flit Kruid Worm-ivood,

de DuUfchers Wermuth , dar o\) dc eigenfchap

zieti de Swoeden Maloet t of Muleta.

De Groeiplaats wordt gefteld door geheel

Europa , op drooge Stcenige plaatfcn , en zy

valt ook door geheel Siberië Oostwaards tot in

Amerika, zo Gmeltn 'meldt, die echt-r twy-

feit of de zync , door hem tot verbetering der

oude AfbecldiriiTcn in 't Koper gebragt, oiet vaQ

ëe Gewoone Alfem verfchille. Ik BloemtrosjeSa

zegt hy ,
zyn aanmerkelyk grooter , de Reuk

en Smaak een wcl^^ig aaügenaamer en de Kleur

der Bladen nrnder grys. Dit echter, ziet men

ligt, kan tot een weezerth k verfchil niets maa-

ken. Zekerer is 't , dat ce Alfem , gelyk veele

r. Ro.
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andefe Kruiden , in Zuidelyker Laodcn , ten. iVi-

miflfte wat Europa betreft, geuriger en kragti-

ger vailen; des ook die Alfenjjwcike omth*eeks FTookd*

Rome, of in Griekenlanden Klein Afie, groei-

de, dcfiwegen Pontifche genaamd, van de oudej^p^*^"^'*

Geneesheercn , om haare drooge, famentrek-

kecde en dus meer verfterkende hoedanigheid,

den voorrang ^verdt toegekend. De Alfem
,

evenwel, die wild voorkomt in de mtddelfte en

Noordelyke deelcn , is geenszins van bitterheid

ontbloot ; hoewel men op veele plaatfen, hier

te lande, een Alfem vindt zooder Reuk of Smaak.

BoERHAAVE tekent die , zo wel als de bit-

tere, benevens de Zee -Alfem en eene die La.

vendelbladigis, als Inboorlingen aan. InSwccdcn

wordt het Vleefch der Schaapen, die 'er van

eeten, bitter, zcgtLiwN^us. Anderen heb-

ben zulks van den Melk der Koeijen aangete-

kend. Van een Rusfifch Leger waren veele

Paarden , da^r door , in éénen Dag geftorvcn.

Van ouds tot heden heeft men ongemeen

hoog geloopen met de kragten van dit Kruid,

dat zekerlyk een uitniuntend Maagmiddel is, en

daar door verfcheide Kwaaien, die uit de kwaa»

de geüeldheid of onwerkzaamheid der Chylberei-

dende Werktuigen ontdaan, of voorkomen of

geneczcn kan. Hierom hebben Ibrnmir-^en het

tegen het Voeteuvel , anderen tegen de VVa-

terzugt , het Graveel en Afleopende Koortfen

,

zeer geroemd. In Galachtige Temperamenten ,

nogthans, zyn bittere Kruiden, die minder hit-

Oo 4 zig-
II. DEit. X. SrVKt
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IV. zigheid hebben , beter. Tot Wormdooding kaa

^^^i^^'het ftrekken 3 en bewaart het Bier voor zuur

Hoofd- worden. Best is het, in Koortfen, op Wyn of

STUK. Wyngeest gezet of met heet Water afgetrok-

^Sfw'ken ; want door kooken verliest het zyne kragt»

^> Men neemt doorgaans de Toppen of Bloem-

knoppen , hoewel de Bladen bitterer zyn , maar de

Wortels alleenlykKruiderig en verwarmende. De

Geest, dien men uit de Zaaden haalt , is blaauw,

de gedeftilleerde Olie donker groen. Het Zout,

door verbranding, wordt als bet voornaamfte

der Loogzouten aangemerkt,

xviir. (i8> Byvoet trM Vindeelige platte, ingefnet-

-utiglriu'^ ' <^*"* » onderen Wollige Bladen ; enkel-

Byvoer''*^
^5 omgekromde Bloemtros]es ; de Bloemen

Het 'Byvoit , ccn gemeen Onkruid det v\'egèn

en Wildernisfen , zo in onze Provinciën als

door geheel Europa , wordt hier voorgefteld.

Hetzelve heeft grover Steelenen Bladen ,doch

gelykt anders , in Gewas , veel naar de Alfem.

Het komt voor mee witachtige of met roodach-

ti.

{18) yïritmi/Sa Fol. pianatüïdis pJanis &c. Mat. Md. jW.

COHT. JSelg. zis* R. Lugdb, isi. &;c. &c. Gmei.. Sik. lU

ylgaris. J. B. fli/i. III. p. 184. Aiteinifla Mater Herlrarum,

LOB. Je. 7Ö4. fl.
AiiemiGa latifolia. RümPH. V. p. 2tfl.

toï, PWK. i'iyt. T. IS' f. I.

^
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tige Stengen en Bloemen, welke laatfte in Me- IV.

dicinaal gebruik is ,
zynde van ouds beroemd'^^^»^

als eeo Stonden dryvend Middel, waar van hetHooFo-

mooglyk den Griekfchennaam heefc, naar eene'"^"^*

Koninginne van Karie ; zynde oudtyds desv/e- ^'>^'?'^''»

gen zelfs Parthenis genoemd geweest , dat is

Maagdenkruid. De Franfchen volgen dien naam

met Armoife of Artemife ; doch de Engelfchen

noemen het Mugwort , de Duitfchers Beyfusz~

of St* Johns Gurtel , dat is de Gordel van St.

Jan.

Het Kruid is fcherp en Kruiderig , gcevende jspanfchc

door Deftillatie , behalve een vlug Loogzout,

gelyk de Alfem , een Smccrachtige Olie uit.

Men heeft het nog tegen verfcheide Ongemak-
ken aangepreezen. In Perfie kookt men van het

Zaad eene Geley , die in Bliiiskoortfen en kwaad-

aartige Ziekten dienftig zou zyn. Maar wel het

voornaamfte gebruik , dat men van dit Kruid

,

ook in China en Japan, natuurlyk zo "t fchynt,

voortkomende , maakt is , dat de Ingezetenen,

aldaar, een Wolligheid daar van bereiden, ge-

meenlyk bekend onder den naam van Moxa;

waar van zekere Dotjes of Poppetjes door hun

gebezigd worden om op de pynlyke plaats te

laaten branden , en dus de Menfchen, 't zy

van Jigtige of Podagreuze Pyncn ,tc verlosfen.

Die fchynt aldaar een Souverein Middel te zyn

,

en daarom , buiten twyfel, zegt de Hoogleer-

aar J. Buit MAN Nüs 'er van. „ Dit is die

. , edele Plant ^ waar uit het befaamde Moxa
Oo 5 n fiö-

lï. DïEL. X» STUK.»
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IV. „ gemaakt wert , io zeer in de Podagra ge»

^^xxf" " preezen;" doch erkent tevens, dat de Af.

Hoofd- beelding , welke Plukenet daar van ge-

sTüK. geven heeft
, merkelyk van onze Europifche

vÜIwyw' -Byvoet verfchille. R u m i» h i u s niettemin

zegt , dat het de zelfde zy , die men in Ooscin-

die ook wit en rood heeft, en Os beck heeft

onze gemeene Byvoet onlangs in China gevon-

den. Volgens den Batavifchen Doktor ten
Rhyne , die zelf in Japan geweest is, zou

dezelve aldaar bet allergcmeenfte Kruid zyn,

aan alle Wegen en Straaten grocijende : des ik

my verwonder deezc Soort in de aan/ienlyke

Verzameling van Japanfche Planten , door den

HeerT h un »è r g gemaakt , en my geworden

,

Biet te vinden, Vaii^ de Móxa eeJf heb ik een

aanzienlyke veelheid bekomen. Men krygc die

door de Steeleu te kneuzen en tusfchen de

Handen te wryven , werpende dan de Houtige

Vezelen weg; omtrent gelyk by ons de Hennip

ruuw bereid wordt, eer menze over den Hekel

haalt. Voorts worden ook fomtyds in de Grond,

by dit Kruid , drooge zwarte brokken gevon-

den , die men voor gebrande Kolen of Houts-

kolen neemt; doch welke flegts gedroogde Wor-
telen zyn.

D. Met enkelde Bladen,

nx. Clp) Byvoet met Laiwetvormtge van

Madig. ^1^9) Arttmi/ia Foi. Lanccolatis fubtus tomentoia
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Wollige 9 onverdeelde en getande Bladen, IV;

hebbende vyf Frouwelyke Blommetjes, ^^xxf^^

In Siberië komt deeze voor , die volftrèkt fJuK^"^-

naar het Gemeene Byvoet gelykt, doch door Pö/.^w^

het Loof verfchilt , hebbende de bovenfte Bla/'*^*'"-^'^

d^ii doorgaans geheel , de onderften aan de tip

getand of zelfs Vindeelig
,

gelyk Gmelin
waargenomen heeft en gfbeeldt.

Cao) Byvoet met de Stengbladen Lancetvof xt.

mig onverdeeld , de WorUlbladen veeldee- '^e7ruks>

lig en drie F'rouwelyke BlQmimtjes»
'""aiaauw-

Tot dceze Soort , die volgens Linn/eus^''*'^'

aan de Zeekusten der Zuidelyke deden van Eu-

ropa voorkomc , zal de voorgcnadde met La-

vetdelbladen, welken beroemde Boerhaa-
VE als een Inboorling van ons Land aanteken-

de , behooren. De Bladen zyn wederzyds

j, ruig, de Bloemen Cylindrifch en knikkende,

,y de Vrouwelyke Straalblonametjes drie in ge-

3, tal: des komt zy de Zee-AIfem zeer naby,

„ fchoon het Loof daar van grootelyks ver-

fchiJle," zegt de Ridder.

Ou
Fol. planis LanceoIato-Lineari')UJ
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IV. (21} Byvoet met Lancetvomige gladde effen»

^Sf"" randige Bladen,

stük!**" Dit zeer bekende Tuinkruid , dac men byons

XXI. Dragen , in Vrankryk EJlragon , in Engeland

Érl^nct Tarragon noemt , en alom als een Toekruid over

dragon
^^^^ gebruikt ,

groeit natuurlyk in Siberië

,

zynde wel Reuk- , doch geenszins Smaakeioos.

Het Volk aldaar kookt het in Moes of Vleefch-

Pottagie, Het valt 'er met breederen Sappiger,

of met fmalJer en dunner Bladen. De eerfte of

onderfte Bladen heeft het dikwiis in drieën ge-

deeld
, gelyk ik in een Tak daar van , my uit

Japan gezonden, waarneem, die volkomen met
" den door Gmelin afgebeelden ftrookt. De
Bloempjes , welke zeer klein en rond zyn , hebben

den Stoel naakt en bevatten zes Vrouwelyke
,

benevens twaalf tweeflagtige Bloannccjcs

xxTi- (22) Byvoet met enkelde Wollige JiompeLan-

cwicdbh, cetvormige Bladen ; de onderjten Wigvor-

mig driekwabbig*

Lanccolacls gUbtls integcrrimis. H.

&c. PtUK. Amalib. 3- T. 3 $3. f. BUBM. Fl- I»d.
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In China en op Java niet alleen, maar ook in IV;

Siberië groeit deeze Soort, die uit een dikken

Houtigen Wortel yeele Stengen fchiet van een Hoorói

Elle lang , aan den top met Bloempjes als de*^"^*

Alfem. Zy heeft een zwaaren Reuk en een zeer

bitteren Kruiderigen Smaak. De Stoel is kaal.

(23) Byvoct met enkelde Lierachtig uitgeJioek'

te Bladen , hurkende Stengen en gefleelde mIZTm-

eenzaame Kogelronde Bloempjes tegen de^^^^l^^^

Bladen over.

In lodie aan de Ganges, zo wel als by Ma-
drasf aan de Kust van Koromandel, groeit dee-

ze byzondere Soort , die in Loof zeer van de

anderen vcrfchilt, als hoekig uitgefneedcn Bla-

den hebbende eu cenzaame Dloempjcc, naardie

van Kamille gdykende , vry grooter dan in de
gewoone Alfem , geel van Kleur. De Wyfjes

rand -Blommetjes zyn driedeelig, Inet een dun-

ner gegaffeld Styltje ; die van de Schyf twee-

flagtig met een enkelden Styl.

(24) Byvoct met mgvormigeuitgegulpteBla- xxiv.

den , hurkende Stengetjer en ongefteelde

Qxelbloemen*

(ij) Artemif.A Fol. fimpl. Lyrato-finuatis 5cc. Bwbm. Ft,

Ini. 177. Abfinth. Maderaspatanutn &c. Pldk. Amattb 3.

T. 353. f. 3' Abs» minus odoratum Gangeticum. Pluk Ahm»

a. T. I. f. Nelampata. Hort. MaL X. p. 97, T. o.
(24) Artmifta Fol. Cancifocnubui lepaadis ftc. Buhm,

FU Ind, p. 177. T. st, f, j.
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r'« In China is deezè waargenomen , een Zaa^i

'^'^J^*"
plant, geiyk de voorbaande , doch zeir klein 4

Hoofd, mee gladde Bladen 5 de Bloemen beftaande ui?.

7,es of zeven Blommetjes. De Hoogleetaar 1
•

%Teilfyf!h, BüRMANWUs hceft 'ct dc Afbeelding

n. van gegeven. Ik heb zodanig een Plantje uit

Japan ontvangen, rykelyk een Handbreed hoog *

dac volkomen met de bepaaling ftrookt.

Gnaphalium. Droogbloem.

Een naakte Stoel en een gepluimd Zaadkuif-

je, maakt de voornaamfte Kenmerken van dit

Geflagt , welk doorgaans een rondachtigen

tappigen Kelk heeft , beftaande uit hokonde

gekleurde Schubben.

Do Heclterige Soortm van hetwlve, tot ne-

gentien in getal , door my reeds befchreeven

fU.n. zyo'^fi *
> 8^^ ^^"^^^ Kruidigen over,

Ji-^sVuK .onder welken ook met Goud- en Zilverkleurige

tnï.^* Hoofdjes voorkomen, als volgt.

*** Met Goudkleurige Hoofdjes,

C20) Droogbloem met ongejleeldé langwerpi-

ge , op de kant Wollige Bladen, en ge-

Jteelde enkelde Bloemen,

De eerfle plaats geef ik hier aan een zeer

fchoonc

tio) GitMpialium lol. {caCAihus oblongïï tomcntoro - ffar-



^ Deel PIRAAT J^XVITI.
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fchoone Plant, in ffaaihciJ niet minder, dan IV.

de Soort van dit Geflagt , bevoorens door my ^'JJf
•

onder den naam van Uitmuntend Droogbloem in [ioorv*

Plaat gcbragt ( •). De Heer T h u n b e r c , zo
^^^J""*^.^

vermaard door zyne Kruidleezingen aan dc Kaap^J'^'J^^^f

cn in Oostindie , dit Exemplaar by my ziende

,

verzekerde my , dat het ccn Kruidig Gewas

zy , 't welk zyn Ed. , het aan dc Kaap vinden Je ,
^

wegens de fchoonhcid van Kleur, Aunum ge-

noemd hadt ; dewyl de mecdc anderen meer

naar 't, CitroeDgeele trekken. Ik heb het der-

halve hier, in Fig, 3, op Plaat LXVII, met

dc Bloemen in dc Natuurlykc grootic voorge-

fteld; waar uit men van de fraaiheid kan oor-

deeleo. Dc Steng is geheel Wollig, zo wel als

de kanten der Bladen, die voor 't overige, we-

derzyds, graauwachcigen eenigszins ruuwfchy-

nen te zyn. De figuur der Bladen zou men Tong-

achtig kunnen heeten. Zo veel ik zien kan

,

omvatten zy de Steng nic: volkomen, die aan

't end drie Bloemen heeft , ieder op een by-

zonderen Steel , met Kelken van eenigszins pun-

tige Schubben ; *t welk ze meer naar een Xe-

ranthemum zou doen gelyken, indien niet het

Pluis der Zaaden cn de Geftalre dc Plant betrok

tot dit Gefiigr. Een Vrouwclyk Blommetje van

den Omtrek is , om zulk.s aan tc toooen , by c,

door 't Mikroskoop afgetekend , zynde zesmaal

ia

(«) zk II. D. VI. STOK, m óeoA Nsh H>^#n*,bladt.

I», Pt. XXX. Fig. ».

Ij, z. snK,
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IV. in langte en dus meer dan tweehonderdmaal
AFDEEL.j^jgl^g^j^lyj^ vergroot. De Vergrooting van 'c

Hoofd- end van een der Pluishaairtjes by d, is onge-

STÜK4
lyj. fterkcr , ten rainfte twaalfmaal in langte

}

om de zonderlinge gepluimdheid aan te toonec.

XXI. Til} Droogbloem, dat Kruidig tV , met on-

iSmTjL gepelde langwerpige IVolUge Bladen, en

'^Roibiw-
ongelyke Tros/en, van gladde Cylindrifclit

den^ een famengejielde Tros j en verlangde

Bloemfieeltjes.

Deeze beiden komen in Afrika , aan de Kaap

der Goede Hope , voor. De eerfle heeft hoog-

roode, de andere hoog -geele Bloemen , die in

beiden niet zeer digt getrost zyn : en de Bla*

den zyn in beiden Wollig grys. Het Oofterfche

valt ook in Arabie, alwaar Foiiskaohl vier

Verfcheidenheden van hetzelve , eene met wit-

te en twee met Afchgraauwe Kelken , waarnam.

De Bladen waren, in deeze laatften, of Liniaal

(ii) GnaphaSum Herb. Fol. fesfillhus öblongis tomentoö
Am. Acai. VI. Afr, Gnaph. ^thiop. minus Raiiio-

fum. Plok Pbyt. T. ^p». f. 4.

(2^) Gnapbalium fab - Hcrbaceutn 8cc. Gnaph. FoI. con-

fertis nngufto - Lanccolatis. H, Cliff: 40Z. Ups, 256. Eü-

ongejleelde Èelken,

(12) Droogbloem dat byna Kruidig is , met

lAniaal Lancetvormige ongejieelde Bk»

of
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of Wigvormig. De vierde maakte een Heefte- nr;

fige, met geelc Bloemen , uit. xï.
HoOFDi

("23) Droogbloem, dat Kruidig is, metLan-sTuiri

cetvormige Bladen ^ de ónderjlen Jiomp; xxnr.

een famengejlelde Tros en zeer eenvoudige nZ^J,^'"'

Op Zandgronden , in fommige declen van Eu* ^xniu
ropa , komt deeze voor , welke het zal zyn , -f^* U

daar Hall er van fpreekt, wanneer hyzegt,

de Stoeclm citrinciy opdeZaodvdden in Duitfch-

Jand zo gemeen , is nog niet in Switzerland

gevonden. G o u a N maakt ook van deeze

Breedhladige geen gewag, maar in Duitfchland

komtzy zo veel voor, dat menze Duitfche ge-

noemd vindt. Zy groeit door geheel Sibe-

rië op opene Velden, volgens G me l in, die

'er dus van fpreekt.

De hoogte fpeelt tusfchen een half Voet

5, en een Ellc. In de iïoogere Plant is de Tros

„^zeer groot en zeer Takkig , in de laagere

„ meer famengetrokken en zo digt , dat men

,/de Takjes niet dan roet oplettendheid kan

„ zien. De Kelken hebben eene Goudkleur , doch

5^ vallen fomtyds ook bleek Citroengeel."

Voorts

385/ F/ ?uec. «74 , 73«. KBAM. Jtu^r. 2+5. GMEt.

JU p. 107. Elichryfum f. Statchas citiina latifolia. C. E.

PiK. a«4. Stoech. Ciulna Gam. latiore foii», J. B. Hifi, 1^1,

II» DEKL, X. STUSt
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IV, Voorts verfiert die Kmid , welks tvelriekendc'

^^x^^ Bloemen in de Apotheekeü onder den voorge»

Hoofd- melden naam, ais tegen de Jicht dienftig, be-
STUK. jfend ftaan^ met dezelven de Zandige Vlakten

'Pfe?wyv/.^^ «^e Zuidelyke deelen van Sweeden , zodanig,

n- dat men hetzelve *cr Hedenhl&mjter noemt. Het

is ook in verfcbeidc Streeken aan den Ryn ,

tusfchen Spiers en Worms, gemeen, wordende

deswegen genoemd Rynhloemen , en Motten'

kruidt om dat het tegen de Motten dient, als

ook in 't Hoogduitfch Jungling en Immerfchoh ,

dewyl het niet verwelkt , behoudende de Bloe-

men , gelyk alle anderen van dit Gellagt, ge-

droogd en bewaard wordende; veele Jaarenhaa-

re fchoonheid en Goudkleurigen glans; wes-

halve de Franfchen het Immortelle tytclen ; doch

alle die naamen heeft het met de Smalbladige,

* 7.ie voor bcfchreevcn , gemeen
Ji^stuk, Men heefc van hetzelve, dat te verwonde-

ren is , nog geene goede Afbeelding. Die van

Tabernemont, door Toürnefort
aangehaald , genaamd Amaranthus lutetts pri'

mus y deugt zo min als die van B a u h i n it s.

Het onderfcheidt zig van de voorgaande elfde

Soort, door de' breedte der Bladen, en van de

volgende agtentwintigfte , doordien de onder-

öe Bladen Itomp zyn, de bovenften puntig»

gelyk wy uit een Exemplaar daar van , door den

li/eer TiiuwDERcin Japan gevonden ,
blykr»

Öetzelvc heeft ongevaar een half Voet hoogte

cn is voor 'c overige zodanig, als mca het in
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'Ëtg, ï , Op Pl. lxvul hier nevens , afge- iv;

beeld vindt ^^S^^

(24) Droogbloem, dat Kruidig is, inetLan-^^^*
cetvormige Bladen , een verdeelde Bloem- xxiv.

tml; de Steng van onderen Takkig. u^futt

C25) Droogbloem, dat Kruidig is ^ met Lan- ''vuatig.

cetvormige Wollige Bladen , omgeboogene .

Kelkfchuhben en eene Takkige Steng, ti^"'"
schubbig.

(2Ó) Droogbloem y dat Kruidig is, met Lan- ^^^ij^,

cetvormige driéribbige Bladen, die van bo- Ktooni*g/

ven glad zyn ; een Bloemtros aan 't end;

de Steng van onderen Takkig,

(27) Droogbloem, dat Kruidig is^ met Lan- xxvir.

cetvormige driéribbige kaals Netswys' gea- ^^'f'^"
derde Bladen. Kaalbladlj.

Dee-

' (*) Plantas veteres , quaium notitia imperfeda et dubia ,

quamvis fint vulgaics
, minu'quc fpeciolï , explicare qni in-

ftituunt, tam mihi videntut oparae ptetium facere, guam

qui peregiinas novas^ uccumqae lpeci(^s» describiint. DiLC
Eltb, II. p. 3+7.

(a4) Gnaphaliam Herb. Fol. LanceoUtis Sec. H. Cliff. 40I.

EÜchr. Afr. Dill. Elth. 127. T. 107. f. ïz7.

(jj) Gnofhalium Herb. Fol. Lnnceolatjs tomentofis 5:c.

GnSph. incanum anguiHfoliutn. Bürm. Afr, üö. T, ja.f.a.

Cnaph. Paniculatum. BKRC Cap. 25«,

•
(26) Cnaphalium Hcrb. Fol. Lancöülatis trüierviis &c. H.

Ctlff, 401. Elichrys. Afric. &c. Dill. 128. T- 107. f

l«8. Berg. Cap. zyg. Elkhryf. ^thiop. numerofis ecangus»

lis foliis. Pluk. T. 179- f- i-

(zj; anapbalium Hcrb. FoU fesfilibtts &c. Chtyfocoma

Pp 2 «rhwp. ,



]j9ö Samenteeligs Kruij^ew;

ÏV. Deeze vier Kaapfe zyn Planten , die meer

^^xxf^ of min naar de Smalbladige Rynbloemen gely-

HooFD- ken, groeijende de eerfte en laatfte ongevaar

,. een Voet of anderhalf, de derde een Elleboog»

v^eiwyvf' Van deeze drie weet men , dat zy overblyven-

^> de Kruiden zyn , met Houtige Stengen. De

tweede maakt een fyn verdeeld Takkig Kruid,

welk de Blaadjes aan beide zyden Wollig heeft,

de derde aan ééne zyde, de vierde geheel kaal

en naar die van Weegbree gelykende, 't welk

zeer byzonder is in dit Geflagt.

(28) Droogbloem , dat Kruidig is , met half

omvattende , Degenvormige , uitgegulpts

jtompBy wederzyds ruigachtige Bladenen

gekropte Bloemen.

Deeze Soort groeit niet alleen in de Zuide-

lyke deelen , maar ook in de middcldeelen van

Europa, als mede in onze Nederlanden. Men
vindtze , tusfchen Katwyk en Noordwyk, eD

elders in de Duinen van Holland. In OveryJ-

fel en Vriesland komt zy ook voor (*> Ia

Swit-

-ïthiop. Phnt.lginis folio. Cbeyn Cent. T. 71, EiRG. Cap.

2*7. Elichryf. Quinqueaetvü folio. Flt. Gaz. T. «a. f. ï-

[zïi)Gnaphali'Mn Herb. Fol. femi - amp'exicaulifjus End-

formibus &c R. Lugdl>. 149. GOUAN Monsp. 43*. GOBt-

Belg, 236. Gnapii. majus lato oblongo folio. C U. Pin.i6}^

ïtUK. Mm. 171. T. 31. f. (?. Gnnph. ad Stoech. citrinJ»

-acccdens.
J. B. //(/?. Hf. p. lóo. Eacht. fylv. lacifol. Capic

conglobatis. C. B. Pin, z6\.

(*; In de Fltra Btlpea door RoSENTHiLL, Am. AcaL

L p, 61, vind ik ze, dat zonderling is, niet opgenocaA



SïNGENESIè»
Switzerland is deeze Soort gemeen, die zeer IV.

zagte Wollige Bladen heeft, en Stengetjes , welke
'^^Jf*'^

aJs raetVilt overtoogen zyn.Takkige Bloemkroon- Hoofd»

tjes draagt zy op den top der Stengen , wier Kel-"UK,

ken uit groene Schubben beüaan, met Zilve-
^/^^'fi^

ren randjes en geele Blommetjes, dat de Bloe-

men bleek geel maakt. Die zelfde Kleur hadt

Gmelin in het Zandige Droogbloem waar-

genomen en 't verwondert my, dat men niet

gcdagt hebbe, of het ookeeue Verfcheidenhcid

daar van zou kninoen zyn.

(29) Droogbloem dat Kruidig is, met Spa- xxix.

telvormigei byna omvattende , van onderen n^Pf^*'
Wollige Bladen , de Kelkfchubben fpits-

'^"'j^^^^J*

achtig. ftedï?

Dit Kaapfe voert dien naam wegens de lange

Bloemfteelen , met zeer fmaile Blaadjes , aan 'e

end een digt Kroontje hebbende van geele fpits

gefchubde Bloempjes. De Steng is anderhalf

Voet hoog , zig met lange Takjes uitfprei-

dende.

(3q; Droogbloem dat Kruidig is, met aftooi q^^*:^^^

(,o; Gnapbaüum Herb. Fol. decurrentibus 1

utrinque to/nentofis planii. Elichryfum FoL Line

C(uicntibu3 &c. MlLL. Difl. T. li i. f. 2. Elichr.

Pp 3
11. Dbzl. Z. Stuk.



5S)S Samenteelige Kruiden*

IV- pende gefpitjle v/ederzyds Wollige platta

stükI Deeze zeer welriekende Soort, welke Plu-

Oi-erM/Zf^éKENET cict vTist van waar zy afkomftig was
s^

^e:iwyve-
j^gb^ende dezelve in een Tuin by Londen ziea

bloeijen , fchynt ook een Kaapfe te zyn , alzo

het Goudkleurig rosfe Droogbloem van B e

Giüs daar mede flrookt. De Bladen zyn ge-

heel afloopende zegt L i n n ^ u s , dat ik niet

verflaa. Jftoopende Bladen zyn, wier Voet zig

langs de Steng naar beneden uitflrckt , gelyk in

fommige Doornen en Diltelen en andere Plan-

ten (*) Maar hoe de Bladen feenemaal afloo'

pende kunnen zyn (f) , begryp ik te minder,

alzo Bercids van dezelven alleenlyk zegt,

dat zy Liniaal - Wigvormig ftomp , aan den Voet

fmaller, ongedeeld zyn,dc Steng omvattende,

van boven zeer fyn gerimpeld , van onderen

Wollig , een Duim lang , menigvuldig. Hy
betrekt daar toe het yjfrikaanfche Wollige Eli-

ehryfum van Vaillant, met yl geplaatfte

Lavendelbladen , en Goudkleurige gekropte Bloe-

men U), Volgens Bergius is het Bloem-

kroontje

Villofam alato Caul« , odoratisfimum. Pluk. uHm. i34. T.

^ (t) Folia totalirer decurrentia. Sy/i. Nat.J^é^.XW.P'ti^'

U) Hclicl.ryrum Afxlc tomentofum , Lavsndulx foÜis ra-

noribus, flor. Amcig glomcratis. VAiil.. Mem. ijl9' ?*

3?<^.
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kroontje half Klootrond , beflaande uit geknot- IV;

te Goudkleurige Kelken , de Blommetjes uit^^'l^'

<!en rosfen (*> Het aangehaalde, dat MillerHoofd*

afbeeldt , heeft de Bladen van onderen grys cn*^^*^-

getuilde Bloemen.

Met Zilverkleurige Hoofdjes.

(31) Droogbloem dat Kruidig is, met afioo-
^^JJj^

pende Lancetvormige Wollige platte
^^^^'^'^J^^'

den i dis viet een kaal puntje getipt %>»4S!wIi

DitSyrifcheGnaphalium, dat niet alleen in

Paleftina maar ook in Egypte groeijen zou, is

Takkig met breede Bladen , en heeft de Bloe-

men donker -rood of paarfchachcig. Men wil

dat het deBaccharis der Ouden zyn zou. Raü-

woip heeft het in de fchuinte der Bergen Li-

banon en Karmel waargenomen.

(32) Droogbloem » dat Kruidig is met effen» xxm.^

randige fpitfe van onderen milige ^/a-^S^^l'

den , die de Takkige Steng omvatten,

(33)

(«) Calyclbus ttuncatls Aareis, CotoUis fulvfs.

(31) CnaphaUtM Hecb. Fol. dccunentibus Lanceolatis &c.

Gnaph. ^gyptiaciim latiore folio &c. Fluk. Mant. 91»

GaON. OriiKt. 261. Gnaph. Syrhcum. RAKil. h. 3 4- Chry-

fbcoma Syr. Fioie atro-rubcnte. Bkeïn Ont. 144. Baccha-

(31) Cr.7phalium Herb. Fol. aniplexicaulibus inregerr'm.-i

&c. H. Cliff. 402. Uf>t. 256. Cnaph. Afr. latifolmm fati-

dura , Cap. Aigenteo. Comm. Hort. II. p. :Jl. T. '^6.

VOLCK. Notimb, p. Conyza Afr. giaveolcns. Fluk. T.

II. dul; z, stok.



6qo Samenteelïge Krüïdë»;

ÏV; (33) Droogbloem, dat Kruidig ü, met d?eh;

'Afdeel. ofloopende Lancetvormige gegolfde fpitjt-

UoolxH van onderen Wollige Bladen en Takkige^

STUK. Stengen.

XXXIII.

liSl^Uniu'
^^^-^ Droogbloem

, dat Kruidig is , met. af*

hZm!"
*"

hoptnde Spatelvormige Wollige Bladen; de-

Gegolf(3,
j^^i^^^ ii^^p ^„ Pkoijen gegolfi

,

c^^pL. van onderen Wollige

Gekruld.

^xxv. Cs 5") Droogbloem , dat Kruidig is y im byna

^fvi^m.'' omvattende , Lancetvormige Bladen , fa-
Geplooid. mengejielde Blomtuilen, de Kelkfchubber..

eenigermaate geplooid,

xxxvi. (36) Droogbloem ^ dat Kruidig is , met on-

gepelde Tongachtige Wollige Bladen, de

Rappigtl binncnfie Kelkfchubben Elsvcrmig omge^.

kromd.

xxxvn. (37) Droogbloem dat Kruidig is , met onge-

G^ftJlnd.' jï^cWe Lancetvormige Pluizige Bladen ,

(33) Cnaphallum Hcih, Fol. fijjdccurrcntibas. &c. H. Oif.
4CZ. Elichr. gtaveolens acutifolium , Caule alato. DiXL. -E^xA..

( i4) Cnapballum Herb. FoL aroploacauliüus Spatulatis &c.

ÏLOK, PA^t. T. xj8. f. 3.
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en fpitfe Kelken , die van buiten rood" 'IV,

achtig zyn. ^""k^

Alle deeze zyn Kaapfe Gnaphaliums , waar^lJu"^,^*

van bet eerfte door zynen Stank uitmunt , ca dqor poiy^^miJi

de breedte zyner Bladen : hec tweede ook wel/V'^^***

zwaar van Reuk is, doch zo niec ftinkt en fmal-

ler Bladen heeft. Deeze beiden zyn Jaarlykfe,
"

de twee volgende overblyvcnde Kruiden. Het

Gekrulde , wegens de Kc'kjes dus genaamd,

heeft Spatelvormige; het Geploaide byna de Steng

omvattende,- het Rappige ongefteelde Tong-

achtige Bladen , die ,
gelyk in alle de anderen ,

Wollig zyn. De Bloemen zyn in het eerfte of

Zilver, of Goudkleurig ; in alle de anderen Wol-

lig zyn. De Bloemen zyn in het eerfte Zil-

ver- of Goudkleurig , in alle de anderen wit-

achtig en in het Rappige zeer klein. Dit heefc

de Stengetjcs naauwlyks een Voet hoog. Het

laatfte wordt Gejlernd gebynaamd, om dat dc

Kelken zig na 't bloeijen aanftonds uitfpreiden

en dan een Sterswyze vertooning maaken, zyn»

de van binnen paarfch met witte tippen.

(3,8) Droogbloem, dat Kruidig is ^ met Lan- ^.^J^P^^-

ceiyormige Bladen, de Steng Wollig ge-'^Uum.:

pluimd, en Kegelachtige gekropte cnd-Bloe-^Q^^^'^'

men, (39)

(3 85 GnaphaUum Hetb. Fol. Lanceolarls Caulc tomentofo

U. DML. X, STUK.
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IV. (39) Droogbloem, dat Kruidig is, met Li'

^^xxf^'
"**^^^ Lancetvormige gefpitjle Bladen over'

Hoofd? hoeks ; de Steng van boven Takkig , met

«TUK. Bloemtuilen getopt,

XXXIX.

]i2^Mar. C40) Droogbloem, met hurkende Rankjes;

garitaceum. geheel cnkeldc Stengetjes ; de Wortelhladen
Paaxlachv

Eyond CU ZeCf gfQOt.

FUntagi' Deeze drie Soorten zyn in Noord- Amerika

Weegbree- gevonden. De eerftc maakt een Jaarlyks Gewas
biadig.

yjj.^ (Jat in Virginie en Penfylvanie groeit, heb-

bende de Bladen en Bloemen bleekgeel , met

eenen Harftigen Reuk, Dat Dillenius
dezelven Stompbladig noemt, is minder te ver-

wonderen , dan dat de Ridder hem hier in na-

gevolgd hebbe ; want verfcheide andere Soorten

hebben veel ftompcr Bladen. De tweede komt

ook in Kamtfchatka voor, en zal Paarlachtig

genoemd zyn , wegens de rondheid en Kleur

der Bloemen, die de Steng Pluimswys' kroo-

r,en , met haare Tuiltjes. Deeze zelfde Soort

valt ook aan da Oevers der Rivieren in Enge-

land , en in Switzerland , volgens den Heer

H ALLER , die de Steng deedt uitloopen ineen

Melk-

f39) GnaphaHum H«rb. Fol. Lineati . Lanceolatls &e. H.

C£/f. 4*1 Ups. 2JS« Gmei- 5;*. II. p, 107. Gnaph. latifol*

Americanum C. B. Fiu. 26U Clus. Pann, p. 496. J-
^'

Hift III p. 161.

(Ao) Cnafhéilium SatmentJs procambentibus &c. GBO».

r-wj. II p. 121. GnapluPlawnginis folio Virginianmn. PLUS»^ nu T. 348. f.
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Melkwit Kroontje , doch thans dezelve flegts IV;

Kroontjes -Bloemen geefc De Steng was 'xxf^
eerst by hem drie of vier Voeten, thans ruim ^oo*'»-:

twee Voeten lang. Dc Bladen zyn lang en fmal , ^"^^^^^
zeer fpits, van boven groen, van onderen grys/«/er/?««j.

en Wollig , zo wel als de Stengen of Blocm-

fteelen , gelyk Clusius reeds opgemerkt

hecfc , wien , cu byna twee Ecuwen geleeden

,

in 't jaar 1580 naamelyk,deeze Plant, uit Ame^

rika overgebragt , door een voornaam Heer van

Londen toegezonden werdt. Het is federt Am-
rikaanfch Gnaphalium genoemd , doch waar

vindt men 't wel afgebeeld (f)•

Dit Kruid groeit , zo de Heer Kalm be-

vondt , in ontzaglyke menigte op alle onge-

bouwde Velden , Bofchweiden , Heuvels enz,

omftreeks Philadelphia in Penfylvanie. De hoog-

te verfchilde naar den Grond , fomtyds was het

weinig, fomtydszeer Takkig, doch hadt, in 't

algemeen , een fterken aangenaamcn Reuk. De
Engelfchcn noemden het Life eyerlajling , dat

by-

(•) Gnaph. Caule fupremo Ramofo, Vrnhélli La&ei ter-

minato. HKtV. Enurs. p. 699- füago Fol. Lanceolatis , vi-

tidibus fubtus tomcntüÜï , flor. UmLelIatis; iJeiv. inchoat.

1. p. 64.

<t) De Afbeelding zeker ,
hy WfinmAnn, Plaat 549. is

zeer flegt, die by J. Baohiwt;s weinip berer. Hallf.» haalt

Hjll T. 103 aan, onderden naam van EverlaningCudwted

,

en PETlvia T. ig, onder dien van American iivelong. Men
kan het levenis hier in de PuMik? Kruidtuinen vindsn. Zie

ï.. Lugdt,^. 149. N. 10.



6o4 Samentëelice Kruiden.

^
iV. byna met het Franfch Immortelle of ons Zeven-

'^^11^^'- jaars ' Bloemen ftrookt. De Dames maakten

Hoofd- daar Ruikers van, die zy zo wel groen als droog

Vertrekken plaaill-en , om dezelven door

fchoone Zilverkleur der Bloemen , en door

den liefFclyken Reuk 3 te veröeren (*).

V^'at hec laatfte van de drie , dat Weegbree-

achtig is genoemd , aangaat , die gelykt veel

paar hetzelve , en naar het volgende, doch de

Wortelbladen zyn ovaal of rondachtig, byna

als die van ïloefblad , van .onderen Wollig en

zagt, van boven hard, gerimpeld en Roeftkleu-

rig. Het komt in Virginie voor en wordt 'er

van de Engelfchen mUte Ptoflio,datis Wit*

te Weegbree, geheten,

XLT. (41) Droogbloem met hurkende Rankjes , ge»

U^di^i-' heelenkelde Stengetjes^ een enkelde Bloem-

p""- tros en verdeelde Bladen^

Op drooge Velden in Europa , door geheel

Rusland en Siberië, als ook op de Eilanden in

de Groote Zuidzee , tusfchen Afia en Noord-

Amerika , is deeze Soort zeer gemeen. Men
vindtze

(•) KALM. hin, II. p. 2J7. S77.

(41) Gnaphaliam Sarm. procumb. Caule fimplidlfimo &c«

MüU Me<L 388. GOET. Btlg. 236. KBAM. Aufir. 245. fi-

Sutt 6 c, 736. GoUAN Mcmp 43n R. Lugdb. m.GtAti.»

Siè. 1.. p loj, Mas, Gaiphal. Mont. Flore rotundioie, C
B. Fm. i6i, Famina, Gaaph. Mont. longiore folio et ïlo-



vindtze ook in onze Nederlanden ,
op Heijen IV*

en Duinachtige Heuvelen, zelfs by Utrecht ^'^^^
en Haarlem, overvloedig. Denaam, dien menHoopi»
^er aan geefc , is v^egens de ruigte Kattepoot ,stuk.

in *t Franfch Pied de Chat^ in 't Engelfch Cud-^f^J^II^
weed of Cottonweed, in 't Hoogduitfch Wïe/en-

Wol , om dat het zig als Wol over de Velden

uitfpreidc : doch zulks past op de Gnaphalium

in 't algemeen , welke naam in 't Griekfch ook

daar van afkomftig zouzyn. Het worde, v/egeos

de Bladen , naar die van 't Muizen - Oor ge-

lykende , in 'c Latyn Pilofelta geheten. Men
onderfcheidc het, door den bynaam iT/sm , van

het andere hier voor befchreeven , dat echter

ook maar klein is en tot het Havikskruid be-

hoort *. De Bloemen , die het paarfch , Roo- «

zekleurig , wit of bont heeft , zyn onder de »»»^

Geneesmiddelen geteld geweest» Tegen Zin-

kingen op de Borst en de Hoest der Kinderen

is de Syroop aangepreezen. Zy zyn van cene

opdroogende en famentrekkende hoedanigheid.

De Rusfen achten dit Kruid, uit- en inwendig, r

tot Pynftilling dienftig.

Van dit Gewas, dat Plaggen maakt van Rank-

jes en Bladeren , die kleine opftaande Bloem»
'

fteeltjcs uitgeeven , komen Plantjes voor , weN

ke alleen Mannelyke Bloemen hebben, ronder

zynde en fraaijer van Kleur , en met enkel

Vrouwelyke Bloemen , fletfer en langwerpiger, ^

Dus zyn de Bladen van de eerften ook ronder

cn van delaatften langer. Dit heefc alora plaats
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IV. in deeze Soort, die daarom den naam van Twes-

^xxf '

''^^^^^

fruZ^' C Droogbloem met hurkende Rankjes

XLir. cn^gWe Stengetjes ,
ongebladerde

UumM^t Hoofdjes en langwerpige Bloemn,

Aipifch. Op de Laplandfche en Sweedfchc Gebetgtcn

Vak deeze , die naar de voorgaande veel ge-

lykt, en van welke de Ridder nog geen andere

dan Vrouwelyke Blommetjes waargenomen hadt.

Of het dé zelfde zy , welke op (^e Switzerfche

Alpen is waargenomen , wordt door den Heer

'Haller , die *er aan den rand Vrouwel^k

doch in 't midden Tweeflagtigé Blommetjes

hadt gevonden, getwyfeld^

xuir. Droogbloem, dat Kruidig is , met Lan-

IndÈr*
cetvortntge Bladen , een zeer Takkige ver'

*
fpreide Steng , ongelyke Bloemtuilen^ de

Kelken van binnen gekleurd,

^LTv. Droogbloem , dat Kruidig is , met kadi

reum7
'

Lancetvomiige Bladen , een opjiaande ge-
paarfch.

j^^^i gj^]^elde Steng ; de Bloemen geaaird ,

zydelings, ongejieeld. De
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Leggende

De eerfle van deeze twee valt aan de Kaap, IV; .

als ook in Indie,» de andere in Noord - Amerika. ^^S^^
Deeze heeft kleine Purperkleurige glanzige Hoofd-
Hoofdjes en eenen Harfïigen Reuk. De Bladen«tu^»

7.yD met eene witte Wolligheid bekleed.

^**** Wankleurige.

(45) Droogbloem met een Kruidige geheel ert'

keldeopgeregte Stengen verjpreide Bloemen. HuJsyiva-

(46} Droogbloem met een Kruidige enkeide^°^^f'^f'

hurkende Steng en verfpreide Bloemen,

Droogbloem met een Kruidige Takki

ge verfpreide Steng en getropte end-Bloemen,

Deeze drie Soorten gelyken veer naar mal-

kander. De eerfle en laatfte is door geheel Si-

berië zeer gemeen , zo ook in Rusland en Swce-

U%) Gnaphaliuy» Caale Hcrb. fimpltclsfimo ereao , Flor.

fparfis. GORT. Bdg. 237. KBAm. A»flr. 24«. Fl- S*ee. R.

Ltigdb. 8<c. GMF.L. Si*. II. p. 105. Gn-iph. majus angufta

bblongo folio alteiura, C. B. Pin. 26J. Gnaph. return. |, B«

fi'/f. llh p. l«o. Eüchryfura fpitttum. TOUBMI. Inji. 4Jj.

(4«) enaphaliuT» Caul. Herb. (Implici piocmab. Flor. fpse-

fis. Sjjl. Nut. XII. Tom. 3. p. *H. Gnaph. fupin. Lavan-

dulx folio. BÓcc. Mus. 107. T. Si. SCHEUCHz. Alp. II.

p. 134.

(47) GnaphaUun Cin\& H«cb. Ramofo diffufo &c. GORT.

J^dg. 237. Fl. Lat>p. Suec. H. CHf. R. Lugdt, 141. Gmbi-
«5»*. IL„ioj. Gnaph. longifol. h«mile Ramofaia Capit, ai-

««iw Raj» Hiji. 29U An&l, m,p- W.
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Dus ziet men dat vaa dit Geflagt liiaai* T7ei- IV*.

Dige Soorten in Europa voorkomen en geenen

m de Westindiën, naauwlyks eenigen in Ara-HooFoJ

bie, doch vry veelen in Noord • Amerika en ^nj^^^^'*

Siberië. Het fchynt derhalve meest dc? koudej^rS
en gemaatigde Lugtftreeken te Beminnen

; gelyk

men ook weinig Haairige Dieren in de h^ctc

Klimaaten aantreft, 't Is even of de Natuur da

Bladen en Stengen, door het digte Dons^ dat

dezelven bekleedc , voor den Vorst had willen

befchutten , of,voor den guuren Wind. Aan dé

Kaap der Goede Hope, alwaar die dikwiis re-

geert , is het algemeene Vaderland dcezer Plan-

ten , daar men reeds vyfendertig Soorten vafi

dezelven geteld heeft.

Het voigende Geflagt, dat men Xerantliemuni

noemt, is ook meest aan den Zuidhoek van

Afrika bepaald. Ik heb alle de Soorten van het-

zelve , die door den Ridder opgegeven zyn ^

befchreevcn , en eenigen van de fraaiften in

Plaat vertoond (*}. Des gaa ik ovet tot hec

Een naakte Stoel , geen Zaadkuifje, de ÏCelk

gefchubd , met de buitenltc Schubben omgc-

boogen; maakt de byzondere Kenmerken uid

. STUK , PI. XXXI. z;e



öio Samenteeligè Kruide»^

I^. van die Geflagt , dat ik deswegen KraagUmt

^^xxf'" tytel. De Griekfche naam is op verrcheide

Hoofd- Planten toegepast geweest» Het bevat flegts de

STUK. ^^gg volgende Soorten.

S.*'!"" (i) Kraagbloem mtt de Bloemen endelings»

Ksiikkend,

In Italië , als ook aan de Zeekust van Pro*

vence, in Spanje en in Switzerland, groeit dit

Kruid, dat de gedaante van een Aller, dochy

behalve 't gezegde Kraagje om den Kelk , nog

eenige Blaadjes heeft, die Kranswyze de Bloem

omringen. Deeze Bladen zyn zagt en ruig, de

overigen ftyf en groen , zonder Wolligheid. Na

het bloeijen wordt de Kelk, die het Zaad be-

vat > een Houtig Knopje , zo iiard, dat men

het met den Nagel naauwlyks kan breeken% Het

Kruid legt mee zyne Stengen meest op den

Grond en de Wortel biyft over. De Bloem is

geel,

Abrlhnai-
Kreagblocm met de Bloemen zydelings,

opftaand. Volgens de befchryving van den R:idderheefs
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èit Kruid , dat de Heer OsbEck in China IV*
^

voDdt en afbeeldde, Takkigc, vry harde Stee-^™*^
hn , met breed Larcetvormige Bladen , tot Hoofd-

Steeltjes verdund, flaauw gekarteld, een Vin-"^"^'

ger lang, overhoeks. De Bloemen komen ytx-J°^^^fiZ,^

fpreid , dikwi's eenzaam voor > in de Oxels der

Bladen , langs de Takken heen , ongefteeld of

op zeer korte eenbloemigc Steeltjes zittende,

van grootte als een Hazelnoot, knikkende. De
Kelken zyn gcnaveld , met uitgebreide Blaad-

jes omnngd , bevattende meuigvuldige Blom-

metjes , waar op volgen langwerpige, naakte,

gladde Zaadjes , die als met Balfcm befmeerd

zyn.

Dc Afbeelding van Osheck vertoont weï-i

nig van de gezegde Kraagjes om de Bloemen,

die ook niet zeer zigtbaar zyn in een gedroog-

de Plant , door my uit Japan bekomen, welke

naar alle aanzien daar toe behoort.

De meefte volgende Geflagten behooren

tot de

7). Straalbloemige. Kadiatu

Het Geflagt van BacchariSj dat ik Roerkruid

genoenid heb , hier aan volgende, is ook ge-

^'eel befchreeven , des wy overgaan tot dat van

C O s Y z A. Tonderkruid.

Welks byzondere Kenmerken zyn , een naalr-

te Stoel en eenvoudig of ongeftamd Zaadkuifje;

II. DIXL. Z«STOX.
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IV. de Kelk gefchubd en rondachtig ; de Straalblom-

^11^^ metjes driedeelig.

Hoofd- In dit Geflagt komen by den Ridder drie-

STüK,
. twintig Soorten voor, waar van reeds twaalf

onder de Heefters befchreeven zyn , de overigen

hier volgen.

cLza
Tonderkruid met Lancetvormige fpitfe

/^uarro/t Bladen , een Kruidige gettiilde Steng en

.
Rappig, jrappige Kelken,

Dcezc , die men in 't Nederdültfch , gelyk

andere Conyzaas , Tonderkruid ofrioo - Kruid ,

wegens de ruigte tytelt , heet in 't Franfch Her-

he aux Puces of Conyza ^ in 't Engelfch Flea-

lans , in 't Hoogduitfch Durrwurtz , om dat

het vecial als verdroogd vooikomt. Wegens de

Bloemen wordt het ook Honds - Oog genoemd,

dat echter meer zien zal op Soorten , die in

volgende Geflagten komen (*}* Het groeit in

de Zuidelyke en middeldeelen van Europa \if

algemeen , aan de Wegen , op Heuvels en in

Bosfchcn voorkomende» Boerhaave heeft

het

fI) Conyza ToU Lanceolatis aciitis &c. Sy/I. Nat. XII.'

'

Gen. 950. rcg. XI!I. p 6i6. Gort. Ee^g. 238. Kbam.

^ujlr. 147. GOUAW Monsp» 4i6, R. Lusrdl>. IJ7. ^^^f'

Ups, &c. Conyza majoc vulgaris. C. C. Pin. 265. Conyza.

Cam. Epit. 6u. Conyza major altera DOD. Pempt. 51.

(*; Durtwurts wirdt mch gencnnt Handts - ^ug und Fül>'

krauti Griechifch Konaza; Latcnifch Cony;sa , Cuniisp,

fnBearia. tab. Hifi, riant, II. p. i6o.



fcet ook als inlandfch in ocze Provinciën aange- lY;

Cefcend.
A«EUi<

Het hecfc een regte , ftevige Steng, van on- Hoofde

gevaar drie Voeren hrog^ aan 't end Kroons-

wyze getakt, en Wollig zo wel als de Bladen, ^/^pt,%a,

die ovaalacbtig en eenigszins getand zyn , van

«ndercn grys , van boven bruinachtig groen De
Kelk heefc dit byzonders , dat de buitcnfte

Schubben Lancetvoriijig zyn, en byna geheel,

de anderen alleen aan 't end , daar zy afvyyken,

groen» Hy bevat veele Vronwelyke en iwee-

flagtige Blommetjes. Dit Kruid heefc cenen

wat Kruiderigen Reuk cn wordt geacht de ech-

te Conyza van D i o s c or i d li s , die Gcnces-

kragtig was. zyn.

Ca) Tonderkruid met Liniaal Lancetvormige ir,

efenrandige Bladen en gejlraalde Bloemen,

In Noord - Amerika groeit decze Soort, diciuuidf^''*

naar een After gelykt door haare Bloem , heb-

bende de Siraalblonmietjes omgeboogen , wit

van Kleur. De Bladen zyn fmal en ruuw.

(5) Tonderkruid met SpatelvornUge eeniger- v.

maate getande Bladen, die, zo wel als het

Hee-

AU. 56. T. 79- T.

C5) Cenyzi Fol, SpatuLuis fu ' dcntatii &c. Con. tomcntofa

>olu foUis crenaiis. Shaw. Afric, T. p, 176 , mala,

Qq 3

S, ifÊMu X* stuk;
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IV. Heefterig Stengetje , Wollig zyn ; met hii>

^'xxf
^' ge eenbloemige Steeltjes,

w^ukT" (6^ Tonderkruid met langwerpige , e^mgw^

vr* maate getande , ongejieelde rum'e Rladerif

fcabr2^* ^^"^^ cettf^/ofiïïzzge Steeltjes.

bis4ig.^* Van dceze twee groeit de eerde in de Noor-

delyke deelen van Afrika , zynde door den ver-

maarden Shaw waargenomen 3 doch fober af-

gebeeld» FORSKAOHI. nam in Egypte eeoe

Welriekend» Ctmyza waar , met getande Bladen

en Week Violette Bloemen , welke wegens den

Geur aldaar in de Tuinen gekweekt werdc enzig

langs de Oevers van den Nyl hadt uitgebreid.

Ook vondt hy, by Alexandria , eene WölUgf

met witte Bloemen. De Rum'bladige groeit ia

Oostindie.

VII. r?) Tonderkruid met breed Lancetvormige t

fii^acii'
eenigermaate Zaagtandige Bladen deBlot'

tig.' men gefiraald, de Kelken rappig,

VIII. f8) Tonderkruid met langwerpig Eyronde,dê

Tw^ÏÏk- omvattende Bladen.
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Deeze beiden groeijen in Noord • Amerika. De 'V,

cërfte heeft de gedaante van' een Afler, met '^'xx!*"

getuilde kleine Bloemen, De andere komt nuHooFD-

cens geltraald , nu eens oogeflraaid voor, en'^^^

gelykt zeer naar de Inula van dien naam. Zy
vak , zo men wil , col; op de Pyreneen en is

(9) Tcrdorkn:: j met de onderfie Bladen drie- jy;

Ó£elig j d& hover.fien Eyrond Lancetvormig

,

Jiaauw i^aagtandig; de Bloemen getuild. üekw^bd.

(10) Tonderkniid metovaak getande Bladen^ x.

tweehladige Bloemjieeltjes en gepaarde Blik
^f^^^^^^

(11) TouJerl:ruid met langwerpige eeniger-

maate getande byna gejteelde Bladen , de P^higers,

Bloemjieeltjes milig en meest tweebhemig,

De eerfte van dceze drie komt in de VVesc-

indiëa voor , de tweede in Oostindie , en de

derde heet Slingerende Sonchiis by Rümphiüs ,

V/ordende op Java tot Moes gebruikt. L'y dee-

T Autheur , rogihans, vind ik in de Afbeet

: , zo min als in de befchryving , gewag

ïonchuf volubilis. RUMPH, V- p. 299« T. loj, f. z.

Qq 4
II. D»ÏL. X. STUK,
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gemaakt van de gezegde Wolligheid of Haai-

ligheid, welke men in de Upfalfche Tuin aan'

de Blocmfteelcjes waargenomen heeft. De-

zelve ontbreekt ook in myne Exemplaarcn van

dit Gewas, van Java overgezonden.

De volgende reeds bcfchreeven zyude, kome

ik tot de twee laatiten van dit Geflagt by den

Ridder, naamelyk

(22) Tonderkruid met ofioopende Lancetvor-

migi Zaagtandige Bladen , Koedswyze

Stengen cn geaairde verfpnide getropte Bloe:

men,

In de VVestindiën valt dit Kruid , dat .een

Stciig heeft van lwcc Vnpten ho<;jgrp, met over*

hoekfe Lcncctyormige Bladen , als boven , die

van onderen Wollig zyn» Do Takjes, die uit

de Oxcls voortkomen ,
loepen uk in lange Aai-

icn van Bloemen, die boven van één verfpreid,

om laag twee , drie of vier getropt zyn. De

ivelken beftaan uic fpitfe Schubben en het Zaad-

pluis is zeer lang.

(13) Tonderkruid met ajïoopende , Lancetvor-

mi-

(ï2) Cenyza Tol. dccuircndbiis Lanccolatls ferrulatif

Conyza altera Fol. Helesiü anguftis &c. Plum. Jc 98- **.

Gnaphalium Virgatum. ^m. jieai. V. p. 405. Helichryfum
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mige Zaagtandige Bladen ^ de Bloemnin IV.

de Oxekn gekropt en ongejkeld. ^^ip^^

Deeze Oostindifchc hééft een Stengetje van 5uk!'*^''

een Handbreed, opftaandé, Haairig ruig ,gelyk Pci.ga,ma'

het geheele. Plantje. De Bladen zyn Lancet-

v.ormig en loopcn verder langs het Stengetje af,

dan het Blaadje hrig is. In de Oxels der Bladen "
i

zitten de Bioempjts aan Kogelronde Tropjcs.

Dus befchryft de Ridder deeze Soort, doch L^cera.

maakt geen gewag- van dat Kruid , het welke

de Hcogleeraar N. L. JB u rm a n « u s , on<fer
"

den [naam van Gefcjieurde Conyza, heeft afge-

beeld en bcfchrccvcn ("). Misfchien hadt zyn

Ed. uit de Afbeelding niet genoeg daar vanoor-

deelcn , en dezelve niet met de befchryving

overeen brengen kunnen. De Heer THü^'BKRG

geeft dien naam aan een Javaanfch Kruidje, *c

welk de Bladen wcezcntlyk rappig uitgchockt

of gcfchaarJ , doch ftomp Kyrondachtig cn

naauwlyks gcftceld heeft, zynde,tot de Kelken

der Bloemen toe , over *t geheel met cene yle

Haairigheid begroeid. Hetzelve fcbynt over.

een te komen met dit Geflagt.

Waarom dat zyn Ed. een andere Ivcefolia ge- iv^foim,

lioema hebbe, is my duifter (f). De iva, gc-^iJj^;**

lyk

(*) Cc'i)za rol. fublyratis lacerls tomentofis , Floribm

nutantibus. BdBM, Fl. Ind. p.no. T. 59. f. I.

(t) Cfl«>2« Fol. ahcrnis Lanccolatis , tepmdo» dentatis»

BURM. Fl. Ir.d. p. ISO. T. 58. r. 4.

Qq s
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IV. lyk men de Veld - Cypres (CHamtspitys) fomtyd»

"^'xxf^' genoemd vindt, thans in 't Geflagt van Teu»

Hoofd- crium gefchikt * , heeft Liniaale itompe , aan 't

$TUK. .gjjd breede , dricpuntige Bladen , dat in 't ge-

^l%'y^'hee\ niet met Lancetvormige uitgegulpt getande

ry* Bladen fchync te flrooken. Op Java valt die

bhd2^i*74 ^^^^^ ^'^^ Tondcrkruid , welke my toefchync

ix»STOK.*tot de Conyza Puhigera van den Ridder te be-

hooren,

cemyza Dewyl iH dit Gcflagt verfcheide Soorten mee

zeerkiVn.0DgeftraaIda Bloemen voorkomen , zo fchynt

^
jif'^i^*

n^y hier. ook dat Kaapfe Plantje te behooren,
'

't welk ik, wegens de kleinte, Conyza puJiUa

Boem. Hetzelve heeft de Stengecjes , Takjes

en Blaadjes , die ovaal zyn en ongefteeld met

een Puntje , allen fyn gchaaird , zo wel als de

Blaadjes der Bloemkelken , waar binnen eenige'

Bommetjes , in een Haairachtig Pluis vervat

zyn , laatende , wanneer zy afvallen met het

Zaad , den naakten Stoel , met omgeflagcn Kelk-

blaadjes , als in de Afbeelding , over.

E R I c E R o N. Fynftraal.

Een Gefiagt , welk^ Griekfche naam van het

vroegtydig grys worden der toppen in een be-

kend Onkruid afieidelyk zou zyn. DeDuitfchers

hebben het Vlookruid vertaald (*) ; doch die naani

zou eigener rp het voorgaande pasfen. Het heeft de

Scraalblommetjes Liniaal en zeer fmal , of zo

fyn

C*) LINN. Cm, itr PAj^awjduxchriANER. 1775. II. Th.

^ 74».
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fyn als Haair, 'c welk de voornaamfte onder- IV.

fcheiding van het voorgaande maakt: des noem

ik het Fynftraal. De Stoel is, zo wel als in Hoofd.

'c zelve naakten het Zaadpluis ongeftamd, Haai-^TUK,

rig. Het' bevat agttien Soorten, welken ik hierX^^^i;^^'*

allen te befchryven heb , naamelyk

Ci) Fynftraal met zydelingfe eenbloemige Stee-
^J'^^^^

tjes , de Bladen Lancetvormig
, getand , viico/um.

aan dan voet omgehoogen ; de Kelken rap^
^ï"^"^*

pig 'y de Bloemen gejlraald,
,

.
-.

.

In de Zuidclyke deelen van Europa komt

deeze voor , die den naam van Croote Conyza

voert by de Autheuren. T o u ii k e f o r t hadt-

ze getyteld Croote Gulden Roede met kleverige

Bladen, zwaar van Reuk. Gouan, evenwel,

geeft 'er maar de hoogte van twee Voeten aan.

Volgens anderen is de vSceng anderhalf of twee

Ellen l]^.'^, HoL'Aj,, mcL iüa'J;,:^ \an drie Dui-

men lang, twee Duimen breed,, en geele Bloe-

men, niet grooter dan der gemeene Madelieven

i

Aairswyze den top der Stengen bekleedende,

waar op gepluisd Zaad volgt. De Bladen zyn

Erigeron Pcdiinc. unifloris LnernliSus S<c. S-.,/?. ?iat,

ïll. Gen. 951. P'-o^- XUI. p. «ly- CÏOUAN Mor.sp. 437-

CUg^. 409. Ups. 2s8. Gron. Oritnt, 167. ConyM mai Theo-

phrafti , maior Dioscoiidis, C. B. Pin. 265. Conyza major,

DOD. Pempt. 51. Virga Autea majoi, Fok glutJnofis ct ga,

vsolcntlbus. TOUBM?. Injl, Jïo.

II. Dizu X. Stuk,
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IV. met Haairtjes-, waar tusfcheü de Lymkliertjes

"^^ïx!^ leggen/ bezaaid.

STOK.
'

Ca) Fy"fti"aa^ met hyna Lmiaaïe effenratid^i

^ II. Bladen , en veelbloemige zyd • Takken^

^^rave»
hoogte van dceze, welke op de zelfde

kcSf""* plaatsen , inzonderheid ook by'Montpellier ,aan

de Wcgeö en op de Velden groeit, is anderhalf

Voet y >volgens den Heer Gouan, die ze ze-

kerlyk zélf zal waargenomen hebben. In ge-

ftaltc verfchilt zy van de voorgaande weinig,

maar is veel kleiner, zege de Ridder. DeBloe»

men heeft zy insgelyks Aairswyze aandcSteng>

^eel geflraald. De Haairtjes der Bladen hebben

aan 't end haare Lymkiiertjes,

of/' O

Fynftraal met Lancctvormig Liniaale Me-

fum*l
"

^ verig gehaairde Bladen , en eenbloêmige
lüevcrig.

Steelen,

In Spanje , als ook in Provence , komt deeze

voor 5 die Bladen als de Hyfop beeft aan Stee-

gs

(2) Erigtren Fol. fublineiril)us integerrimis atc. GOOAK

2ionip. 4} 7. Conyza foemiiu Theophrafti, minor Dioscori-

di$ C B. Pin. löl. Conyza minor ven. Lob. Ic 345. BBBB-

Te. 370. Virga Aurea nunot Fol. gliu. et gtavco!. TOM&dh
Injl, jgo.

(3) Erigertn Fol. tanceolaro - linearibus &c. Ger. Pnu
loj. Conyza montana Fol. glutinofis Pilolls. C. B. Pir., i6f.

Con. mont. Saxatilis Hysfopi foüo. BABB» /«, t/j. Conytü

aiontana Myconij» DAlech. JUJi. iioo.
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getjes van een Span hoog, die zyd - Takjes uit- IV.

geeven met een enkel Bloemptje, dat twintig ^'JJ^*^"
en meer Scraalblommetjes heeft. De Bladen zyn Hoofö-

niec minder Lymerig dan in de voorgaanden.
^"^^^

(4_) Fynftraal met de onderjte Kelkfchubben iv..

los engrooier dan de Bloem; de Bloemfiee'

len Bladerig.
aa^f i"^"

C5) Fynftraal met een gepluimde Steng en byna ^\

,

eenzaame end - Bloemen; de Bladen Li- num.'^""''

niaal efferarandig.
ni.chr^^"

(6) FynftrJial , dat de Steng heeft mtt gepluim- vi.

de Bloemen, die ftekelig zyn; de Bladen^H^^f'*

Lancetvormig kanthaairig* daafch,j -

Naar de afkomst zyn deeze drie gèbynaamd.

De eerfte munt door haare roodachtige Stengen

en donker groene Bladen uit. Men vindtze ook

in

(4) Engeren 5qiiamïs Calycmis &c. GOOAM Afor.sp. 4ii.

H. Ciiff. 407. R. Lugdi, 166. N. 4. Conyza sicula annaa

,

ïol. atro-virenribas, Caule nibentc. Bocc. Sie. 6cl. T. lu
f. 4. MoRis. III. S. 7. T. 20. f. 2». Conyzae ipecies FI.

(s) Êrij[iron Caiile Paniculato öcc. Virga Aurea Carolinen'

fis «cc. DiLL. JSUf,, 4r2. T. 30«. f. 354.

(6) Erigeron Cau'e Flor. Paniculatis hirtis &c. Gort.
Qtlr. 2J8. II Cltff: 407. GRON. f^irg» II. p. 122. Conj-za

«anua acrü alba elatior , Linariat foliis. MoRiS. W.y?. rn. S.

7. T. 20. f, ^9- BOCC. Sic. is. T. 46. Virga Aurea Virg^nia-

M hirfuta Flore pallido. ZAN. lli/i. I. p. 204. T. R,
UgM. i65. N. j. Conyzella. DitL. GiVs/. i«o» Gea, 142* i

II, Deei., Z. Stus,
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IV. in Moerasfige gronden by Montpellier. Naaf

-^'xx^^'de tweede Soort gelykt zy zeer j doch heeft de

Hoofd. Bloemen geheei ongeftraald , Goudgeel , de Bla-

.
den zeer fmal , zo wel als de Kanadafche, in

J-w/w^v?.* welke zy naar die van het Vlafchkruid gelyken.

'> Deeze heeft de Bloemen geelachtig en wel

duidflyk geftraald. De laatfte, zo men wil uit

i^oord- Amerika afkomftig, doch thans ook

wild groeijende > niet alleen in de Zuidelyke

deelen van Europa, maar ook op de hooge

Landen van onze Provinciën, heeft witachtige

Bloemen , die Pieramidaal , of als een Suiker*

brood, aaa de Steng groeijen , even als inde

Karolicifche. De onderftcn, JRoosachtig opden

Grond groeijende, zyn Laccetvormig en uitgc-

hoekt; de middelften , aan de Steng, fmaller en

weinig getand ; de bovenften ook als die van *c

Vlafchkruid , met eenige Haairtjes op de kan*

ten. Allen zyn zy Jaarlykfe of 2;aay- Gewas,

fen. De laatfte komt, by Montpellier, hooger

dan twee Voeten voor.

vTi. (7) Fynftraal met de Bladen aan den voet

Bonari^fc. mgejlagcn,

kaanfch.
Fynftraal Steng met weinig Bloemen ,

•
(7) Erlgmn Fol. bafi

R. Lugdb. 166. N. 3. Se

(»J Eripran Caulc paw

Joiifi foUo. SLOAif. Jam.
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ientgennaate ruig hebbende , de Bladen Iv;

Wigswys' Lancetvcrmig y met twee Tand*^^^^'^*'

jes ivederzyds, Hoof'iw
STL'S.

(9) Fynftraal met de Steng veelhloemig', de

Bladen Lancetvormig eenigermaate Zaag- pfiflZ
tandig

,
aan de Steng half omvattende '^f^^l^fi^^

de StTaalblommetje: Haairig van /a/igte niicil/

"

ah de Schyf,

(10) Fyn draal met half omvattende Spatelvor- x.

jnige getande Bladen; de Bleemen Kegel' ^;^sypt!ai

TQTLd* Egypcifch.

Deeze vier zyn ook naar de afKomstcn Groei-

plaats getytcld. Deeerftc, uitZaaden van Bue-

nos Aires, in Zuid - Amerika, geteeld, hadt de

Steng één of twee Ellen hoog,, de onderfte

Bladen als die van *t Hertshoorn verdeeld, de

bovenden Lancetvormig; de Bloempjes paarfch

en Aairswyze aan de Steng vergaard. De twee-

de , op Jamaika gevonden , heeft , zo wel als

die van Philadelphia, in Penfylvanie, de Bla-

den breeder ; de laatfte Spatelvormig met Tand-

jes. Deeze groeit anderhalf Voet hoog , en

gelykt zeer veel naar de gemeene Conyza ,

(to) ErigeroK Fol. f

Conyza Capltata f. glohofa. Bo«c.

mis. lil- s. 7. T. *o. f.
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IV. doch heefc .dit byzonders» dat de Blommetjes j

^^x?^* die geel zyn j als met de Schyf famengroeijea

Hoofd- cd een Klootrood Bolletje maaken , 'c welkver-
STÜK. volgens open barst cn de Zaaden uitgeeft. Zy

^«;ï^vf-valt op Sicilië, zo wel als in Egypte, alwaar

F'o R s K A O H L misfchien deeze Soort , onder den

naam van Zaagtandïg , heeft waargenomen en

befchreeven (*).

XI, Cii) Fynftraal met getropte Bloemen y rappige

Cou^'! Kelken en Lancetvormige Bladen , die eeni'

tjcuans. germaate getand zyn , aan den rand riiuw-

Mooglyk zal deeze, die de Egyptifche naby

komt , door den Heer Gouan aan den Rid-

der bezorgd zyn. Zy verfchilt meest door de

Kelken, wier Schubben niet Elsvoi^mig uitge»

breid , maaf digc gcflooten , ftomp en rappig

zyn.

yjj^
Fynftraal , met de Bkemfieelen overhoeh^

Acre. emhUemig.
scherp» pje

() Engeron (Serratum) Caule Ramofo , cteclo • dlfFafo,

Cubitali ; Foliis Caneiformi - Lanccolat.s , Scrrato • dentatii

,

fesGltbus, viaofis. Flor. JEi^ypt, Arab^ p. 148. Hy zegt 'cï

vani Florei fubgkhofi,

(10 Erigeron Flor. congeftis
, Calyclbus Scarloas, Fol.I.aa<

ceolatis fubdcnt. margine fcabris. Mant, 469.

(12.) Erigeron Pedunc. alternis unifloris. Gort. Belg, 23*«

Suee. 691, 741. GOOAN Mensp. 43». R. Lugdé, l6f.

ï». 9. Conyza coetulex acris. C. B Pi». üS. Amel.'usmoif
tahu, stqmcoloram. Col. Ecpbr, II, T. 2J. P. 26, Eiitetu»
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Dit is het Kruiskruid met , dat men gemeen- IV,

jyk Erigerum noemt , in 't volgende Geflagt ^^^^i^
Ijegrecpen , maar een Onkruid, dat wegens zy- Iïoofd-

ne bytende hoedanigheid den bynaani voert.

Het komt op oude Muuren, hier te lande,

-Haarlem en Utrecht , voor, en vak, door ge-''

heel Europa
, op drooge plaatfen en Steenige

Heuvelen. De Steng is tot een Elle hoog .ruuv/

en Takkig , zegt H a l l e r , fomtyds ook on-

gctakt en laager , met Tongachtige Blaadjes

,

uit wier Oxelen Steelen voortkomen , die fom-

tyds één- , fomtyds nieerbloemig zyn. De
Tongblommetjes , die dc Krans maaken, z'yu

zeer fmal en fyn, tot veertig in getal ,Vl£cn:li-

kleurig -j doch in Ibramigen ontbrccken die i'ecnc-

maal en zulke Bloemen hebben niet dan de Schyf

,

uit geele Blommetjes beftaande , met een ros-

achtig Pluis. De Bloem , naamelyk, is niet zo

zeer blaauw , gelyk Dillkmttts, Hie die

Kruid Conyzoides genoemd hadt , aanmerkt
,

maar paarfchachtig of bleek paarfch.

(13) Fynnraal met den Steel byna tweehloe- xur.

mig , de Steng eenigermaate ruig, dè Jjï.^ZZI

Bladen Jlomp en van onderen Pluizig. Aipach.'

(14)

(n) Erigerón Cauie fubbifloro , Calyce fubhirfuto

Oed. Dr^K. i92. Erigwon Squamis Calycinis pladii. Ger.

1. B. Hi/L II. p. 107.

Rr
u. DEEL. X. 9rm,
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IV. (14) Fynftraal met de Steng eenbloemg 9 de

^^x^"" ^'^^^ Haairig.

Tvir Op de Laplandfche, zo wel als op de Swit»

XIV. zerfche Alpen , komen zeer kleine Plantjes

S^flraw.voor, die veel naar *t Muizen -Oor gelyken ,

Eenbioe-of liever naar de Madelieven ; hebbende op den
"^**

Grond een tropje Blaadjes , waar nit een Sten-

getje opfchiet ,
naauwlyks een Handbreed hoog,

met een enkele Straalbloem , welke ook wit of

paarfchachtig is van Kleur. Na *t bloeijen wordt

het Stengetje veel hooger , zo L 1 n n ^ u s aan-

tekent. H A L L E R vondt , in Switzerland , der-

gelyke Planten, aanmerkelyk verfchillende naar

de Groeiplaats , zelfs met een Takkige Steng

tot meer dan een Elle hoog. Dit zal de Alpifche

Soort zyn , welke hy oordeelt weinig van het

gewoone fcherpe Fynftraal te verfchillen. Zy
wordt evenwel gezegd niet fcHerp of bytende

le zyn. C aïtfa r B aühinüs hadt van dee*

ze beiden, onder den naam van grootere enklei'

fiers Alpifche Conyza , gefprokcn. De Kleine

vindt men ook in Provcnce, welke Gerakd
tot het Alpifche betrekt, en zegt, dat hetzelve

veranderlyk is, voorkomende met eenéénbloe-

mige, twee- en driebloemige , of een veelbloe-

mige

(H^Erigern Caule unifloro. Cal. PUofo. H. CSf, 40?-

UI. Suec. 69i, 742. After Cau!e unifloro Sec FL Lapp. 3o7»

T- ». f. 3. HALt. Helv. 724. ConyM ccerul«t AJpina mi-



fiiige gepluimde Sceng ^

met gladde Kelken : maar de Bloemkopjes

haar geheel, zyn altoos rondachtig, de Blom- Hoofb^

metjes weinig langer of zelfs korter dan het^"^"^*

(15) Fynftraal met een eenbloemige Steng en ^^^^
Liniaak kanthaairige mum Bladen. GtS^

Dit is een zeer klein Plantje, met Grasach-*^'"*''^*'"*^

tige Blaadjes , het Bloemfteeltje naauwlyks een

Duim hoog hebbende , op drooge Zandvelden

in Siberië zeer gemeen.

(16} Fynftraal met Lancetvormig Eyronde xvi-

Pluizige Bladen, mer Tandjes Kraakbee-fZ^^'"'''^

nig getipt zyn, Kamferig*

Gelyk het zogenaamde Kanadafche Fynftraal

t^'elriekenf^ is , zo heeft ook dit, in Virginie

voorkomende , insgelyks een jaarlyks Kruid ,

een Reuk, welke naar dien van Kamfer zweemt.

(17) Fynftjaal met Liniaale Bladen ^ ewïWotf-^Jvm

mige Takken en eene laag - Heejlerige Steng* iiobbï

Deeze^e-

fïj) Erigeron Caule unifloro, Fol. Lïneatibus &c. Aflet

C«ule unifloro &c. Gmbl. Sib. II. p. 174. T. 76. f. a.

After aciulcM albus Fol. Graminei». Amm. Ratb. zij.

(16) Ertgercn Fol. LanccoUto - ovatis villolis &c N. Ups*
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Deeze Soort, die een Knobbeligen geknot»

^^xl^^ ten Wortel heeft, komt in de Zuidelyke dee-

Hoofd- len van Vrankryk als ook in de Levant voor.

sTüx. j^g Steng is kort en Houtig , met eenzaame

eenbloemige Takjes; de Bladen verfpreid , Lan»

cetvormig, eenigermaate gefleeld ,
efFenrandig:

de Bloemen geel , naar die der Afters gelyken*

de , endelings^ ongefteeld ; het Zaadkuifje graauw-

achtig. Deeze Plant , die Stengetjes van een

Span hoog heeft en Zee-Conyza genoemd is,

fchynt als een middelflag tusfchen de Afters en

Erigera te zyr.

xyiii. (18) Fynftraal met Lanceivormig Liniails

^rSJ ftompe Bladen en getuilde Bloemen^

Naar een Plantje, van Sicilië of van het Ei*

land Maltha (*^), gelykt deeze Afrikaanfche zo

zeer , dat zy 'er naauwlyks in epnig opzigt,

Órhnt. 266. GOTJAN Jllonsp. 438. ExigCron Fol. ligidis 5cc

GEB. Frov. 20S. tt. Chondrilla Bulb. Syriaca , Fol. angus-

tioiibiis, C. B. Pin. 130. Conyj.a Maiina. Monis. Hijl. IK-

S. 7. T. 19. f. 20. ^. Chondr. Hul!). Syr. Fol. latior. C B.

Pin, Tjo. ConyzaTuber.lutea.MORis. T. :o. f, 15. y. Afl«ï

Conyzoides Gesneti. MORis. Ibid. T. 22. f. 7.

(18) ErigeroK Fol. Lanceolato - Linearibus retufis &c. Sent'

CIO Afric. Fol. letufo. Sen. foetid. Afzie, perennis &c. FluK,

^Im. 34 j. T. 22? f. Conyza Afr. Seuec. Fl. HEBM.

lusdb» T. 66Z. Pfeiulo-Helichryfum fmtescens Africanum

8cc. MOHIS. fjiji, III. p 90. N. I.

KV Hetzelve zal ia 't Gölagt van IrnUa, fflCt dcnzclftka

» volgciu
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dan in het misfcn der Straalkrans, van verrchil*

!e, Hoe ondertusfchen de Heer L i n n je u s , ^^i^f^
by 'c gebrek der Straalblommetjes , op welker Hoofd*

fynte byna het gehcele Kenmerk der onderfchei-
^J^^'^.^

dinge van ditGeflagt, van het voorgaanJe, bev4ST
rust, alsdan de Planten in hec een of andere

geforteerd hebbe , (terwylde uiterlyke Vertoo-

öing nagenoeg de zelfde is ,) blyft my duifter.

Naast voege hier het Kaapfche Erigeron uit

myne Verzameling, dat tot geene der drie door

den Hoogleeraar N, L^Burmannds, onder

de Kaapfche Planten getelde Soorten behoort (*),

Ik noem hetzelve

(lp) Fynftraal met getuilds Bloemen , de Bla- xix.

de?i völjlrekt Liniaal. cap'/n/T

Het beeft een geftreepte Steng , de Bladen '^^A^^'
zeer fmal en lang , volkomen Liniaal , overlangs

geflcufJ en in die lleut VVollip;. De Steng is

gekroond met eene Bloemtuil , welke uit vecle

verdeelde Bloemfleckjcs beftaat , de Kelken

gevuld hebbende met paarfche Blommetjes,

welke den Omtrek als Haairig maaken. Tong-

achtige Straalblommetjes komen my ook in dit

Gewas niet voor* De Blommetjes zyn zeer diep

iü vyven gedeeld met Liniaale Slippen , cn zit-

r van Pltjkbnet , T,
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IV- ten in een dik Haairig Pluis , dac de Zaadea

^'^xx.^' l^roont op den naakten Stoel.

Hoofd
STUK, T u s s I L A c a Hoefblad.
iJverteUtge

ry'. Een naakte Stoel, een ongeftamd Zaadpluis,

heeft cok in dit Geflagt plaats, het welke door

gelyke Kelkfchubbcn , die van hoogte als de

Schyf en eenigermaate Vliezig zyn , onderfchei-

den wordt. Het bevat de tien volgende Soor-

ten^ waar onder het gemeene Hoefblad is be^

greepen.

(O Hoefblad met een eenhloemigen , SchuhU-

gen , Qpgeregten Blamfieel , de Bladen Linr^

achtig Eyrond^

De Kelk komt geflooten voor, in dat Sibe-

lifch Kruidje, waar over een byzonder Vertoog,

onder den_Jiaam van Anandria , door den Rid-

der is aan 't licht gegeven De reden daar

(i) Tas^.'Hag» Scapo^ unifloro fubfquamofo ikc. Sy/l. Kat.

H. Vp$, ZS9. T, 3. f. r, Gmel. 5»*. II. p. 141. T. 68. f.i'

Anandria. ^m. Acad. I. p. 243. T. ii.
fi,

idem CaU fuba-

pcrto. Gmbl. Jbid. T. 67. f. 9.

(> Ik zeg, dat het door den Ridder nan 't licht gegeven
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^an was, dat Sigesrkck, door wien Lin- JV;

NiEus zö onbefcheideö over hec Samenftel der^^J*'*
Sexea is aangetast geworden, dit Kruid als ccn Hoofd.

faewys , dat de bevrugting door 't Stuifmeel '^"'^

niet tot de rypwording van 't Zaad vereifchc^^js^^*

werde, bygebragt en *er daarom deezen naam
aan gegeven hadt. Maar hy is, in dat Vertoog,

bondig wedcilegd door den Smalander Heer
ÏURSEN , die aantoont, dat hetzelve zo v?el

Tweeflagtige als Vrouwelyke Blommetjes heeft,

rn , wanneer de Kelken geflooten blyven,dienc

zulks mooglyk om de Vrugtmaakende deelen

te befchutten voor de Koude; want men heeft

bevonden , dat de Plant in ccn Pot gezet , op

een warme plaats, den Kelk wcezentlyk uit-

breidt en eene geflraalde Bioein vertoont , even

als zulks de Heer Gmelin in een ander Si-

berifch Plantje, 'c welk eene Verfcheidenheid

van het gemelde fchynt te zyn > hadt waarge-

nomen.

uit de meefte andere Veihandelingen in dat Werk', blykbaafs i

gefptoken. Ook blykt het duidelyk genoeg uit den Styl

dier Verhandelingen , dit Linuxos dezelven niet opgefteld

heeft, ea in dat Vertoog was gezegd , dat men in de ge-

flooten Bloem ook TongWommetjes vondt , terwyl de Bad-

der daar van zegt: in frigidieribus Caiyx elau/us Flort floi.

cukfo : (Sjjl. N*t. re£. XIII.) dat immcis tegcnfUy-

dig is.

Rr4
11, DEEU X. STVSt
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IV. (?) Hoefolad met een eenbloemigen Bloempel

^^xT^ 20K/f^r Blikjes , ds Bladen Lancetvormig ^

Hoofd- getand en ruig.

STUK,

ir. (3) Hoefblad viet een eenbl. Bloemjleel zo««

ïn& der Blikjes, de Bloem knikkende, de BlcLt

Getand. ^sji LieracJittg jlomp,

KiSkend. In de Westindiën of Zuid- Amerika vallen

deeze , waar van de eerfte Bladen als van 't

Havikskruid, de laatfte als van de Primula Ve-

ris heeft , van onderen Wollig grys. De Bloem

is paarfch. In deczc laatüe , die knikkende

Bloemen heeft , was de Bloemfteel ongebl?.-.

derd, in de andere gebladerd.

Jut'ina. (4) Hoefblad met een eenhloemisim , byna

Aip:ich. r.aakten Bloemjleel^ de Bhden Hartvormig

rondt gekarteld.

iZ'fara
Hoefblad-sKöJ een eenbloemige .gefchubdf

GtwooZ Steng 9

(1) Tuifdago Scapo onm. ebraacato &c. Aflcï acauloj

Hierac'i vill-fis folils. Plum. Sp, 10. Ie. 40.

(3) Tuifdaga Scapo unifl. e'jr. &c. Leontndon Fol. Rad.'

&c. BROWit. Jam. 310. Dens Leonis folio fubtus incano*

SLOAN. Jam, Hifl. T, ijo, f. 2. After Primula Veris folio,

Pu«. Sp. 14. Ic. 41.

(4) Tutfilagi Scapo unifloro fubnudo &c. U. Clif. 4"*

R. Lugib. 2J9. GOUAN Monsp. 43S. KBAM. MJir. 148'

TnsGl. Alp. roiundlfol. glabia et canescens. C. B. Pin. 197*

Tusf. A!p. 1 & z, CLUS, Hiji, II. p. 113. PaKR.T.'^97i

498. LOB. Je. 590.

(5) Tu^flAgQ scapo ixnijioro imbricato &c. Mat. J^di



Steng, de Bladen byna Hartvormig Hoe- IV.'

Aanmerkelyk verfchilt het Alpifche , dat op ^tuk.

de Bergen in de Zuidelyke en middeldeelen van Poiygamia

Europa groeit, en waar van Clüsius één"^"^"^

.

met Wollig gryze , één met gladde Bladen af-

beeldt, van het gewoone Hoefblad onzer Vel-

den en Akkeren. Het Alpifche heefc een Wor-
telend Stengecje, dat Bladen, en uit het midden

der Bladen een byna naakten Bloemfleelfchiet,

met eene paarfchachtige ongeftraalde Bloem.

Het gewoone geeft eerst Bloemfteelen uit den

Gfond , die 3chubswyze zyn bekleed, en dee-

ze verdwynende komen de Bladen te voorfchyn ,

die ook yeel grooter zyn. Tournefort
vertoont de Bloemen , die geel zyn en geftraald,

op cene keurlyke manier. De Kelk beftaat uit

een ry lange Blaadjes , tot een Cylinder fa-

mengcvoegd, waar eenigen aan den voet byko-

uien ,
gelyk in 'c Kruiskruid.

Men noemt dit Kruid, dat zekerlyk de TaS'

filago der Ouden is , by de Grieken Seechion

genaamd , ook Farfara en Ungula Caballina ,

dat is Paardshoef ; alzo de figuur der Bladen

391. GORT. Edg, 239. KBAM. Aujlr, 149. OED. Dan.SO!»

ri. Suec. 6Sc, 743. DALIB. Por. 255. GOUAN Mtnt^. 439.

ÏL. Lugdb, 1S9. Gmel. Sik. II. p. 140. Tusfiiago vu'ga^is,

kig met kleine Tandjes.

c.
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IV. daar heen wil. De Franfchen heeten het Pas

^T^^' ^'-^^"^ Tacconet, de Engelfchen Coldfoot,éQ

Hoofd Duitlcbers Resfhuff ^ Efelshuff , o( Braudlet-

STUK. iich. Den eerften a'.<emvit nen naam heeft het

^"y^'l^f^^n de Hoestftillende en Borstverzagtende hoe-

wy- danigheid ; weshalve het in Borstdranken zeer

dikwils wordt gekookt. Het Aftrekzei , met heet

Water , is ook niet ondienftig , en de Bladen

worden , als Tabak gerookt zyade , voor Aam-

borftigheid van óuds aangepreezcn.

(63 Hoefblad met een veelhlcemigen Bksmjleel,

^poSfa"
Bloemen overlioeh, gejlraald.

ri.Lxviii. De Heer Kleïnhof hadc aan den Hoog-

^'S' leeraar Bu rmannus, van Java , een Exem-
plaar gezonden van deeze zonderlinge Plant,

met ccn driebloemigen Steel , v/aar toe evenwel

het Doronicum met Hoefblads Bladen van Plü-

KENET f dat van 't Chinccfch Eiland Cheufan af-

komftig was , doch eenen eenbloemigen Steel hadt

mcLcenegroote Bloem , door den laatstgemelden

betrokken werdt. ik bezit een aanzienlyke Plant

van dit Gewas , waar van de Steel of Steng

weezentlyk veelbloemig is> en dus meer van die

van Plukenet verfchilt": zie Fig. 2, PI

LXVIII. Hy is een Voet lang, en geeft ter

halver hoogte reeds een zyd - Takje uit , vervol-

gcn-

(6) Tusfitap [,9c3po multiflofo] Flor. alfernli tadiads.

nicumTuslilagiois folio. fi,ü«» Amalth. ju T. jjjo. f. 6.
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gende daar mede , overhoeks , tot aan den top, IV.

Demeeftcn van die zyd - Takjes zyn éénbloe-^'°|f''"

migen dus vind ik 'er ten minfte tien Bloemen aoori)-

of Bloemknoppen aan. De Kelken beftaan uit^^"^*

puntige Blaadjes, van gelyke hoogte digt tegen^^');^'*''

elkander aan geplaatst en hebben aan den voet

eenige rappige Puntjes, De Steng is boven be-

kleed met een Viltige Wolh'gheid , en heeft Lan-

cetvormige Stoppeltjes ; van onderen is zy

bloot; het Blad, daar van afgezonderd , heeft

een byzonderen Steel , van meer dan een half

Voet langte. Het is noch van boven, nóch van

onderen. Wollig, Niervormig rond, drie Dui.

men breed en aan den Omtrek een weinig uit.

gegulpt, met kleine puntjes , dat redelyk mee

de Afbeelding vanPLUKENET ftrookt, veel

beter dan de figuur van de Kelk en Bloem.

(7) Hoefblad met een getoue Bhemtrcs en vir.

geJirvMlde Bloemen, ^ Vl^^
Koud'

(8) Hoefblad met een getopte Bloemtros en viir.

minige naakte Frouwelyke Blommetjes» \vife«-

Cp)

(7) Tusfilaga Tkyrfo fjftigiato &c. Fl. Lapp. 30 j. Fl,

Cmel. SiJ. II. p. ijo. T. 70. Cacalia tomentofa. C. B.P/«.

ISS. PTodr. 102. SCHEUCHZ. Alp. IJO. T. 18. f. I.

(8) TusfiUgo Ihyjfo fast. &c. H. Cliff, Fl. Snee. &c. R..

lugdi. IJ9. Petafites minor» C. B. Firn. 197* Pet. fl, allia.

II, PEEJL. X, STua.



Samenteelice Kruiden:

ÏV. (9) Hoefblad 7net een langwerpige Bloemtm

^^xx^^' e» zeer mie smakte F'rouwelykje Blomine»

Hoofd- tjes.

STUK,

IX. (10) Hoefblad met een Eyronde Bloemtros ers

ihhlSaF weinige naakte VrQuwelyke Blommetjes*

x/ Niet vreemd is *c , dat deeze Kruiden , die

fodd^biad
de zogenaamde Poddebladen of Dokkebladea

'behooren, in dit Geflagt door Linn^us gc-

fchikt zyn , daar het gemeenfte van dczclven

reeds Tusjilago major heette by de Ouden. Iq

-*£ Hoogduitlch noemt men 'c Pejtilenzwurts

;

alzo men den Wortel van dit Kruid, als tegen .

de Pest zeer dienftig heeft aangemerkt. Hy is

fcherp en bitter Kruiderig , van eene verwar-

mende, zwcetdryvcnde hoedanigheid , en by dc

Landlieden veel in gebruik tegen Ziekten van het.

Vee en den Hoest der Paarden. Hierom noemt

men het Kruid, in Hoogdtrifch , ook Ros[pap-

pel. In Engeland wordt het Butterburri geheten

en in 't Fnn^ch Petajits of Herhe aux Teigneux;

dewyl het poeijer van den Wortel allerley loo-

pende Verzweeringen , fommig Schurft en Kraau-

wagie, door opftrooijinge geneest.

10) Tatfilai^o Thyrfo ovato &c. Mat. Mei, 350. GoKt.

r«. *19. B.. Lufftb. 159. F/. Succ. 685, 74Ö. Dalib. Td'

. Tasülago major. CAm. Epit. /pi, PetaCfes inai*i!

vulgaiü. C. B. Tin, IS7» LOB. /f. Spr,
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In de Noordelykc en middelfle deelen van iv;

Europa , als ook ia Rusland en Siberië , komt ^^^^'^^

dit Kruid, met de gemelde veranderingen , voor. EIoofd^

In de eerfte plaats heeft het de algemeene ei-

genfchap, in het Hoefblad wereldkundig, van^^^/,y?™^^

Bloemftengen te fchieten , terwyl de Bladen

nog zeer klein zyn, of beginnen uit te fpruiten»

Ten anderen komen die overeen in de ontzag-

lyke grootte der Bladen , welke van de grootftea

onzes Lands zyn. Inde Haarlemmer -Hout, en

daar omftreeks , vindt men zodanige Planten ,

ook elders in ons Land groeijende , met Bla-

den van twee of drie Voeten breed. Men
onderfcheidtze van de Klisfen door de rondheid

der Bladen , die byna Hartvormig zyn , aan den

rand met eenige punten , fomtyds hoekiger

,

gelyk in het Witbloemige , als ook in die

Soort, .welke den bynaam van Koud draagt; bo-

ven groen , van onderen witachtig en zagt op

gevoel. Deeze Bladen, aan (lukken gefneeden

zynde , worden van het Vee, als het geen Gras

heeft, niet verfmaad.

Het voornaame verfchil deezer vier Soorteo

beftaat in de Bloemen. Allen geeven zy een

Bloemfteng , van aanmerkelyke hoogte en dik-

te, welke getrost is of geaaird, maar in fom-

migen meer getopt of puntiger naar boven , in

anderen ronder of ovaal. Dit maakt het eenige

verfchil niet uit. De eerfte , die op de Bergen

van Switzerland, Lapland en Siberië groeit,

heeft volgens den Ridder de Bloemen geftraald,

en
U, Deel, x, stok,
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IV, en GMELirr beeldtze dus af,, vindende in

^^xxT^ ééne Bloem veertig cweeflagtige eö tiegen Vrou-

Hoofd- vvelyke Tongblommetjes aan den omtrek. Hal-

LER, daarentegen, zegt i dat 'er geen GeJlraaU

^pSwyvïde PetafJes in Switzerland groeije Het ge-

meene Hoefblad , dat hy ook onder den Geflagc-

naam van Petafites betrekt ^ wordtin deezen

zekerlyk door hem uitgezonderd. Want in dat

Geflagt Afdeelingen gemaakt hebbende ^ waar

van de eerfte alle Bloemen Tweeflagtig; de

tweede Vrouwelyke Blommetjes aan den om-

trek; dc derde Geftraalde Bloemea hebben zou>

fielt hy de gewoone Petajites als een voorbeeld

van het eerfte , en óe 'TusJilago als van het laat-

üe voor ; betrekkende tot de middelfte Afdee-

ling het WitbloemigCi het Bafterdeen het AI-

pifche Hoefblad, voorgemeld. Voor het Koude

brengt hy eene Soort ter baan , welke in het

gemelde opzigt zou verlchillen. In de laatftê

Soort , die paarfchachtige Bloemen heeft, zou

dc jonge HeerLiNN^us twee of drie Vrou-

welyke witte Tongblommetjes hebben waarge*

Eomen.

S E N E c I O. Kruiskruid.

Dit Gefligt heeft èen naakten Stoel, ecfl

eenvoudig of ongeftamd Zaadkuifje; een Rol-

ronden Kelk, met een onder- Kelkje , welks

Schubben aan 't end als verfchroeid zyn* De

() Radiatum ïetaCtem ros nuiimnhabcmus. Hih.i&inat,
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Dfe veertig of een- enveertig Soorten van het- IV.

zelve zyn door den Ridder in vier Afdeelingen xxf^
gebragt, naar dat zy de Bloemen of ongeftraald , Hoofd-

of gedraald, met een omgeboogcn of uitge-*^^»

breiden Krans, en wel met Vind eelige of onver-

deelde Bladen hebben. Dus

A* Met ongeftraalde Bloemen.

(i) Kruiskruid mt naakte Bloemen, de Steng
^^^J;^.^

omvattende gefcheurde Bladen en een opge' rad/oUus.

'

regte Kruidige Steng. kiSdiit"*

In Noord- Amerika komt deeze voor, die een

Jaarlyks Gewas is , in de Europifche Tuinen

overgebragt , dat zeer hoog groeit en Bladen

heeft als die van 't Haviks- of Mottenkruid

,

welke als met hoeken uitgefcheurd zyn. De
Bloemen zyn bleek met een zeer kort Straal-

krans] e.

(a) Kruiskruid met naakte Bloemn , Licrach. u.

tige ruige Bladen , de bovenjlen Lancet '^Y^^^^*^
vormig met Tanden,

(3) Kruiskruid met naakte Bloemen y Lancet-

vor'Pjrfi'ifo-

(1) Smci« Coiollisnudii, Fol. amplexicaulibus &c. Syfl,^^'^^^^

Nat. XII. Gen. 9Si. P'eg, XIII. p. 629. Mmt. 469-

CUg, 406. R. Lnih.itz. Sen. Amciicanus altisfimm,

lüatc f. Hieiacü folio. Hgaw. Pat. T. P««. Pini'

(!) StwciaCor. 1
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vormige onverdeelde Bladen , dis aaü dm
voet een weinig getand zyn*

C4) Kruiskruid met naakte Bloemen ^ Lierach

tige van onderen Wollige Bladen, eenbloe'

,^
mge Bloemjteelen en Elsvormigs Schubben.

Aan de Kaap der Goede Hope zyn deez©

drie gevonden , die allen ongeflraalde Bloemen

hebben , in de eerfte paarfch. De laatfte heeft

de Takken ook Wollig en Roedswyze , de

Bloemfteeltjes Schubbig bezet met fpitfe Blaad-

jes. Breyn beeldt de eerlle af, doch zonder

de Lierachtige onder - Bladen. De bovenften

zyn, gelyk uit rayn Exemplaar met zync Fi*

guur overeenkomftig blykt, niet eenvoudig ge-

tand 3 maar Vinswyze gcfchaard met Tandjes.

(5) Kraiskruid met naakte Bloemen , de Bk'
^' den Lmcetvormig getand en ruuw ; de

e.
I Bloemtakjes wyd gemikt.

In China nam de Heer Os deck deezevpaar,

die een opgeregte Steng hadt van anderhalf Voet

hoogte. Men noemtze op Java Tjonge t ha-

tende het Sap, uit de Bladen gedrukt, tegen

Oorpyn, in de Ooren druipen»

(6)

Sy/l. Net. BURM. Fi. J
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(6) Kruiskruid met naakte Bloemen tn een by-

na naakte zeer lange Blocmjleng, 'xxf^
UoorD-

De Wortel van deeze , by Madrafs grocijen- s^uff.

de Soort, werdt aldaar Radix China genoemd

en was ook van goede uitwerking bevonden , P/e'^'^o-

tot vcrzagting van de Borst. Dat bet echter de uafter<J«

echte Wortel van dieii naam niet zy , die van ^'""^

een gedoomde Struik- Winde komt , is blyk-

baar*v Nog valt 'er in de Westindiën een Wor- zie oi»

tel, welken men Bafterd- China tytelt , ook
J!;.i5k,^u,

van deezen verfchillende f. Het Kruid heeft 301.

inderdaad Wortelbladcn als de Raapcn , doch Jg^^gf*

veel kleiner , en ecnen knobbeligcn Wortel.

Het groeit ook op Java en wordt 'er Tigelkio ge-

heten.

(7) Kruiskruid met naakte Bloemen , Vinswys*

uitgelioekte , de Vteng omvatunde Bladen f^uigarh.

en verfprdde Bloemen,
Gerac;a.

Dit Kruid , dea Ouden bekend , hecfc den

La.

f-Ê) SftKCü Cor- lïud. Scapo Tabnudo longiiSmo. Lugik.

{-j) Stnecio Cor. nud. Fol. pinnato - finuatfs Sec. Gort.

Büi. 240. ICBAM. Audr. 248. H, Sute^ N. Syo, 747. GotJA»

Mmtp. 459. R. Liigdh. iÉ5. Senedo mmor vu'gaus. C. B.

ru'D miaus. Lob. /c. la,'. Eri^eron laiam. D01. P wor.

Cs
U, OUI., X. STUK.
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iV. Latynfchen naam Senecio , met den Griekfchen

^xxf" Erigeron overcenkomftig , daar van bekomen,
HooïD- dat men byna altoos gryze Kopjes aan hetzelve

""^
«

^^^^^^ ^^^^ geheel Europa , zo op

r2S>»f woefle plaatfèn , als op Akkers en in Tuinen,

alwaar het een laftig Onkruid is , doordien het

,

byna eer men 'er om denkt, zyn Pluizig Zaad

verfpreidt. Het vak ook op Ysland. De Fran-

fchen roemen het Senefon , de Engelfchen

Groundfell , de Duitfchers Kreutsimrtz of

Crundkraut , waar mede onze benaamingen van

Kruiskruid cn Grindkruid inltemmen.

Dit Kruid komt, naar den Grond , wat groo-

ter of wat kleiner voor, gclyk de meefte Plan«

ten , doch vak gemeenlyk omtrent een Voet

hoog, Üc geihlte is genoegzaam bekend , de-

wyl men het aan 't Pluimgedierte tot vcrfris-

fching geeft. Het is verkoelende en ccnigszins

Zoutig van Smaak , wordende uitwendig met

vrugt in Pappen gelegd op hitzige Gezwellen,

en op Wonden der Zenuwachtige dcelen. Een

Fap van het geroofte Kruid, op de Maag aan-

gevoegd , zou braaking verwekt en daar door

de Koorts genezen hebben. Het dient ook in

Gorgeldranken voor Keelkwaalen en het Sap

verdr^ft de Wormen , zo in Paarden als io

Menfchen. Tegen de Stuipjes der Kinderen ,

die uit Buikpyn omftaan, hebben fommigenhet

gebruikt. Het komt, voor 't overige, in krag-

ten byna met het Paardebloem - Kruid overeen

»

en hiertitn vindt men 'c ook tegen Verftoppiö-
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gen in de Lever en andere Ongemakken , aan- nr;

gepreezen Afdeei^

B, Met gedraalde Bloemen, de Straalkrans ^^^^^""^^

omgeflagen hebbende.
v,'^.

(8^ Kruiskruid met mgeboogen Bloemkrans i^^^fir^-

de Bladen ongejieeld en uitgehoekt ; de

Kelken KegeWormig , met de kleine Schub-

betjes gaaf,

(9) Kruiskruid met vmgeb BI de Steng «w- ir.

vattende uitgeJioekte Bidden ; de kkinef^Yftilcu]

Kelkfchubbetjes geJieel en gefchroeid.

Uit Egypte zoude deczc beiden » die men als

Zaayplanten in de EuTOpifclie Tuinen gehad

heeft , afkomftig te zyn. De eerllc hadt zeer

koTte Straalblommccjes.

(10) Kruiskruid met omgch. BI. de Steng om- x.

vattende Lancetvormige getande Bladen ; de i^^^^,
Heine Kelkfchubbetjes zeer kort en gaaf, "g-

(li)

f») B.OTTY, Mat. M(d. m.
• {%) Senecio Cordl. icvoluti» , Pol. fesfH* finandi 8cc. H.

fin. petiolatis &c. R. Lu^db. i6i. Jacobxa ^gyptia. Vaill.

(9) S*r.ech Cot. icT. Fol. amplex'tcaulibai icc. H, Upt,

Jacob. -Cgyptia flore minore. Vaill. IHi.

{10) Smec'to Cor. rev. Fol. amplexk. Lanceal. dcntatil

&c. Sta. Fol. finuatij, &c R. Lugdb, i6j 7

Ss a
W. Dlll., X, 5TUB.
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IV- (li) Kruiskruid met omgeboogen Bloemkrans;

^
XX.^' J5 Steng omvattende Bladen ; de Kelkfchub-

Hoofd- hen verfchroeid en gefcheurd.

ITÜK,

!xi. Decze beiden hadden haare afkomst uit Span-

trfS!" j^' terde zyn de Bladen uitgchoekt, in

Driekwab de andere drickwabbig gefnipperd. Het zynme-

de Jaarlykfe Planten
, gelyk aKe de volgende

van deeze Afdeeiing.

xiT. (i2) Kruiskruid met omgeb. BL de Bladen

tyïïerfg^'
Lymerig Fïndeelig; de KelkfcJmbben los,

van langte als het Bloevikasje*

• Dit Stinkend Kruiskruid vindt men op Muu»

ren. Daken, ïn de Steden en ten platten Lan-

de , als ook op Gebergten en aan de Zeekuflcn

hier en daar , door geheel Enropa. Hier komt

het aan den Diemcrdyk , buiten de Stad, en

elders op Moeraslige plaatfen voor. Tn Switzer-

iand groeit het in Hakbosfchen , voornaamelyk

op de Perken der Kolenbranderen ,
volgens

H ALLER. Het heefteen Steng, zegt hy, van

twee Ellen hoogte , die Takkig is, en Vettig

rifidis &c. GORT. Belg.
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gclyk de geheele Plant : de Bladen zyn met IV.

halfvinnige Vinnetjes gevind; de Bloemen geel ^^JJf^'
met den Kelk- rui^' ?.n de cmgeboj^en Sc. ral- Hoofd»

blommetjes drietandig. D i l l e n i u s nam waar ,5- uk.

dat op dorre plaatfcn de Stengen maar één of^^^J^^^j^

anderhalven Veer, op vette Gronden meer dan

een EUc hoog zyn. Hy is over deeze Plant zeer

brecdvotri;^ , welke zig door de grootte , de

wolligheid , kleverigheid en den ftank der Bla-

den , van het gewoone Kruij^kruid onderfclieidc.

Hy beweert, dat dezelve het Ecrfte Kruiskruid

van DoDONéDs zy, *c welk die Autheur ook

ruig en zwaar van Reuk zegt te zyn ; doch het

Tweede Wollige Kruiskruid van L o b e l achc

hy eer tot de volgende Soort te behooren. 'tis

niettemin een en de zelfde Afbeelding, gelyk

hy zelf erkent. Ook verftaa ik niet, hoede

Bladen daar te breed aan 't end kunnen zyn.

Misfchien heeft hy het ecrftc Erigeron van Lo-

BEL op *t oog gehad, die zcitt , dat men het

veel in Brabant en by Doornik vinde. Zyii

dit ook de Scïiaapenpootjes der Maastrichtenaa-

ren?(*>

(13) Kruiskruid met omgeK BI. de Bladen xrir.

BcsJchig,

(•) Gort. Bilg> p. 240.

(13) Se>iecio Cor. re/oL Fol. pinnasifidiï dentatis

GOUAN Mon^p. 459- Senecio FüI. pinnatifidis dent. &c. ƒ•/.

177. T.

II. D££L
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IV. Findeelig met Tandjes ; de Steng opge-

^«f- regt.getuild.

3 TUK.
'

Zeer fraay is deeze by R u p p i u s afgebeeld

,

Overtollige i^ooY den Hcep Halier, die aanmerkt, dat

^"'"^^""Ray dit Onkruid ten onregte ovcrblyvend

noeme , daar het een Jaarlykfch Gewas is. Het

groeit in Hakbosfchen der Noordelyke deelen

van Europa , gelyk de Ridder zegt , niet alleen,

maar ook ia Provence , Languedok en Duitfch-

land. H A L L E R vermoedt , dat het een Bas-

terd - Plant en als een middelflag tusfchen het

Lymerig en Gewoone Kruiskruid zou kuDcea

zyn. Meest verfchilt het door de kleinte zyner

Bloemen, hi n ta mvs merkt aan , dat het ia

Sweeden alleen voorkomt op den Grond van af'

gebrande Dcsfchen en gemeen is in Smaland

,

daar het Lymerige Stinkende nog niet was waai-

genomen. Dit laatfle, zegt zyn Ed., groeit te

Stokholm cn Gotbenburg op de Straaten. De

Wolligheid der Bladen onderfchcidt het Bos-

fchige ook van het Gewoone zeer.

XIV. C14) Kruiskruid met omgeh. BI, de Binden

Lierachtig uitgehoekt y Jlomp ,
gejieeld'.d»

Steng ruig*

Van een Berg op Sicilië fchynt deeze defl

(14) Stntih Cot rcvol. Fol. Lyratis , fnuatls Sec. J3C<*«

naomana Sen» pallido porvo Fiore. Barb. Ic. -tol. p. lo"'

; alteia &c. »Aj. SapfL 175.
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bynaam te hebbcD » hoewel zy ook op de Py- iv,

rcneen en in Spanje groeit. Zy heeft , volgens
^''JJ*''»

ALTSTROEMERjde gcflahc van het Gemee- hoofd-

ne Kruiskruid , maar de Bladen zyn grootcr,fi'^UR»

flomper , gulpswys' uitgehoekt , onverdeeld

;

de Steng zeer ruig , de Steeltjes Lymerig , de
"'' '^

"**

Bloemen eenzaam ; de Kelkpuntjes niet ver-

fchroeid. Die van R a y hadt een breede Bloem-

krans en de Bladen gefcheurd. Zo komen zy

ook voor in de Afbeelding van Barrelier,
by wien gezegd wordt , dat de Bloemen bleek

en klein zyn , en dat de Plant ftinkt , hebbende

een onaangenaamen Salpeterigen Smaak.

Kruiskruid viet omgeb» BI de Steng xv.

omvattende Bladen , «fe Lancctvormig gf'Zu!,

Jlomp, getand Z'^^n en onverdeeld. zecgtocn.

(lö^ Kruiskruid met omgeb, BI de Bladert xvr.

Eyrond , ge(ieeld , getand , met Puijiige SScl£*
BolbeltjcT.

Deeze beiden zyn uit Egypte afkomftig. De
eerfte, geheel ruigacbtig Afchgraauw, heeft Bla-

den als het Hertshoorn - Kruid: de andere heeft

de Bladen van onderen Bloedrood. Het is een

Hnai-

(ss) Semcio Cor. rcvol. Fol. aroplexïcauli'nis &c. R.

Lugih, I64. Jacobia -Egyptia nnnua CoronopI foüo glauco.

TAiLL. 1720. Jacobia ^Egyptia &c. Boerh. Luf^di, I. p. 99.

<i6} SenHto Cor. levol. Fol. ovatis Petiobtis dcntatis pu-

Cu!ato. Varicofis. LlNN. Fil. Dee. I. p. 9. T. f.

Ss4
II. DUL. Z» StUX.
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iv: Haairig Plant.fe van een Handbreed hoog, ui:
AF^REL.

^.^^^ Upfalfche Tuin geteeld , dat de

Hoofd- pT)^e Heer LrNN/EUs heefc in A'fbeeMing
STUK. gebragt en befchreeven.

Keeiviyve- ^ ^/j^,^ gcftraaldc Blocmeo ; de Straalkrans

uitgebreid, en Vindeelige Bladen,

xvtT. (!7) Kruiskruid met gejiraalde Bloemen ; de

liafutuu Bladjieelen omvattende , de Bloemjleelen-

piekbU- driemaal langer dan het Blad ; de Bladen

Vindeelig uitgehoekt.

Met Stengetj£S,dtX)rgaans van anderhalf Voet

hoogte , verlcheide uit éénen Wortel voortko-

mende , fchoot- dit Kruid in de Kkbamfche

Tuin op, hebbende Bladen byna als "die vaa

't Aspleiiium , mee Piekswyze Vinnetjes. De-

wyl h^t in de Zomer bloeit en ia de open Lugc

overblyft , oordeelde D i l L e k i u s ^ dat het uit

de Noordelyke deeren van Afrika afkomüig

zy. De Heer N. L. Burmannus , niette-

min, telt het onder dc Kaapfe Planten*

rciii. OÖ) Kruiökruid met gejlr, BI de Bladfieekn

'"'Sr"'*
Wortel gewold ; de Bladen ge-

diaagend. fchoard \ de Stengen geheel enhld , met

zydelingfe ongejieelde Bloemen.



B B E Y N melde wel van een Haairige ruigte IV,

en Wolligheid , doch van geene Worcelbladen ^^'St!''

in deeze Plant , die van de Oostkust aer ZuiJe^ Hoofd-

lyke declen van Afrika afkomltig was. 'tSchynt*J^'^'^.^

dat zy ook aan de Kaap groeije. De Bloemen n.pe^fi'ua.

zyn Violet geftraald , waar door zy van de voor-

gaande Soort, die de Straalkrans geel heeft, in

deeerfle opilag onderfcheiden wordt. Ook heeft

zy de Êloemcn op een zonderlinge manier ge-

kelkc, hebbende de onder- Kelkjes als verdub-

beld en in malkander gedoken.

(19) Krniskruid mét gejlr. BI, de Bladen egaal xix.

VindeeÜg , teer uitgebreid , met een ivr-

dikten omgekromden rand.

Een zeer ficrlyke Plant , met paarfch ge-

üraalde Bloemen , van de Kaap afkomftig, maakt

deeze in de Tuinen uit. Wat de onder - Kelk-

jes aanga-ït , verfchilt zy ongemeen van de voor-

gaande , alzo dczelven zeer klein zyn. Men
vindtze Heefterig en grooter, dan de Kruidige

Jaarlykfe , doch zo 't fchynt daar van gefproo-

tcp ^ zo de Ridder oordeelt.

rpurco Sec VoiCK, 1

II. DïïL. X. STUK.
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IV. f20) Kruiskruid met gejir, BL die langer dan

Opdeel. ^ j^^if, gn onverdeeld; de Bladen Fin-

HooFD^ deelig met de Slippen Liniaal en van eU

STUK. kander cfjiandig.

f^fZus.
ByzODders vind ik van deeze niet aangetc-

sioidig. kend , dan dat zy mooglyk in de Zuidelyke dee«

len van Europa groeije. Dilleniüs hadt-

ze , Schriftelyk, Jacobsa met gefnipperdeBJa»

den, den Reuk van Reinevaren hebbende, ge-

XXI. (ii) Kruiskruid met gejlr. BI. Vindeelige ge'

'iJtf*^^"'
^^^^^ eenigermaate ruige Bladen en opgC'

^Rakct. regte Stengen,

xxu. (ai) Kruiskruid met geJlr. BI. de Bladen we*

^Ctyt!'
derzyds Wollig , eenigermaate gevind en

ftomp; de Bloemtros rondachtig.

linnatifidis , Liciniis Lanceoia:is diftanti'^us. H. U(n. 3-

acobata la-.niat.'s rc'üs , Tanaceti odore. Dill. jMif,

(ii) Sentcio Cor. rad» Fol. pinnarifidis &c. Fl. Stéte,

ï. 7^0. Jacobaca Scanorenfis. It. Scnn. 225. Smccio Jac(

(ai) Sent'J» Cor. rad. Fol. utrinqtie tomcntoffs Re

GoüAW Min/p. 440. CliryDiuhemum Alpinum primum,

CLUS. Hift. I. p. 3 3J. Pcnn. T- 565. Jacobia Alp. incsni

minor. BAHR. Ie. z6x. BQCC. II, p. «©. T. t, PLO*.
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f23) Kruiskruid met gejir» BI de Bladen IV.

J^inswys' veeldeelig , Liniaal ,kaal enfpits; '^'xx^'
met tweebloemige Bloemfieelen^ fioorii;

Ik kan niet anders zien , of de twee laatftcn , xxin.

die op de Gebergten van Ooftenryk , Sv/it- jitZarj,

zerland en de Pyreneen voorkomen , zyn door
^'^"J*^

Hall ER als Verfcheidenheden van het ge-biadi.T,

meene Sc. jakobs • Kruid aangemerkt , 't weikin.

de verdeeli"Dp;en zyner Bladen uitermaate fpeelt,

vVat de eerUc aangaat , die Raketbladig is ge-

bynaamdjdeeze verliest, inde Tuinen gekweekt

zynde , haare gryzc Wolligheid, zegt LiN-
hJEüs, LoBELzcgt, dat dezelve in Zeeland

zeer genicen is op de Velden , tusfchcn Mid-

delburg en Arnetnuiden , zynde in allen deelc

wat grooter en zagter dan het gemecne St. Ja-

Icobs Kruid. Zou het ook die Verfcheidenheid

kunnen zyn , waar van de Heer deGorter
fpreekt (*). Toua^'EFOuT evenwel , die het

gemeeneSt. Jakobs Kruid, met Bladen als van

de

fij) StKHta Cor. rad, FoL pinirtto - «laltifidis Linearibus

&c. GOOAM Mon/p. 44*. JACQ. riW. 288. Senccio foliis

decompofitis. GuiTT. Stamp. iCo. Chryiauih. Alp. Clus,

Hifi \. p 3S3. PanK. T. p. ;s;7 Pl' K Alm. 154-

(*> Flor. Belg. p 241. Hoewel ik niet 7.fe , dat BoER-

BA AVE anders dan het Gefreene opgeeft , hetrekkcnde daar

toe , ten onregte , het Eri^erum maju^ , noD welk het Stin-

kende Kruiskniid i$ , hfer voor befchieevcn, en het zelfde

Kruid nog ceos voorftellende onc'er den naara van Jaethta ,

p. 99.

II. DB£L« Z. StUK«
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IV. de Rakette gefnipperd , omflandig bcfchryft

,

^^xx.^*" naauwlyks gelooven, dat hetztive gecnby

Hoofd- zonderc Soort zoü zyh (*)
«TUK.

XXIV. C24) Krui.^kruid met gejlt\ BU alle Bladen

Canalnf^t. dubbcld Liniaal gevind en gctuilde Bloem*

diafch^"
Jteslen hebbende.

In de laatRc Avcroonbhdige zyn alleenlyk

de WorCL^lWadcn dubbcld, dj StcD^V^:)Iadcn en-

keld Vindeolig : de Bloem (teel cjes ruigachtig,

drie of vier in getal, dikwils tweeblocmig. Dus

vcrfchilt tlnn dnar van dccze Noord Amerikaan-

fchc , die 7.0 de Sten^ als Wonelbladendub-

beld , en de bovenden alleen enkcld Vindeclig

heefr. De Bloeimail is getopt en geel, met ros-

achtige Kelken.

xxv.^ (aj) Kruiskruid met geflr, BU de Bladeit

sttjdkoijs Finswyze Lierachtig , de Slippen in Slip'

jes verdeeld : de Steng overend Jlaande.

lierlar, env. Paris. p. 177-

fz4> Beiucio Ccr. r^d Fol. omnibus bipinnatls Lineari-

biis , Pedunc. Coryaibofis. Jacobia CliaeiophyUi foliis Maria-

na. PLUK. Mant, 107.

Suec. 68S,7JI. DAIIB. Parif r,,y. GouAM Mm/p,44°'

1L. Lu(di. 164. N. 7. Jacobia vuig. laciniata. C. B. ^»'»'

m. Jacobaa. Dod. Pempt. 642. Jacobaui, senecio & Herba

St. jacobi. Lob. Ic. zij. ^. Jacobs vu'gixis flotc nufio-

K&J. Angl, II. 8i,
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fchen, doch meest op vogdge Weidlanden, dit ïVd

Kruid voor, dat, ik weet niet om welke rcdeo, ^^JJf^'
by de Duitfchcrs den naam van St, Jacobs- Hoofd-

Kruid, of St. Jakohs Bloemen gekreegen lieefc,"UK.

dat in demeefte Taaien is overgegaan. De Kn- J^^JjI^^^'J^"*

gelfchen , evenwel , noemen bet , wegens de

gefnipperde Bladen , Ragwort, Alom komt het

met geüraalde Bloemen voor, doch op Zandi-

ge plaatfen der Nederlanden docrgaans onge-

llraald, zegt LiwNiEUs, jn Swecden zyn de

Bloemen altyd gellraald , en in Switzerland ko-

men zy zeldzaam zonder Straaïblommetjes voor,

wier getal omtrent een dozyn is , geel , aan *c

end drietandig, zo Hall er aanmerkt. Ik

heb het, in onze Weiden, altoos j_;c(lraaid ge-

vonden. De Steng wordt wel een Elle hotig,.

doch blyft ook laager. De Bladen zyn van bo-

ven groen en glad , van onderen wat Wollig en

door verfcheide fnipperingen op byzondere ma-

nieren verdeeld, zo dat zy nu ccrs naar die van

Radyzen, fomtyds naar die van Rakette of ook

van Byvoet eenigszins gelyken, en, dewyl zy

ook wel grysachtig voorkomen , zo vindt men

het Kruid wel eens ArUmiJia alba, in 't Franfch

Armoife blanche , by de Kruidkundigen gety-

teld.

Dit Kruid is bitter , fcherp , en eenigszics

famentrekkende van Smaak , doch heeft geen

byzondeten Reuk. Sommigen hebben het tegen

Keelziekten, de Roos. en Buikloop, aangepree-

zen. In Sweeden worde 'er mede groeDgevenvdj

maar
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Umbel.

IV* maar dit is een Kleur, die in deZon geen ftand

S?^* houdt.

STUK» (aó) Kruiskruid met gejlr. BI. en gekartelde

xxvr. Bladen , de onder/ten Hartvormiggefteeli ,

Aureuu ^« bovenften Lierachtig Findeelig*

kleurig. Op vogcige belommerde plaatfen, in Virgi-

nie en KaroJina, groeit deeze, die naar het ge-

woone St, Jakobs Kruid veel gelykt. De Bloe-

men zyn Goudkleurig , de Bladen wat Wolüg.
Het heeft een kleinen bruin rooden Wortel,
van eenen aangenaamen Reuk.

(27) Kruiskruid met geftr. BI, , de Bladen

Liniaal Findeelig met Tandjes-, de Slippen

ver van elkander.

Ik heb de bepaaling niet beter te regt kunnen
brengen van dit Kaapfe Kruid , dat Berg 1 us
onder den naam van DraadWai^ voorftelt. Lw-
mjEVs zegt, dat het een Steng van twee Voeten
heeft; de Bladen Liniaal, eenigermaategevind,

met de Vinnen ver van elkander , Lioiaal en

lang, de Bloemen paarfch geftraald. Bergius

geeft

s Lmearibos, ToU pinnato-

t vEthiopica angnftis et prz-
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geeft 'er Bladen aan , die Liniaal - Elsvormig iv;

zyn» meer dan drie Duimen lang, glad, onge-'^'JJ"^

fteeld, digt aan elkander, de bovenden yler en Hoof'im

aan den vocc getand. De Pluim , zegt hy , be-
8^^'^-

Itaat uit ongevaar negen groote Bloemen , met j^^^^'L^'a?

Elsvormigc Blikjes , over de Steeltjes verfpreid,

die naar boven langs hoe korter worden. De
Bloem is in 't midden geel , mee paarfche Scraa-

ie::. ik heb een Exemplaar, dat , wat het Bloera-

kroontje aanbelangt, wei totdecze Soort fchynt

te behooren , doch mooglyk van beiden zo veel

verfchilt , als deeze twee van elkander (*).

D. Met geftraalde Bloemen, de Straalkrans

uitgebreid , de Bladen onverdeeld hebbende.

(28) Kruiskruid met gefir. BL de Bladen Li. xxvm.

niaal efenrandig ^ de Bloemtuil eeniger' Lh^fllHu

maate gefchubd ; de Steng Kruidig,
J'g^^'*'^^*'

In Spanje en Italië groeit deeze Soort , die

naar het VJafchkruid gelykt. Zy heeft de Steng

een Elle hoog, rond en Houtig , zegt Baühi-
Nus , met Takjes gearmd , wier toppen geele

Bloe-

(•) Met dee^e Soort zou ook die Kaapfe uit den Leldfcn

van Cbrjfieoma, opzync Pl. XXXIX. afbeeldt , kunnen fttoo-

ken , indieri dezelve geen ongettraalde Bloemen had.

(28) Ser.ecio Cor. rad. Fol. Linear. integeirirois 3cc. H,

Oif, 4.10. LinariJe Aure« affiais. C. B. Pit^ lU. Prtdr,

207. Jacobza Linifolu Hisp. 8c Italica. BOCC. Mhi, II. p»

•o. T. 4S. BA«R. Ie, 80X. 97,

ü, DUL. X. STOX»
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IV, Bloemen, als die van 't Kruiskruid , draagen;

If^'^Q Bladen zyn lang en fmal , als die van 'c

Hoofd. Groote Kali. De Afbeelding van Barre-

. LIER heeft maar weinige Bloemen op een Sten-

v^efl'yvf' getjc. De Heer N. L. Burmannus telc

decze Soort onder de Kaaplc Planten. Ik heb

'er zodanig eene, die vry veel gelykt, met dea

Wortel daar aan, ongevaar een Voet hoog,

draagende ook maar drie of vier Bloemen op

een Stcngetje, doch dezelvcn zyn ongeftraald,

Jixix. (19) Krui^kruid inet geftr. BI. de Bladen De-

pfu^/us. genvormig » /pits Zaagtandig , van onde-

Moeras- re» eenigermaate ruig , met een geftrekte

Steng.

In Moerasfen aan de Zeekust van SwcedeO,

als ook in onze Provinciën en elders wordt dit

Kruid gevonden , dat in Rusland en Siberië vry

gemeen is. Men vindt het in Rietbosfchen co

vogtige Weiden inSwitzerland, meteen Steng

van twee tot vyf Voeten hoog , niet Takkig»

maar aan 't end met Bloemen gekroond , van

twee Duimen breedte , door de langte der

Tongblommetjes , die aan de tippen ingefnee-
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den zyn. De BladeO heeft het zeer lang en IV;

Tmal , Lancetvormig en fpits getand.
^^ix^*^

C30) Krüiskruid met gejlr. BI. agt in getal;^^jll°'

de Bladen Lancetvormig, duhbekl getand » xxt.

vjin onderen Pluizig; 'de Steng takkig.
f^^'/f;,^*'

(31) Krüiskruid met gsjif. BU die een Tuil xx^if'

maaken; de Bladen Lancetvormig Zang-

tandig , eenigermaate glad,
'PcT'

(22} Krüiskruid met gefir. ÉL die een Tuil xxxu.

maaken; de Bladen byna afloopende , kaal , wont-

Lancetvormig met kleine Tandjes ; de bo-

yenjlen allengs varkkinende.

Deeze drie , welke men in de Bdsfchen del*

Gebergten van de tniddelfte en Zuidelyke dee-

len van Europa hier en daar aantreft, gclykcn

iiaar elkander veel. Zy loopen uit op dat Kruid ^

go Sarrttcnici. DOD. Fempt. 14I. Virga Autea anguftif. fet-

rata. C. B. Fin. 268.

(3;) Sinttio Cor» rad. Flor. Cor. FoL fubdecurr. &>. Ja<;(^.

yind. 15;. GoUAN Monfp. ^o. Solidigo Caule fimplici tcc,

li. Cliff. 4JO. Virga Autea mijor. f. Doria. C. D. FtK. -.69.

confer. Dotia Oiientalij Liraonii folio, DitiC. Eiti» T. i..

f. ixs.

Tc
ÏI. DllU ^UKi
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IV. welk men Heidenfch Wondkruid phgt te noé»

^XX.*"
Doria^ als Guldenkruid ^ wegeos de

Hoofd- ongemeene kragten ^ die in Wondhceling aac

STUK. »t zelve toegefchreevcn werden. Het wordt

v^ilfvf'
^^^^"^ Gulden Roeden geteld, we-

gens zyne geele getuilde Bloemen , die op 't

end der Takken vergaard en gaotfch niet groot

zyn. Het madct een Steng van meer dan eens

Mans langce hoog, met Zaagtandige Bladen

van eene Lancetvcrmige figuur, die in het Sar-

rafynfchc brecdcr en groocer zyn , en dus bly-

ven tot aan de Tros , daar isy in de laatfte Soort

aanmerkelyk verkleioen. De Heer BurmaN
betrekt deeze , in 't byzonder de Oojlerfche of

Levant/che Dma met Limofin^ruifis ' Bladen

,

van D i L L E N I u s , tot de Ka^pfe Planten.

zrxni. (33) Kruiskruid rr.et gejir. BI de Sleng eii'

n'^'oni- verdeeld byna eenbloemig ; de Bladen ge-

'
E^'nbicc-

^'^^^ Zaagtandig
:
de Wortelbladen Ey'

mig. rond , van onderen ruig.

m
(33) StHscio Cor. rad. Caule indivlfo fu^i . uuifloro

GOUAN Monsp, 441. GER. Prev, 196. T. 7. Solkiago DO-

lonicum Sp. Plant. I. p. ggo. Doronicum Fol. Lanceolatis

&c. R. I.ugdi. I60. Doron. Auftr. piimutn. Clüs,

Si9' T. 518. Dor, Fol. oblongo - Lanceolatis ferrati*-

JAOHH. Dar, integro & cxasfo Hieracii folio. MAGW. /^e**?'

*J>I. y. Dor. Fol. hmcdQl, dentic. &c R. Ugdi. 160, Dou

ttclv. incanum. C B. Pin. 135. Prcdr. 97- Tnsfibgo A!P'

ToU oblöngo. C. B. Pin. 197. Prtdr, loi.f. Virga Ai««^

moata»» fcrnw magno flow. c. B, i*/^ xGi*



t)lty in geflalte zeer van dc overige Saortcn I^.^

verfchillend en nader aan het Havikskrüid óf ^^°^^»

nan de Afters komend Plantjes dat zyne Groei- aooio.

plaats insgelyks op de Europifche Alpen heeft

is thans , wegees het önder - Kelkje ^ door ucq
'

Riddet bier t'-huis gebragt. Het heeft de BI.!-

den , nu ronder dan langwerpiger ; dikker

,

(innner 3 kaal of ruig. Dit maakt de gcdagcc

Verfcheidenheden uit , ^yslken de Heer J A c-

9.UI N op de Ooaearykfe Bergen akemaal ge-

zien heeft, doch die de Heer Maller in '"t

hoofdzaaklyke niet allen overecnkomftig oor-

deek (*). Hy fpreekt 'er dus van„

« De Wortel, een dikke knobbsi met Vezc-

j, lep, fchiet een cnlaldc Sfcng, van een Voet

5j of een Elle hoog, iieyig. Wollig, doorgaans

eenbloemig, doch foinryds ook van twee tot

5, zes Bloemen draDgcndc. Dc Lhdcu by den

3, Grond zyn gcllccld
,

foii.tyds byna rond ,

g_elyk op de Bergen van vVaHiTerland , ovaal

j, of Lancctvormig, altoos dik cn Zaagtandig

,

5, uit den aart Wollig, doch foratyds ook vaa

hy boven of aan beide zyden kaal» aan de Steng

3, fmaller en ongedeeld. De Bloem is zeer

3, groot , hoog Oranje , met den Kelk meer

3, uitgebreid en breede reepjes aan den voet ,

jj die Lancëtvormig zyn ; zo dat het de Soli-

(*) Vat-ct3te? ---rcsflvas, f ad e, vidif D. ]Acci"r:,

Cl omnes neg?: convcnite D. Halle.-:. Syji. :uit. T^z- '-'^l'

Tc;
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IV. „ dago naby komt. Ik heb het glad gezien cü

^^?x.^ « VVollig. Het heeft veele breede drietandige

Hoofd. ToDgblommetjes

XXXV. ( s5) Kruiskruid met geftr. BI de Bladen

flSa?' langwerpig , van boven kaal, met Doof-

Levantï. nige Tandjes ver van elkander ; en etiü

Kruidige Steng*

Dit Kruiskruid 5 dat in de Levant zyne Groei-

plaats fchynt te hebben , komt in geftalte over-

een met het Styfbladige ^ zegt Linn^us,
doch is in allen deele veel bekrompener.

KapêH/n. Ik heb dat Kaapfe Kruiskruid, beuevens de
Kaapfch. ^.gy overigen van dit Geflagt,als Heefterigzyn-

dCj reeds te v<)oren befcbrèevena en tevens d6

Afbeelding van een Spatelbladig , uit myne Ver-

zameling , medegedeeld Cf). Ook heb ik vaË

de vier nieuwe Soorten van den Hooglceraaf

BüRMANNus gewag gemaakt, onder welkeii

eene

r) mv. hchc*t. I. p. 19.

(35) ScKecio Cor. nd. FoU obiorgis frdiore defttatij

Solidigo Ifatidis folio. RAJ. Suppl. 177. N. 4«, 58.'

baca Sicula, Cau^e rigido Ramofo &c- Raj. Suppl 172-

49 f Hietaciam Mont. Conyzx f. Dentan* folio. BoCC*

(t) TI. D, VI. Stuk , Wadt. 99. Pt- XXXII. Ik heb het»

zelve SpatelWodig gencemd, om dat de Bladen, aan 't exA

brecder
, agterwaatds verfmallen , en zy verdienen wcezent-

lyk dien naam
, volgens de Phil. Bot. T. 3. f. JOy, hocvrcl
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cene voorkomt , die zyn Ed, Lancetvormig ty- IV.

telt. Jk bezit thans een Tak van de Kaap, met^^^^f^

de Bladen van die gedaante , doch anders ftroo- Hoofd^

kende met de andere van my afgebeeld ; inzon- ^"^^^^

derheid wat dc Tanden aangaat, die alleen in deju^tffiwÜ

uiterfte helft
,
wederzyds vier of vyf, nevens de

fpitfe punt, wyd van elkander voorkomen, ter-

wyl de Bladen byna gedeeld zyn
, ftcvig zon-

der eenige Wolligheid. Ue laogte der grootften

3S ruim twee, de breedte in 't midden een half

JDuim. Zy verfmallen naar beide enden. Aan

den top verdeelt zig de Steng overhoeks in Tak-

jes, die met elkander een Bloemtuil maaken ,

byna waterpas van boven.

Dus is dan dit Kruid , waar van gezegde

Heer twintig Kaapfe Soorten opgeeft, aan de

Kaap veele veranderingen onderhevig. Verfchei*

de Soorten van hetzelve vallen ook in Egypte,

gelyk wy gezien hebben. De Ridder geeft van

daar nog de volgende op , onder den bynaam
yan Arabifch, naamelyk

(4O Kriiiskruid met naakte Bloemen en byna xli.

iuhheld gevinde ge/teelde effene Bladen, J^^^^
Acabifch*.

Dit, zegt zyn Ed., heeft de geftalte van het

St. Jakobs Kruid , de Steng anderhalven Voet

hoog en effen : Bladen byna als van de Water-

Raket en veelbloemige Steeltjes, met Bloemen



gclyk dre van het gemeene Kruiskmid,' éoèft

^ de Kelkpuntjes niet verfchroeid hebbende. Ia

O de Upfalfche Akademie - Tuin het waarge-

nomen.

xiir. (42) Kruiskruid met Lancetvcfrmig Eyronde,

y S^^^^ > gekartelde Bladen en em
lieeiieiig, ^etuUdc Bloemphiim.

De Heer Forskaohl vondej op de Ber-

gen van Arabie , behalve een Lierhladige Sóórt

met draalde B/oemen, een Soort, welke hy

Hadienjïs noemde, Dceze was een verfpreide

Ëeefter van drie Ellen hoogte , met flappe op-

ftainde Stengen en ovethoekfe Bladen , drie

i^uimenlang, fo'mmigèri getand , fqmmigeö ef*

fenrandig. bc Stceïcil üit de boven- Oxelen

maakten met elkander een Tuil , van kleine
^

Bloemfi:eelt](^s met liónc Schubbetjes. De Kelk

hadt een agttandig Eeltig onder - Kelkje, öan;

öen voet , beV'è'ttende veertien twceOagtige ca

vyf Vrouwclyke StraalWommetjes , geel vaa

Kleur.

Aster. Sterrebloem.

De Kenmerken van dit Geflagt, datcwk^a

naakten Stoel en ongeftamd 2^adkurfje heeft, <

beftaan in een gefchubden Kelk , Wiens onder-

fte Schubben uitgebreid zyn , of van de anderen

af-

(^x) üentciê FoliiS Lanceolafo -Ovratis , crasfis glabris,

££nti.ul3tis , Tanicula CorymboTi. fior. JTi^ypt, ^ra-*. ^
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if^^yken , waar door het van de voorige, als iv.

ook dat het meer dan tien Straalen heeft, waar^'JJ*

door het van 't volgende Geflagt verfchilt. Hoofd-

De Heeftcrigen reeds befchreeven hebben-

de*, welke allen Kaapfe zyn , zo komen hier ii. d.

eerst in aanmerking loi**

S* Kruidige met geheele Bladen en naakte

Bioemfteelen.

(S) Sterrebloem met byna Draadachtige Door-

nig kanthaairige Bladen , naakte Bloem" ttneiilt:

Steden en half Kogelronde gelyke Kelken,
"^"^'^

Dit is ook een Kaaps Plantje van een Span

hoog , zeer Takkig , met zeer fmalle , ftyve, korte

ruuwe Blaadjes en lange naakte end - Steeltjes,

hebbende de Straalblommetjes blaauw en kort,

het midden geel. Men vindt de Bloemen by
die van de Kamille, de Bladen by die van den

Tamarifch vergeleeken.'

(6) Sterrebloem met Spatelvormige ftekelige
J^^^^

Bladen , de Wortelbladen ftompide Steng Aipm,

gehiel enkeld en eenbloemig.

{i-^Ajitr Fol. fubfilifotml' UI acu'eato - cillatis &c. Am,

cus. CLUS. Hiji. II. p. ij. /S. After Atticus Alpinus altcf,

C B. Pin. 267. y. Aflet hirfutus Auftr. caiulcus &c. C. 11.

Tt 4

Op

;7. Mant. +71. Afler parvus iEthicpicus Cha-

l. Lanceolatls hirris &c. GouAN Mcnsp, 444.

eoeiulens. C. B. Pin, 167. After 7. Auftiia-
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1^. Op de Gebergten van Ooftenryk, Switzer-

^xx^^' en der Zuidelyke deelen van Europa, vale

HooKii- dit blaauwe Sterrebloem, naauwlyks eenHand«
8TUK.

breed hoog, met twee, zelden dricStengbUad*

Ptiiwy'vt'- ]es volgens Goua n, die het zelfs maar tweef

"y* Duim hoog gezien hadt. Hallrr nam her

eqp Span hoog waar.

(7) Sterrebloem met Lancetvormige , geadef

4e f ruuwg. Bladen , aan 't end Zaagtan-

dig , de Stengen geftreept , de Bkemjlee'

UnWQlUg*

pe hoogte van decze, die in de Ooftelyke

dcelen van Siberië , tusfchen de Jenifca en

Karatfchatka , overal groeit , is tusfchen eep

Voet en een Elle , zo de Heer G m e l i n

aantekent. Hy merkt aan, dat dc Bladen vaa

dceze die twee zydribben der gemeene bliauwe

Afters niet hebben , maar in tegendeel Iterjc

geaderd zyn. Uit zyne Afbeelding blykt, dat

dezelven dikwils tot by den voet Zaagtan^Jïg

vTTi, (8) Sterrebloem met Lanvetvormige rjfenran'

Pin. Zij. Prtdr. is*. Aflcr Atticus quintus. CtU». P^m

^
t7)^Jier lol. Lancfoïatïs Veno^Tj fcabtif &c. Aiicr

tovatis ofjiongis &c. Gmel. SiK II. p. i85.T. «o. f. lo.

. («) A/itr Fol, Lanceolatis iijtegernnii$ ficc. Gort.

?4». Qov^ifl ^}Ujiip. 442. R. Lugi^. 16%. GmRL. Sih
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dige Vlsezige gladde Bladen , ongelyke IV.

Takken en getuilde Bloemen. ^"S^^

Dat dit Kruid niet zo zeer den Zeekant als !tuk!"

ïvel het zoute Water beminne, blykt, devryl Pciygam;^

men 't ook aan de Zout* Meiren, in 't midden

van Afie , overvloedig aantreft. Hier te Lande
groeit het veel aan de kanten der brakke Wa-
teren , Slooten , Graften , en zelfs op Balken

die lang in 't Water gelegen hebben. Men vindt

het byna altoos met blaauwc , doch ook met

witte Bloemen , iq 't midden g^el. Na 't bloei-

jen geeft het veel Pluizig Zaad, dat door den

Wind alom verftuifc. De hoogte is van één

tot twee Ellen, naar de Groeiplaats.

Cp) Sterrebloem viet Lancetvormige Jlompe, ix.

ruuwe, drieribbige onverdeelde Bladen; ds .^j,'^^

Bloemfteelen hyna naakt en getuild ; de bim^wJ

Kelkfclmhhen ftovip.

In de Tuinen maakt deeze, die wild yoor-

Icorat op de Heuvels der Zuidelyke deelen v^n

Europa eo in 't Ooftenrykfe, eene fraaijeover-

blyvende Bloemplant uit , welke den naam voert

van Italiaanfche of Roomfclie Jfter of Sterre-

kruid,

(9) Ajltr Fol. L?nceolati5 obtufis fcabris Sec GOüAN

it/ö«(;>. 44'. KRAM, Aujlr. 250. R. Luiih, 1Ó8, Aftet Atti-

cus ccerulcus vuig- C. B. Pin. i67. Aftet Atdcm. DOD*

Tempt. Z66. Aftet Italorum. Lob. Ie. 349» Aftw AttioiS

coemleus vulgaris. TOURN». /«,?. p. 481.
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IV, kruidi De Franfchen noemen het Etoüée , de

^^xlf^
Duitfchers Megerkraut en Bruchkraut , 't welk

Hoofd- op den Latyüfchen naam Biibonaria of Ingui-

«^"^ mliszal zien, Men heeft 'er, naamelyk, veel

^iJ^^fwerks van gemaakt tegen Liefchgezwellen. In

Siberië is dit Kruid ook niet ongemeen. De

Heer H aller nam hetzelve in Svpitzerland

Tvaar, met een Steng van drie Voeten hoogte,

ftevig en ruig , de onderfte Bladen gedeeld , de

bovenften ongefteeld hebbende , de Bloemen

Kroontjeswyze, blaauw van Kleur en het Zaad-

pluis ros of roodachtig. Zy fchynt naar dea

Jmellus van V i R g i l i u s te gelyken , zo

Clüsius oordeelt ; vyaar van de bynaam is

ontleend (*).

X. C^o) Sterrebloem met wyd gemikte Takken ï

jtjhrdiva- en Eyronde Zaagtandige Bladen : die by

'"wvd de Bloemen effenrandigf/tompaclitig, om»
gemikt.

vattende.

Een Virgtnifche After van deezen aart meC

witte Bloemen , in 't midden geel, hebbende

een zwakke Steng, doch overblyrende , maakc

deeze Soort uit,

C, ml-

T7^p i7t.

(lo) jijtir Ramis diraricatis &c, G»on- /'«Vg. IL p» tih

larifoüm aibm 8tc SiMt» jUm* i6, T*
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C, Kruidige met geheele Bladen en Schubbi- IV. :

ge Bloeraftcelen. ^'ï"^

(11) Sterrcbloem met Liniaale effenrandige^^l^.

Scheef Jlaande fpitfe Bladen , die aan den xr.

rand ruuw zjn m byna naakte ^^o^w-^^^/SS
fieelen, Hyfop*

;

ïn Noord •Amerika groeit deeze Soort, die

de Steng een Voet hoog
, Takkig en ftevig heeft

,

met Liniaal -Lancetvormige Bladen, welke op-

waaMs^omgeboogen zyn. Het heeft een getopte

Bloemtuil en Eyronde Kelken , welke digt ge-

fchubd zyn ; terwyl de Bloetnftraal ögtbladig

js en Violet , in 't midden groen

(113 Sterrebloem met Liniaale efenrandige ^ xiu

Bladen, een gefluimde Steng, de BloemenstS^^dgfj
endelings, \|

(ï3) Sterrebloem met Liniaale effenrandi- xiir.

Ericoides.

Heyach-

nt dit GcHagt moet een Kelk hebben met de bulrenfte

len hier tegt ftrydig! Waarom niet in het volgende, dit

Ke kfchubben geflooteti heeft i

11) AJier Fol. Linearihus imegerr, &c. H. Oiff. 408. R.

\db. 167. GRON. Virg. II. p. izj. After Nova: Angliat,

.2i\x foliis. Hraw, Par. T. p, 95, After Aujer, muIti/K

. riUK. T. 78, r. 6.

*j> Jijttr Fol. Lin. intcg. &c. Ailcr .Caulc paniculato.
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ge Bladen , een gepluimde Steng en gi-

troste BloemjleeUn i wier Takjes geUadiT^

zyn»

(14) Sterrebloem met hyna Liniaale effenrarh

dige Bladin en gebladerde hloemjteeltjes,

(15) Sterrebloem met Liniaale effenrandigt

Bladen , die ge/pitst , ruuw en gekidi

zyn ; de Bloemjteelen gebladerd.

(16) Sterrebloem met Liniaale fpitfe effenrar^

dige Bladen , en eene getuilde zeer Tah

kige Steng.

Alle deeze zyn overblyvende Noord - Ameri-

kaanfe Afters, waar van men fommigen in de

Europifche Tuinen aantreft. Aüen zyn zy fmaf-

bladig
,
gelyk de bynaamea luiden. De eerde

pronkt met witte Bloemen , in *t midden geel,

naar die der Madelieven gelykende en zeer af-

Öeekende op het donkergroene Loof. Zy groeit

omtrent twee Ellen hoog , zo wel als de twee-

de, cn niet minder Bofchachtig of Struwellig,

ïpaar

fte. B.» LugS. 16S. Aflet Eticoides dumofut. DiLi^

f. 40.

(H) ^/!er ¥61. fub-Linear. integert. «CC. After AmflC»

B<ïlvedetc folus. PtOK. T. 78. f. 5.

Cu) j4Jler Fol. Lin. integerr. mucronatis &c. After Ama»

^tut. Satuxejx foliic fcabrls- F|.UK. T. 14. f. 7.

0«J -4/?fr Fol. Li», acatis ijnegcrriiais Sec. Ji. CUjff. 4'»?'

ÏL, Lugil,. 167. Aflet Tiipolü florc aaguitisfimo et tmvi*^^'

xno Folio. MOEis. Hifi, lU, p. „I.
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maar deeze heeft harder en dikker Bladen^ dan

de derde, wier Bladen wac breeder en eeniger-

maate Lancetvorniig zyn Deeze heeft blaauw-Hooró^*

achtige Bloemen , in lange Aairen vergaard ,»tük. ^

elk op een byzorder Steeltje, dat Schubachtig ^^^^f^^T
met Blaadjes is bekleed. Die daar aan volgt

heeft Bladen als de Keul of Kun, of als de Ros-

maryn , zeer ruuw , de Stengen en Takken

paarlch, met weinige end- Bloemen, die groot

zyn, Violet van Kleur. De laatfte, eindelyk,

heeft zeer fmalle dunne Bladen , als van Vlafcb

,

en eenzaame Bloemen , waar van de Straalen

paarfch en lang zyn. Clayton vergelykc de

Bladen by die van Gras.

Cl 7) Sterrebloem met Lancetvormig - Liniaa' xvuj

Ui geftrekte, effenrandige vlakke Bladen ^ ^^^^^
de Bloemen Tuilachtig getopt, de Bloem' Scherf'

fteeltjes gebladerd.

Bloemen naar die van 't Zee - Stevrekruid ge-

iykende, doch paarfch gedraald, heeft dit klei-

ne Adertje , dat in Hongarie , Spanje, en de

Züidelyke deden van Vrankryk groeit.

(18) Sterrebloem jne^ Eyronde ongefteelde xviik

(17) ji/ler Tó{. Laac«Iato - Lineatlbus ütiüis IntegCfiU

mis ?«. GoüAN MoKip. 442- Aftec Cauie cttiio ümbdlifcra

/ 8ec. GARID. Aix, 47. T. ii. After Tiipolü flore. C, B. Pin,

(12) A.^er rol. Ovatij Scifilibm inte^rnlmls Sec, After

Ca«Ic
II. DiEu X. Stok,
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efenrandige Bladen , efi een geheel tnhU
•« de Steng , die aan 't end getrost is*

{lO) Sterrebloem mtt Liniaale Bladen ^ over-

hoeks 3 en eenzaaim end ^Bloemen*

Deeze twee groeijep in Virginie en hebbefl

beiden kleine ftyve Bigadjes , die zeer Wollig

zyn in de eerfte , wier Steng aan 't end Aairs-

yryze bezQt 13 met geheel paarfche Bloemen»

De laatfte heeft een zwak Houtig Stengetje,

met ééne fraaijc Bloem aan 't end. Dceze Bloera

heeft lange paarfche Straalen, de middelbloni'

metj€s aya ros , de.Kelk Schiibbig dik en rond»

(ao) Sterrebloem met omvattende gegolfds

Bladen , die van onderen Wollig zyn en

getroste opftygende Blosmeii.

(21) Sterrebloem 7n£t Laricetvormfge ovet*

hoekje effenrandi'ge half omvattende Bh'

den, getr&pte end'Bhemn en een/teheli*

Cl 9) Afier Fo!. Linenibüs altern's &:c. Grc^. FifS' 1^*

C20; Jljler rol. amplcxi - Caulibus undiitatis 6cc. H. Cliff.

408. R. Lugdh. 167. Gron- f^irg. II. p. la*. Aller NoV»

Angliz purpureu? &c. Hebm. Par, T. p. s6.

(II) Afler Fol. Lanceolatis alternis &c. «. Cllff.K. Lugdlf»

GouAN Menip. 441. Gron. yirg. II» p. 1*4- Afler i^pyjf Arf*

S/i« altisGmus hixfutas &c. HEEM. -^ar. T. p, 98.
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Uit Nieuw Engeland zyn deeze beiden , die IV:

men in de Openbaare 'iuioen en ook elders^' j^!**

"vindt , afkomftig , doch worden ook geteld Soofd^

onder de Virginifche Planten. De ecrfte, naar'^""^* /

Goudrocde gelykende , heeft kleine blaauwe

de andere, die eens Mans langte hoog groeit,

paarfchachtig Violette Bloemen. De Steng is

roodachtig bruin.

D. Kruidige met Zaagtandigc Bladen en ef-

fene Bloerafteelen.

{22) Sterrebloem met Hétrtvormige ZÏêagtan-
^^f^^^J;^

dige {refteelde liladen ; de Steng getuild metdifsLu

ongebladerds Bloemfteeltjes en gladde Ksl-^'^^^^^i»'

ken.

Van deeze , dis niet hoog groeit , jsyn de
Wortelbladen Hartvormig , de Stengbladen Ey-

Tonl , de bovcnflcn Lancet - Spatelvormig ,

omvatteni^e. Zy heeft getuilde Bloemen, mee

naauw fluitende Kcikcu , met twaalf witachti-

ge S traalen. De Groeiplaats is in Noord -A-

merika,

(23) Sterrebloem mst half omvattende , Lan' xnn;

(ir) AjUr FoU Cor. ferratls petiobtis Sec. H. CHff. o«.

B.. Lutdh 167. Aftei latiforius glaber hMsalUs JUmolhamai

&c. MORis. Hlfl. UI. p. iii. S. 7. T. 7.%. f. J4. f^f J*-

tifülius Autumaalis. Cokn. Canad. «4. T. 65.

Izi) A/ltr Fol. fcni • auV-csUattlibus ianceola:!» &cr.

li
II. DMI., X. STUa,
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cetVormige Zaagtandige ruuwe Bidden;

overhoekfe bym eenbloemige Stetlen eti

Kelken grooter dan het middelftiiL

(q4) Sterrebloem met Lancetvormige Bladen
^

de onder/ten gikarteld , de Steng geiuild;

naakte Bloemfteelen en half Kogelrond^

Kelken.

(45) Stdrrebloem met Lancetvormige effen*

randige ftompe Wortelbladen , de Steng

byna makt Draadachtig en ee7iigermm'

Takkig; de Bloemfteelen naakt,

Ü^e drie vallen ook in Noord- Amerika.

De eerfte munt door haare licht - roode Sten-

gen en Takken uit, hebbende de onderfteBla'

den een Handpalm groot. De Bloemen zyn groot

en Violet , in *t midden gedachtig. Deeze blyft

over , maar de tweede is een Zaayplant, met

witte Bloemen naar die der Madelieven iets of

wat gelykende. Dokatfle, eindelyk, met der-

gelyke Bloemon , heeft grdcEe Stengen en Bis-

den»

H. cup 408, R. Ltigdh. l(SÓ. Afler Aroec. latlfol. puniceil

Caalibu». HERM. Lugdh. 649. T. 65 r.

cup Ups. 261. Oed Dan 486. R. Lugdi. 169'

Aflei annuus Ram. albus. MoRis. Hijl, m. p. 12a. Belffs

Ramofa umbellifera. CORN. Cauad. 193. T. 194.

(zf) Ajler Fol. Radic. Lanccoljtis integerriaiis Sec. Afte»

Caulc fttbnudo , Filifoimi &c. Gbon. f^irs- 1^4. A/ler f^'

Juftris Fol. Eellidis non fcrratii. ClaVt.

IV.
Atdekl.

Vtrnus.

Vtoijaais,
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«Jen , volgens C l a y t o n , als die der Made- XV*^

lieven , welke niex getand zya. Hoe komt zy^*'^"*^

«?an in deeze Rang. Hoorn-
ITÜK.

Kruidige met Zasgtandige Bladen en ge*

iohubde Bloem fteelen.

'C26) Sterrebloem mei Eyrond - langwerpige

Zaagtandige Bladen 5 die by de Bloemen indic»s.

Ovaal • Lancétvormig effenrandig;de Ta^-difdw"'""

jes eenhlpentigf

In China vak deeze als 00I5 opjaya, des zy

te regt den naam van Oostindifche voere. Mis-

fchien zal zy op dat Eiland uit China overge-

bragtzyn. Immers behaive de Chineefche, die

•volgt , is nog geene in dit Geflagt uit Oostin-

dic opgegeven.

Cg7) Sterrebloem met Lancetvormige enge- xxvir.

fieelde effene eenigermaate Zaagtandige
^^^ll

Bladen ; de Bloejnjkelen gebladerd en ver' Hg,

deeld.

CaS) Sterrebloem met Lancetvormige Zaag. xxvm.
tandige Bladen, rappige Kelken en ^ "^"^

^'J^;

*
lt6) Aflir Fol. Ovato . oblongs iêrratis enz. Buhm- Fl,

hd. After Conyzoides Ind, Oriënt, lamofior, Caulibus fp3t-

(i7) ^JJtr Fol. Lanccolatls fesfilibiis latvibus fubfcrri-

lis Sec,

(as) AJler Pol. Lanceolatis Scrratis &c, After Non Belgii

£li>€mtuil eenigermaate getopt.

C»9)

Vv
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(«9) Sterrebloem met Lancetvormig LiniaaU

Bladen , in midden Zaagtandig ,
gebla^

derde BUemfteelen , opgeregte Kelken en

een getroste Steng,

C30) Sterrebinpm met Lancetvcrmige y eeni-

germaate Zaagtanaige , ongefieelde Bla-

den ; een gepluimde Steng ; eenbloemige

Takjes en rappige Kelken.

' Vier Noord - Amerikaaofche Afters , allen

overblyvendc Planten , en de laaide zelfs Hee*

Iterig zynde, maakendceze uit. De eerfte heeft

blaauwe of paarfchachtige Bloemen , zo wel als

de tweede , die naar de derde veel gelykt en

laager blyfc dan de vierde. De naam der eerftc

is van de gladheid der Bladen ontleend , die

der tweede daar van , dat het midden der Bloe-

men eerst geel is en vervolgens paarfch. Dc
derde heefc haaren bynaam naar zekeren oudeo

Engelfchen Kruidminner, in wiens Tuin dezel-

ve mooglyk zal zyn geweest. Hy wordt meer

dan eens Mans langte hoog en is zeerTakkig.

De



tfe Ki-ans der Bloempjes, die eerst wit i^, It;.

wordt vervolgens paarfchachtig , in deeze laat

bloeijende After. in Virginie groeit dezelve en Hoorn-

de laatfte ook in Pcnfylvanie, hoewel zy naar*^"^»

Nieuw Nederland, thans Nieuw -Jork, geby. ^j'/,^!^

naamd is. Hermannus hadt de Zaaden van

deeze , zo wel als van de veranderlyke , uit

Nieuw Nederland bekomen en daar uit waren

deeze, in de Leidfe Akademie-Tuin , geteeld.

De laatlte, die bleek Violette Bloemen heeft,

bevindt zig , zo wd als de vooi^ande, nog in de

Europifche Bloemhoven,

(31) Sterrebloem juet Spatelachtig Laficet' xxxi.

vormige Zaagtar-idige lang'werpige Bladen i'^fl,[^f'

die aan den voet bogtig en half mmten' ^^^K
de 7.yn ; leggende Stengen en endelingfe '

Bloemen,

Onder de Tuinplanten is deeze zonderling >

<êm dat zy zeer zeldzaam bloeit , komende byna

altoos te laat met haare Bloemen» De Heet

L X N N J£ u s badc het maar eens m agttien Jaa-

ren by hem gezien. Dit laat bloeijen hebben

,

als bekend is , verfclacide Amerikaanfche Aftcrs

gemeen , door welken dus de Bloemtuin in de

Herfst verücrd wordt. Ten opzigt van de Vir-

ginifche kan het daar uit ontftaan,dat zy aldaar

fSi) Ajltr F»l. SfitiUato-Laftceolatis 8c*. After Carad«n«

lis huailioc Salicis rauiori* folio. VAlLl. Mm,
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IV. warmer Klimaat hebben , doch niet ten cpzfgt

''^XX^^*
K.ariïi^^^'^^^» ^^^^ gedeelte van Noord*

Hoofd- Amerika , veel kouder dan ons Gewest, dccze,

STUK. 20 't fchynt, afkomftig was.

yiniwf£ ^^^^^^ Stengen van twee Voeten hoog >

rj. uaauwlyks Takkig, meest leggende, mee cfFe-

ne of gladde ftyfachtige Bladen, raar dje der

laage Wilgen veel gelykende , nan 't end ftomp.

De Bloemen zyn als van de Nieuw Nederland-

fche , in 't midden ^eel , met een witachtig

paarfchen Straalkransen de ondcrfte Kelkfchub'

ben langer ; doch haar Bladen zyn eens zo

groot.

xxxit. (32) Sterrebloem met omvattende Tongachti-

gf£Si/}c* effenrandige Bladen, eenbloemige Tak'

ken en rappige Kelken,

blocmig.

Dceze, die cok in Noord- Amerika groeit,

heeft de Bladen langwerpig , zeer ruuw, en

Bladerig omgeboogcne Kelkfchubben ; doch

pronkt met zeer fchoone groote Bloemen, in

't midden Goudgeel , blaauw geftraald. Uit

eenen Wortel geeft zy tot vyftien en twintig

Sterken, van anderha'f of twee Ellen hoogte,

cn maakt dus een fierlyk Bloemgewas in groote
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Hoven , aan de kanten van Vyvers of Slooten IV.

uk. De Bladen zyn niet getand , maar op de ^^^^^
kanten bezet met kleine Doorntjes, 'c welk den hoofd-
Ridder deeze Soort, op 't end van den derden stuk.

Rang in die Gefligt, hadt doen verplaatzen.

(33) Sterrebloem met Zaagtandige Bladen ^ xxxin.

aan de Takken effenrandig en Eyronde if/er.

Bloemen , de Schyf langer dan de Straalen, Eicad'B»

(34; S'-rrf bloem met Zaagtandige Bladen, xxxiv.

deW rtelbladenzeer groot ,
Hartvormig en^f^^il]'"

drieribbig , de Stengbladen Eyrond en 0»..^"°^*

gepad.

De Bloem der eerfle van dcezc twee is elen-

dig , wanneer mcnze by die der voorgaande

vergelykt. *t Gewas komt anders met dezelve

byna overeen , groeijende anderhalf Voet hoog»

De andere munt uit door haare groote Hart-

vormige geücelde Wortelbladcn, Deeze beiden

zyn ook Inboorlingen van Noo/d- Amerika.

(35) Sterrekruid met Eyronde hoekige getan» xxxr.

(Si) AJlir Fol. Scrratii, Kamnratn in;e^errimis , Flor.

Ovatis, Disca Radüs longiorc. After Eticcidcs Mdiloii A-

grix am'x»ne. DiLL. E'.th. 40 T. 35- f- 3S>.

iJtibi'foüofis teiminalibus. H. Clig. Up\

VV 3 L^idk,

II. DUL.X. Sm.:
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,

3V.
^ de gefteelde Bladen , en aan 't end dei?

^
XX?^ Taitycx uitgebreide Bladerige Bloemkelken,

^uT."' Deezc After vcrfiert tegenwoordig, als eea

Ov#rfö//;g« Jaarlykfc Zaayplant , in de Herfst alle onze

Bloemhoven , met eene fraayheid , verfcheiden-

heid en mengeling van Kleuren, zo fchoon als

het Ryk van Flora kan uicIevereD. Goüam
zegt , dat menze , in Vrankryk , /a Reine Mcar^

guerite noemt. Een geheel Bloem - Schilderwerk

zou men 'er van maaken kunnen ; terwyl de

kweeking deeze fchoone Bloemen dagelyks in

• Kleur en Geftalte verbetert. Zy is ,
volgens

den vermaarden D i l L e n i ü s , die het Zaad

van den Hoogleeraar A. van Royen ont-

vangen hadt , uit de Noordelyke deelen van

China afkom (lig.

Meer dan de helft , ja byna twee derden

der Soorten van dit Gcflagt, zyn, gelyk wy
gezien hebben , in Noord - Amerika t'huis »

dat het Moederland fchynt te zyn van dit flag

van Planteo. Eenige Heefterigen vallen aan de

Kaap ; terwyl men maar weinigen in Europa

of Oostindie en geenen in Westindie aantreft*

In Siberië en andere deelen van Afie zyn 'er

ook weinigen : zo dat het duifter is , hoe alle

die Soorten , zonder verfpreiding onderwegs

vit

Chcnopodii firf^

«I
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üit het Paradys in dat afgelegen Gewest des Iv;

Aardkloots kunnen gekomen zyn. ^^x^
Eene Soort van After , behalve de Heybladi- Hoofm

ge, die te Kurma in Arabie groeide, kwam dtn

Heer Forskaohl byde Pieramieden in ^- /uperJUü^

gypte , als ook omllreeks Kairo en elders 3 in

de Spieeten der Muureo gewortehd zynde, voor.

Derhalve zcu men mogen donken, of dezelve

ook door verlprcidingc des Zaads , met den

Wind , uit verre Landen kon afkomftig zyn

;

doch zy verfchilde van alle de opgenoemde

Soorten. Hy noemtze Gekrulde Afttr , heb-

bende de Straalen korter dan het middelfluk ,

de Steng Wollig en Liniaale Zaagtandig ge-

krulde Bladen. Zy hadt verfpreide Takkige

Stengen mt en rond , met kleine fmalle Bluad*

Jes en cenbloemige Steekjes. De Geftalie ge-

leek naar de Afters minder , dan naar die van *t

volgende GeHagt.

S O L I D A G O. Goudroede.

Behalve een naakten Stoel en ongeftamd Zaad-

pluis ,
gelyk in de voorigen , zyn hier flegts

vyf Straalblommetjes meer of min, en het hcefc

de Kelk Schubswyze digt geflooten.

De meefte Soorten van hetzelve zyn bevoo-

Tens Gulden Roede genoemd geweest, om dat

zy veelal Roedachtig grocijen met kleine gee-

le Bloemen , des ik den naam van Goudroc

Vv4 di

IL D««L4 X, STUK.
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IV. de (*) aan dit Geflagt geef , 't welk vecrtieö

^XX?* Soorten bevat.

^uir CO Goudroede met Lancetvormige , eetiiger^

,

* maate Vleezige , 7.eer gladde Bladen ^ diei

/jifv^
'"^''^ ^^"^ gettiildS'

«S'^^' ïiloemplmm,
Altyd

In jsiicuw Jork eti Kanada is de Groeiplaats

van deeze Soort , welke uirmunt door haare

roode Steng , meer dan eens Mans langte hoog^

met Vleezige gladde Bladen, die den geheelen

Winter overblyven ; doch de Biceitydis zo

laat, dat dc invallende Koude, by ons, dikwils

de Bloemen verfmoort, zegt Linn-êus. 't Is

dan zonderling » dac 'er noch in de befchryving

van den Upfalfchen Tuin , noch ergens , gewag

gemaakt worde van deeze Soort.

n. (a) Goudrocde , die Pluimachtig getuild is »

^"vi^-"' omgekromde Tros/en; de Bloemen op-

iiafcSic. Jlygende ; de Bladen drieribbig eerjgermmr

te getand en runw,

(3)

(*) Die van Herlkru-J , welke heter met dim Larynfchea

ftiooken zou, is zeker zo algeiieen of blykbaac niet.

(O Soluia^o Fol. Lanceolatis fubcarnoGs &c. Sy/i- Nat

^

XII. Gen- 9SS- yeg.- Xill. p. 63 J.. Solidago maxima. COftl».

61. GtLOti.f^irs*

la fpcciofa Cana*
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O) Goudroede , die Pluimachtig getuüd is , IVw

met omgekromde Tros/en ; de Bloemen op' ^^xx^
Jtygende , de Bladen ongeribd Zaagtandig. liooFo-

C4) Goudrcede, die Pluimachtig getuild is ^ iu.

met kromme opftygende Tros/en y de Steng j^'/j^'j^

van onderen Takkig en Bloemdraagende^ ^
^eet

Deezc drie Noord - Amcrikaanfche gelyken j^alendtr

veel naar malkander , doch de grootte verfchilt
^"i^j^j^^

zeer , dewyl de )aatfte de helfc kleiner is dan nug^

de Kanadafche, die van de middelfte wederom

,

aanmerkelyk overtroffen wordt. De aangehaal-

de , die by D i l l e N i O s voorkomen , zouden

Verfcheidenheden kunnen zyn van deeze Soor-

ten, ten minden gelyken zy in Geflake veel.

(5) Goudroede met geaairde Tros/en , byna v.

Zaagtandige Bladen, de Bloemftraal twee-

kleurig, "Ec.

, ^ Goudroede met Bloemtuilen aan 't end ; vr.

($) SoUdaso Carymbis termmai

Vv
D»EÏ^ X. STOK.
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jV, de Bladen Liniaal ' Lancetvormig , effen'

Afdeeu randigi drieribbig*

mK?' ^ Goudroede met een verfpreide Bloempluim

}

^* de Tros/en boven digter ; de Steng effen

Sg7' ^" Noord - Amerika zyn ook decze t*huis

,

waar van de eerfte geele Bloemen heeft, die

wit geftraald zyn, en digte Bloemcrosfen , de

tweede een Bloemtuil aan *t end der Steng , die

vyf Voeten lang is en de Straal]<rans klein. vVat

de derde aangaat , deeze gcefc een lan^e reeks

van Bloemdraagende Roedjes uit de Oxcls der

Bladen , wier Stengen , twee Ellen lang , blaauw-

achtig zyn van Kleur. De Bloemen atyo geel

cn vry groot geftraald.

VUT. (8J Goudroede met een fcheeve Steng en op*

^Me^' g^regte gebladerde Takkige Steeltjes , de

kaaoichc. Bladen Lancetvormig effenrandig.

Uit Nieuw Spanje fchynt deeze afkomftig te

zyn. Zy is in de Europifche Tuinen bekend ,

hebbende Bladen als die van *t Limonium en

de Bloem -Aairen over ééne zyde hangende,

f7) StUiago Panic. Corym'>oa &r. Virga Aarea Manlan-

dica c«fia{;l3bra 8cc. Dill. Eitb. 414. T. ^oy- f. S95.

(t ) Sclid^go Caule obliquo , Pednnculis eteftis &c. H.

Clijf. LtigJi. GKOK. firg. II. p iz*. Virga Aurea M«'

xicana C. B. Pin. 5 '7. Virga Auica Limonü foJio. T. 4*>'

PtOE. Piyt, ajj. f. » ?



f9) Goudroede met een bogtige Steng ^ de IV. i

Bladen Eyrond ge/fitst Zaagtandig, tiïet^^^^ i

zydelingfe enkelde Bloemtros/en, Hoofd^
"

(10) Goudroede met een opgeregte Steng ^ de ix.

Bladen Eyrond gefpitst Zaagtandig met/jlftS, ^

zydelingfe enkelde Bloemtros/en, Bogtige.

Het Noordelyk deel van Noord Amerika , dat Brecdwr* ^

men Kanada of Nieuw Vrankryk noemt, levert dgc. i

deeze beiden uit, die veel naar malkander ge-
l

lyken. Men vindt de eerflc , die een bogtige

Steng heeft , ook geteld onder de Virginifche

Planten,

(11) Goudroede met een eenigermaate bogtige xi.

hoekige Steng en gepluimde opjiaande dig- ^7top['*^
'

Je Tros/en* ^<^^^*
.

Deeze is byna de eenigftc in dit Geflagt, die i

men me: den bynaam van Europifche groctco
\

, ovatis 8cc. R. 1*5^^

9elg. a4i. KRAM. Afjir. aji, GoUAW Mensf).

, 6«5 , 754. R. Lug^ii. i6i. GmeL. Si*. II. p.

p. jos. Virga Aurca vulgari» latifolia. J. B.

Virga Aur. latifolia ferrati. C. B. P!n. i6t.

Ih D£EJU X. STUK,
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IV. mag, Mèn noemtze Gulden Roede\ in

ArD£EL
f^grge d'Or, Overal groeit zy in 'c wilde op

Boovx) drooge en vogtigc plaatfen , beminneode Ge-

«TUK. bergccn cn Bosfchen. Dus vindt menze niet al*

^«iwyvt^ leen door geheel Europa , tot in Lapland en

y> Rusland, maar ook door gantfch Siberië. Stel-

LEn namze zelfs op 't Beerings- Eiland waar,

en de Heer Thunberg vondtze in Japan.

Hier, in onze Nederlanden, komt zy veelaan

den Ysfeldyk , in Overysfcl en Gelderland

,

als ook by Gouda en elders voor.

Ü!t tentn Houtigcn \\'ortel Ictiiet dit Kruid

een Sc; n^^ , die fomtyds zig tot zes VoetvQ

verheft , met Lancetvormige Bladen , waar van

de ondcrtte en breedrte getand, de bovenften,

aan de Steng, dikwils ongetand en volkomen ef-

fcnrandig zyn. Over de gelieeic lingte van de

Steng komen , uit de üxels der Bladen , veel-

bioemige Steeltjes , die aan den top een Aair

formeeren. De Kelkblaadjes zynLancctvormig.

't Getal der Tongblommetjes loopt van vyf tot

tien : de middelblommetjes zyn weinig cn groot,

allen geel van Kleur.

De beroemde Haller , die 'er nagenoeg

deeze bcfchryving van geeft , merkt aan , dat

deeze Plant een voornaam Wondmiddel i«»

welk de Zweercn zuivert en doet famenloo*

pan. Mooglyk noemen hierom fommigen de-

zelve ook Heidenfch Wondkruid , zo %vel als

* Bhdz
Smalbladige , hier voor befchreeven *. I"*

«5». weiKijg pryst meuze ook zeei tot zuivering van

Ver-
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Verzweeringen, byzonderlyk die de Water- IVj

loozing raaken. Sommigen wil'en Vr den ^^JJf^
Blaasfleen door uitgedreeven of vergruisd heb Hoofd4

ben C).

(ii) Goudroede me^ een geheel enkelde Sten^;
^

de Stengbladen effenrandig , en eenbloemige m'utat

Steeltjes in de üxelen. j^iJ^"

Zeer weinig vcrfchilt deeze, die op de Py-

renecfche Bergen gevonden werdc , van de voor-

gaande , dan in kleinte. Ik twyfel niet of het

zal die zyn , maar van de Heer Haller
fpreekt , zeggende , dat zy gemeen is op alle

de Alpen ,
grocijende dikwils maar een Span

hoog (t> Voorheen was deeze , door den
Ridder, als eene Verfcheidenheid van de Ea-
ropifche Gulden Roede, die, zohy aanmerkte,

ongemeen in grootte en in de geftalte der Bla-

den verfchiit, aangezien (|).

(13) Goudroedc met de Stenghladen Eyrond xiir.

futtw effenrandig , de Takken overhoeks, ^'xj'^^

getopt met endelingfe Bloemtuilen»

Ch)

m Mont. minuc. BARa. Ie»

(t) Helv. ir.cboat. IbiJ.



666 SAMENTEELIGÊ KRUlliÈWi

IV, (ï4j) Goudroede met de tVbrtelbladen lang-

^XX^^'
'^^^^^^ Eyrond gejleeld , de Steng hynü

Hoopi. naakt en Takkig getopt,

STUK.

SoBda 6 ^^^^ beiden groeijen ook in Noord -Amcri-

)7ovtbctf. ka, waar uit blykt, dat dit Geflagt ten opzigc

^iJieuw van het Moederland veel overeenfterat met het

iDikfe. voorige. De eerfte> die in Nieuw Engeland en

Penfylvanie is waargenomen j heeft weinig min-

der hoogte dan onze gewoone Gulden RoedCé

De andere valt maar een Voet hoog , doch heeft

aan *t end der Takjes eenzaame groote geele

Bloemen. Deeze fchynt in Nieuw Jork gevon-

den te zyn , dewyl zy daar van den bynaaOi

heeft.

Cineraria. Afchkruid.

Een naakten Stoel en ongeftamd Zaadpluis

heeft dit Geflagt gelyk de voorigen , maar de

Kelk beftaat uit veele Blaadjes , die niet ovec

elkander leggen en gelyk van langte zyn.

De naam , wegens ééne zeer bekende fraaije

Bloemplant, welke als geheel met Afch bcftoo-

ven zig vertoont , daar aan gegeveo, past op

veele

H. CUff. +10. R. Lagdb. GOüAN /fö«i?» 4+4' Vi'g*

(14) Stüdago Fol. Radicalibus Ovato- oblongis p2iio'*
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veel andere Soorten, hoewel ook eenigen glad- IV.

bladig zyn.
^'x?,''*

(i) Afchkruid met Takkige Bloemfleelen ennvK^'
Nierachtige , byna ronde , eenigermaate i.

gekwabde , getande, gefieelde Bladen. ceTfoUaf

(a) Afchkruid met Lierachtige Bladen; het on»^^'^'^'

efene Niervormig met Tandjes; de boven- Cjmbaia^

Jlen, aan de Steng, omvattende gekwabd^^'^^

en effenrandig (*).
°' '

*

Deeze beide Kaapfen zyn kleine Plantjes ;

hec

sljl. Nm. Xn. Gen. 9J7. l^ti-XlU. p. 6J6 Solidago Fol*

Renif. &c H. Cliff. 410. R. LugÜ. 101. N. %. Jacobia

T. 73 Jacobaia Capenfis Malvac folio Lanuginofo. SEB.-<W«i.

I. T. ^^. f. ^. B*BG. Cap. zsp.

(2} Cineraria Fol. Lyratis , imparl Reniformi &c. Aa,
jicad, VI. Afr. 81. Aflet ftore luteo , FoUo Cymbalarix

B.41. Suppl. 15 s. Jacobata Afia Geranii Columbini folio.

oaverdeeid of geheel betekent. Hier is 't blykbaar, dat de

Bidder 'er zodanige Bladen door vetftaan heeft. Maar fom-

tyds is 't my ook andeis voorgekomen .* 't wcïk aaowyit

,

dat zyne uitdrukkingea niet altoos naauwkeurig zyn: even

gelyk hier in de bepaUing der tweede Soort, wat zegt Fel.

Lyratis ,
impari Reniftrm f Wat zegt intigerrimis , ren op-

tigt V n ulaJen die gekwabd en das met inihytÜQgca 2p»
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; Zaad geteeld, kruipende,

indachtige Blaadjes , byna als die van 't

Hoofd- Aardveil of de Maluwe; het andere geeft, uic

$Txjic« Bolwortel, een Kruidig Stengetje en heeft

p-aiwyve-de onderllc Bladen Lierachtig , met het groots

^> endHuk Niervoniiig getand. De anderen heb-

ben , meer of min , de figuur der Bladen, van

Kruisbeziën. Veel Bloemfteeltjes komen aan 'c

end voor, die paarfch geftraald zyn.

riii. (3) Afchkruid met sen enkelde Tm , Hart-

&hiri^l?^ vormig Jlompe getande gladde Bladen en

Sibcrifcii. ggfjQgi enhlde eenbladige Steng.

IV. (4) Afchkruid met een enkelde Tros ,
Spa-

w.SgTct. leiachtig Hartvormige efenrandige BlU'

dfin en e&n geheel enkelde Steng.

Deeze twee Siberifche gclyken nair elkan»

der zeer , maar de laatfte heeft de Bladen on-

gekarteld en zeer glad, hoeveel zy un de ande-

re ook effen zyn. In beiden zweemen zy naar

de Bladen van Zuuring of Melde , vallende

een Handbreed of een Span lang ; de Bloemco

een Duim of anderhalf breed , in de laatfle.

(3) Cineraria Racemo fimplld, Fol. Cordatis ohtud»

Mant. 472. Othonna Fol. Cordatis. H. Ups. zjs- HKt-

p. J88. T. 14. Jacobiaftrum Cacaliar folio. Amm. Rath.HU

T. H- Solidago Fol, Cotditis fubrotundis Gmel. Sih. Ü'

Cmtrarla Racerao GmpUcl Sec, Solida^o Flor. Spicar?*.

fai. fubïordati» &c. G.MSU 54. U, p. i6s. T. 74.
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en de Steng twee of drie Ellen hoog (*). Die IV.
"

van de andere blyfc de helfc laager. De Bloe-^||"*-* 4

men zyn welriekende en het Kruid iswatfcherpHooFo-

doch aangenaam van Smaak , wordende gege-«TüK,

ten. De Bladen hebben de Kleur van Zeekool

zegt LiNNiEüs, zynde eenigermaate Vleezig

en blaauwachtig , met de Steelen gerand- Spa-

telvormig (f}.

(5) Afchkruid met omvattende uitgehoekte on-

gelykvormi^e Bhden. sZll/^
Uicge. '

Deeze Kaaplê, met groote paarïche Bloemen ^°^'^^**

en Bladen als van den Ganzen - Diftel , is een

fierlyk Gewas. Naar Planten , aan de Kaap der

Goede Hope gefchilderd , hidt B r e y n hetzel-

ve in Afbeelding gebragc.

hy de EUen veel Weinei- dnn de onzen moet hebben geno.

men. Mooglyk vetftaat hy doot Cuèiimt: üegts dc Ellepyp

(t) Petiolis maigrnato.Spatulatis. Sy/?. A'^». Ves- XIII,

p. 6}6. Dit is my ook duiRer.

(f> Cineraria Fol. amp'cxicaulibiis finuatis Sec. Jacobata

Sondü folio , FI. parp. araplo , Afdcaiw. Bbiyn Prodr. m.
f. ,1. T. a«. f. I.

Xx
^I. DEEL. 1. STUK»



690 Samenteelige Kruide»;

'IV. (ö) Afchkruid met getuilde Bloemen en breed
Afd^l,

Lancetvormige getands uitgehoekte Bh'

Hoofd» den ; de Steng Pluizig,

STinc,

VI. Op Moerasfige plaatfen, inzonderheid VeenF

/i;»y7r/?
êfonden, door geheel Noordelyk Europa , Kus»

Moerasfig. land CD Siberië, groeit deeze Plant, dte ook

in onze Nederlanden hier en daar, zelfs by

deeze Stad, voorkomt op broekige Landeryën.

Zy pronkt *er met een dikke geelachtige Steng

van ongevaar een Elle hoog , tot boven toe

bekleed met breede Bladen , die opwaards ver-

fmallen. Aan den top draagt zy een Tuil van

^eele Bloemen , hebbende een niet onaange-

naanaen Reuk. Tour NEFoaThadt dit Kruid

tot de Afters t'huis gebragt.
'

vïi.^ (7; AfchkruiJ met een omwindzeld Kroontje,

Al^nfche? de gemeene Bloemjiesl byn:i naakt , en

langwerpige Pluizige Bladen.

(6) Ctneraria Ffót. Corymbofls &c. GoÖT. Belg. ï44-

Othonni psluftris. fi. Suec. 6%7 , 77»» Soüdigo, Fol. in-

feriofbu» Linccolatis 5:c. H. CU^. 410. R. Lufih. ifii- N-

•it. Gmf.L. S>ïh. II. p. 158. T. 7z. Jacobaea Aq. elatior. MO-

HM. Hl. S. 7. T. 19. f. 2+. Con.zi Aq. laciniata. C. B.

PMi 2f56. Conykae medii Sp. altera. Doa Ftnrpt. 51- Co-

Iittimatu5 luteus. Tob^nf. Infl^ ^83.

(7; Cirtraria Um'.dla invokicrata &c. Solidagn Fol.Cord.

^iolatis dent.itis. R. jAcq^. Vind. zSi. GOOAi*

Awj^. 444. Jacoh. Mont. iiucgro rorunda foüo. BABB»

]aaob«a Atpina Laciniua Buphthsloü. (
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Van de Vcrfcheidenheden ,hier onder de by. IV.
^

naamcn van Gevleugelde , Geheelbladige en x"^'

iantachtige , door den Ridder t'huis gebragc ,
Hooro.

zyn fomniigen tot de Jacohcsa of elders betrok- ""j
.

ken geweest. De Heer Linn^.us zelf hadt /^J^m'."

de eene Othonna geheten. Volgens Jacq^üin
komen zy daar in overeen , dat de Kelk uic

Liniaale fpiLfe gelyke Bia::djes belUat ; dat de

Vrouwelyke Blommetjes , aan den rand, omtrent

vyfentwintig in getal , allen vrugtbaar zyn , ao

wel als de Tweeüagtlgeo. die het raidden be-

Haan : als ook , dat de Zaaden een ongefteeld

digt Haairig Pluis hebben. Zulks hadt in drie

Verfcheidenhedcn plaats ; waar by thans onze

Ridder , als ccn vierde, dc Gryze Alantachtige

Honigrtiikende Conyza gevoegd heeft, wier na-

der onderzoek zyn Ed. de Landsgenooten aan^-

beveelt.

De Groeiplaats is op dc hooge Gebergten

van ons Wcreldsdce! en Siberië. C. Baühi-
Nus geeft een Afbeelding van de eerfte mee
ronde gekorven Bladen , die, zo hy zegt, het

Twee-

lanccolatis &c. Sp. P!. I. p. 915.^ jac. Mont. Lanuginofi

7. T. 12. f. x%. Jac. Mont. polyantlios. Barr. Ic 260. So-

lidago Fol. Laiicealatis &c. Gmel. II. p. 154. T. 7i.i,

Orhonna FoL L^uicolatis intcgtis fubdentatis &c. GOUAN
M<^p. 464. coiiyza He'enitis Meilita incana. LOB, It. 147.
Conyza incana. C. B. Pi». »<SJ.

Xx 2
II, OUL. Z«ST0S,
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Tweede breedbladige St. Jakobs Kruid is van

'^xxf C LU SI ü s. Het omwind7€ld Kroontje, dat men

Hoofd by dien Autheur ziet , is in zyne Afbeelding
STUF*

jj-gj. vinden. De tweede , die het derde van

T^eiwyvf- C L ü s I u s is , heeft eenigermaate gefnipperde

Bladen. De derde , welke Gmelin in Sibe-

rië vondt , heeft dezelven Tongachtig fmaller

,

geheel onverdeeld , Zaagtandig. Zy valt wat

laager dan de anderen , wier Steng een Elle

hoog wordt. De Bloemen groeijen ook Kroon-

tjeswyze en hebben een gemeen Borfteiig Om-

.
windzel , zynde , gelyk in de overigen ,

geel

van Kleur. Deeze kwam den Heer G melin
voor, zeer te gelyken naar de laatstgemelde

Omyza , welke Tournefort ruige Jjier

met Wollekrmdshladen heeft getyteld. Hal-

oer heeft de eerlte , die hy in Switzerland

vondt, onder den naam van Breedbladig Zaa^

tandig Kruiskruid voorgefteld. 't Schynt dan

dat dit Kruid, naar den Landaart, zig verfchil-

lend voordoe.

CiMr'aria
^^'^ Afchkruïd met getuilde Bloemen en Lan-

AuttA. cetvormige Zaagtandige van onderen ifol'

Of deeze Siberifche genoegzaam van de

voorige Soort verfchille , zou uit de volgende

lit fubtus tomentolis. Sjji. Nat. St Sp, FUnt. II. P»
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fchryviog moeten blyken. „ Zy heeft de ge- IV. ^
„ ftalte van het Moerasfig Kruiskruid , zegt '^'JJ^'I

„ de Ridder, maar de Bloemen zyn eens zo Hoofd- *i

a, groot en geel, met een breede Straalkrans ;"uk.

„ de Steeltjes met eenige Liniaale Blikjes ; defuplffiua^

„ Bladen egaal en duidelyk Zaagtandig , van

onderen Wollig, van bo%'en fliauv7 gepluisd: j

„ de Steng Pluizig,'* /

Hec gewooce Afchkruid , dat Jacoi<sa mart*
^

tima genoemd wordt, welk de Bladen van bo- ï

ven donkergroen , van onderen , zo v^el als de i

Stengen en Takken, Afchkleurig wit heeft, bier

op volgende, heb ik, benevens de vier overige

en laatfte Soorten van dit Geflagt , als Heette-

rig zynde, te voeren reeds befchreevea*, On. *ir. d.

der dezelven komen Eog twee Kaapfcn voor,blidfwj

*

zo dat het getal der Kaapfe Soorten, hier t'huis *

gebragt , na het uitmonfteren van de Othonni' ]

tes , vyf is. De Heer Thunberg heeft on-
]

langs nog een nieuwe ontdekt, welke zyn Ed, i

in myne Verzameling vondt, en Cineraria incu

fa genoemd hadt. De Bladen , zo wel als de

Stengen , komen zeer met de Kanadafche over- ^

een , uitgenomen dat alles veel kleiner is en
|

dac de Steclen meest eenbloemig zyn , de '

Bloemen cngeftraald. Ook zyn de Kelkblaadjes, t

aan de tippen , een weinig verfchroeid.
;

Dit Geüagt heeft den naakten Stoel en *t

Xx 3 on*
II. Dlll.. X. STW.
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ïV. ongeftarad Zaadpluis met de voorïgen gemeen ;

^"xjcf^ doch onderfcbeidt zig , doordien de Mcclknopjes

IJooFD- van onderen in twee Borreltjes uitloopen. De
STUK. volgende Soorten zyn *er in bcgrecpen.

(i) Alant met omvattende , Eyronde ^ rimpeligg

lieh-.ium. van onderen Wollige Bladen en Eyronde
Gewoon.;

Kelkfchuhben.

Deeze Plant, die in grootte van Gewns uit-

munt , is bet gewoone Helenium , anders ook

Enula en Inula genaamd , of Enuta CampanHy

gelyk het de Franfchen Enule Campane , de

Engelfchen Elecampane hcctcn. Mooglyk is de

Duitfche naam , Alant' of Galantwortel y daar

van afkoraftig. De Latynfche benaaming fchynt

den oirfprong aan te duiden uit Campanie, in

Zuidelyke van Italië. Niettemin is dit Ge-

was tegenwoordig door geheel Europa gena-

turalizeerd. In Sweeden fchynt het inlandfch

te zyn en G m f. l i n ftekde Natuurlyke Groei-

plaats tusfchen de Rivieren Irtis en Oby in Si-

berië. Dit kan men niet zeggen van de middel-

fte deelen van Europa , en , hoewel men het in

Switzerland aan de Oevers van fommige Mei-

Gen. 9S6. Vtg. XTII. p. 637. Mat, Mti 392* GOBT B'k.

ï4». Aftct Fo!. ovatis rugofis 11, Cliff. 407. R- Lagdl»'

ren

(1} Inula FoU

3D.
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ren vindt, wordt doch getwvfcld, of *t 'er wd IV,

oirfpronglyk zy. By ons wordt het , gelyk in

Duitfchland, Vrankryk en Engeland , overvloedig Hoofd-

inde Kruidtuinen en op Akkers, by Enkhuizcn '^"'^^•^^^

cn Alkmaar, geteeld. /"ptrjuZ'

Toe eens Maos langtehoog groeit dit Kruid,

dat Bladen byna als die van 'c WoIIckruid , mee:
'

dan een Voet lang, een half Vcet breed, ovaals

achtig , op de kanten gekartelJ , van onderen

Wollig beeft. Dc bovenden zyn kleiner en on-

gedeeld , de onderden hebben Steden. De Steng .
':

is dik en ftevig, regtop(taande , Takkig enge^

bladerd , op den top zeer groote geele Bloemen

draagende , met Bladerige Kelkfchubben , die

omgcboogen zyn.

Of de Gnckfchc naam , in de Apothcekcn be-
,

keod , van de fchoone Heléna , dan van een Ey- ï

laud deezes naams afkomftig zy , kan ik niet ^

beflisfen. Zou dezelve ook van de Maan, die 1

in 't GricVfch Sekenee heet, in vergelykmg met -

de Zon, Helios, afgeleid kunnen wor ;en. Men
vindt het woord Helenium gebruikt vo^r Zon-

nebloem. In 'c wilde draagt het Kruid kleine

Bloemen, op een laage Steng, en heeft een
]

fchraalen Wortel ; daar hetzelve , in goede Gmnd :

gekweekt , den vermaarden Alantsmrtel uitle-

vert , van ouds beroemd. Dezelve is groot , dik

cn bruin , van ccren bicteren Kruiderigen Smaak

en niet van Reuk ontbloot. Veel Gommigedee-

leo bevat hy , die in 't Water fmelten cn wei.

Xx4 nig
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IV. nigHarftigs, hoewel men, onder 't overhaaleo,

^'^x"'" ^ets Kamferachtigs in de Hals der Kolf ge-

HooFo. gevODden hebbe, dat een met vlug Zout famen-

"
. ^gegroeide OHe zal zyn geweest. Gemeenlyk

rS^i'f wordt het Afkookzel gebruikt of 't Aftrekzeï

''J* met Wyn , of ook de Wortel zelf, gekonfyt

zynde. Het is een voortrefFelyk Maagmiddel,

dat insgelyks tegen Borstkwaalen zonder Ont-

ftecking dient , nccmende den Hoest weg. Ook

doodt het de Wormen en zet de Stonden af.

Uitwendig kan men t^en Papje van den frisfchen

Wortel gebruiken als een Schroeimiddel. Door

kneuzÏDg , weeking in Pis , met byvoeging van

Potafch, enz. heeft men *er een blaauwe Verw
uit getrokken (>

inlia
^'^"^ ^^^^ omvattende getande zeer ruige

tdtra. Bladen ; de Wortelhladen Eyrond ; de Steng"
Ruikende^

Haden Lancetvormig ; de Steng met vei^

nig Bloemen*

"Deeze Soort gelykt naar de voorgaande

zeer , doch is maar een zeer klein Plantje

,

naauwlyks een Voet hoog, dat in Apulie by

Napels, als ook in Provence groeit..

(3) Alant

(*) Hall. //f/v. inci,at. I. p. 3t.

(a) Inula Fol. amplcxicaulibus Dentatis &c. Aller luteiis

Radice cdori. C. B. /'>«. 266. Afteris alt, Sp. Apula. COL»

£tpl,r. l. p. 251. T. 15 J. Conyzn alt. Apul:i. MORIS- W'
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(3^ Alant met omvattende y langwerpige effen- IV.'

randige, ruige Bladen, de Steng Haairig^^^f^

met een Bloemtuil. Hoofd*,

STUK.

Onder Óen naümvaD Wollige Oojienrykfe Co- iir.

«yza vindt men deeze geboekftaafd en door J"";*,

Clüsius als de derde der Ooftenrykfen af-^*^j^^;^^

geheeld. Van waar zy den zonderlingen by-oog/'**"

naam hcbbe , komt my duifier voor. De Groei-

plaats is in Oollenryk by VVeenen , als ook in

*£ Badenfche , by de Badftooven.

(4) Alant met omvattende Lancetvormige Zaag' iv.

tandige onderfcheidene van onderen Pluizi.fj'"'''"^'

ge Bladen ; de Steng Takkig opgeregt en Tandige»

TUig.

Cs) Alant met omvattende Hartvormig lang-j^^j^-^^^^

werpige Bladen ; een ruige gepluimde Steng

de Kelkfchubben Borfielig. Dee-^*^^**'^

C. B. Pin. 26 J.

Ir, CLUS, Pann.

S. Fig. ad calcea».

(4) ïwOa Fol. ampkxi-caul. Lanceolatis &c. FL Suee. U.

7S«. Oed. Dok. 413- a. Conyza Paluftiis repeni Bil-

mica diaa. MoRis. III. S. 7- T. 19. f- 8.
fi

Conyza

[. Aftetis Floie Aureo. C. B. />««. z66. Predr. 1:4- Bii-

inica Cesnea & Lugdunenfium. Lob. /c. 193.

cc, .y*fc. «94, 7J7. P^r».
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IV. Deeze beiden gelyken veel naar malkander

,

"^XX^*"
'^^^^ eerfte , die den bynaam Britannica

Hoofd- voert, is veel zeldzaamer. Men vindtze , vol-

STOK. gens dco Ridder, in de Lausnits, in Bcijeren

v7iw^vt
Schooncn , een Proviniie van 't Sweed-

tj! fche Ryk. *c Is een Plant, naar de Conyza ge-

lykcnde , met Goudgeele Bloemen. Aan de Ves-

ten der Stad Lyocs in Vrankryk groeit zy ,

volgens Lo B E L , menigvuldig. De Bladen zyn

,

in zyne Afbeelding, als ook in die van de Hi-

ftorie dej Planten van Lyons , zo H alle r tc

regt aanmerkt , niet omvattende in dat Kruid

,

't welk naar de Water - Patich g^lykt en gehou-

4en wordt voor de echte Britannica der Ouden

,

een Kruid dat door de Friezen , daar het Leger

der Romeinen gelegerd was, aan dezelven ge-

weezen vverdt, als dien (tig, om de Tanden,

die door 't Scheurbuik los in de Mond gewor-

den waren , weder vast te zetten. Die hoeda-

nigheid, nu, heeft veel meer plaats in de Groo-

te Water- Patich of Paardik, welke, zo Mün-
•iriNG heeft aangetoond , de waarc Britaonica

der Ouden zal zyn

Delaatftc,dieden bynaam van iic«/oo/)J heeft,

is in Europa , als ook in onze Nederlanden j

op vogtige plaatfen gemeen. Men vindtze aan

de Wegen , langs de Slooten , in Overysfel

,

Vries-

2<;o. Gmfl. Sih. H. p. uo. After Prar. Aufamnalis Conj'Z*

fbUo. TOURN». Ir.ft. 4? }. Conyza media Sec C B.

LOB. ƒ*. 34 >. Conyza prima. TAB. Ilijl. 1243.

C*) Zie myn II. De»ls, Vlll. SrUB, bladx. 199-
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Vriesland , \ Sticht en elders. De Steng i

Wollig , hard en Takkig , van een Elle of
^'xxf^'

daaromtrent, met zeer zagte Bladen , die Tong- Hoofd- -

achtig zyn, boven donkergroen. De Blncmcn ,^Tuir.

die geel zyn, groeijcn byna Kroontjeswyze , en ^J^K"*'"'*

beftaan uit menigvuldige drietandige Tongblom-

netjes , in 't ronde geplaatst , de Trechter-

blommetjes omringende. Het Kruid bloeit in de

Herfst, zynde fcherp van Smaak. Ray ver-

gelykt den Reuk by dien van Zeep. Door ge.

heel Siberië groeit het ook aan de Rivieren, zo

Gmelin zegt , die het 'er meest met gekar-

telde Bladen gevonden hadt. Dat de Rusfen ,

in denOptogt naar Perfie , van dcnRooden Loop
door dit Kruid herfleld waren, w3s don Ridder

verhaald , en daar van zal het zekerlyk den by-

naam hebben. Het wordt zelfs door Hofmakn
Herba Dy/enterica , dat is Rooloops Kruid , ge-

heten. Ons Landvolk noemt het Heelblaadjes.

Een Soart van dit Geflagt , wnar aan Fors-
KAOHL den zelfden bynaam gecfc (*) , om-
llreeks Kairo voorkomende, werdt van de Ara-

bieren Rara Ejub , dat is Jobs Traanen , zegt

hy , genoemd. Jon , naamelyk, zeiden zy , hadt

zyne Zweeren dnar mede geftreeken, en was

hier door genezen. Dit, echter, hadt een rop-

pigcn Kelk cn naakte Blocmfleclen,meteen en-

kel Schubbetje onder ieder Bloem.
(<->>

(*) InaU Dyfentetica. F«r. uEgypt. Arah p.

ir. Dkii,. X. Stuk,



7O0 Samenteelige KaïriDEN.

IV. (6) Alant met omvattende Hartvormig Lancet-

^Xx!^ ^^''"^S" ^'Soi/^ Bladen.

JiM^' I^eeze Egypcifchs fchynt de zelfde te zyn,

vj. welke die Kruidkenner Welriekende genoemd

iJalt
^^^^^ ' Arabifch Munis genaamd of Ne.

Gomtdigfchufch» In Gelukkig Arabie werdt dezelve

overal geteeld » uit hoofde van den zeer aange»

naamen Reuk; wordende met Eloemkransjes,

daar van , het Hoofd verfierd op Feestdagen. De
raauwe Bladen werden tot Spyzc gebruikt. Ia

de Geneeskunde diende zy tcgens Aambeijcn;

wanneer de Lyder den Damp van het vcrfch

gekookte Kruid , in een doorboorde Stoel zitten-

de, van onderen ontving (*). la de üpfalfche

Tuin geteeld , badt zy de Steng een Voec

hoog, met I31adcn als gezegd is en eenbloemige

gebladerde Steekjes ; de Bloemen van grootte

als die van *t Moederkruid , doch geel , met de

Kelkblaadjes Elsvormig , aan de tippen omgc-

kromd.

O) Alant met omvattende. Hartvormig Lan-

(6) laula Fol. amplej

uiura toVn foli» VAXLL. Mem,

Kamofum &c. Vaill. Mem. Conyza mir
PLU«. T. ,;8. f. X & T. ,49. f. Jac

BüEM, ZeyL iH- T. ss. f. »
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eetvormige Zaagtandige Bladen^ Draad- iV.

achtige eenbloemige Steden en Kogelronde ^'xx.**
Bloemen, Hoofd-

Deeze Oostindifche gelykc naar de volgende, Poiy^amia

tnaar is grooter , zegt de Ridder, en gtiftrck-^"^"'-^"*

ter. De Bladen zyn Lancetvormig, fpits, aan

den voet Hartvormig , omvattende; van boven

kaal , van onderen naauwlyks ruig, met Draad-

achtige Steeltjes en Bloemen als van de vol-

gende.

(^) Alant met omvattende gegolfde Bladen ,

leggende Stengen en byna Kogelronde Bloc

men, die zeer kort gejiraald zyn.

De Kogelronde Bloemen en het Gewas on*

derfcheiden dceze, die volgeos de Kelkjes hier

t'huis behoort ,
zynde voorheen tot andere Ge-

fiagten betrokken geweest. By DoDONéos
en Loc EL komtze onder den naam van zeer

kleine Conyza voor. 't Is niettemin een Kruid,

welks Steng, volgens den Heer Hall er,
een Elle hoogte heeft (*> Hy noemt het Jfter,

(8) Inula Fol. arupicxicaul. undalans 5c:.

t^j. GOUAN 44J. Eiigeron Fol. u:id. <

t9i , 7St. Conyza minor Fl. globofo. C. B. P

rjyza minima. DOB. Ftmpt. ft. LOB. Ie. 345-

Mluftre annuum Hyrfopi fol. Ctupit. VAiLU.

ninoi Hispanica. PtOK. T. }t4* f. S- Aftet
(

Wfiu minimui. BaRB. It. WS-
(*) Cétmlts Ramftsfim%t CtHuUis, zegt hy.
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IV. met omvattende , ruige gegolfde Bladen en zeer

^^xyT ^^^^ gedraalde Bloemen (*}. De Groeiplaats

HooFc- is aan de Wegen en Straaten ia de gemaatigde
STUK ticelen vjn Europa, zegt LiNN-ffius. Hy te-

'iJJ^^^f! kent het, niettemin ^ onder de Sweedfchc Plan-

ten aan, en betrekt 'er toe dat Aller tje, welk

by Kadix in Spanje groeit. Pulicaria of Vloo»

kruid kan men het niet in 't byzonder doopen:

want fommigen geeven het Tonderkruid , dat

de Duiifchers Durrwurts noemen , in 't alge-

meen dien naam. Het wordt in Languedok VHer-

Ie de St, Roch geheten.

IX. (9) AlantTOCt langwerpige ongejieelde Bladent

/ilaiüa
Draadachtige Bloemjieelen en Cylindrifche

jviabiiche; Kelken^

In Arabic , zo wel als in Üostindie, fchynt

dit Plantje voor te komen, dat zig dus zeer

wel van het voorgaande onderfcheidt, 't Is

nogthans by Forskaohl, dat ik zonderling

'vind, onder de Arabifche Planten niet opgete-

kend , of het moest een anderen naam heb-

ben. Onder de Ooacindifche Planten vindt men

't ook by den Heer L. B ur mank us niet.

fpeurd te hebben , dat zyn Ed. door Cubitalis dc hoftgté

van een Eüc, niet van een half Elle
, gelyk Gmëli?«, ver-

tkiv ineboat. 1. p. jj.

(s) Inuia Fol. o!)longis fcsfilibus &c. Aftcr Conyeddeifnii
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(lo) Alamtmt byna ongeJleeUe, langwerpig IV, J
Eyronde , naakte Netvormige getropte Zaag- xxf^l
tandige Bladen ; de Bloemen aan 't end on- Hoofd»

gejteeld.
s^^^'

Cu) Alant met ongefleelde ovaale effene Nets-^^'^^f^i^J'^

-fvys* geaderde eenigermaate gekartelde Bla- ^^'"sbla-

den en rappige Kelken.
jiu

Alant met Lancetvormige , emgekromde ,i^w?'^ëe(

Zaagtandig ruuwe Bladen
;
hoekige Tak'

ken ; de onderjie Bloemen verheveneu wiigbiadi-

Veel overeenkomst hebben dèeze drie, waar

van de twee eerden in Italië huisvesten , de

laatde vry a!.i;e'necn voorkomt op Moerasfige

plaatfen der Noordelyke declen van Europa ,

als ook inKusland en Siberië. Men vindtzenog-

thans ook in de Zuideïyke deelen en in S^it-

zerland groeit zy op zeer vciele plaatfen. T a-

BERNEMONT gccft 'er ccTi goede Afbeelding

van, onder den namn van Geel Sterrekruid, dac

ook Liefch' of Breukkruid heette. Evenwel

mankeeren 'er de kanthaairtjes aan y welke ook

(10) Inula Fol. fuSfeifili ovato -ohlongis &c. Conyz3 me-

dia Monfp. affinis muk.flon.]- B.H//Ï. II, p. 1049.

(u; InuU fol. fe.lll. ovalibus Ixvibus &c. Aftcr Cony-

zoides odoratus Jmem. Toubni. +8J. Aftet luteus la-

tifolius glalser &c. Fluk. Alm. 37. T. 16. f. 1.

(11) InulA Fol, Lanccolaiis recuivis ferrato - fcabris &c
GooaS* Momp. 4+J. Fl- Suee, «96, 759» Goax. Ingr. ijd,

Gmm« Sik. II. p. 177. T.

Tab. Hiji. 716, mihi II. p. i
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IV. in de Afbeelding van G mel i n niet te vinden

•^'^^^^ zyn , zo H ALLER wel aanmerkt De
Hoofd- Bloemen van deeze zyn breed geftraald en ge-

iTüK. lyken veel naar die van *c gewoone Heleniuoi

of Alantswortelkruid.

XIII. (13) Alant met ongejieelde Lancetvormige om-

Jrta^ ge^rowife, eenigermaate Zaagtandig ruwe
Raige. Bladen ; de Steng rondachtig en wat Haai-

rig; deonderjle Blosmen yerhevensr.

Deeze heeft de Bladen wederzyds ruig door

rosfe Haairtjes , gelykende voorts naar de voor-

gaande zeer , maar de Kelk 15 als gebladerd

,

welk laatfte ook in eene Feroncefche Geelej^Jler

fchynt plaats te hebben. De Groeiplaats is ia

Beijeren , Vrankryk en Siberië.

XIV. (14) Alant mt ongejieelde Lancetvormige eeni-

"^Mar*^* germaate Zaagtandige Haairige Bladen;

landfe. jyyjia eenbloemtge iets Lymerige Steeltje!»

met fmalle Blaadjes, Dee-

() /iWv. Uchoat. I. 32. N. 7«. Zyn Ed. heeft biUyk dc

aanhMüng der Plaat uit Gmelin, die niet «7 maar 77 moet

zyn en welke in 't Werk zelf fout is , te regt ge?>r3gt.

(13> Inula Fol. feslilibiu Lanceolatis recutvis &c. Aft»

lureus hirfuto Salicis folio. C. B. Pm. i66. AÜct i. Panno-

Confcr, Aftet Conyzoides odoratus luteus. Sïg. f^er* U' P'

iu. & Pluk. T. 7S. f. 4. It"»- Cam. Eph. 907.

(1+) Jnula To\, fesfilibus Lanccolatis fubferraffs &c. Afisr

«Kolin. pilofus &c. MttL, Dia, T. j6.

*
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beeze Noord- AmerikaaDfche is geheel be- tV.

ièaaid met zagte witte Haairtjes : de Bloemen

feepaafen Tuilswyze de Steng , maar derzclvei" Hoofde-

Steeltjes zyn bezet met gefteelde Kliertjes.

(ïj) Alaot met ongefteelde Lancetvormige om- xv.

gekromde ruuwe Bladen; de Bloemen eeni-^antf."^

germaate getojideld, vmkhc.

{\6) Alant met ongejleelde Lirdaale , gefpitjle xvr.

gerilde gladde verfpteide Bhden ; de Steng ^f^^^i
byna eenblöemig, tiadijje,

(17) Alant met LinUiale Pleezige driepuMige xvïl

Van deeze drie is c? cprfle in Duitfchknci^S'^»

vry gemeen en valt ook in Siberië ; de tweede

Sn Neder - Qoftenryk ; xje derde aan de Zeekus-

ten van Engeland , Vrankryk , Portugal en Span-

je ^
zegt L I N N :eu s. Deeze heefc de geitalte

van de Zee -Venkel, ten minfte wat het Loof

fij) Inula Fol. feisSübus tancèobsli récèrvf» fekbtii Sec.

{i6) Inula Fol. fesfiübus Lincafribns acutbinatis S:c Aftef

^4J. Aftcr Flore tcrminali &c. CUf. ^l^^ R. Lugdb.

'j68. Crithm. Marïtitnam Flore Afterïs Atticl. C. B. Pin.

283. Crithmum Chryfanthómum. DOO. Pimpt. 70O. U.U9'
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IV. aangaat. Sommigen noemenze Zee - Chryfanth ,

jjf^' in Languedok Limbardas zegt Gouan, die

Hoofd- haalt , dat dezelve eens Mans langte hoog

7«ïïïr* ^^^^ ^^^'^^ "^^^ ZaagïaKii/ge van ontfe-

^nctaiis?' ren Wollige Bladen; de Wortelbladen ge-

bloemig*

Xïx. (19) Alant met Lmcetvormige ruige effen

fiSSiï^ randfge Bladen , eenbloemige Stengen en

korte gefchubde Kelken,

Deeze zyn beiden Wollig, 'doch de laatfte

inzonderheid is al^ met een Sneeuwwit Dons

bekleed , komende in geftaFte de Asters zeer

naby, inzonderheid door den Kelk, welke van

dit Geflagt verfchiit. Zy heeft de Kelkfchub-

ben Eyrond en aan de Steng drie of vier ,

zelden vyf Blaadjes. De hoogte van beiden is

weinig meer dan een voet; de groeiplaats der

eerftc in Provence , der laatfte by VVeenen,

Montpellier en in Spanje.

C20) Alant met Spatelvormige , van onderen

Wollige Bladen.
De

InaU Fol. fubferratls ^u^tus tomenroGs &c Jaco*

bx3 torundifolia incaiia. C. B. Pin. Prodr. 69.

(19) Ir.ula Fol. Lanceolatis hirfutis integerrimis, GOUAM



De eenigfte vao dit Geflagt uit Zuid-Ame- IVW

Tika afkomllig. Bladen byna als der Primula ^'S***
Veris hebbende. De i ongblommetjes aan den Hoofd <

land zyn zeer dun en fyn.
sxuk*

(21) Alanc met afioopende langwerpige Bladen y ^xu
die fyn getand zyn , en geiropte byna onge-

J-J.'J^^^

jleelde endbloemen, Twecuak-

Het Tonderkruid , dat den zelfden bynaam

voert, wordt van fommigen geacht even 'c zelf-

de te zyn als dit-, maar ongeftraald. Het onze,

zegt de Ridder , heeft een Steng van een Voet

höog, die ftyf is en getuild, mee een fterkea

Reuk als van Reinevaren. De Bloemen zyn

geel en kort gcftraald.

De drie volgde > allen Cmalbladtg en Hee-

ftcracbtig, waar onder twee Kaapfen, Blaauwe

en Pynbladige bygenaamd, reeds befchreeven

zynde *, korae ik tot de laatfte. *ii.d.

(Q5).Alaiit met Lancetvormig-Liniaale effen-^^^'

ran- pg,tiia.

Stinkende.
Tirgx Paftoiis folio. VAILU Aflet Primuli Vctls foliis.PuOM.

emnj foliis. Bocc Sic 26, T. ij. Pfcuda-Hel

lelitenfe &c. Moais. tlijl. IV. p. 90.

Yy 1

U. DSEL. Z. STUK,
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IV- randige Bladen , getakte Tuilen en zeef
Afdml.

^^^^^ Bloemftraalen»

STUK, Het Hinkend Kruiskruid komt deeze caby,

Vidwyw- ^'^ geftalte van het Afchkruid heeft , zegt

rf* LiNWiEüs. Zy groeit op 't Eiland Maltba

,

en heeft groene Bladen met geele Bloemen.

A R N 1 c A. Valkruid.

Van de voorgaarden verfchilt dit Geflagt

,

doordien de Srraalblommetjes niet een enkeleo

Styl , maar vyf Meeldraadjes hebben zonder

Knopjes. Het bevat de zeven volgende Soor-

ten.

Cl) Valkruid met Eyronde geheele Bladen, de

Stengbladen gepaard.

Door geheel Europa , als ook in verfchcide

deelen van Siberië, komt dit Kruid voor, dat

naar de Groeiplaats aanmerkelyk verlchilt. Het

heeft

(l) Jrmca Tol. Ovatis integtis &c. Sy/l, Néit. XII. Gen.

»5«. yeg. XIII. p. 6it. GORT. Belg. 244. GoOAM Hom?'

44«. Doronicum FoU Caulinis oppofitis. Mat, Mfd. i9S'

rt Suec. 684, 7«o. Obd. Dan, T. 6J. GmEL. Sii. II. P'

lis. Dot. Fol. oblongo-ovalibus. R. Lugdb. \60. Dor. Plan-

taf. folio alterum.' C. B, Pin, igj. Chryfanthemutn latiro-

lium. DOD. Ftmpu 26}. Doronicum Alp. quartum. Cl.«S'

Fann. j2o , ,24. Alisma. MAttb. Dmc. 934. DiuicticJ.

KsNiALM. Sp, lït.
fi^ Dor. Fol. Lanceolatii. R. ^"5^'

ICO. Caltha Alpiaa. Tab. Ie. 3i6,
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heeft op de Alpen fmalie Lancetvormige Bladen , JV.

terwyl het op vlakke vette Gronden het Loof

byna van de Groote Weegbree heeft. Dit zyn Hoofd.

nogthans Verfcheidenheden , welke in de Tui-»^"^

nen , daar men het teelt , Hand houden. Dus^^>JJ*j^

fchynt de laatfte , welke Tabernemont
Alpifche Goudsbloem tytek , van de gemeene ,

welke de Duiifchers Woudbloem noemen, on-

derfcheiden te zyn.

Het heeft een Houtigen Wortel, met Vezels

gehaaird: de Wortelbiaden Ovaalachtig of breed

LaDcetvormig , vyf- en drieribbig, bleek; niet

meer dan één of twee paaren van fmaller Bla-

den aan de Steng, die gearmd is, van een Voe^

tot een Elie hoog, dik wils drieblocmig aan den

top. De Bloemen zyn hoog geel , wel twee

Duimen breed mee haaren krans , welke uit

drietandige Tongblommetjes beftaat. Dceze zyn

niet alleen met vyf onderfcheidelyke Meeldraad-

jes (Stamina), maar ook met vyf Meelknopjes

(AnthercB), langer dan dezelven, voorzien (}.
De Kelk heeft vyftien Lancetvormige Blaad-

jes, een ruuw Zaad, met Pluis gekroond, be.

vattende. De Bloemen volgen de Zon den ge.

heelen Dag.

De geheele Plant is fcherp en fterk van

Reuk , doende niezen , waar van zy , zo men
wil,

(*) LINN. F^or. Sue:. II, p. igs»

II, DXEL. X» STOKt



jio Samenteelice Kruiden.

IV. wil, den naam Arnica by verhaftering van *t

Latyn, als ook den Lotharinufen naam (*) heeft.

Hoofd Waarom menze by ons, daar zy op Hcy-Vel-
'^"s*

, den in Gelderland en eldt rs voorkomt , Wolver*

ISw>wf-' noeine , is duiftcr. Meer zou men dc be*

'jf' naamingen van iS^f. Luciaan- en Falkruid mogen

afleiden van haare Kigenlchappen. Zy is het on-

derwerp geweest van veele Schcidkundige

Proeven ; door welken men bevonden heeft,

dat de kragten meest in de vaste bittere deelen

berusten. Zeer gemeen is dit Kruid , in Düitfch.

land , yelCs onder 't Landvolk in gebruik, tegen

alle inwendige Kwetzuuren , door vallen, ftoo-

ten - flaan , in Menfchen of Beeften, Men pryst

het ook tegen Borstkwaalen. De Afzettende

kragt in de VVaterloozing , daar ReneaülME
zo hoog mede geloopen lïe' i'c , was reeds aan

LoBEL bekend en zekeriyk door hem daarvan

ontleend. Men geeft het iixtrakt in , of zet hee

Kruid op Bier, Wyn, Genever. Evenwel heb-

ben fommigen nadeelige uitwerkingen daar van

gezien. De Ronders laaten het fta^n , doch de^

Bokken en Geiten eeten 'er van. VVaarfchynlyk

zal het naar de fterkte van den genen, die *cr

gebruik van maakt , moeten gcvvoogen zyo.

Zelfs verbeeldt xig Gmelin, dat het Smal-

bladige , als op drooger plaatfen groeijende,

fcherper van Sap zy , dnn het Breedblr^dige. J ^it

hadt zyn Ed. , in Siberië, aan Duitfchers, de

(t) Tabae de Voges. Journ. Onn. 1755. Dec.



Arnica gewoon , het eerstgemelde , welk alleen tV.

aldaar groeit, ingeevende, bevonden. Wantin ^'J"^
Aftrekzei, ter gifte als het Duitfche Valkruid , Hoofd-

gebruikt , verwekte zy braaken, even als dat*^"^"^»

in grooter Gifte doet.

C2) Valkruid met effenrandige ovaak ruige n.

Bladen ; de Steng eenbloemig Wollig on- ^H^eiki-

gebladerd ; den Kelk van grootte als de
'j^^^^^i^

Straalkrans,

Deeze Kaapfe gelykt zeer naar het Kruidje

dat men Muizen - Oor noemt, hebbende de Bla-

den zeer ruig , doch niettemin groen , van onder

en van boven. Het heeft een eenbloemig Sten-

getje, maar vveinip; longer dan de Bladen Dus
kan het de Jrnica Cafra, van den Heer Öua«
MANHüs Gerbera genaamd, niet zyn C*}*

(3) Walkruid met overhoekfe Zaagtandige Bladen,

In Ooftenryk en Switzerland, als ookinLan- Jg°^^'°**

guedok , komt op vogtige Bergvelden deeze

voor, die den Wortel krom beeft, aan de eene

altcrnii lerratis. GouAlt Monsp. 44«. JACCJ.

, /3. Doronicum Radicc dulci. C. B, Pin»

Yy4
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IV, zyde veele Takjes uirgeevende : de Wortelbla-'

^xx^^*
den geftecld , Eyrond , diep - Zaagtandig : aan

KooFD- de Steng , welke een Span of een Voet hoog

is, maar zeer weinigen. Deeze draagt ééne-

Bloem, groot en geel , met breede Kelkfchub-*

O. ben ; de Blommetjes en Zaaden als in het gc-

woone Wolverley. Men heeft in den Wortel,

die fomtyds een zoet Sap heeft , ook; een by-

zondere kragt gezogc. Door Water wordt *er

eens zo veel , als door Wyngeest , uit ge-

trokken.

^y- (4) Valkruid viet Lancetvormige Bladen , de

r.iümir'^* onderjien Zaagtandig, de Steng gebladerd

zoutwa- yeelblocmi^.

Aan de Oevers van Kamtfchatka, op 't Bee-

rings - Eiland en verder aan de Wescelyke-

Kusten van Noord - Amerika , is deeze Soprc

zeer gemeen. Zy groeit Heefterig met een dik-

ke Steng , hebbende Bladen byna als die van

den gewoonco Ahnts- Wortel. Dcrgelyke Bloe-.

men hcefc zy insgelyks, wier ïongblommetjes

met qngeknopce Meeldraadjes zyn voorzien en

de Zaaden allen gepluisd , even als in de voor-,

gaande Soort.

Cróea
Valkruid met Eyronde nitgegulpt gf^tande

saSn- ''fl» onderen Wollige Bladen* Dee-

r^) Arnlca Folifs Linceolati, &c. t After f. patü.S Hele-

(s) Arniea Fol. oyatis repando - dcnticulatis &c, Gcrbefa



Deeze Kaapfe is tot verfcheide Geflagten ly;

betrokken geweest, 't Is een klein Plantje met ^'y^^
grooce Goud- of SaiFraankleurige Bloemen

, HooVd-
van gedaante als der voorigen. De Wortelbla- stuk.

den czyn gefteeld , ovaal, glad, ftyf, Zaagswy-^'''>?f*'>

ze getand met kleine puntjes : de Bicerafteel-
"^'^

tjes ongevaar een Span of half V^oet hoog, met

fmalle Schubbige Blaadjes. In de aangehaalde

evenwel , die de Heer J. Bürmannüs Car-

lina noemde , vertopncn zig deeze Schubbe-

tjes aan de Steng niec. De Bladen zyn in fom-

mige Planten Hartvormig.

(6) Valkruid met Vindeelige BMm, die de vi.

Kwabbetjes rond hebben,
ciïSS*'

Qj) Valkruid met gevinde Bladen, de SlippenH^^

Aan de Kaap der Goede Hope vallen ook t

deeze beiden , waar van gezegde Hoogleeruar"

de eerfte mee Bladen als van hec Ajplenium,

Pol. plants dcntatis Sec. BüRm. Jt/r, 1S7. T. S5. f. 2. Dens

Leciii Enulx folio. PtT. Mus. }93. Doroaici forte fpec.cj

pumlla &c. Pluk. T. ?43. f- Carlina Ft>l. hth SccBUBm.

jl/r. iJ4- T. 55. Tusfiiago Pyrolac folio. VaiIX.

(6) Arnïea Fol. pinnatifidis , Lobis rotundat's, Gerbera

Fol. ex lUdice oblonpis &c. BuRM. Jfr. T. jó. f. i. Do-

lon cum Afr. Fol. Afplcnü. BOXB. Cent, V. p. 11. f. 24,

Sfolopendrix f. Aspl«nii facie Plaota wfithiopica. TltxjL.Aln,

35c. T. 313. f. J.

(7) Armca Fol. Pina^tis , Laciniis Lineatibus. Sp» Plant.
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ZO wel als de voorgaande, onder den naam ran

Afdeel. Gerbera , die door den Ridder eerst gebruikt

Hoofd- ' Kruidboek van den Heer Wit-

sTüK. SEN heeft afgebeeld en befchreeven. De laatst-

Omïo/%< gemelde vind ik niets van aangetekend, da« dat
Feeiviyve-

anderc zeer naby komt.

pi.Lxviii. Het Plantje , dat ik uit Japan bekomen heb,

^f* ^' hier in Fig. 3, op Plaat LXVIII, afgebeeld,

fchynt my tot de Arnica Gerbera te behooren.

Immers het heefteen der Hoofd - Kenmerken,

dat de Blommetjes van de Schyf driedeeligzyn

;

de ééne punt veel grooter , en ik bevind de

rand -Blommetjes, gelyk 'er een by a is afge-

beeld , drietandig ; doch decze zyn zo wel met

Zaadpluis voorzien als de middel • Blommetjes,

b. Beide deeze Blommetjes zyn hier veel groo-

ter dan natuurlyk voorgeüeld , wanr door zig

de onvolmaaktheid der Meclknopjes in de Tong-

blommetjes van dit.Geflagt ofwel van deeze

Soort , en de onvolkomenheid van den Styl in

de anderen, openbaart.

DoRONicuM. Wolverley.

Dit Geflagt önderfcheidt zig van de voori*

gen , doordien de Kelkfchubben op twee ryën

geplaatst, van gelyke langte en langer dan de

Schyf zyn : de Zaaden van de Straalkrans naakt

cn zonder Zaadpluis. Het bevat maar de drie

volgende Soorten.

0)



Cl) Wolverlev met Hartvormige fiompe Tan- IV,^

dige Bladen; de Wortelhladen gefieeld; de ^^X.
Stengbladen omvattende. Hoofd»,

STUK.

Op de Alpen van SwitzerlarKl , Ooftcnryk i.

en der Zuidelyke dcelen van Europa, groeit dit ^"^^w
Kruid , dat van ouds Pardalianches is genaamd

geweest , om dat het tot vtrllikKing r^er Lui-^*""""
•

paarden itrekte. Ook werden 'er, wanneer men

den Wortel in Vleefch mengde, andere Die-

ren , gelyk Wolven en Zwynen , door gedood

,

waar van de Nedcrdaitfcfie naam Wolverley ,

die misfchien verkeerdelyk aan het Valkruid

gegeven wordt, zal afkomftig zyc. Dewyl de

Wortel naar een Scorpioen geleek , moeit ket

ook nadcelig voor dat Ongedierte zyn, Doro-

nicum , van een heilzaamen aart , was een an-

der Kruid. Hier over is een groote twift tus-

fchen die vermaarde A-lannen, Matthiolüs
en G li s N E R u s 5 geweest , welke laa» fte , door

dc Proef daar van op zig zelf te r eemen, zou

geftorven zyn of in groot gevaar gebragt. Doch

ik zal ray daar in niet mengen (*>

Het

394. MILL. DiH. T. lig. G004N ^^on^p, 445. H. Ciif.

4T1. R. Lu^dy U9. Doronkam maximum. C. B. Pin. i8j.

Cam. Epit 8x3. Doron. ?. Clüs. Pokk. ju. Lob. Ic.6^9.

fi,
Doronicum R^dice Scorpii. C. B. P:k. 1S4. Dor. latifo-

liutn. Clus. Hi/l. II. p. K. Aconiwm Pardalianches. Don,

(*; Vid. HALL. Helv. iudiat, I. p. 36, 37.
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IV. Het Kruid geeft uit zynen Wortel lang ge-

xx*^
fteelde Hartvormige Bladen , waar tusfchen een

Hoofd- Steng opfchiet van een of twee Voeten hoog-

•Tüjt. te , die op 't end één groote geele Straalbloenn

heeft. Met veele Kelkfchubben is dezelve be-

kleed , die fpits en byra zo lang als de Tong-

blommetjes zyn , welke aan 't end drie Tand-

jes hebben , zynde het Zaad Eyrond en zon-

der, dat der middel • Blommetjes met Zaadpluis.

Dtnlieum
Wolverley met Eyronde

^ fpitfe , eenigev

j'iantagi- maatc getuTide Bladen en overhoekfe Takken,

^^maibia-
Qj-ootelyks komen de Bladen van dceze klei-

nere Socrt met die der Smalbladige Weegbree

overeen. Zy zyn zeer glad zegt Goüan, die

deeze Soort, in Languedok, by de andere vondt

groeijen. Zy vak ook in Portugal en Spanje. De
Steng is Takkig , zo wel als die van *c voor-

gaande en ook meest eenbloemig.

rIL
Wolverley met een naakte, geheel enkel-

ifrfl. dey éenbloemige Steng,
Madelie- BV

Wg,
'

(O Dcrenham Fol. ovatii acutis fubdentatis, Ramis alter-

nis. H Clif. R. Lugdb. ï(So. GOOAN Atcn^p. 445. poroni-

cum Plantagtnis folio. C. U. Pi». i«4. Dor. minos OfEci-

namm. DalKCH Lob. Ie. 648. Dor, Plantaginis folio Lufi-

lanicum. TooBNF. Infl. 488.

(3) DortnUnm Scapo nudo fimplicisfimo &c. //. Clijg. SO°'

R. Lugdh. 160. GOUAN Momp, 447. jAcq. mnd. zSj, Bel-

lidiafttum A?pinmn &c, Micu. Gn. 31. T. 25. Bellis fylv.

Mcdia Caule caxcns. C. B. Pin, sffi. B^!is media. CAM»
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By verfcheide Autheur-^n, zo oud ais nieuw, IV; '

vindt men de Aroeelding van dit Kruidje, on- '^'JJ^-
der den naam van middelfldg of grooce Made- Hoofih •

lieven. Want naar de gewoone Veldbloemen

van dien aart gelykt het zeer, hebbende fl-gts^^^^^^

grooter Bladen en Stengetjcsof Bloem deeltjes.

De Zaaden der Tongblommetjcs van den om-
trek zyn hier zo wel met Pluis voorzien, als

die der Trechterblommetjcs (*) , welke het

midden beflaan. Het komt met roode en witte

Bloemen voor, en is zeer gemeen op de Alpen

van Switzerland , zelfs in de Valeijcn
, ja valt

ook in Italië en Tirol op belommerde plaatfen.

P E R D I c I u M. PatrysAFuii

De zonderlinge figuur der Blommetjes, wel-

ke

Eplt. 654- CLUS. P^!nn. «09. Bellis mapt fylveftris. LOB,

Ic. 47«. fi.
Bellis Caule Pedali C bipedalinado &c. MEMTi.

Pus. T. 8.

(*) Setnina Radü in hac etiam pjppofa funt, zegt LiN-

liaus. Ik geloof dat de Heer HAtua dat woord etmm ,

't welk das te verftaan is , verkeerd begreepen heeft, faJs

of het op de andere Soorten zig,> wanneer hjr den Ridder

Planten , welke naar zyn eigen 'oepaaiing Amict waren, Z)oro.

fücm genoemd , en ceae Soort ,
zyndc , wegens de naakte

sa gemaakt had. De cstfic Soort van Doronieva, by Lm-

jIJBUS en dus ook alhier , heeft de tand - Zaaden ongeplaiid

;

de tweede kon naauv/lyks daar van afgezonderd worden
,

ca de derde, fchoon de Heer jACg^WM die zeer verfchillcnd.

ooideelt , kwam tea opugt van dc Kelkblaadjes oreieea.

II. Dbki., X.
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IV. ke tweelippig zyn , onderfcheidt dit Geflagt

,

^
XX^*"

dat den Grieklehen naam Ferdicion , welke Pa-

Hoofd- tryskruid betekent , bekomen heefc.

fcTüii. Het bevatte drie Soorten , waar van ik de twee-

de , als Heerterig zynde , reeds befchreeven

heb , zo dat maar de volgende overblyven.

pe \*cittm ^ Parryskruid , dat Tongbloemig is , met

fen fiQitu- emhloemige , ongebladerde Bloemjteelen*

Wotsi ^^^P^^ Kruidje heeft een Vezeligen Wor-

tel , welke Blaadjes uitgeeft als die der Paarde-

bloemen en de gehcele i;ertalce zweemt 'cr zo-

danig naar , zelfs de Bloemen in grootte, dat

men het onvoorziens daar toe betrekken zou

,

maar de Kelk is als der Scorzoneeren en de

Blof-m gettraald , met half tweedeèlige Blom-

metjes, die de onderfte Lip in tweeën, de bo-

venfte in drieën gefneeden hebben. Het Zaad-

pluis is ongeüamd en de Stoel naakt, gclyk ia

de voorigen.

iiT. (2) Patryskruid met byna gejtraalde Bloemen,

^'"tf^t «envoudige Kelken en Kruidige Stengen.

In Brafil groeit, volgens den Heer Abdüin,
deeze Soort , die de Wortelbladen Lancetvor-



mig-Eyrond, met Tandjes uitgcgulpt, ruig en iv,

kleverig heeft: de BJoemen aao den top naakt,

in gedaante als die van het Berg - Valkruid , Hoofd-

op eigen Steekjes : de Kelk uit veele fmaller stuk, ^

Blaadjes bcllaande, die ftomp en e>;anl zyn, de

Bloem geel : de Blommetjes op de Schyf en

Straat tweeiippig , twecflagtig.

C4) Patryskruid met byna gejiraaide Bloemen, iv.

de Steng laag- Heefterig, de Bladen Lan-''ui^^^

cetvormig fpits effenrandig, ""^ .

^

Dus geeft de Heer Bkroiös de bepaaling

op van ecne nieuwe Soort , uit de Westindiën

door zekeren Chirurgyn mede gebragt en hem
bezorgd , waar van zyn Ed., in de Siockholm-

fe Verhandelingen 3 de Afbeelding cn belchry-

ving mededeek. DeScetigdaar van, zegt hy,

is Heefterig en glad, met groenachtige Takjes

en Bladen als gezegd is, wederz3'ds glad. Aan

't end der Takjes komen by elkander twee
,

drie of vyf Bloemen die gefteeld zyn, metfpit-

fe gladde Blikjes. De Kelk is cylindrifch, veel-

bladig ; de Bloem geel , beftaande uit Blomme-

tjes, die een buiteu - Lip hebben, welke flaauw

drietandig is en de binnen - Lip in tweeën go

deeld ; des zy zig :als driedeelig vertoonen.

Dit heeft zo wel in de middelfte als in derand

(4> Perdichm ïlor. fubtadfatis , Caule SufFruticofo i

Smki. Vtrhanl. XXXIV. Band. 177*- P- Tab. 7.

VapatDi. Betmadenfe. FLOS. T. 24). f. ) {
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Blommetjes plaats. De deelen der Vrugtoiaa-

king komen voorts met die der Samenteeligeh

overeen; de Zaaden zyn Rolrond, ruuw, met

een ongeftamd, Haairig, geelachtig Pluis, vaü

laogte als de Kelk. De Stoel is bezet met klei-

ne Haairtjes.

Het Pardifium Capenfe , dan de Heer N. L.

BuRMANNüs, uit het Kruidboek vanOL-

DENLAND, Opgeeft CD befchryft , heeft in 'c

geheel geen betrekking tot die Geflagt.

H E L E N I u M. Honds - Oog.

Dit Geflagt heeft den Stoel wel in 't midden

naakt, maar aan den rand Kaffig> en] het Zaad-

pluis uit vyf Baardjes famengefccid. De Kelk is

enkeld , veeldeelig: de Straalblommctjes zjo

ten halve in drieën gefplceten.

HwA-.;««
komt^ als de eenigftcSoorc ( l) , een KruiJ

^«fir^Xvoor, 't welk Helenia met afloopende Bladen
Herfir(ctu

^joor den Ridder genoemd geweest , en als zo-

danig befchreeven was , zyndc door ToüR»
NE FORT Zonnebloem m2C VVilgebladen en een

gevleugelde Steng getyteld. Anderen noemen 't

Chryfanthemum en waar uit blykbaar is,

dal

fl) Heleniutn. Syjt. Nat, XII. Gen. 961. ^eg» P*

<J9. Helenia Fol. decurrentibiu, H. CUff. 4IS. t/>*-

R. Lu^dK i«o. Gbom. yirg. II. p. Chiyf. Amef. pe-

renne. MOKis. III. S. 6. T. 6. f. 74. After floridanus Att-

mw caule Alato, Pluk. T. 37^. f. 4. Aftci lutem Al»tu«»

COHK. COKMi. ,2. T. «i.



dat de Geflagtnaam, hoe bedrieglyk ook, geen IV*

betrekking hebbe tot het Alaatswortel - Kruid ,
^^^^^

voorheen befchreevea. Het is de Gevleugelde Hoorói*

geele Afier van C o u n ü t u s , hebbende zyne stuk.

Groeiplaats in Noord - Amerika op vogtige plaat-
y^^^f^'J^'J

fen,

Zy gelykt naar de Kamille door haar Bloem,

die t'eenemaal Goudgeel is , met de Baardjes

«gteroverof nederwaards knikkende, zegtCLAY-

TON , en langwerpige onverdeelde gefpitfte Bla-

den , flaauw Zaagtandig
,

tegens eikander ova*.

De geheele Plant heeft een aanmerkelyke bit-

terheid : men achtze goed tegen anderendaagfe

Koortfen. Waterige plaatfen bemint zy en bloeit

in de Herfst. Daar komt ccne andere Soort

of Verfcheidenheid van voor , die laager is

,

met dikke, ruige Bladen , zagt op 't gevoel*

Bellis. Madelieve.

Hier is de Stoel Kegelvormig naakt ; de Kelk

half Kogelrond met gelyke Schubben : het

Zaad Eyrondachtig , zonder Pluis.

Twee Europifche Soorten komen maar in dit

GeÖagt voor , die duidelyk onderfcheiden zyn,

naamelyk.

(i) Madelieve met een naakten Èkemfieel. i.

Oveibly-

(i> Bellis Scspo nudo. S^fi. Ndn XII. Gen. 9«a. P'eg.yend»^
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IV. Dit Plantje, dat men Madelieven noemt, i^,

xxf*' zo ^el in ons Land , als door geheel Europa

Hoofd- zeer bekend, wordende in 't Franfch PaquereU

te of Marquerite , in 't Engelfch Daifie, m 't

Sweedfch Pytter y in *t Hoogduitfch Mm;»n
geheten. Men noemtze by ons ook Maj'

zoetjes en , dewyl zy veel op de Velden groei

-

jeo , F'eldbloempjes , in Friesland Fennebloemen,

Men wil dat zy haaren Latynfchen naam van

de fchoonhcid hebben zouden, 'c Is zeker dat

het fraaije Bloempjes zyn , inzonderheid de

vclbloeraige van Roozen , Purper- en andere

met wit gemengelde Kleuren , die in grootte

der Bloemen de gewoone enkelde der Velden

veel te boven gaan, Deeze mogen derhalve wei

Maagdelieven genoemd worden , als tot fieraad

verftrekkende voor *t jonge Volk , onder 't ge-

meen. In aartigheid munten de zogenaamde

Madelieven iiiet Kindertjes op de kant, of Bloem

uit Bloem opfchietende, met Pypacbtige Blom*

motjes en andere Vcrfcheidenheden , uit. Som-

'tyds komt dit Plantje , in 't wilde , met gevulde

voor en is ook mee oogeflraalde Bloemen gevon-

'den. *c Bloeit byna hec gehecle Jaar , en de

Bloe-
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ftloemen gaan by nagt toe , op de Velden. Vol- iV:

geos TouRNEFORT zoudefi de Zaaden der

ToDgblommetjes eenig Pluis fchynen le heb-HooFD-

ben , die der Schyf- of middel - Blommetjes «tuk.

niet, 't welk nader onderzoek verdient (*).
J^trfi^l*

Het is een zagt. Zuurachtig, eenigszins fa-

mentrekkend Kruidje , welks Afkookzel groen

wordt en door verdikking als een Zoutige Room.

Men kan het onder ander Moes tot Vleefchfop

gebruiken en het wordt onder de tegen -Scho'r-

butifche Kruiden geteld. Van 't Vee echter wordt

het niet j dan by gebrek van Gras , genuttigd»

De Stahliaanen hebben zeer hoog geloopen met

de kragt der Bloemen tegen Borstkwaalen en an-

dere Ongemakken. Sommigen hebben 't Kruid

als fcherp befcbreeven j en de Wortel, inderdaad,

heeft een aanmerkclyke fchcrpheid , welke door

't droogen niet verdwynt. Buiten twyfel zal

het op drooge of op vogtige Gronden , op Hei-

jen of in 'J uinen groeijende , zeer in hoeda-

nigheid verfchillen. In 't Engelfch heeft men 't

Bruifewort geheten j om dat de Blaadjes zeer

goed zyn , te leggen op blaauwe Plekken eü

Kneuzingen. Dewyl het een Wondmiddel is,

voert het den naam van Confolida minor Praten^

f\$ in de Apotheeken (f).

(O

C*) zie TouRNF Inlt. Tab. 2»o. HAtLM haelt (£t rot

berisping vrn LxNwatOS aan; doch 't is wonder, daarhy het

getal drr Rand- of Tongblommetjes heeft gdiaven tetdieaül
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(2) Madelieve met de Steng eenigermaate gê'

bladerd,

In Spanje , Italië, als ook in Languedok en

Provence, vak die Jaarlyks Kruidje, laager dan

een Handpalm , hebbende Stengetjes van een

half Voet of daar omtrent, draagende maar één

Bloem , in 't midden groenachtig geel , en wit

geftraald. Het komt dikwils aan den Zeekanc

van Languedok voor, met kleine Blaadjes, die

wederzyds twee of drie Tandjes hebben , zo

GoüAN aantekent.

B E L L I ü M MadeloD.

Dit Geflagt heeft ook een naakten Stoel en

de Kelk bcflaac uit gelykc Blaadjes : maar de

Zaaden zyn Kegelachtig met een agtbladig Kaf*

fig Kroontje co een gebaard Pluis, Hier toe heeft

de Heer L i n n u s de twee volgende Soorten

,

beiden Europifchc, betrokken.

slKm
Madeion r7^e^ naakte Draadachtige Bloem'

Siiüdiclu Jleehjes,

(z) BellU Caule fubfoliofo, Bell. Caule fubfimplici fub-

quadrifloro. GoüAN Mcnsp, 447, Bell. Hort. Pedicolo folio-

follofo. BOCC. Mus. ir. p. 95. T. 35. Bcll. maritima Fol.

Agcrati. C. B. Pin. x6u Proir. 121.

(I) Eeinum Scapis nudis filiformibus. S-^Jl. Nau Vtg. XI"'

G«n. 1322. p, 640. Mant. 28 5. Bellis omnium minim»*

Tbiumvw Ohi. p. ga. T. Bellis maritima minima , Rotis So-

lii folio, Cyrenaica. Bocc. Mus. 149. T. 107. Bciiii F#I««

firvi» Hoi, albi»^ Alpiaa. KutTz, Pug, T. sf

\Vi
AfdeeK

XX.

Hoofd4

II.

Bellis

JalSykfe.
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Dit Kruidje was voor heen tot de Madelieven IV,-

t'liuisgebragr. Op dorre plaatfen ,omftreeks de

Stad Rome ,
groeit het menigvuldig met Blaadjes aoorór

naauwlyks een Nagel groot en Stangetjes van 'Tujc.

geen Vinger lang , de Bloemen byna als der

andere Madelieven , doch cnkeld , niet dubbeld

,

gelyk in dezelven, gedraald; hoewel het , e\'en

als die, reeds in 't vroege Voorjaar bloeit.

(2) Madeion met een gebladerd Stengetje. ^ ir.

Dit is een van de allcrkleinfte Plantjes, opzeeTkiciB.

Kandia en in de Levant aan Bronnen groeijende.

Het heeft een Stengetje van maar een Duim
hoog, Haairachtig dun en Homp Eyronde Blaad-

jes: aan 't end twee eenbloemi^Te Steekjes of

maar één , en de Kelk is van grootte als een

Koolzaadje. Dit zou door *c Mikrosfcoop waar

te reemen zyn , om de regte gcfchapenheid van

de V^rugtmaakcnde deelen te ontdekken.

T A G E T E s. Afrikaan.

Een naakte Stoel ; hec Zaadkuifje van vyf

opgeregte Baardjes : de Kelk eenbladig, vyf-

tandig ,
pypachtig en vier of vyf blyvende

Strnalblommetjes , onderfcheiden die Geflagt ,

het welk de bekende Bloemen van dien naam ,

en derzelver mede- Soorten, bevat; caamelyk

(O
(i) Billium Cau'e fuliofo. M^int. ig«. PcAIs minuta. Sp.

FU%t. liso. Lellis Cictica fomana omnium rainiraa,T0UBl*.

Cor. n.
Zz 3

II. DEEf,, Z. STOK.
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IV. (i) Afrikaan met een byna geheel verdeelde aiV

stukT Deeze, die men Fluweelbloem noemt, is eea

I. kleine Soort van Afrikaancn , van de grootc

fJuh!" door 't Gewas genoegzaam vcrfchilleüde. Hec

Huikendc. opzigtCD kleiner ; de Stengen verdeeleq

zig digt by den Grond en hebben onderlleuniog

nooüigof vallen neer. De Bloemfteelen zyn lan-

ger en de Kleur der Bloemen is hooger; de Reuk

van 't Kruid ftcrker.

Van de Fluwcelblocmcn , die men in *t byzon-

der Flos Tunetams of Tunisbloem noemt , wor-

den in de Bloemhoven Verfcheideaheden ge-

teeld. Men heeftze 'er met dubbelde Bloemetij

want de enkelde worden dikwils weggefmeeten

De Bloem is grooter.of kleiner, van Kleur enkel

geel , of geel met bruin Karmozyn - roode Vlak'

ken. Ook komen, zy gelyk de groote, die mea

Afrikaanen noemt , met enkel Pypblommetjes

voor , enz. Dilleniüs beeldt 'er een aan-

merkelyke Verrcheidenheid van af , welke de

Steng twee of drie Voeten hoog en overend-

üaaBde, de Bloemen vry groot en enkeid,doch

(l) Tagetes Caale fubdivifo p3tuIo. Syjl. Nat,

964. Vtg. XIII. p. 640. (-Hf. 41 8. Ups. 267. i

uo. GOüAW Montp. 447. Tanacetum Afric. f. Fl

BUS minor. C. B. Pin. 132. FIoj Africanus. Do:

h^» 488. Tagetes minor fl. fulvo macuUto. Dli

275. T. 179. f. Z6u
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met lange rosfe Vlakken op het geel getekend iV,

hadt 5 hebbende agt Straulblommetjes. Dceze is
^^J?*""

uy de Bloemisten ook bekend. Hoofd-

Cl) Afrikaan met een enkelde opjtaande Steng u.

en naakte eenbloemige Bloemjleelen.
Trtn'a"

Oprtaand»,

Deeze noemt men, in 'c byzonder, yJfrikaan;

hoewel het gantfch onzeker is , of dezelve van

Afrikaanfchtn oirlprong zy. Dc Kcizerlyke Lyf-

Arts DoDONÓus zegt wel, dat deeze BJoe-

men, toen Keizer Karel de V» de Overwin-

ning op die van Tunis behaald had, van daar

in Europa overgebra^t waren. Die Togt ge-

Ichiedde in 't jaar 1535 en 'c Werk van gezeg-

den Kruidkenner kwam , door Clusius uic

hec Hoogduitfch vertaald zynde, in 't Franfch

uit, in den jaare 1557. Füchsius hadt in

den jaire 154a reeds een goede Afbeelding van

deeze Bloemplant gegeven , en dezelve Ta»

getes Indica genoemd , onder welken naam

ïouRNEFORT, naderhand , dit Gcfiagt ge*

boekftaafd heeft, Apülejüs heeft, zegt hy,

het woord Tagetes eerst gebruikt, om het Rei-

lUiN Mer.'.p, 448. Ta-

C. 11. F,n. 1.0».

E},it. ,06. a. Tag.

II. DSIL. Z. STVS.
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iV. nevaren , dat men thans Tcmacetum noemt , te

^'^Jx?*' betekenen Zou men , nu, uit die beoaa-

Hoofd- n^ing van F u c h s i u s mogen denken , dat

^"^^^
dit Gewas van Amcrikaanfchen oirfprong ?y;

^r//w>w* terwyl het zeketlyk inMexiko ofNieuw Spao-

»> je groeit ? Of is het Zaad derwaards door de

Spanjaarden overgebragt en voortgeteeld. Of

is het naderhand in de Oofterfche Landen ge-

komen ?

In de Natuurlyke Hiftorie vanMexiko, door

Franciscus Hernandez (t) , vindt

men de Fluweelbloemen zeer natuurlyk af*

gebeeld , die 'er Mexikaanfche Anjelieren ge-

noemd worden , en waar van hy zegt , dat zy

allen Bladen hebben als die van 't Reinevaren

cn gcele of uic den geelen Rosachtige Bloemen.

Zeven voornaame Verfchciden heden waren daar

van in Nieuw Spanje. Deeerlte enuittnuntend-

fte hadt de Bloemen geel en zeer volbladip;, als

een witte Roos , wordende deswegen Cempoal

Xochitl van de Mexikaanen geheten. Dit was

de grootfte Plant , met de uitgebreidfte Bladen.

C*) Dit zo zynde , vervalt de gisfing van VaïllANT ,

CeMre de Plantes, dans ie paj!, d«tit mus font venuës /et

'Efpeees. Mtm.de 1710. p. 408.

(tJ neezc was Lyf-Am van Koning PHU.1W den 11-, d««

in 't jaar i>55 Koning van Spanje wxrdt , en i» door dcn-

zelven , in hoe.hnigheid als Opper -Aits van Alcxiko, der-

waards afgevaaidigd, om de Natuurlyke Hiftorie van da,t
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De tweede in grootte, zo van Blad als Bloem , IV.

veel daar by te kort fchietende , voerde den ^'51?'*

naam van 0.]MfcMj CocaaocHfi of Mannelyke, Hoofd-

in vergelyking met de overigen , die wederom ^"'^^^^

kleiner waren. Deeze Bloem wordt by hem en-/.^J5ÏÏ^

keld vertoond , als beftaande uit zeven rand-

blaadjes , met een Kroontje in 't midden. De
derde en vierde waren byna even groot, maar

de eene bont , de andere bleek , even als de

vyfde en zesde die kleiner waren cn de zevende

de allerkleinfte van Blad en Bloem , geel van

Kleur. Hy voegt 'er by, „ deeze Soorten

5, komen uit Zaad overal , doch best in heete

„ Landen voort ,• hebbende reeds lang by de

„ Spanjaarden geblonken cn ook andere Volken

„ met haare Bloemen veriieugd."

Uit dit laatfte moet men voor vast befluiten ,

dat H E R N A N D E z de Fluweelbloemen reeds

in Europa gekend had , eer hy naar de nieuwe

Wereld trok, en dus fchynt my het denkbeeld

van DoDONiEüs niet te verachten , dat de-

zelvcn uit Afrika afkomftig zyn , ten minfte de

ei^entlyke Afrikaan» Want deeze vondt For s-

KAOHL niet alleen in Egypte als een Tuin of

Akker - Plant , maar zy wierd ook op de Vlak-

ten in Arabie geteeld, ja groeide 'er in 't wilde

of kwam 'er van zelf voort Dit wasaUoen

de Opftaande {Tagetes ereSta) cn niet de Hur-

für. ^4b. p. cxx.

U. DMt. X. JtüK.
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IV. kende (Tagetis patula^ of doorgaans zogenaam-

^Xx!" Fluweelbloem , welke het, naar fchyn der

Hoofd- Afbeelding eu volgens de aanhaaling van Lin-
sTüK. N /E ü s (*) , is geweest , die Hernandez
p-ZZfx'f!

de eerde en ver de grootfte Soort van Me-
ry- xikaanfche Anjelieren voorftelt, en de eenigfte

waar van hy het geheele Gewas afbeeldt (f).

Zou men dan niet mogen denken , dat de

Fluweelbloemen of kleine Afrikaanen uit VVcst-

indie; de groeten uit Afrika afkomftig zyn (|)»

Immers dat deeze laatften kleiner van Gewas,

Blad en Bloem , waren dan de anderen , gelyk

uit dc aanhaalingen van Linn^us volgen

moet (§) , zal niemand ligt tocftenimen. Ook
fchikken , zo ik meen bevonden te hebben , de

Afrikaanen zig gemakkelyker en zekerer tot

Zaadwinning cn Voortteeling dan dc Fluweel-

bloemen , van welke men ook meer Verfchei-

denheden in Kleur heeft. De Franfchen noe-

menze beiden Oeillets d'Inde , dat is Indifche

Anjelieren, en duskonHERNAisDEz,fchoan
hy

Ik Horto Cliforüar...

( t} By BoEBHAiVE , evenwel , is decze cerfle van HER*

MANDEZ de Groote Dubbelde Afrikaan. Hort. Lugdi. I. p. 134'

(i) Hxc Planu non ex India fed e Catalonü primutn al-

lata cft , hadc Boerhaave in zyne Lesfen gezegd, i^j*»

. p 171.

(§) Want zyn Ed. haalt Op de Tagetes ereSa niet allcisn

de tweede, msar zelfs, volgens Columna, de vierde Soort

van HtRNANOFz, dicnog kleiner is, aan ; en ftcit de Groei-

plaats der Giootcn Mexico , der kleinen Zuid -Amerika te

*7n«
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hy de Afrikaanen maar in Europa hadt gezien, IV".^

dc Fluweclbloeraen , als tocdezelven behooren- ^'xx^^
de, aanmerken. Houkd-

iïommigen hebben dit Kruid , wegens den stuk,

zwaarcn Reuk, als Vergiftig aangemerkt, doch^'^^j^^''*

dat de Geur der Bloemen niet onaangenaam noch

nadeelig is, bewyst de teeling der Afrikaanen

by gehcele Akkeren , in de Diemermeer en el-

ders by dcezc Stad , ten gebruike der Jooden ,

die 'er, zonder hinder, hunne Loverhutcen me-

de verfieren. Dat een Kat, door het eeten der

Bloemen met jonge Kaas gemengd, en Muizen

door het eeten der Zaaden zouden geftorven zyn ,

verhaak DoDONéus. Ook was een Jongen,

door het kaauwen der Bloemen , de Mond en

Tong gezwollen. Boerhaave verbeeldde

sdg , dat 'er , ten dien opzigte, verfchil in zy
naar den Landaart en naar de Soorten (*). In

Barbaric wordt dit Kruid , zeid' hy, tegen

veele Ziekten met vrugt gebruikt (f). FIernan-

DEz erkent wel , dat hec fcherp van Smaak zy

en zwaar van Reuk, doch merkt het als een uit-

muntend Genees- en Maagmiddel , ook als

Zwcetdryvende en Verftoppingen

de, aan a).
C3)

occidanr. Hijl, Fia*t, uts. Dit zyn de li

hl Mauritaaia eft Planta cptuaa c

Hiji. NAt. Mtxic. p. 154.
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IV, (3) Afrikaan met een enkelde regie Steng en

^'xK^^' gefchubde yeelbloemige Bloemjteeltjes,

naK° Natuurlyk fchynt decze, die uit het Land

III, omftreeks Buenos Ayres, in Zuid - Amerika ,

fi,huja"" afkomftig was , één of twea Voeten hoog-

Kiembiccte tc bereiken , maar, in de Tuinen gezaaid ,

gelyk menzc in die van den Heer Cli ffo R

T

gehad heeft, groeide zy veel hooger. In Potten

kreeg D i l l e n i u s haar tot tien en elf en in'

de vrye Grond tot nog meer hoogte op. *t SchynC

dat hier toe de ChihTche van F e u i l n é e te

betrekken zyn, welke die Autheur aanmerkt in

Gewas niet van de gewoone Afrikaanen te ver-

fchillen, maar in de kleinte der Bloemen, wel-

ke niet boven een Kwartier Duims breed wa^

ren , met vyf , of ook maar mcc twee Tong-

blommetjes. Dc Indiaanen aten daar van, wan-

neer zy van 't Vifchvangen t'huis kwamen, om
zig te verwarmen. Die van D ï l l e n i u s had-

den twee, drie of vier, Straalblommctjes

De

(3) Tjgeitt Cau'e fimplid raao, re^tinc. Squamo(T* mul-

lifloris //. Ciif. 419. l ageta multifiora , minuto Jloie albi-

cante. DtLL. Eitb. 374. T. 280. f. i6i,

Geflagt opgeeft , wanneer by ze;>t Radiut ^uinqueflorM. lm-
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De Kruidkenners denkbeelden , dat dit Kruid IVv

de Otimna der Italiaanea of het Lycoperjicon
^^JJ*^'

van Galenus zoude geweest zyn, gaa ik, Hoofd-

om de onzekerheid
, voorby. Ook ftap ik het'"^"^*

voorheen befchreeven Geflagtvan Le;y7êra , daar

ik ééne Soort van in Plaat gebragt heb

thans over, en kome dus tot dat van.

Z I M N I A.

't Welk naar den Kruidkundigen Heer Zink,
te Gottingen , genoemd is : een thans in onze

r^ederlanden vry gemeene Zaay- Bloemplant,

waar van men twee Soorten heeft.

De Kenmerken beflaan in een Kaffigc Stoel;

een Zaadkuifje van twee opftaande Baardjes ;

een Eyrond - Cylindrifche Kelk, die gefchubd

is, en blyvende onverdeelde Straalblommetjes.

(i) Zinnia met ongejteelde Bloemen,
j,

Onda: den naam van Verbena met gepaar-

de ruuwe Bladen , die Eyrond , Ipits en effen- mige.

() Zie mytt 11. Deels VI. STüK,bladz. ix», H.XXXIII.

(O 2ï««/4 Flür. fesfilibus. Sy/l. Nat. XII. Gen. 574.'

fTeg. XIII. p.«4r. Chryfogonum Fol. fesfilibas Sec. Sp.

Vefbefina fol. oppofitij fcabris &c. Ad. Pttrop. 17«J. p.

I. Lejlca. HiLL. Extt, N. 19* Ctasfina. Sc»PlM. Diif,
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IV, randig zyn , vindt men deez3 in de Verhan-

"^^xxf^ delingen der Rus-Keizerlyke Akademie voor-

Hoofd- gelteld en afgebeeld» Miller nocmtze Bidenr
STUK ^gj. langwcrpigen Kelk, en merkt aan, dat

^Wwfw-dc Scraalblommetjes niet afvallen. Rudbeckia

hadt ge lagte Z i N N i u s haar getyteld.

't Is een Bloemgewas 3 dat veel naar de Afri-

kaanen gelykt^ maar kleiner ; de Steng regtop-

llaaode hebbende , die omvat wordt door de

Bladen , welke Hartvormig Eyrond zyn en

glad, maar ruuw van rand. Op 't end heeft de

Steng een gladden Cylindrifchen Kelk en een

flets geelachtige Bloem. Uit de Oxels der Bla-

den, om laag, komen Takken voort , die cel:

Bloem draagen , hooget dan de Steng zig ver-

hcfFcndc.

Zinnia
Zinnia mt gefteelde BlosTnen.

"yliw^'. Deeze fchynt geene VerfcheidenheiJ van de

voorgaande te kunnen zyn , nu men weet, dat

de Zaaden , onder den naam van Goudsbloem

van Brafil , overgezonden waren , terwyl de

andere uit Peruafkomfligis. Deeze onderfcheidt

aig meest door haare hoogroode Bloemen, die

van onderen groenachtig geel zyn. Voorts is

2y ook kleiner van Gewas (*) ; zy heeft de

Steng

ft) Zinma Flor. pedunculatls. ZitinM multiflon. t^'
Dtc. ir. p. ï3. T. li. jAcq. Oh. II. p 19. T. 40-

(•) Het onderTcheld van den Grond moet dair ?n vect

ioax : de jonge Heer LlNwaus »egt , dat deeze de helft



Sykgenesia.
Steng rond , niet hoekig of geflcufd , maar IV.

ruighaairig ; dc Bladen niet omvattende ; de

Bloemen met lange naakte Steeltjes, ook veel Hooro-

meer in getal en minder groot , byna als dic"""^'

der Fluweelbloemcn : de Kelkfchubben rvQ.t/^rfiZ*

rond, maar langwerpig : welk alles cca groot

verfchil aanduidt. Na 't hloeijcn worden de

Bloemblaadjes , die een Goudglans hadden ,

droevig rood, van onderen groen, en eindelyk

bruin , blyvende onder de aanryping van hec

Zaad , dat aan den Omtrek lang is en met een

Bloemblaadje gekroond , in 'c midden breeder,

hebbende twee Tandjes of Baardjes, van on-

gelyke langte. De Heer J A c q u : n heeft het

getal der Straalblommetjjs , in c'ccze Soort ,

van vyftien tot dertig waargcDomen, dat onge-

meen van de Vborgaande, die 'er maar van vyf

tot tien heeft (*) , verfchilt.

Zeer aartig en fraay flaan deeze Bloemen

,

die, wanneer zy door de Tuinierkonst tot dub-

bddheid of vulling zullen gebragt zyn, (waar

toe men, volgens de Waameemingen van Dok-

tor HiLL op andere Planten, hope mag heb-

ben)

de Steng t wee , diie of vier Voeten hoog heeft i ^rslke

hrtogte ffe hier , op ver , de Geél bloem; ge nooit

ran 't S-}ji. -Var, vindt men nog deraelicet geul , ia dït

Genagt , ook op vyfgefteld. Raditu ftinfutfltrMt. yid, B«}-
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IV. ben,)gecö klein fieraad der Bloemhoven zuUeil

jxf^' uitmaaken.

P E c T I s. Kamkruid.

DC Stoel is naakt ; het Zaadkuifje Baardig

;

de Kelk vyfbladig Rolrond ; 'c getal der Straal,

blommetjes wederom vyf, volgens den Ridder,

in dit Geflagt, dac mooglyk van de Kamswy-

ze Haairtjes der Bladen zynen naam heeft.

Het bevat de drie volgende Amerikaanfchc

Soorten, alfen Jaarlykfe of Zaaiplanten ,
gelylc

de voorigen.

1. (i; Kamkruid met Liniaale kamhaairige Bid'

Q^) Kamkruid met Liniaale effenrandige

onderen gejiippelde Bladen.

C3) Kamkruid met Liniaale effenrandige i

derzyds gladde Bladen.

(a) Pt3h FoL tin. integert. fubtas punaati*. jAO(J.

^mer. Hijl. iifi. T. iz%. Chondrilh Fel. angaftis et ad o«

a« punaatij. Plum. Sp. lo. Ie. 8Ö, f i.

(3J P*aii Fol, Lin. integert. Htrinque l.yibus. Am.Aeai.

ÏMiicofum, anguft. Gramineii foliis, Capit, patvis. StOA!*-

kifl, I. p. as. T, 149. f. 8.
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"Dus ondcrfcheiden zig deeze Soortien) die IV,

allen in fmalbladigheid overeenkomen, en, zo^''^"***

het toefchynt , kleine Plantjes zyn. Het cerfte Hoofd.

heeft de Steng naauwlyks een Span, het laatflCj^J"*^'

Welks Bladen fmalst en Gras- of Vlafchachtig/.^'ï^rJ.

zyn, anderhalf Voet hoog. Van het Gejlippelde,

%v€lk de Heer j a c q i; i n ,
by Karthagena in

de Westindiën , gemeen vondt aan de kanten

der Bosfchen , geeft zyn Ed. de volgcmde be-

fchryvicg.

Het is een Jaarlyks , teder , opgeregt Kruid

,

3, van twee of drie Voeten hoogte, met gladde

,

5, geïlreepte ,
gegaffelde Talcjes, en Liniaalc,

,> wcdcrzyds verdunde , gcfpitHé, effenrandigc,

5, van boven gladde Eladcn , die van onderen

3, gcllippdd, aan den voet wederzydsgehaaird,

„ tegenover elkander, byna ongedeeld, ander-

half Duim lang zyn. De Blocmftccltjes

,

3, eenb'oemig , eenzaain , byna zo lang als de

„ Bladen , komen in de mikken der Stengen

„ en fomtyds ock in dc Oxels der Bladen voort.

„ De Bloemen zyn zeer klein , vuilgeel , zonder

3, Reuk. Zy hebben vyf Tongblommetjcs én

„ het Zaad, in kleine Hoofdjes vergaard, is

3^ met twee Borfteltjes gekroond.". VVylen de

Hoogleeraar J. Bdbmannus hadt deeze tot

de Knautla betrokken gehad
Chry-

(*) Deèze meermiafs van my asngehaslde Htet, die den

«yne KiutdkuiidiE* Waken grf>aand
,
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IV. G H R Y s A N T H E M ü rï. ChivfaBth.

XX. De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

beftaan in een naakte Stoel, het Zaadkuifje als

Owrr«%«een Zoompje; den Kelk iialf Kogelrond te heb-

rteivjyve. Q^g^ elkander leggende Schubben

bekleed , welke Vliezig gerand zyn,

't Getal der Soorten van Chryfanthen , die

men in Wit- en Geelftraalige onderfchejdenkan,

is meer dan twintig , als vdgt.

Wit geftraalde.

^
i.^ (i) Chrylanth , die Heejierfg is » met Plee-

thtli^m' zige LiniêaU gevinde getands Bladen, aan

"^Heefte-^* * tippen driedeelig.

Het Volk
, op de Kanarifchc Eilanden , noemc

dit Gewas , dat den Smaak byna van Bertram

of Peper heeft , Magala. Het fcbiet uit den

Wortel Stengen van een Vinger dik en wit van

Bast, een Elle boog , met Bladen als gezegd is

leenzaame Ondsr-vyzinjen in de Kruidtuin deezer

Geieetde Wereld zo veel dicnsc gedaan heeft , i;

t dat ik dit fchryf , den ^^ Jamary deezes faaiS

uelyk , in de Oudpcdom van by de 73 Jaaiea

,

ka.

I> Chryfanthmurm Frutico^m , Fo!. Carnofis &c

r*. 'Leucaatii- Canarienfc Sap. Pytetliii- Vi



wit geftraa]de jBIoeii

achtig Zaad volgt.

; eni Zaagtandig en wederzyds ge-

Spitst zyn. .i^fSf/;

Dewyl dit Kruid laat bloeit , zou het mis-Laat5>iod.

fchien uit Noord - Amerika kunnen afkomftig^^'"'''

i^D, zegt de Ridder. Zyn Ed, zal de Noorde-

Jyke deelen of Kanada bedoelen : want daar is

reden voor ; dcwyl , Wegens de overmaatige

Koude van dat Land , de Zomer aïdaar laater

dan by ons zal invallen. Het zelfde zien wy
in de Afters en dergelyken , van daar afkomflig §

plaats hebben. Hce 'tzy- dec7.cheefc de breed-

ile Bladen, zegt Moris ow , van alJe groote

Ic^adeTieven ; ée Bloemen zyn ook groot, dé
Wortel kruipt ver in de Grond en het Kruid , daf

Takkig is, bereikt byna eens Mans hoogte.

(33 Chryfanth met alle Bladen Wigvormig
J}^-^^^

langwerpig, l^leezig, ingefweden. zwartkd-*

f4) Chryfanth met Wigvormige Findeelige iv.
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IV. Bladen » de Slippen onverdeeld; en eenMoe^

x?*" mige Stengen,

Hoofd.
sTüx. Op de Gebergten van Switzerland en Ooften-

VMw^e!^y^* als ook op die van Provence, komen deeze

rj* twee Soorten voor , welke in geftalte weinig

^J^^^^ï^'OvereeDkomst hebben. De Steng der eerfte is

overhoeks bezet met ftyve getande Laocetvor-

mige Bladen , die opwaards allengs verkleinen

,

terwyl de Wortelbladen Wigvormig , cn ge-

kwabd zyn aan de tip. Zy heeft een zwart ge-

rande Bloemkelk, eenig op de Steng (*). De

andere fceeft ook eenbloemige Stengctjes , naauw-

lyks een Span hoog en byna naakt , voordio*

mende uit een trop van Vindeelige Worrelbla-

den. De Wortel is in deeze Houtig en fcherp

van Smaak. De Bloemen , die gclyk in de an-

dere wit geltraald zyn , hebben de Kelkfchub-

bcn zwart en rappig. Met de eerfte is een

Plantje , dat ik van de Kaap ontvangen heb

,

nagenoeg overeenkoraftig. Zie 't zelve afge-

beeld in Fig. 3, op Plaat LXIX.

Cs) Chry

GIR. Prcv. ' 206. Chamatmelutn Alpinum. C. B. Pin- n**

Por.?!. JÓ4. BaBB. Ic. 458. f. j. Pyrethimn Caule uniflo-

ro, Fol. glaucis paliuatis. Hall, Helv. inciaat. p, 4«' ^•

$«.

(*; Zeer vce!e Verfcheidenheden yan dccïc Soort Iic»ft ^
Heer Haixer opgetekend.
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^5) Chryfanth niet omvattende langwerpige IV,

Bladen, die om laag diep en grof, ow^™**^-

hoog fyn getand zyn. Hoofd»
STUK.

Wegens de Bloemen wordt deeze, by de Au- v.

theuren, Grootc Madelieven geheten, hoewelj^^i^^"**

zy in Gewas daar mede geen de minfte over- ^'"**'*

eenkomst heeft. De Heer H a l l e r verwarrora^atten»

ze met de Zwarikelkigc, betrekkende deeze zo'^*'

wel als die tot zyne Matricaria met de Wor-
telbladen Eyrond geftecld, gekarteld ;deStcDg«

bladen omvattende en getand (*> Een teken

van overeenkomst ftelt hy in de lange gekruis-

te Tanden der Bladen , om de Steng ; doch die

hebben , behoudens zyne achting , wel in dce«

ze Groote Madelieven der Auchcurcn, die men
by ons ook Ganzebloenun noemt, plaats, doch

worden niet gevonden in de gedagte Zwartkel-

klge, welke zelfs geene omvaitende Bladen

heefc : immers zo men de Afbeeldingen van G.

Baü-

(5) Cbrj/anthevum Fol. aajplcjticamlümi ob!<»gi«, fuper-

ne fetxatis , infernc denwti». Mat. Mei. 404. Gobt. Belg,

24J. KRAM. .Aujlr. isf. Fl, Suec. 7CO, 76 J. GOÜAM //w^.

448 R. Lugdk. 174. ChryOnth. Fol. obtongis fcrr^tis. PI.

Lapf. 3IO- Bi4?is lylv. Caule foliofo major. C. B. Pin,

i6l. Bdli» majot. CA». Epit. Doo. Pempt. z6,.

Bellis montana Folio obtufo ctcnato. C. B. Pin. isu

Prtdr, EaRR- 45»- f- »• Leutnjdiemani vulgare

nis ampJcxicauli'^i» dcntitis. Htlv, inthtat, \. p. 41.N.9I.

A aa 3
II. DiEt. X. STOK.
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IV, Bauhi Nü$, door hem, zo wel als door des

^'xxf^ Ridder aangehaald , befchouwt , zal men daar

Hoofd- geen hec minfte blyk in vinden van die Tanden.
STUK. De Bladen zegt hy in de befchryving, welke

^^iwyvf'^y^ Broeder J. Bauhinüs overgenomen

w. heeft ; flegts
, zyn ongefteeld. Op den Baldus-

Berg , in 't Veroneefclie-, hadc G. Baühi-
K IJ s de Styfbladige gevonden , en by Padua , op

het Gebergte, die met fpitfe niet fcyve Bladen;

beiden betrokkea tot de gedagte Soort. Zie

hier hoe de geleerde S e G u i er de laatstgemel-

de , die op den Witten Berg by Verona groei-

de, befchryfc (*>

5, De Steng is een Voet hoog ,
geftreept , met

een yl Dons bezet. De Bladen ftaan ove^-

3i hoeks en fomtyds tegenover elkander, zynde

„ langwerpig , by den VVcrtcI lang gcfcceld

}

„ aan de Steag gfjieel ongefteeld , met een

„ dikke Rib in 't midden overlangs ,
Zaagtan-

„ dig , fpits , inzonderheid de bovenfcc, met

„ een korie Wolligheid bekleed J weUce fmal-

„ Ier worclen , komende niet verder dao tot

„ de halve hoogte der Steng. De Bloem is

„ groot , van Kkur en figuur gclyk in bet

a, gemeene Leucantheraum, " daar hy zekerlyk

de Groote Madelieven door verftaat. Zou hy

dan geen gewag gemaakt hebben van die kruis-

lings

() FlüKt. Vir^n. Suppl. f. Vol. IIT. Veren. 17^4- P-
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liDgs om de Steng fluitende Tanden der B!a. iV.

den, welken deeze hebben, indien zy in die'^^'jl"^*

V'eroneefche geweest waren ? Zelcer , de ver- Hoofd-

maarde H aller heeft hier zyn bedilzugt niet'^"'^'

min dan elders laacen blyken (). /uptrfi^'!

De tegenwoordige noemt zyn Ed. Matricarió,

met roodachtig getande Itompe Bladen. Ik vrii

nu niet daar op (laan blyven , wat aartigheid

het in heeft, óe Chryfanthema en Lntcanthema

van TocRNEFORT, zo wel als die van dit

Geflagt by onzen Ridder, byna allen mede tot

het Moederkruid te betrekken! Maar ik merk

aan, dat de bepaaliog, van rondachtig getande

ftcmpe Bladen, alleenlyk op de VVartelóladea

kan zien , dewyl de Stengbladcn l'pitle Tand-

jes hebben. Voorts is die Kruid Leucantkemtm

^byaaamd^ om de witte Bloemkrans of Scraa-

len; waar door alleen Tournefort deeze

Planten van de Chryfanthen, in een byzondCf

Geflagt, onderfcheidde, welk by LiNNytus,
hier, den eerftea Rang uitmaakt. Dceze Soort,

() zie rot bcwys de zo even aangehaalde pla«» van zyh

aatfte Werk , alwaar hy de Eellit Mp. maj.r Ftlio ripA

ot dc Eerfte, de £eU. Mont. majtr Fd. atuto rigiio.

ria ma^ïkt , ze-gende lusfchcn de derde en t

itt nstai con/unHonh eviJtnit</ima> , t Itn^
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Afdeel
^° meefte deelen van Europa, zelfs iö

'xx!^'
Lapland en Rusland , op drooge Velden en

Hoofd- in Zaaijlanden groeit , mag ongevaar een Elle

sTüx. hoogte bereiken cd gelykt in Gewas veel naar

de Chryfanthen. Zy komt niet aHcen met fpif-

fe , maar ook met ftompe Bladen en met rui-

ge Stengen voor. De Zaadjes zyn zwart, mee

vritte Streepen , en hebben een geel Rolrond

hol Kuifje. Dc Sehyf der Bloemen , wegens

wier grootte dit Kruid by de Duitfchers wel

Kalfs'Oogen genoemd wordt, is geel. De wit-

te Straalblommetjes zyn aan 't end als afge-

&eeden en getand , dat geen plaats fchynt le

hebben in de voorgaande Soorten: immers zo

veet ik ait de Af beeldingen , zelfs die vanBAR-

RELiER , kan opraaaken»

Onder den naam van Groote Veld -Madelier

ven (^Bellis major pratenfis) toe onderfeheiding

van de gewoone Kleinen , is dit Kruid in de

Apotheeken , op fommige plaat fen , bekend.

Sommigen willen , dat het Afkookzel fcherp

zsy , byna Pcpcrig van Smaak , en dat hetzelve

inzonderheid voor verouderde Borstkwaalen

dienftig zy , om de Etterloozing te bevorde-

ren. Anderen pryzen het Aftrekzei der Bladen,

of Bloemen , als Thee, tegen dc Aamborfcig*

heid aan. Het wordt ook onder de Wondmid-

delen geteld en deswegen Confolida meMa E>y

LoBEL genoemd.

(ö3 Chrr
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(ö) Chryfanth met de mderfte Bladen Spa- IV,

tehw^s' Lancetvormig Zaagtandig , de^'^^^^^

bovenJtenLiniaaL HoofA,

Deeze , die op drooge Grasvelden ia de Ge- vr.

bergten groeit , wordt door den Heer G ^-t^f'J^*^'

RARD ooyè geteld onder de Vcrfcheidenheden

der Groote Madelieven. Gouan merkt aan, ne^dï™"**

dat zy lange naakte eenbloemige Stengen heeft.

(7) Chryfanth met Liniaale byna geheel effeitr vir.

randige Bladen.

Grajbla.

(8) Chryfanth mt de onderfie Bladen gepalmd j^'^^'

de Blaadjes Liniaal Vindeelig, Mn/ptê

By Montpellier in Languedok komen deeze i.JJJ?*'"^*

beiden voor , waar van de cerfte de Bladen

als van Gras en de andere als die der gewoone

Chryfanthen heeft. Het zyn , zo wel als de

voorgaanden , overblyvende Planten.

s icc. GoOAN Mcnip,
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IV. Cp) Chryhnth[met Eyronde langwerpige Zaag'

Afdeel; tandige geoorde Bladen.

^üK^' Naar het welriekend Reinevaren , by ons

Tuin- of Hof-Balfem, en ook wel Balfem-

cirry/an- kruid genaamd () , gelykc deeze , in de Le-

^i/rtwj/a. vanc door Tournefort waargenomenc

athüt^'
Soort, zeer, en verfchilt meest daar van, door

Gedraald tc zyn. De Steng is wat hoekig en

getakt: de Bladen zyn Lancetvormig Eyrond,

llompachtig Zaagtandig, eenigei-maate Wollig,

gefteeld met een klein Oortje wederzyds : het

heeft de Bloem der Zaay- Afteren.

X. (lo) Chryfanth met gevinde veeldeelige Bladen

^"^Rtlk?-*
Takkige verfpreide Steng,

Op Stecoige plaatfen in Europa, als ook op

Ysland, komt dit Onkruid voor, ciat men van

üe Wilde Kamille , in de cerfte opflag , niet

Iig£ kan onderfcheiden. Het heeft geen KafS-

gen Stoel; de Kelk is platachtig met bruin ge-

rande Schubben : de Bloemkrans niet cmge-

boogcn, eo de Bloemen zyn driemaal zo groot,

zegt LlNNiEUS. (lO

(9) CiryAr.tbemam Fo!. OratJs, ohlongis ferratis Aaricu-

latis. Leucanthemum Grient. Cofti Hortenfis folio. TOüRNF.

Ccr. 37- Celiidloides Balfamiti majoris foliis et odoic

() a/us Horteer,, of EMlfamlta. Zie hier voor.

fio) Chr^far.ticmuin Fol. pinnatis multifiJis &c- Man-

doium C cotula non fcetida. J, B, /^'A HL P- iz»-



S Y N e E N E S 1 A„ j^-j

fii) Chryfanth met dubbeld gevinde Bladen ^ IV.

de Finnen over elkander , en een gefirek^ ^""x^*
te veelbloemige Steng, Hoofd.

STUK»

Dit Italiaanfche Kruid heefc de Sceng een xt.

Voet hoog , regtopltaande , en Bladen als die t^2LT
van het gevvoone Duizendblad of Geruwe, raaar

^^^-JJjJj^

agtmaal zo groot, van boven eenigszins ge-dige.

pukkeld , van onderen met yle wittss Haairtjes

cn aan de tippen witachtig , zegt de Ridder.

(laj Chryfanth met gevinde ^ ZaagtaTuUg iU'
(^f}^'

ge/needen Bladen; de Steng veelbloemig, feruJ!"
"

Gctuilde.

Als een Witbloemig Reinevarcn , met groo-

ter of kleiner Bloemen, komt deeze vcor, die,

fchoon reuk- en fmaakeloos
,

nogthans door

H ALLER oD4er den naam van Bertram vooit

geftcld is(*^. Zy gelykt in Gewas naar het Rei-

nevaren , maar de Bloemen zyn wit gedraald.

Men vindt het ia de Berg - Bosfchen van

Duitfch-

n. deei,, X.
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Ooftenryk, Swiczerland en Pro-

B. Geel gedraalde.

XIII. C13) Chryfanth met enkelde EyrondC) uitgt'

fSmLmT- fneedene , hoekige , Zaagtandige fpitfe

ütZ.^ Bladen.

Die is een Plantgewas, uit China afkomftig,

doch op Java en elders in Oostindie veel ge-

teeld wordende , onder den naam van Chineefche

Mater of Moederkruid , volgens R u m p h i ü s,

die aanmerkt , dat het in Reuk de Roomfche

Kamillen gelykt ; wordende deswegen , als ook

tot Sieraad , van het Maleifche en Chineefche

Volk, 10 Mans als Vrouwen, veel in *c Hoofd-

haair gedragen. Zy zyn ook zcicr grootfch op

Ruikers van decze Bloemen, inzonderheid wan-

neer dezelven groot zyn, Dikwils vindt raenze

op 't Porfelein gefchildcrd. Ten opzigt van het

Loof komen aanmerkelyke Verfcheidenheden

in dit Kruid, naar de Groeiplaats, voor. Ik

heb een fchoonen Tak daar van uit Japan be-

komen , wiens Bladen driekwabbig ingefnee-

den en getand zyn , veel naar die der Haag-

doorn gelykende, de Bloemen van grootte als

der

Cbry/mthtmum FoU fimpUcibut Qvatis &c. Ma-

trlcaria Sinenfi» &c. Plok. Amalth. 1^2. T. 410. f. 3.

1.0MPH» V. p. T. 91. f. I-
/». Cbryfamh. Madc-

rtipat. Pluk. T. kso. f. «. Matricaria Sinenfis. Fl* Znh'
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Maartcl cn dubbeld of vol- ir.

bladig, ^^^r^

ri4) Ciiryfanth met enkelde Wigvormige .^IZ"^
eenigermaate gepalmde , veeldeelige Jlompe xiv.

Bladen.

Dit in de Noordooftelyke deelen van Afie en N<!orfl'

verder Oostwaards op *t JSeerings - Eüand en in
^

de Westelyke deelen van Noord- Amerika groei-

jend Kruid, geeft, uiteen knobbeligcn Wor-

tel, flappe Stengetjes van een Span ofeen Vocc

hoog , met endbloetnen van grootte als in dc

gewoone Chryfanthen.

Cry) Chryfanth met gevinde Liniaale evem-y- xv.

dige^fpüfe effenrandige Bladen; de Bloem- Gekimd?

In Italië en Spanje groeit deeze Soort, een

klein Kruidje, met leggende Stengetjes en gee-

le Bloemen , op enkelde Steeltjes, De Bladen

vindt men by Bar rel i er in de eerfte, de

Bloem en Geftalte in de laatfte Afbeelding

vertoond. Daar uit blykt de reden van den by-

naam.
^^^^

Cbryfar.thtmum Fo!, fimpl. CuneJformibia Öcc Pyre-

thmm Fol. longe petiolatis palmatis «ec. Gm»l. SU. II. p.
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IV. (16) Cbryfanth nut omvattende Bladen , dè

^^11^^' hovenfien gefnipperd, de onderjlen Zaags^

HooFP- '^v'jT.e getand,

XV j. Dit Kruid, naar de gewoone Tuin-Chry»

^^^-^^^ranthen gelykende , worde by ons Fbkekar of

getun. Geele Ganzenhloemen , geheten. Het komc op

Itndige?' ^eele plaatfen van ons Latid , in Zandige Bouw-

landen , voor , hebbende fomiyds de Bladen klei-

ner, dc Bloemen wit en geel bont, zo Boe.;-

H A A V E aantekent. Dit zo gehaate Onkruid

,

dac in Znodvelden van Duitfchland gemeen is,

hebben wyin Switzer'anJ nog niet gevonden,

zegt Haller. In de Bosfchen , Velden.*

Akkers van Provencê, komt het voor. De

Deenen mogen, volgens de Wet, geen zo-

„ danig Onkruid op de Velden laaten grot ij cn ;

doch in Swecd^n, daar het , omtrent het be-

„ giri deezer Eeuw , met Koom uit Jutland

„ wasovergebragt, worden 'er de Landen door

3, verfierd en de Üeizigers vervrolykt door des-

zelfs geele Bloemen , die uitmuntende Zon-

„ nevolgers zyn"
, zegt de Ridder. Dit ztrt

zeker op woefte Velden zien : want zyn Ed.

voegt *er by , dat meü het verdryft door in

de

U6) CbryfimtAmum Foliis araplcsicaulüws &c. CORT.

Etlg. 24J. KBAM. Auftr. isu Fl. Suee. «99 > 76l. GOUA*

Afonsfu 449. Lurdh, 174. Chryfaith. Sflg. vulgare gjau-

«am. Moau. III. j>» 15. s. 6. T. 4. f- Chtyfanth. Segc-

tam. Lob. 551. Bellis lutea Fo!. piotuoiic iaciü* major»
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5, de Herfst te naeften , door om het tweedejaar IV.

,3 te oogltcQ, en den vyfden dag, na 'c aaaijen, ^^^^^

„ op nieuws te eggen (*)" : welkten opzigt Hoofd.

van een Onkruid dat jaarlyks vergaat, en^TOK*

zig alleen door Zaad voortplant, iets byzondcrs

fchynt.

07) Chryfanth met Tongachtige flompeZaag-
cl]%f.

tandige Bladen , de Kdkfchubhen egaal, thtmJn

De Bladen zyn Toogachtig rond , in deczedi^er*^^^*'

Soort, die van zekeren Mycon den naam

heeft. By C. B a y h i n u s heet zy Geelc Ma-

delief met rondachtige Bladen. Zygerykt an-

ders naar de voorgaande zeer: maar de Bloem-

Heekjes verdikken aan 't end niet
;
zy hcefc de

KelkfchubbcQ aan 't end rappig ^ dc Bloern

J|Qog geel en de Bloenakraas korter. De Groei*

plaats is in de Velden van Portugal , Spanje eq

Italië.

(i8) Chryfanth 7net dubbeld gevinde Zaag- xviiu

(X7) Chryfumhem^ Kpl. LU

Chryfanth. Myconii. DAIBCH, i

tifolium. J. B. HiJI, III. p.
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IV, tamUge Bladen , de Btoemjlraalen van

Afdeel langte als de Schyfen leggende Stengen,

Hoofd-
(jp^ Chryfanth met dubbeld gevinde getande

j,* Bladen en leggende Stengen , de Bloem-

c^a«. Jlraalen korter dan de Scliyf,

jJ^A^- Weinig verfchilleo deezc beiden, waar van

^Duiz^nd- de ecrfte in Italië , de laatfte in Siberië groeit.

Deezc heeft ook den Stoel geheel zonder Kaf-

jes , en behoort derhalve hier. Beiden gelyketi

zeer naar het Duizendblad.

XX. (ao) Chryfanth met dubbeld gevinde
^
Zaag-

^^.>w«.
tandige Pluizige Bladen, de Bloemjiraa-

sibtófche. len korter dan de Schyf,

In kortheid der Straalblomrftetjes komt dsc-

ze met de twee voorigcn overeen , zo wel als

in het Loof, welk echter meer naar dat van

Reinevaren gelykt , want de verdeelingen zyn

brceder en wederzyds Wollig, doch van bo-

ven glanzig groen. Zy heeft insgelyks lange

J3loemfteeltjes met ééne Bloem , maar de

Blocmfchyf is grooter. Hetgeheele Kruid heefc

een

(19) ChryfMthtmam Tol. blpinnatis Dentalis Sec. Anthe-

miJ Millefolia. Sp. Plant, uSj. AchiUxa Fol pinnatis «cc.

Miix. It. 6, I. 9.>yr. Fol. duplicato-plnnitis Scc.Gmiu

Sik. II. p. 107. T. «<f. f. I, I.

(to> Chrffanthemum Fol. bipinnnii Serratïs Tillofij
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een fterken Geur van Avcroon. Het groek in IV,

wüde oDgevaar een Voet hoog. Afdrbi

Bladen, die uitwaards verbreeden»

zyn, tot ficrasd der Bloemhoven, komen, als Hofi.c-

bekend is, Verfchcidenhedcn voor, naar dat

de Bloemen hooger of Zwavelgeel, of wit en

geel bonc zyn ; want dc zodanigcn telt men
evenwel onder de Chryfanthcn. Ook vallen 'er

met enkel Pypblommetjes , gelyk onder de A-

frikaanen. De enkelde , als bekend is , worden

weg gefmeeten , en men behnudc aücen die met

gevulde Blocir.c:-.. '
;< raiuwlyks

vericliil. Dc L.. . of grover ,

doch gelyken me. irrcl of vaa

bet St. Jakobs-ïv , /y zyn lang-

werpig, wcderzyJs \.;.svvy/,j verdeeld, heb-

bende die verdeelingen ingefneeden. Daar ko-

men wel voor , die het Loof fyner gcfnipperd

hebben , doch dat de Bladen weezenilyk gevind

zouden zyn, of met van elkander afgezonderde

Vmnen C*J , Urookc niet met de Afbeeldingen

f2t) a^y/'^themum Fol. Pinnatifidu incifii cxtrorCxm Ia-

ioribus. fl. Clif. +.6. Ups. 263. R. Lugdb. 17*. GOOAM

HtKsp. 44». Ckryf. tol. Mitikirix. C. B. Pi*i. tt*. Chry-

paaling, pmnati/iJh la

lU OSSL* X, STOX.
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Iv. vac dit Kruid, noch by Bauhinus, noda

^xi^^'^y Mo RIS ON, welke dezelven allerfyust

Hoofd? voorftellen (*) : zo ook niet met die, welken
8TUK, Weynmann, op twee Plaateo , van de Ver-

rS??'fcheidenheden deezes Kruids geeft. Jeder Vin-:

*> deeling behoudt ook de eigenfchap van naar 'c

end breeder te worden in deezc Chryfanthen »

die Cretifche genoemd worden , als van Kandia

afkomftig zynde.

't Schynt , nogthans , dat *er een aanmerke-

lyke verandericg ten dcezen opzigte plaats heb-

bc 5 wanneer dit Kruid in 't wilde groeit. Im-

mers de Heer H a l le r , die zegt , dat het op

twee Bergen in de Zuidelyke deelen van Swit-

zerland gevonden zy , geeft het mvattende ge-

vinde Bladen, met de Vinnen half gevind , fpitt

getand en zeerhreede Tongblommetjes {\)* Dat

hy 'er deeze Soort door veritaa , blykt uit de

aanhaalingen. Hy befchryft het als een gefleuf-

de , gebladerde, Takkige Steng hebbende, twee

Ellen hoog, die door getande Ooren der Bladen

aantreft , een Drukfeil zal zyn , gelyk

«iin moeren zyn; Fol. pinnatis Pinnis muji.

cifis of bipinnatis: terwyl Fel. pinnatifiJis

Sp» Plant, flaat , zeer daidelyk en vcrftaa

Natuui overeenkomftig is.



©ttivat wordt, wier Vinnetjes fomtyds half, IV.

Ibratyds geheel gevind zyn , hec uiterfte grootst : ^x!"*
<3e Stengen boven eenbloemig: de Kelkblaadjes Hoofd*

Üvrond , met fletfe zoompjes () ; de 1 ong-*^^^»

blommetjes zeer groot , zeer breed en kort j_^^;^^f
llonip drietandig, met de Schyf in de van zelf

groeijende Plant geel (f)» Ia Bohème, Mora»

vie, Oostenryk hadc Mai thiolos dezelve

veel vinden groeijen , zegt H aller, doch
^

twyfeic met reden , of die Autheur niet de Vo-

keiaar of Geele Ganzenbloemen der Koornlan-

<icn bedoele, welke aldaar gemeen zyn. Zulks

blykt nader uit de Afbeelding en béfchryving

der wilde Chryfanthen , by denzeiven door

C A M E R A R I ü s , die zegt , dat dcz.elven , fom-^

tyds eens Mans langte overtreffen* Zouden nicc

onze Zaay- Chryfanthen daar vanhaare afkomst

kunnen hebben.

Tot deeze Aanmerkingen gaf my een Tak
aanleiding , welke , in Japan gevonden zynde,

door den Heer TauNBJiaG Chrjfanthemum

Cê»

Qutd LlMNAUS vccMt Scanofiim es/e , zegt hy. OnZe

Bidder doet zulks, wanhcec die ZooropjCi uitfteeken en deit

Kelk weezentlyk rappig maaken, ge.yk in 't GntphaHu,»,

Calyx 5qüamis apice f«rio(is ; terwyl I cc algemeene Ken-

nietk vaa d<t Geflagt is , de Kelktcbubüea Vliezig gerand tt

h«bben.

(t; Hier op heefrhyd«e/e Aantekenidg : Sudasfè Argéfl-

tum virum. Mus. Ruft. Vol. I. N 6t. Vol. IV. N. "ï*

II. DMU X. STOK.
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ÏV. Coronarium is getekend ; hoewel hy , zo veel

x?.^ zien , bezet is mee vplkomen gevinde

Hoofd. Bladen , die ce Vinnen Vindeelig hebben en

STUK. naauvvlyks naar 'c end verbreeden. De middel-

Stengbloem is met eenbloemige gebladerde Stce-

'f' len omringd , die rappig gerande Kelken draagen

;

de Tongblommetjcs vry groot en breed : anders

zou dit Gewas my voorkomen veeleer tot de

voorgaande Soort, daar het in Loof byna mede

-overeenftemt, te behooren,

XXII. (22) Chryfamh met alle Blommetjes eenvormis

^"^ónee. I^^eze , wier Groeiplaats in Afrika en op *c

üiaaidc» Eiland Kandia gefteld wordt, is Gedoomde Ma-

delief gety te!d , onder welken naam A l p 1 N u s

het Zaad ontvangen hadt van Imteratus,
dat hem dit zctr fraaije Plantje voortbragt. 't Is

een laag Heestertje, met Lancetvormige Blaad-

jes, op de kanten gedoomd en ftyf. De Steng >

die Takkig is, heefi op 't end Goudgeele, ron-

de Bloemhoofdjes , elk op een byzonder Steeltje.

Tot decze Soort betrekt de Ridder ook dat

Kruid, in Barbarie gevonden, te vooren Cotula

grandis genaamd, hebbende een Steng van drie

Voe-

(ii) Chry/anthimstm ïloïc omnibus unifotmibus herma-

phroditici5. /f. CÜf. 417. R. Lusdi. 174. GouAN J^t^sp.

4^. Beilis fpinofa Foliis A^erati. a B. Pm. zói. MoBiS,

.UI. S. 6. T. 9. f. 16. Beiiis fpinofa. Alv. Extt. 317- "f*

Jtö.j. ComU gtandii. üp. tl. 1257. iV^wt. 47J-
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Voeten hoogte en op 't end derzelve een zeer iv;

groote gcele Bloem. Want, de Blommetjes in vy- A^^n^RU

ven gedeeld zynde, behoort het niet tot het Ge-HooFD'

ilagt van Koedille: zo dat deeze Soort in groot-sTUK.

te aanmerkelyk verandere.
/uplrjim^

,De geele Ganzebloemen , voorgemeld, val-

len in Egypte. Zy komen ook aan de Kaap der

Goede Hope voor , volgens den Heer N. L.

BuRMANNUs, die insgelyks de laatft be-

fchrcevcne Soort, als in Afrika groeijende, on-

der de Kaapfen optekent en daar by voegt een

Heybladige Chryfanth , door wylen den ouden

Heer in Plaat gebragt (*). Ik heb een vierde ,

die tot onze Derde Soort fchynt ts behooren

,

als gemeld is.

M A T R I c A R I A. Maarte].

Van het voorige onderfcheidt zig dit Geflagt

,

dat ook een naakten Stoel en geen Zaadpluis,

den Kelk half Kogelrond en uit Schubben fa-

mengefteld heeft ; door de randen van den Kelk

Tiiet rappig te hebben , maar fpits gepunc Het

bevat zes Soorten , als volgt.

(n ?vlaartel met famengijlelde vlakke Bladen,

deri

(*) Leucanth. Friiticofum Fol, Jincaibas confertis. BuRM,G'

Afr, T. 5?. f. 2.

(i) Matriearia Fol. covopoCitis planis &c. Sy/I. Kat. XU.

Gen. 967. Veg' XIII. p. 64?. M^t. Mti. 400, GOBT. Belg,

i3bb.3
II. DEEL. X, STUK.
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de Blaadjes Eyrond insiefneedenzde Bleejn-

^'Slf- P'Un Tukkig.

STUK» Dat Kruid, welk men in *t Latyn Matricariê

ttverteiUgten caar deezcn naam in 't Franfch Matricaire,
redwyve-

,^ Hoopduitfch Mutterkraiit , by ons MoC'

derkruid ofMater , en ook wel Maartel Jioerat

,

heeft wegens zyne eigenfchap dien naam. De

Engelfchen noemen het , ik weec niet om wat

reden , Feverfew. Het groeit iu de middel fte

deelen van Europa , als ook by ons , in 't wiU

de; maar in de Tuinen komt hec met gevulde

Bloemen voor. Ook valt hec met gekrulde Bla-

den en mee cngeftraalde Bloemen, De Heer

Hall ER houdt hec in Swirzerland voor een

liitheemfch Gewas, door den tyd genaturalizeerd

en misfchien zou dit ook w .1 ten opzigt van on-

%e Provinciën kunnen plaats hebben ; doch van

waar is het dan afkomftijr? Lob el noemt liet

Moederkruid van ons Land , en zegt dat bet

overal, op dorre plaatfen hr\us de Wegen, en

pp ruuwe kanten vao de Hoven groeit . krygcn-

de in Engeland, door ocirening en vcrplaDttii»

fchoone dubbelde Bloemen

De

14«. KbAM, ^u/!r. zsS. GoiiAM Mmsp. 450, H. Clif. 4H.

llatricatia. DoD. Pmft. 31. Matricaria noUras- Lol.

751.

Itiim twee Ecuwen geleeden , reeds middd ftcwcetoa hebben ,
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De Geftake zal ik door befchryving weinig fv;

ophelderen, 't Zy genoeg gezegd, dat het de^^°|^*"

Stengen ongevaar drie Voeten hoojr
, Takkig, FToofd*

heeft , met ruuwe Bladen , die aan den Steel

ingefneeden Vinblaadjes hebben : de Steng 23.üf°^^^Zt

't end een Tuil van wit gedraalde Bloemen,

Het is van een fterken niet aangenaamen Reuk,

en wordt van ouds her gehouden voor een krag-

tig afdryvend middel , ten opzigt van de Ston-

den ; weshalve het Parthenion genoemd werdt

by

om door luhhen ^ fnyim ^
vtrpUnUH « •ntyéig kvuUtn, ge-

•yk hy vg uitdrukt, niet alleen de Kleuren der Bloemen te

verfraai/m , en dezelvcn tvjee of driemaal 's Jaars tc ducn

Vrouwtjes toelihryft fNederd. bl. 8«.) Dit is derhalre niet»

nieuws, dair Doktor Hiix, in zeker Wertjc:, zo veel op-

hef van maakt, gelyk ik gemeld heb,(I. Stuk , Madz. 77.>

Het één en andere gelukt best in fommigen der Sa-

nvsnteeligen (Syngtne/ia) , gelyk de Madelieven , Goudsbloe-

men, ens. En , alzo de dubbelde of roiHcemigen onder de-

zelvcn niet , gelyk dikwU» in «deren plaats heeft , on-

vrugtbjar zyn , maar zeer goed Zaad geewn : gelyk 'm de

AfiUcaanen en Chryfanthen blykt : en ondertuïfchcn die Dub-

belheid meest daa^ in beftaat , dac de Trcchterbiommetje»

Ton^lcmmcjes worden , terwyl de TongWommetjc» det
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IV. by de Grieken. Het is voor de Pynen dtt

^''xx!'"
Kraamvrouwen ook dien (lig,-waar van hetmoog-

RooFD* l^zk den eerstgemelden raam heefc. Tegen Gra-
«TüK. veelige en andere Verftoppiogen , als mede

tegen de Waterzugt , heeft men hec mee

vrugt gebruikt: doch , dewyl het van een hee-

ten aart is, moet men het niet ingeeven daar

Ontfteeking plaats heeft , of gevreesd worde

Uitwendig opgelegd, kan het koude Gezwellen

als ook het Zog der Borften dosn verfiaan.

n. (^3 Maartel met den Stoel half - Kogelrond ^

r^Marf' Bladen diibheld gevind , eenigermaaU

tima. Vlemg^ van boven verhevsnrond , van- on»
zeekante

deren gekield.

In Sweedcn is de^ze crcvörcTcTT , die naar de

overblyver.Lc hsge Zee - Kamille van R a y ge-

lykt. Dezelve heeft de Bladen k-orc^ dik, don-

kergroen, aan de bovenzyde rondachiig, aan de

ODderzyde met een fcherpte ia 't midden , aan

den rand omgcboogen. De Bloemen zyn wie

geilraald , cn hebben den Kelk VMiczig gerand

:

zo dat dit Kruid eigener bchcoren zou tot het

voorige Geflagt.

"T. (-3) Maartel met den Stoel Kegelachtig , de

wleS: Strao'

(i) MatrUarla Re-ept. hetnifphsricls &c. Cham»melum

MarUimum perenne humiliu, &c. Raj. ^ngl, Ili. p. "«-T*,

7. f. I. Chain, mahtimutn. h. IVfstgoth. 148.

U^HstrUaria Recept. Conicis &c. GoKl, Bdg. 245. K.
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Straalen omgeboogen , de Kelkfchubben aan IV.

den rand gelyk.
^^ïïf^

(4) Maartel mt den Stoel Kegelachtig , t^^sxu?.^'

Straalen uitgebreid^ de Kelkfchubben aan iv.

den rand gelyk,
ri^cbl'J!^

Decze beiden komen als Wilde Kamille in Kamü!e.

Europa , en wel zeer veel in de Bouwlanden , of

ook aan den Zeekant, voor. De gemccne naam

van den Griekfchen Chamccmelon , wiens oir-

1'proDg van den Reuk af te leiden is, met wei-

nig verandering herkomftig , is in 't Franfch

Camomille , in 'c Engelfch Cammomile yin 't Hoog-

duitfch Camillen enby ons Kamillen of ook Ker-

millen , nair diï ui'lpraak. In Swecdcn .^ccfc

men , aan dit iCrüi4 , ia byzondere Landfcliap-

pen een byzonderen naam. Die van üpland noe-

ncn het Hwitürt , die van Mcdclpad Gardblom-

Jier t
die van Schonen Commente- Blomjtcr, enz.

Het worde in 't Griekfch ook Antliemis oïAn-

themion geheten, wegens de menigvuldigheid

uec. 70T , 766. GMEL. Sih. IL p. aoo. Chamaritieluii

le incifum &c. Cup. Catb. Suppl. 17. Anth. odorata.]

(S'lfatricaria Ree. Con. Rad. patentibus Sec. Mat. .

GOBT. Btlg. 70*. 7«4. GOUAN Mi

.pradecomp. SetaceJs &c. R. I.ugiK nU Chamxm

f Leiicanth. Dioscotidii. C. B. Fin. 155. .Anti

"ulcr f. Chamomilla. LOB- I^- 77<

' Bbb
II. DIÏL,X. STOT.



7<5i Samenteklige Krüiden.

IV. van Bloemen. Zo wel de eenc als de andere

^^x?^ Soort valt in Rusland en Siberië overvloedig.

Hoofd- tiet weinige verlchil in de bepaalingen geeft

STUK. genoegzaam te kennen , dat deeze beiden zeer

rSïïS-'"''^ met elkander overeenkomen. Het onder-

») fcheid der Zaaden, welke in de eer fte , volgens

Vaillant , witachtig zouden zyn , heeft

de Heer Gmeli n bevonden niets uit te doen;

alzo die in de Welriekende ook wel zwartachtig

of zwart geftreept voorkomen. De laatfte is

gantfch niet zonder Reuk , en daarom kan men-

ze altyd zo geraakkelyk niet onderfcheiden.

Het Kruid is door zyne ongemeen fyne ver-

deeling en door zyn gebruik zeer bekend, zo

wel als de Bloemefi , 't zy verich of gedroogd

zynde, tot een MidJcI vertrekkende tegen

vcrfcheide Kwaaien , inzonderheid Kconfen»

Kolyk , Graveel en allerley Slymige Verftoppin-

gen der Ingewanden, Men kan bet Afkookzel

of Aftrekzelinneemen ; gelykook de Bloemen^

uitwendig, in Pappen worden opgelegd of in Kly-

fteeren gebruikt ; maar die van de Edele of

Roömfclie Kamille , vervolgens te befchryven »

zyn uitrauntender Cf). ( )

zcksilyk PT^i:acf>ii!^e Zamden beduidt. Hoe vreerad ook enhoC

moet men zulks de Franfcben, die dikwils wat txtrava-

gum in hunne denïtbccldcn zyn, niet kwaalyk neemen. Van

OvuU et fuid cpus til Qvulh ubi Semina /uppetunt : zegt ten

dien opz gteDiLLENius. Vol. I. p. ijt. ZieAfe*. IJio.p. 370-

it) VidcyiKMM,, hieragtcr.
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(^) Maartel met dubbeld gevinde Bladen en

5 eenzaam Bloemfieelen. ^^sx!*^'

Deeze, die Loof als van het Duizendblad ,"TaK.

met de Blaadjes Zilverkleurig en doorgaans ge- ^XViV*.
paard heeft , is in de Levant door den vermaar- ru An^e»,

den TouRNEFORï gevonden en in de Eu-'*'*i iver.

ropifchs Tuinen voortgeteeld. Zy bereikt on-^^'^'"'s»»

gevaar anderhalf Voet hoogte.

(6) Maartel met Lancetvormige onverdeelde vi.

gladde fcheeve Bladen. "^{Zf'
bloe-nige.

üit Zaad van Penfylvanie is deeze ïn deUp
falfcheTuin geteeld. Zy hadteen Steng van twee

Voeten hoogte, met een Ityvc i luim v-n een-

bloemige Steeltjes, ieder op t end een platach-

tige gefchubde Kelk hebbende , met een Bloem,

in r^iidu-^n geel , aan den orfiriek roodachtig

Vfh : '.'e Zaajen plat^ met een vyftandig randje

gekroond.

C T ü L Koedille»

Dit Geflagt heefc den Stoel byna naakt j het

Zaad-

fj) MatrlcsrU Fol. bipinnitls, Pedanc foHtarifs. H. CUf,

41S. R. Z«?<Ö. 173. GooAN Mcnsp. 4J0. Charnxmclum Or.

iaiamun Millefo'iï folio. Tournf Csr. 17.

(6) Matrichria Fol. Lanceolatis inregris glabris obliquis.

Mmu u5. wilm. PbiL Trans. 1765. p. 94- Aflcr Amer.

t\. a!bo , Folio Laftuc* purpurc». Suppi. 16:

II. Dl»L. X.5TO».



7(54 Samenteelige Kruiden.

IV. Zaadkuifje is een Zoompje ; de Blommetjes

^^XX*"
Schyf zyn vierdeelig; de Straalblomme-

HooFD- tjes (*) gcbrekkelyk. Het bevat de negen vol-

gende Soorten.
I.

?h!^dfr (O Kocdille met Finswys veeldeelige ver^ree-

KamiiachV de Bladen en ongejlraaide Bloemen.
ligc.

Naauwlyks een half Voet hoog valt dit Plan-

tje, dat Bladen als van het Hertshoorn- Kruid

of grove Kamille he^fc , fcbynende dat gene te

zyn , 't welk P l ü k e N e t onder den naam van

uithcemfch Chryfanthje voorgefteld hadt, zyn-

de uit Zaad vSn *t Eiland St. Helena gefproo«

ten. Het zelfde vindt men in Spanje en een

dergelyk fchynt ook in Egypte te groeijen. De
Bloemen zyn Kogelrond ^ knikkende en geel van

Kleur; de Kelk is niet gefchubd.

(^)

(*) CerolluU Dhci quairjfii^ , Raiü fere y.ulU , heeft

fchoon v.-e! de twe« eerfle ea ande"te Soo^n^^eln 'srr^sL-.

Jtiaiis hebben, is die nngrhans in de meefte blykbaar. En in

•Gin. FUnt. wordt gezegd» dat 'er meer dan twintig Vtou-

weiyke Blommetjes in d= ocntrek deezer Bloemen zyn; doch

(i) Cotuia FoU pinnatc multlfidis Stc, Syjl. Nat. XU.
Gen. 968. reg^ Xill. p. 644. H. Cliff, Mj. R. Lugdb. 17}.

lonopi. Pi.UK. ^Im ici. T. 17*, t\ «. fl, Aitemiüa Niloti-

PUnt, HBS.
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Cl) Koedillc met Borjlelig gevinds veeldeelige IV:

Bladen en ongejiraalde knikkende Bloemen, ^^^^^

In Spanje en de Zuidclyke deelen van Eu.[*^y°^°"

topa groeit deezc, die door haare Goudkleurige

Bloemen uitmunt, zynde door Vaillant Corara

aangemerkt als eene Verfcheidenheid van de ^oud-

Roomfche Kamillen. Voorts komt dit Kruidje '^^^"se.

de voorige Soort zeer naby.

(3) Koedille met Vindeelige vlakke , naakte iir.

gefiippelde Bladen, een opfiaande gejtrek-

te Steng en gejiraalde Bloemen.

Om dat de Straalblommetjes van dat Kaap-

fe Plantje ook gebrekkelyk zyn , als naauwlyks

Styl of Stempel hebbende, zo brengt de Rid«

der hetzelve hier t*huis , niectegenftaande de

Heer B E R G I ü s daar van een nieuw Geflagc

gemaakt hadt , onder den naam van Lidbec-

kia^ daar hy den bynaam van Gekamd aan

geeft, dewyl de Bladen als Kamswyze verdeeld

zyn. *c Is daar in zeer byzonder , dat zy de

geheele onderfte Oppervlakte met uitgeholde

Stippen óf Putjes hebben. Dit Plantje, van de

Kaap

iz) Cotula Fol. Piunato • Setaceis multïfidls &c. Loefl.

i6i. Chamxnxdum Aureum pciegr, Cap. fine foluj. J.

Ti. Hijl. III. p. lis.

(3) Cetula Fo:. pinnaiifidis planis nudis punièatis &c.

^Unt. 187. Syft' Nat. Xll. p, 71^, Lidüeckia peftipas*.

fiUG. Caf. 3c$. T. S. T- 9.

n. DHL, X. SWl,
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IV, Kaap afkomftig, was te vooren reeds door den

^^xT^ Hcogleeraar Burmannus aan den Ridder

Hoofd- medegedeeld. Het groeit omtrent een Voec
«TUK, iioog , de Bloemen zyn wit geftraald en vry

(j^) Koedille met Lancetvormig Liniaals ont'

ongefiraald.

Dat dit Kruidje , van de Kaap afkomftig ;

thans op overflroomde Landen in Oostvriesland

,

by E:iibden, groeijen zou, zo de Heer Moeh-
R 1 isi G wil (*) , is zonderling. Men vindt het

ook in Deenemarken , volgens O e d e r u s.

De vermaarde Vaillant maakte een Gefl<igt

,

waar aan hy , wegens 't ontbrccken van de

Straalkrans of van de Tongjes der Straalblom-

metjes» den naam van Ananthocyclus gaf, en

hier toe betrekt hy deeze, zo wel als dc eer-

Ite Soorc. Dit laatfte groeit niet hooger , en i»

fO C^.'t.:^ Fol. Lanceohto-Lin. ?:c. ƒƒ. aiff. 417. Up:.

265. R.. LugiA, 173. Ananthocyclus Coionopi folio. V. Dill-

Eiib. x-j. T. *}. f. z6. Chryfanth. Exit. minus. BRKïM.

Ctit. I5(S. T. 7«. Bellis annua Capite apliyllo lutej 2cc,

MOBIS, UI. S. «. T. 6. f. uit. OED. Dan. 3^.1.

(•> Efh. Nat. C»r. 1749. Vol. V;. p. 29S. Die Heet

zou, om deeze reden, alle plaatfelyke ondetfchetding aec

Planten , in de Soortnaaraen , willen verworpen hebben i

dat misfchien niet ondienftig ware. Beter worden zy, getyk

èiet, door eenige hoedanigheid ondrrfchcidca : doch dit vall

groot.

vattende Bladen diegetand zyn 3de Bloemen

een
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een jaarlyks Kruidje, dat een flappen Reuk van IV,

Maar tel of Kamille heeft. Het bloeit van 'cbe-^™^'-
gin van July tot den Herfst. Hoof^w

i (5) KoedWle' met Lierachtig gsvinde Sladen'''^y*

en gejlraalde Bloemen,
A^Sif*

Te Vera Cruz groeit deeze, die door haare^^""'^*'

Lymerigheid uitmunt en fterk is van Reuk. Het

is een leggend of hurkend Plantje, van een Span

hoog, met Bladen bynaals van het Krtdskruid;

de Bloemen zitten op korte Steeltjes en heb-

ben een klein Straalkransje.

(6J Koedille met het Bloemkasje van onderen^ yi-

Tolachtig uitgezet; de Bloemen geJiraald,'^io]k£'*
kigc.

'

In de Europifche Tuinen komt dit Kaap-

fe Zaay-PIaocje voort , 'c welk milige Ethio.

pifche Kamille van B r e y n genoemd is en on-

der dien naam ook by Morison, doch mec

een flegte navolging van het Loof, afgebeeld,

Breïn vergelykt de Blaadjes niet in Wollig-

heid gelyk hy zegt, maar in grootte en figuur,

by die der jonge Blaadjes van het Geele Dui-

zend-

(5) C0tula Fol. Lyrato-Pinnatis, Flor. Radiatis. H. COg,

417. Jacobata Amer. odonta Viscofa &c. HOüst. Msf.

(6) C9tuU Reccptaculis fubms inflatis turbinati». H. CUf,

tm. BBKTM» Cent. i+g. T. 73, taoRls. lu. s. o.

14. Co(ul3 Aft. Colyce elegtati csüo« ToOlUii.

U* DiKL. X, Stuk,
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ï^- zendblad ; naar welken zy , in zyne Afbeeldiög

ook gelyken, als zig enkeld gevind, met zeer

HooKD- fmalle Vinblaadjes, vertoonende. MoRisocf
STUK. maaktze breeder, Lancetvormig, geenszins mee

f^dwyvi'
^'"^^ der Roomfche Kamille of van het Herts-

n- hoornkruid, gelyk hy zelf zegt, en die op de

zelfde Plaat, daar nevens, (fig. i en 15

J

ten toon ftaan , ftrookende. De Bloemen zyn

ook fober nageaapt uit de Afbee Iding van Breyn,

die dit Kruidje aldus befchryft.

„ Deeze geheel nieuwe Kamille , my door

3, den Edelen Heer van Beverningk pre-

„ fent gedaan, is inderdaad zeer fraay enzeld-

5, zaam. Zy groeit aan de Kaap byna op de

j, zelfde manier als de Roomfche Kamille , doch

met kleiner Wollige Bladen, welke in groot-

te en figuur eenigszins naar de jonger JBlaad*

3, jes van het Geele Duizendblad gelyken. Uit

„ de toppen der Takjes, tusfchcn de Bladen,

„ komt een Steeltje , ongevaar een Handpalm

„ lang , dun en glad , boven uitloopende ia

„ een glad geftreept Hoofdje, uit den groe»

5, neu witachtig en als bedaauwd, met groote

„ ftompe Tanden in den omtrek gekroond,

„ en allengs verdikkende, Deszelfs midden

3, bcflaat een Bloem als der gemeene Kamille,

„ de Schyf uit menigvuldige zeer kleine geele

„ Pypjes famengefteld , en met zeer kleine

„ witte Blaadjes , als die der knikkende Aftcr

van C O L u M N A , omringd hebbende , zeer

fraay op 't Oog. Na 't bloeijen volgt een
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^^Tnenigte van zwarte Zaadjes kleiner dan IVi

der Reukelooze Kamille." Hy erkcEt, dac de ^^5xf'

'

Bloera aanmerkelyk van die van dat Kruid ver- Hoofd*

fchille , en , volgens 2yne AFbeelding , zouden de ^^"^^

Straalblommetjes korter zyn dan de Kelkpun-

ten (*;.

(7) Koedille met drkvotidig gevinde Biaden , ^^^^"-^^
die fpitfe Jlipjes hekhen , een opjlaande nZe^oitT,

Stengmgetuilde Bloemm j welke ovgejlraald leaSïgê,

Deeze Soort heeft naauwlyks Vrouwelyke

Blommetjes en is , om dcc de middel - Blomme-

tjes vierdeelig zyn , hier t'huis gebragt» Het is

een jaarlyks Gewas , waar , loc vt)lgLns de bac*

de Aanmerkingen v.in LinnvEus, het Laag'

Heejlerige Reinevann (\) , dat 'er bevoorens

toe betrokken was , niet behoort.

(B) Koedille met gepaarde ,drierilbige , Uarl- ^'^j^j.

(*) Dit fchynt LiNK^us ock te wllleu, waaneer hy aegt:

Corollï Radius brevisfiamsovalus, albui fabrus mf>er. ^itw.

Flor. flosculolïs Cc>ymho(ïs. JIu»t. 47}.

(t) Tanacetum Suffmticoium. Sp, Pl^it. iigj.

(K) Cvtula Fol. cppotitis trinerviis Cordatls crena«[s &C.

jim. Acad. V. p. 40?. Tanacetum Herbaccum eredum &c.

Ccc
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IV*' vormige gekartelde Bladen , en tweelingfs

^
Xx!^' g^yiceWe gefiraalde Bloemen,

STwï°^ Op Jamaika groeit dit Kruidje , dat door zy-

EC Hartvormige gekartelde Bladen zeer van de

andere Soorten verfchilt C*). Sloane vcrge-

lykt het Loof by dat van Gamanderlyn , en zegt,

dat het Snuitig Zaad geeft. Aan ^ end der Sten*

gen draagt het geele Bloemhoofdjes.

cJ^Lia
Koedille met gevinde, eenigermaate VUe-

Capenfis. zige
,
Toudachtige Bladen , de ondurfienby

'^^^^^^ na dubbeld gevind , de Bloemen gejlraald.

Onder den bynaam van Kaapfe , die de af-

komst aanduidt , ftelt L i nn^us hier decze

Soort voor » welke zyn Ed. te vooren Kaapfe

Maartel getyteld hadt, hebbende zyn Ed., tca

laatften , om dat de Schyfblomrfietjcs vierdeelig

zyn, dezelve in dit Geflagt geplaatst (fj. Het

Kruidje , zegt hy , gelykc zeer naar de Gemee-

•cr de Ridder ze!f
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ïie Kamille , hier voor bcfchreeven. Ook betrekt IV;

'zyn Ed. daar toe de Afrikaanfche Matricsria ^^Sf*^
van den Heer B e r g 1 u s , die wederom eea Hoofd-

Piantje , welk Seba uic Afrikaanfch Zaad op^Tun:.

gekreegen hadt en afgebeeld (f) , hier t'huis

brengt. Gedagte Heer, nogthans, zege duide-

lyk, dat de Schyfblommetjes, in hetzelve, vyf-

deelig zyn (|> By Seba wordt gezegd, dat

de boorden der Buisachtige Bloempjes in vier

of vyf Tandjes gekorven zyn. Bergiüs be-

Ichry ft de Bladen als glad, ongelteeld, dubbeld

Vindeclig ; de Vinnetjes Liniaal , evenwydig ,

dc onderften klein , de bovenden trapswys* lan-

ger, Vindeclig en fpits. Seba zegt alleen, dat

zy menigvuldig jfyndooïfnECJen , vrolyk groen,

-zonder Reukof uitmuntende Ümaak en, nog jong

tynde ,
Haairig zyn : terwyl B e r g i u s 'er

den Geur van het gewoonc Moederkruid aan

geeft, en aanmerkt, dat dc Plant, in ons Kli-

maat uit Zaad geteeld, Kruidig is, maar Hee-

üerig op dc natuurlyke Groeiplaats.

De Hooglceraar N.L»Burmannüs geeft

,

behalve de Kamillachtige , Hertshoarnbladige ea

Tolkelkige , onder de Kaapfe Planten ook een

p^afchhladige Cotulaop, die, volgens zyn Ed.,

ruige Liniaale Blaadjes en ongeftraalde Bloemen

heeft. Ik heb Plantjes van de Kaap ontvangen

,

die

(t) SEB. ThtS, I. p. 24. T. 16. f. 2.

(I) CotoUa Disci hermaphrodita lutca , tabulofa
, ijuin-

<i
, hMJ,0. Cap. is>6.

^^^^
U. DMZU X, STOK.
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iV. die ik eerst dagt de Tolkelkige te zyn ; doch

,

^^xxf" by nader onderzoek , bevind ik dezelven , en

HooBD- ten opzigt van de Bloem en ten opzigt van het
STUK. Loof, aanmerkelyk te verfchillen : terwyl zy,

F^/wjï?wegens de geftraalde Bloem , niet toc het Herts-

hoornige behooren kunnen en van hec laatfte

,

dat volgens Bergius een gefchubden Kelk

heeft, ook in andere opzigten afwyken ; hoewel

zy wederom daar mede overeenkomen , door-

dien de Kelkfchubben rappig gevliesd zyn , en

zeer, wat de Bloemen aangaat, llrooken met

het gene by Seba is afgebeeld.

X. ^
Ik geef de Afbeelding van dit Kaapfe Kruidje

2*^'^'* in Fig, 4, op Pl. LXIX , onder den bynaam

f^LXiX
Zeerklsint: want de Steng bereikt

, op ver

'f/g, i, naa , geen Span hoogte ,
gelyk die van de voo-

rige Kaapfe , cn komt by de hoogte der Tol-

kelkige nog minder te pas, wanneer men 't ge-

heele Kruid neemt. Uit een Worteltje, dat zig

in Vezels fcheidt, geeft het Hertshoornig zeer

fyn verdeelde Blaadjes , die een Plantje maa-

ken , welks Stengetje om laag bezet is mee ge-

vinde Blaadjes, van dergelyke fynre. Dit komt

met geen der beide gemelde Soorten overeen.

De Blaadjes en het Stengetje hebben een zeer

fyne Haairigheid. Boven verbreedt zig hetzel*

ve, en maakt dus een Tolachtig voctftuk van

de Bloem, als beflaande uit Sleufswyze Afdee-

lingen, mecStrookjes allengs verbreedende,tot

dat de Blaadjes worden van den Kelk, wel-

ke omgekeerd Hartvormig zyn. Zy hebben een
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breede Vliezige tip , buiten welke de Straal- IV.

blommetjes, met haar Tongetje, aanmerkelyk'^^JJ^^*

nitfteekcn. Gedagte Kelkblaadjes fchieten zy-

f

Joof'd-

delings een weinig over malkander , doch zyn^^"'^'

van gelyke hoogte. Zy bevatten een menigte

van zeer kleine Blommetjes , die my fcheenca

in vieren gedeeld te zyn , en de Straalblommc-

tjcs, wier getal ook redelyk groot is, hebben

een Pypje, waar in ik naauwlyks Vriigtmaaken-

de deelen kon befpeuren , zynde aan 't end

rondachtig getipt. Van 'c Zaad heb ik opge-

merkt, dat hetzelve zig als in een Vliezig Kas-

je beflooten vertoont , zonder Kaf of Pluis.

Het onderftuk of de voet van den Kelk heeft

nog blyken van dien blaauwachtig witten VVaas-

fem , welke de Tolkclkige Koeüille vciliert : zo

dat diü Kruidje naast aan die Soort zou komen.
Misfchien is het , gelyk meer anJere Kaapfe

Planten waarfchynlyk maaken , uit een Over-

fpdige bevrugting gefprooten.

Anacyclhs. Kingbloem.

De Bloemen in dit Geflagt een Ring-etje om
de Schyf hebbende , is daar van de naam ont-

leend. De Blommetjes zyn door Kafjes van el-

kandcrd afgezonderd : het Zaadkuifje is uitgc-

rand en de Zaaden hebben Vliezige zydeo. Het

bevat de vier volgende Soorten.

Ccc 3
II. Deel. X. Srvn.

(i) Ring-
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IV, (t) Ringblgem met Liniaale^ meer famenf^e»

^'xxf^* P^'^^ Bladen, die vlakke gefneeden Slip-

Hoofd- pen hebben.

STUK.

I. Zo het vreemd is, dat de ZeeF groote Afia-

crS?' t'fchc Kamille (*) een zelfde Plant zy met de

^^^^ kleine Kandiafche Knedille; nog zondcr-

Hnger vind ik, dat dit Plantje bovendien aande

Kaap der Goede Hope groeije. Boerhaa-
VE, nogthans , merkt aan, dat zy zeer weinig

verfchillcn en de Heer N. L. Burmannus
hadtze in 't Kruidboek van Oldenlanr
gevonden.

_n. (2) Ringbloem met famengejlelde Borfielig^

l^tli fpitfe regte Bladen.

Deeze , dcor den vermaarden T o u r n e-

FORT ook in de Levant gevonden, is door

den grooten Boerhaave, doch kleiner dan

natuurlyk , in Afbeelding gebragt. De Stoel

is naakt , volgens V a i l l a n ï , zegt L i N-

N^us:

(•) In Mke Plar.tarum TL Ltgd',, Batavi , wa^r uit

EOïBHAAVK 7Jt\ï dit genomen had, fiaat lUrinum in p'aats

(i) A-rceyclut Fol. decompofitis Linearibus ?cc. Sy/}.Nat,

XÏI. Gen, 9^9- Vêg. XITï. 645. C//,f. 417. R. l-^'J^-

flexo. ToORNF. Inji. Cor. ^7. Cha.T>ani. maximum^ACati-

cum nudum humïfufum Fol o crasfo. Boee:i. Lugdi. I. p»

(»> ^nacyclus Fol. compofitjs Serncels &c. W. r/,jf. 417,

^,Lugih. 171. Chamxmcium Oriëntale Fol. pinnatis.TOüENi».

C»r. J7. BOIBH. Lugdb. U p. T. Ho,
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VAüb: zo moet zy dan niet tot deszelfs Gc- IV.

jfl^igt van Santolinoides bchoorcn , waar van hy
^^x?*^*

den Stoel zegt Kaffig te zyn en waar toe die :-;oofd<

Kruidkenner de voorigc Soort t'huis brengt. Ik stuk.

weet niet, waar hy van deeze fpreeke. Beiden, ^^'>^^j^

ondertusfchen , gf-Iyken door haare Bloemen naar

de Santolina, Michelius onderfcheidtze,

daar van , door de Kruidigheid en dat de Bladen

zeer fyn verdeeld zyn , geJyk die der Kamille.

De Heer S h e R a r d hadt de laatlle van Smyr-

na gezonden. I Jy betrekt ze tot de Planten die

een gebladerden Steel hebben , waar door de

zwaarigheid van den Ridder weggenomen

fchynt C*>

Cs) Rir.gbbcm met duhbeld gevinde , Spil- iir.

ro7idachtige s gryze Bladen, die uitgeholde^^^^j^',^'^

Van dergelyke Geftalte is deeze, die Lo«
BEL Goudblocmige Kamille der Kruidkundigen

noemt, groeijendc in de Zuideiyke deelen van

Europa en het Oosten. Zy fchiet verfchide

Stengetjes van een Span lang, zo wel ruigach-

tig grys als de Bladen. De Bloemen komen op

een-

(*) MlCH. Nov, Gen, Plar.t. p. 31. Recept, rndam,

Vaill. ergo dabii Genens. Descr'ptio defidt. 5>y7. A'</. Vt^.

XII!.

fï) Ar.acyciMt Fol. bipmn3cis terciiuscuHs incanls «fc.

JMant. 287- Chamimclum lutcum Capite aphyllo.C. B.Pm^

115. Anthemis Chryf'nthemum Hcrbatiotum. Lob. Ic. 771.

Ccc 4
U. DML. X. STUK.
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Steeltjef? voort , hebbende de Schyf

^''^J*^' half. Eirond, en vyfJeelige Blommetjes, mej

WooFD» Vrouwelyke , die ongebladerd zyn , ofnringd-,

sTL'i. £)e Stoel is Kegelvormig , met holle, Lancet>

vormige, geele Kafjcs bezet,

IV. (4) Ringbloem met meer famengefielde LU

v^TtiKuL viaale Bladen, de Slippen verdeeld ^rond'^,

spaanfch. ^^jj^ig jpi^^ . ^l^men ongejlraald.

Onder den naam van C3)ryfanth van Valsnce

geeft Cl ü s 1 üsde Afbeelding van dee^c Soan *

een Kruid , dat hy nerg:ns anders dan 1 1 dac

gedeelte van Spanje, de Wegen groeijea-

de, gevonden hadt. Deszelfs Sten;; viricrdt zeN

den hooger dan een Voet , zynde ïakkig, en

over 't geheel met Bladen als die van *t Dui-

zendblad bezet , Wollig en grys y zuurachtig

van Smaak. Ieder Takje droeg een Goudgeeie

Bloem, veel jaaren duurzaam en niet onaange-

naam van Reuk (*^. Het Kruid fchyot de An-

themis VaUrdinay die voïgt, naby te komen.

An-

Amiyelui Fo!. dfCompoGtij lineariHui; Lacioits divïfi*

teretiufcuüs acuüs , Flor. Floscutofis. //. Clif. 417. R. Lugdb.

171. Chtyfamhcnum Vale«. Clus. Hifi. I. p. 332. Rar.

T. p. 9«0. Bupthiltn. Lanu^iacfum, Fol, Millefolii. C B.

Rar, I09Ï. T. 450?

Diar dct:7.c, vnlgciis t £>ctui.i:c« s van Ctusius, de

Bloemen ook Goudsl.mzig hcc't , zo ')!vkt onnaauwkeu-
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A N T H E M 1 s. Kamille. iV,

Offchoon reeds verrcheidc Soorten van I^a-^^^'^^

tnilk i gclyk de Reukelooze, de gemeene en stuk.

de Welriekende enz, onder de Chryfanthen en Poiygamis

het Moederkruid befchreeven zyn : verdien
t-^"^""-^*^"

nogthans dit Geflagt dien naam alzo het de

voornaamftcn behekt.

Het heeft een KafEgen Stoel ; het Zaad ge-

heel van Kuifje of Pluis ontbloot ; den Kelk

half Kogelrond
, byna gelyk van rand ; ea

meer dan vyf Straalblommetjes.

'c Getal der Soorten , waar van de elf cer-

üen wit , de vyf laatften geel geftraald zyn
,

is zestien, als volgt.

A. Met de Straalkrans anders dan de Schyf

gekleurd, of wir.

(i) Kamille met de Èloemkafjes Jlyf en fiee-
^ J^^^

Onder den naam van ^aarlykfe Takkige Ka-

mille , met grooter Jiladen dan de gemeene

Stinkende, en metgedoomde Hoofdjes , was dee-

(i) jinikemis Flor. Paleis rigidis puoge;itibus, Sy/I. Nat.

X I. Gen. 570. f^eg. XIII. p. «45. R- Lugdh. 172. Antbc-

mu Italica &c. MiCH. Cen. 3». Chain, annuum , Ramofum

&c. MOR. S. 6. T. 8. f. n. TiLL. r,s. jg. T. 21. f. 2.

Be'Iis montana Tanaccti foliis &c PLUK. Mm, 6u T. \7.

Ccc 5
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IV; ze door TiLtius afgebeeld (*) , die ver-

haalt , dat zy in Toskanen, inzonderheid om-

Hoofd- ftrceks Florence, zeer gemeen is. Moiuson
8TUK. hadt het Zaad van Venetië ontvangen en geeft

y"etilfvt'^^^
of anxlerhalf Voet hoogte aan dit Kruid ,

r> dat van de Kamille weinig verfchilt, maar, na

'c bloeijcn,fteke]ige Hoofdjes heeft, van groot-

te als een Pruim en derhalve allergrootst in dit

Geflagt , zegt de Ridder (f).

II. Kamille die orerend fiaat , rr.et gevinde

fithfima
Bladen , wier Vinnetjes rumv zyn door

zect een omgehoogen Tandje aan den voet,

In Spanje , Italië cn de Zuidelyke dcelen van

Vrankryk, komt deeze voor, die van J. Baü-
H I N u s allerhoogfie genoemd wordt , of zeer

hooge , flrekkcnde de Bloemrccrg zig hoogcr

dan het Koorn uit, waar in die Ockruid groeit.

Het heeft Bloemen als de groote witte Made-

lieven, met gladde Kelken en de Zaadhoofd-

jes ruig , doordien de Kafjes ieder in een llyf

Borllcltje uitloopen.

(3)

{*) Naamelyk op ryne T.ib. n. f. z ,
gelyk in 5^ PUr.t.

is pczc.'^d. Ik weet niet wat TlLL. Pis. T. 19

Sy/l. Nat. Ed. t^,g. XIII. en Mar.u alt. beteke.



(3) KapiiTIe Tnet gevinde
, rieezige , naakte IV;

gefiippelde Bladen , die kleine Tandjes heb- ^^^^^^^

ben , een leggende Stengen Wollige Kelken, Hoofv-
STUF.

r4) Kamille metVindeelige Jloritpe vlakke Bla- nu
den , ruige gebladerde Bloemfieelen e»^^^'*'"^*^

IVollige Kelken, zc.k.'u».'

(6) Kamille met Tands^vys' gevinde , effen- ^^^^"*
randige ^ Liniade Bladen y een Pluizigt

^1.

eenbloemige Steng ; Eyronde Bloemblaad' yfipinm.

jes en verfcliroeide Kofjes,
^'"^ ^*

C7) Kamille met Vindeelige gefnippcrdc Bla- vii.

den en naakte eenigermaate Pluizige Bloentm q^^^]^.^^^^

Jteeïen, ^Dce-

451. Anrhemis maritima annua odorats prxcox. MlCH. Gtn.

Si. TILL. Pis, T. 21. f. 3. MatriCTria miritima C. B. /*:>..

134. Clum. marlt.
J. B. Hi/l. III. p. 121.

(4) ^Ktèemts Tol. pinnatifidis obm(ïs plsnis 8ce. C^fjf;

41 j. R. LugS. 172. Chamatm. Coronopi foüo romentofom.

Vaili.» Cham. marit. incanum Folio Abfynrhü crasfo.

BOEBH. Lugd^. T. y, 110.

Cj; Anth-mis Fol. l]mpl. dennro. Laclniiti». Anrh. marl-

lEXTJ. Lufit. latifolium &c. Bbf.ïn Cr:?. 14?. T. -4.FLUK.
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IV, Dceze allen naderen meer of min de volgen

-

^'^Jl^^
dc Soort. 'Men zou de drie eerlte Zeekants- of

Hoofd. Zee-Kamilk noemen kunnen, als aan de Kus-
»TUK. der Zuidelyke deelen van Europa, en de

rX/S/W'ollige aan die van Griekenland
,

gelyfc de

ty- laatfte op 'c Eiland Skio waargenomen door

den vermaarden To

u

r n e f o r t. De Alpilche

komt op de Bergen van Tyrol en op den Bal-

dus - Berg in 'c Veroneefche voor. Het meefte

verfchil heeft in het Loof plaats, dat in de

vierde en vyfde by de Bladen van het Krui-

pend Hertshoorn vergeleekcn wordt, 't Ge-

lykt *er wel naa , in de Afbeelding van M i-

CHELiüs, maar niet in die van Breïn,
welke enkelde Tandswys* gefnipperde Bladen

heeft, gelyk de Ridder zegt. Men behoeft de

een en andere maar met dat KruiJje te ver-

gclyken , of zig de figuur van Hertshoornen

voor te (lellen. Ook meldt de Ridder van de

vyfde uitdrukkelyk , dat de Bladen niet famen-

gefteld maar gefnipperd zyn, In deeze is de

Straalkrans der Bloemen wit en geel gemen-

geld , waar van de bynaam. De eerfte, die in

de Velden aan den Tyber , en verder ora-

ftreeks Rome naar den Zeekant overvloedig

groeit, heeft den Reuk byna van het gemeene

Moederkruid. De tweede , die Wollig grys

is, cn dikke Bladen als van Alst heeft , komt

in de Europifchc Kruidhoven voor. Dit en de

Gevleugelde zyn Jaarlykfe : anderen , gelyk de

volgende , overblyvccde Planten,

(9)
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(8) Kamille met f^inswys* fa-uengeftelde Li- IV*

maak fpitfe, eenigermaate Fluizige Bla- ^'

Hoofd-

De Edele of Roomfche Kamille wordt dus viiV

door hec Loof bepaald. De Ridder hadc de- ^«'A*»»*

zelve bevoorecs Moederkruid met Kegelvor-'"'Éd'dc.

mige Stoelen , neergeboogen Straalen , naakte

Zaaden, de Kelkfchubben aan den rand gelyk

hebbende, getyteld. Uit de voorgaande bepaa-

lingen ziet men , boe zy , in dat opzigt , met

de Gemeene en Zoctruikende Kamille over-

eenkome. De Bladen verfchillen ook zeer

weinig; dan in deeze fchynen zy wat fyncr

verdeeld en niec zo glad te zyn : doch , by de

anderen groeijcnde, vcrdwync dat vcrfchilbyDa,

Nu bet onderfcheid der Zaaden niec meer gang-

baar is , onder de Kamülèn (*J , fchynt het

voornaamfte Kenmerk te beftaan in den ftcr-



^Sa? Samenteelicb Krüide».

IV. ker en aangenaamcr Reuk van deeze. Somml-

^'x?.^ gen hcbbenze met de Gemeene of zoetruiken-

HooFD. de verward. In Swceden , immers , vindt men de
STUK. £^j^|g pjg^ n^ggj. in >t wilde. Die Kramer
y!^i^]^vf! op'^edi in JS^eder- Ooftenryk, overal, tusfchen

'c Kooin en aan de kanten der Akkeren te

groeijen , is volgens j a c q u i n de Akker-Ka-

mille , welke op deeze volgt. De fchrandere

ïoüRNEFORT hadt de Edele Kamille om-

ftreeks Parys niet gevonden ; daar D a l i bA r d

dezelve thans aantekent. In de Koordelyke

deelcn van Provence kwam zy den Heer G e-

B A R D evenwel voor , zo wel als den Heer

Gmelin in Siberië. Ook groeit zy van zelf,

by Rome en elders in Italië, maar, of het een

Inboorling van Swit^erland zy , twyfelde de

Heer H A L L i: R , niettegenllaande zy aldaar gé-

vonden ware. Dus wordt dit Kruid door hem

befchreeven (*}.

„ De Stergen , die op den Grond neerleggen

,

zyn Takkig , van een Voet of meer langtc.

„ De Bladen vertoonen zig , door een Ver-

„ grootglas, eenigermaate ruig en grys, vlak,

„ uit een breede omvattende Scheede, gevind,

5, met een breede fterke Rib, de Vinnen van

3, een gefneeden, waar van de eerften kleiner,

„ de overigen byna egaal zyn , zelf ook gevind

,

3, met de Slippen twee- en driedeeiig. Ieder

„ BlOCKl
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„ Bloem zie aan *c end van zyn Takje. De IV*

Steeltjes zyü ruig. De Kelk is uieden groeoen ^'i^J!^

„ witachtig, met den rand breed Zilverkleurig. Hoofd»

„ De Ton«>bIommetjes zyn wit,drictandig, HecSTUK.

Zaad is uit den Eyronden Kegelvormig, naakt.
"^J^J^J!^^

Hy voegt 'er by , dac dit Kruidfomtyds met ge-

vulde of half gevulde, en ook met ongellraalde

Bloemen voorkome; ja men vindt 'er, die in 'c

geheel geen Bloemen draagt (*).

De Roomfche Kamille munt uit in aangenaam-

heid van Reuk en in kragten , hoewel zy min-

der in gebruik is dan de Gemeene of Inland-

fche , reeds befchrecven. De Olie , die men
uit de Bloemen derzelve deftilleert, worde ge-

zegd niet blaauw te zyn. Zy is, evenwel, van

niet minder kragt , tot Vv'iüdbreüking en Ver-

üerking , waarin dit Kruid voele anderen over-

treft. Het Afkookzel der Bloemen is bitter en

Kruideriger dan der gemeene Kamille - Bloemen ,
"

en zo verzagtende niet : des men die in Kly
Iteeren verkiest. In VVyn gekookt, en uitwendig

in Stoovingen of Pappen opgelegd , zyn zy

van ocgemeenen dienst tegen Kolyk en Maag-

pynen ; om Gezwellen te doen verflain ; om
Kneuzingen voor Verderving tc bcwaaren ,

enz.

C9) Ka.

rmeium nobiI« f. Leunnthffmum odonttius nan<

DKU.. Z. STUKj
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IV. (9) Kamille inet Kegelachtige Stoelen , Borflè^

^xx^^ /t^e Kofjes en Kroonswys' gerande Zaa-

iooKD- den.

IX. (lo) Kamille met Kegelachtige Stoelen, Bof-

tVenji!' fi^^^Z^ Kofjes en naakte Zaaden,

x/* deeze twee zou hec verfchil ,
volgens de

,

bepaaling , alieen ia de Zaadea beltaan. Mert
* noemt dc eerfte by ods IVilde Kamille of ReU'

kelooze, terwyl de andere den naam van Stin-

kende Kamille voert. Beiden vallen zy in ons

Wereldsdeel,doch de eerfte ^ zo de RiJder aan-

merkt , voornaamelyk in Sweeden , op de Ak-

kers; de andere inde Krain ,en voorts op Steen-

achtige plaatfen. De een en andere komt by

ons langs de Wegen en de Stinkende veel hier

by de Stad , om Utrecht en elders , inzonder-

heid in bedykte Meiren van Noordholland ,
op

Kleygronden, voor. Zy wordt ook Paddebloem

genoemd en Koedille yin 'c Engelfch Dogs-Fen-

nely dat is Honds - Venkel , in 't Hoogduitfch

Hmdsdill, in 't Franfch Espargoutte, Somtyds

ko-
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^[omen deszelfs Bloemen als mee kleine Blom- IV;

inecjes gevuld voor. In geftalte gelykt hec naar

de andere. De Stinkende levert, dat zeker is. Hoofd.
door Deftiüatie een blaauwe Olie uit, doch de"üK.

gemeene Kamille een gcele Olie, zo men onlangs
^J^^^^*

door Proeven, te Berlyn , zou bevonden heb-

ben (*),

Dit Kruid is ciet buiten gebruik irt de Ge-

neeskunde. In het doen bedaarcn der Stuip-

trekkingen , het wegneemèn van Opftyging en

het afzetten der Stonden, v^ordt het kfagtiger

gezegd te zyn , dan de getnéeue Kamille. Het

dient in Stoovingen ^ Pappen , Baadiogen en

Voetwasfehingen , door zyn Damp , dien het

door 't kookcn ia Wacer niet verliest. Het Af-

kookzcl is fterk Zweewryvende, en tou tegeü

Jicht dieofHg zyn bevcndeo. Men pryst het

iü Borstkwaalen , en den Bceften wordt bet te-

gen de Kuch ingegeven. Ook kan men dit

Kruid en de Bloemen ^ by gebrek , in plaats van

de Kamille gebruiken; doch het isfcherp, ont-

vellende dikwils de Vingers der Kinderen, die

het uitplukken , met een Stank voor de Byénon-

verdraaglyk. Hierom wryven 'er de Byënhou-

ders zig de Handen mede , wanneer zy de Kor»,

ven beiboeijen willen, om de woede van dielo-

Ifekten te beteugelen. Ook zou het de Vlooijen

verdryven , zo men wil.

("}

(•) RUTTY, Mat. Mii. p. llt,

Ddd
li. DI»L. X. JTti».
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IV. Cu) Kamille met enkelde eenbloémige leggend:

^^xx!^' 5feK^ff» en Fimwys' veeldeelige Bladen.

8TUK^.°' Arabie, Syr-ie, in Italië en de Ziiidelvke

XI. deelen van Vranfcryk ,
ja ook in fónimige van

j«fWi
Duitfchiaijd ^ groeit dit Kruid in *t wilde, dat

'"""-heeten Smaak der Wortelen , waar van waar-

fchynlyk het Duitfche Bertram komt , in 't En-

gel fch ook gebruikelyk , in 't Bohcemfch PeU

ïrflm,* 'doch noemen het de Franfchen Pied d'A-

lexandre of fomtyds Pyrethre. By ons geeft men
'er , wegens de hoedanigheid , ook de naamen

van^ïiar- Tand en Kwyl - mrtel zm. De
Geftalte van hetzelve kotnt met die der Kamil-

le , doch het Loof rreer met dat der Wilde

Wortelen overeen. De Bloemen zyn groot , in

't midden geel , met de Straalen wit als gewoon-

lyk , maar in decze van onderen paarfchachtig.

Men twyfelt of het wel het Pyrethr(m der

Ouden zy , waar aan niettemin dergelyke Icherp-

'te en hoedanigheid werdt toegefchreeven. De
kragt zit in de Wortel , die gedroogd in de

Winkels gehouden wordt, zynde zeer heet en

fcherp , wanneer menze kaauwt , en dan kwy-

len doende , 't welk fomtyds tot wegneemingc

de^f

(ii) Antheyms Caul. fimDl. uniftoris &c. Mat. Mei. S"*?'

CUf. 414. Mlf' ïtI. Pyrctrum Flore Bellidis. C. B.

Tin I4S. ryrethturn* DoD. Pempt. J47. Pyr- Ofïicin. Sali*

varia. Lob. J«. 774» Mitt. Fig, t. 31.
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Oer Kiespyn ftrekc. Anders Zinkingen worden
*er ook wel door genezen , en tegen de belem- ^^xxf''*
hiering der Spraak , door verlamming van de Hoofd-

Tong, kan die Wortel, op gelyke manier ge-

bruikt> van dienst zyn. Shaw zegt, dat men^jt^Sï*
deeze Wortelen verfch , in grooce menigte,

brengt in de Turkfche Hoofd fteden , alwaar

zy dan met Suiker gekonfyt worden, om zig

daat van te bedienen tegen Borstkwaalen en

Kiespyn. Volgens zyne befchryving fchync het

dit zelfde Kruid te xyn, daar hy dien Wortel

van afkomftig rekent C*J,

È, Met de Straalkrans van Kleur als de

Schyf , of geel.

fia) Kamilïe ^et èen TakJiige Steng, ruig- *rT.

dchtige drievoudig gevinde Borjlelige Bla-
!

dm , en Haairigegejieelde Kelken.

Veel^

'

(*> Cliamxmelum fpecintfo Ploie, Radice longa fervidl»

SÖAW. Afrie. App. p. jc5. Andexca mrillen . dit de Wotteü

genfchap zyti : LEMKRï: en 't is aanmejkelyk , dit DiOS-

CORiOKS 'er Kroontjes als der Dille , die volkomen toni

zyn , aan toefchryft. Libr- llf. Gap. 71* Geojïboï ko-

men de WorreU der Utefferige Chryfanth^ hiftr voor , als eei»

mede - Soort van het Bcrtram op 't tapyt.

(ii) ^nrWïCaale Ramofo, Fol. pubescemibiK Sec. GORT.

Bel^. 247. ff- Cüff: 414. GOUAN Monip. 451. Enpthalmui»

Cotalx folio. C B. Pin. 134. Cotula Fl. iuteo Radiato.



788 Samenteelige Kruideit*

IV. Veel moet deeze Soort caar de voorgaande
Afdeel.

ggiyi^gQ ^ alzo de Ridder bevoorens die Kan-

HooFD- diafehe Plant van Breyn , hier aangehaald,

STUK. tot het Bertram t'huis gcbragt had. Dezelve,

?«S}v?-Ook, heeft de Bloemen geel en wit, eerwyl die

n' der overige aangehaalden geheel geel en van on-

deren paarfch zya. De Steng , bovendien, is

purperachtig. Voorts gelykt deeze naar het

Spaanfche Ringbloera , hier voor befchreeven.

Zy groeit op de Muuren der Stad Kampen ,

volgens den Heer de Gorter.

xui. {iz) Kamille met enkelde, Eyrond - Lanceti

ftpanZ'! vormige, Gulpswys" gekartelde Bladen,

gjptc. C14) Kamille rnet driemaal drievoudige Bladen

,

ArM^^c'ana
cud- Steeltjes langer dan het Takje,

dffch"'"^ Byzonder is het Loof in deeze , en zeer

van dat der Kamille verfchillende. De eerfte

valt in Spanje en Portugal. Zy heeft een en-

keld Stengetje, van een Voethoog, metBlaad'

jes byna als der Groote Madelieven, op 't end

een

C. B. Pm. iH. Cam. Epit. 65Z. Chamxtadam fan-

dam marinum. J. B. Hi/l. iir. p. 121.

(U) Antèemis foL fimplicibtis 0»ato • Lanceolatis &c.

Chryfanth. Luik. Agerati folio. TouRitï. /«/?- 4vi. Cluy-

lanth. parvum , f. Bellis lutea patva latifoUa, J. B. Hijl. III-

(14) Anthemis Fol. ttitcrnath , Pedunc. termiinF. Rarao lon-

gioribu». IL CUff. 414 Chryfantli. Paluftre minimum repens

Apii foUo, SX.OAN. Jam. ni. llijl. l. p. 263. T. 15S* C i'



een ronde Bloem , en draagt vierhoekig Zaad
, ^y.

met vier Schubbetjes gekroond, üe andere, dieAFDEEU

in de Westindiën groeit , heeft als het Loof g^o^i^

van Petcrfelie. Dit is een zeer klein kruipend stuk.

Plantje, op vogtigc plaatfen voorkomende.

(15; Kamille met duhbeld gevinde Zaagtandi- ^xv.^,^

ze, van onderen WoUige Bladen, en eem TinEicri».

getüüde Steng,

Deeze Soort, in Loof meer gelykende naar

de voorigen, heeft Bladen als die van 't Reine-

^,Qi-en , en is, wegens de Bloemen, onder de

Kruiden die men Koe- Oog noemt geteld ge*

weest. Zy heeft de Steng Takkig , een Etle

hoog, met flevige groene Bladen, van onderen

crys aan 't end gekroond met ccnc Tuil van

Bloemen, i»yoa als het Moederkruid. Tusfchen

de Blommetjes zyn gebaarde Kafjes. Het Ziad

aan den rand is krom , dat van 't midden vier-

hoekig, zonder Kroontje.

Den Reuk en kragten by«a van de Kamille

heeft dit Kruid , dat by het Borftelige in de

Zuidelyke deelen vai\ Vrankryk groeit,, komen-

mam T.n««i miaoiis (olU,. C. B. Fin

47. T. 9. /8.
Buphth. Alp. f loie candi

jg, T. »o. Bellis Alp. Tiith. folüs dvi

Ddd3
II. DKL. X. STUK.
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ÏV. de ook in^witzerland en DuitfcWand; by on*

^'xxf^* op oude Muuren der Stad Utrechc en elders

Hoofd- voor. Hec Poeijer is tegen de Geelzugt en aa-
«TUK. jgyg Kwaaien gepreezen. In Sweeden, daar hee

^^^[^"^^if! Letblomjier genoemd wordt en veel groeit op

^V' opene Kley- Velden , maakt men 'er een groot

gebruik yan , om een geele Kleur te geeveu aan

de Wel ; waar van de bynaam.

Gemcenlyk valt het met Bloemen die geheel

geel zyn , maar de vermaarde ï ri u m f e t

t

i

heeft een Kruid waargenomen , dat de Straal-

krans wit heeft, naar binnen toe geel 3 komen-

de anderszins volmaakt daar mede overeen : zo

dat men het als cene Vcrfcheidenheid kan aan-

,
(16) Kamille met een meer famengejlelde Steng

en Takdraagende Kelken.

Allerzonderlingst mag men , in deeze beide

opzigten, dit Arabifch Kruid, welk de Riddei

uit den ClifForcfen Tuin met cene zeer fraaije

Afbeelding verwaardigd heeft , noemen. De
vcrdeelingen van de Steng verdeelen zig weder-

om , en maaken t'elkens nieuwe Takjes, voort-

komende uit de Keike^ der Bloeraeo , die dus

jlnthemis Caule decompofita ^ Calycibn* Ramifer
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ais in de Mikken der Takjes zitten. „ DeBIa- rv.

„ den , zegt S h a gelykcn naar die der Ka- ^^xx^
„ mille : de Kelk beftaac uit verfcheide dunne Hoofd-

„ Schubben , van Kleur wit , naar 'c groene

„ trekkende. Üeszelfs kleine Bloemen zyn uit-^^J'JJ*/

gehold en meer gefplecten naar de randen

„ dan naar 't midden. Het heeft een aangenaa-

men Reuk." L i n n u s befchryft het , hy de

gedagte Afbeelding, oraftandiger en naauwkeuri-

ger, zeggende dat het een Geneeskragtigen Reuk

heeft van Kamille of van verfch Bier

Van deeze Arabifche maakt F orskaohl
geen gewag , maar by Kairo in Egypte vondc

hy vier nieuwe Soorten van dit Gcflagc ; ten

ware de Arvenfis daar onder mogt begreepen

zyn.

Volgens den Heer N. Lr. B u r m a w n o s zou

de tweede Soort aan de Kaap der Goede Hope
voorkomen , waar by zyn Ed. , onder den by-

naam van Jfra^ eene voegt, met langwerpige

getande B?èden, een Heefterige Stengen lange,

gebladerde , eenbloemige Bloemfteelcn. De
Leucantha is thans tot het Geflagt van Osmites

verhuisd (t)-

Aangezien in ons Wereldsdeel , en zelfs in

ons Land , yeele Soorten van Kamille voorko-

men, die thans in verfcheide Gefiagten verdeeld

zyn,

Hant. Cliff- p. 4r4.

(t j Zie xnyr. II. D. VI. Stuk , bfacte. ua.

Ddd 4
II, DEEt» X» STCK,



7P2 Samenteklige Kruiden.

IV, zal ik hier , ora dezelven beter te kunnea
^^^^yver^dyken^ een Lystje daar van plaatfen.

RooFD'
-g^gjg Kamille. Anthemis nobilis. bl.78fi

Ovtr'toiiige
Welriekende. MatricariafuavsoUns. bl76o

veii^yve- Reukelooze. Chryfanth, inodorum. bl.7461

Wilde. Anthemis Arvenfii. bl 784
Gemeene Matricaria Chamomillahljói

Slinkende* Anthtmis Cotula, bl.784

A c H I L L E A. Duizendblad.

Tot dit Geflagt behooren die Kruiden , wel-

ken in 't Latyn Millefolium, dat is Duizend-

blad , genoemd, worden. De byzondcre Ken-
merken zyn ; een Kaffige Stoel, geen Zaad-
kuifje, eer Eyronde gcfchubde Kelk , en weinig

meer dan vier Straalbiommetjcs. Door die laat-

fte wordt het van 't voorgaande genoegzaam on«

derfchciden. *c Getal der Soorten is twintig,

waar van de agt ecrften geele , de overigen wie

gettraalde Bloemen hebben, als volgt.

A. Met geele Bloenien.

Jhiika W Duizendblad met Borfieliga getande Bh-

fr''^'fch.
' Tandjes byna onverdeeld, Elsvor^

(O ^'f''!^^ rol. Stt3ceisdentatis&c. Sy/l. Nat.

Sai,torm« folio, H. majore. TOürnf, córi f/"""

'



Naar het Kruid, dat men Santolina noemt , IV;

gelykt deeze, die in de Levant gevonden is,^'5xf*«
door het Loof, en naar de Pcarmica door haareHooKo.*

Geltalte, "uk.

(2) Duizendblad met Lancetvormige Jiompe ir-
'

/pits Zaagtandige Bladen.

In de Zuidelyke deelen van Vrankryk, als

ook in Toskanen , is dit Kruidje wild waarge-

nomen, dat by ons en elders in de Tuinen ge-

teeld wordt, onder den naam \a.n Klein Bal-

femkruid. Het Groote is hier voor, onder den

naam van Welriekend Reinevaren, te boek ge-

iteld. Dit Kleine is in de Apotheeken bekend
'

geweest, daar men 't Ageratuvt ty telde, wor-

dende, '£ zy daa te regt of onregte, voor hei

Krüid van dien naam, by D loscoai des,
gehouden. Lob el noemtze Klein Balfemkruid

yande Nederlanders en Engelfcksn; om dar. hez

doorbelden zo (terk geteeld wcrdc, groeijende

in zyn tyd reeds zo weclig in Engeland, als

ware het aldaar een inlandfch Kruid. Dit y^-

„ geratum , van zelf gegroeid 2ynde ("zegt hyj

„ gebruiken de Geneeskundigen, zo te Mont-

„ pellier als te Veoetie, in de Syr, Epithymiy

IL CUf. ^li. K. Lugih. 176. GoüXH Mo'.sp. 45ï. MiLC.

Din. T. 10. Ptarmica liuei faaveolens. Toursf. hl. 4<i.

Agcratuna Fo'.. ferratis. C. U. Pin 12 1. Balfatnita minor. Dob.

Fempt. asj. Agcratum Septenrr. & Anglicum. Los. ^rï»

^upator. Mefu» Qfficlnarmn, Dal. Pbara,

Ddd 5



f94 Samenteelige Krcideh;

IV, ,^ en de Samen ftelliegen van Mes ue, voor

*XX ^ „ opregt Eupatorium , maar in de Medicynen

ioofD- 3i der GneKcyi neemen zy daar voor onze Agri.

TüK. monre," L»e Engelfchen noemen het AJadlein

ree'iZlvt-^^
^^^din» misfchien wegens den zeer aange-

7, naamen , doch bedwelmenden Reuk, Hec groeit

wel een Elle hoog , met dunne Stengen , die

getakt en fterk gebladerd zyn, uitloopende in

een zeer fraay geel Bloemkroontje. Somtydi

komt het ook rast witachtige Bloemen voor.

CZ) Duizendblad met Liniaale getande jlom-

'fuafï" P 'Mke Bladen ; de Tandjes gekarteU.

Ktombia- hebbende,

In de Levant groeit deeze , die Bladen als

de Santolina , doorgaans Zcisfenvormig krom

en ruuw, met Zwavclgeele lilocKien heeft.

"t^to/at
Duizendblad met gevinde ruige Bladent

woiitj.* de Vinnen Liniaal met Tandjes.

Een fraay Bloemplantje onzer Tuinen, dac

(i) Ackilka Fol. Linearibus deni

CM. 4ti. R. Lvgdk. 176. Acbil

&c. Vaill. 17

(+ AchilUa Fol. Pinn. hirfutis

bus p'nnatifidis pubejc. H. a\ff. .



wat hooger of laager, ook wat fmallcr of gro- IV,

ver vaa Blaadjes, doch altoos Wollig voor-^^

komt, en met zyne GoudgeeleBloemkioontjesaooïi).

praalt, Natuurlyk groeit iiet in de Zuidelyke^^^'^* !

deelcn van Europa. In Neder -Wallis valt hct^^^yïllï'*

overvloedig aan de Wegen en in de Wyngaar-

den, omtrent een Voet hoog. Het heeft een

Kruiderigen Reuk',

Cs) Duizendblad met geyinde Bladen , de F'iti'
^Jr^.^^

blaadjes Lüncetvormigiingefneeden, Zaag'Pubescm,.

tandig, van onderen Woldraagende. tig"'^''^*

((5) Duizendblad met gevinde meervoudig f^'^^
mengefielde Bladen ^ de Slippen Liniaal enfoU*,

(7) Duiz
•.^nipinna^a,

Bladen , de Vinhlaadjes Eyrond onver- Meeivin-

dedd. '"S.

Deeze zyn door den vermaarden Toürne-
FORT op zyn Levantfchen Reisioc;t ontdekt

,

en viit Zaad geteeld in de Europifche Tuinen.

Pe cerfte bereikt omtrent anderhalf Voet hoog^

Ad!i/ea Fol. .pinnatis , foliolis Lanceolat

413. R. Lugdh. 17S- GOUAN JUontp. 4J 2. Pt

l 175. MiUcfoüuin Or, alBsümum Imeam.

I Achiliea Fol. bipinnatis toncBtofis , Fol.



796 Samenteelice KauiDiÈN.'

IV. te , de tweede valt hooger. Het zyn overbly"

^"Jlf
^ vende Planten,

STUK. (8) Duizendblad met gevinde Bladen , de Fin-

Aell'uc
blaadjes^Jlomp Lancetvormig ^ Zaagswyze

jEgjptia- getand,

Egypnfch,
Qq^^ zekerheid fchynt 'er te zyn voor de af^

komst van deeze uit Egypte, niettegenftaande

men zig wys gemaakt had , dat het Severzaad

daar van zou komen , zegt Lobel, Men vindt

het Kruid j'd de Tuinen ,en door gedagten Kruid-

kenner, die hetzelve op een Eiland in de Griek-

fche Archipel vondt , is het afgebeeld en be-

fchreeven. 't Gelykt in Gewas en Loof zeer

naar de Ptarmica , doch heeft de Bloemen ia

ronde Bolletjes vergaard , die het Kruid aan-

merkelyk verficren. De Zaadjes waren platach-

tig , fmal , bruin , met een witachtig randje;

dus van het Severzaad verfchillende (*}.

By FoRSKAOHL vind ik niets aangaande

deeze Plant , ten ware het zyne Kwabbladige

Achillea mogt zyn. Bovendien vondt hy in E-

gypte de Kromhladige y voorgemeld, BaStran gC'

Lugdh. 175. Ptarinica incani Pmnuliï

. B. Pin. Abf. -42gypt. DoD. Pempt.
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naamd by de Arabieren. By Alexandrie groeide IV^

dezelve in wilde, alwaar het Extrakt der^^'JJ*'''

Steelen , Bladen en Bloemen , met Brande-Hooyu--

wyn, een Geneesmiddel tegen de Hypochondrie^^"^

uitleverde (^).

(9) Duizendblad mst gebondelde Liniaale ix.

Afchgraauwe Bladen, een Heefterige Steng p^J^Ü!^
en getuüde Bloemen, ta.^

^

In plaats van de Negende , die den bynaam

van Reukeiooze hadt , door den Ridder thans

voor een Soort van Athanafia verklaard en tot

de Jaarlykfe betrokken (f) ; breng ik hier een

ander Afrikaanfch of liever Kaapfch Kruidje,

het weUc de Hoogiceraar N. L. Eurman-
N ü s opgegeven en dus bepaald heefc.

B. Met wit gedraalde Bloemen,

(10) Duizendblad met gevinde vlakke , in/nee^ ^
dig Zaagtandige Bladen , de uiterjlen Maen..

gmter en famengemgd. gSl-,

II, p. 150. T.



j^t Samenteelige KrüIDJSI?.

IV, De Bladen van dccze Soort, die op dc Ai-

^'JJf*"pen van Swiczerland en Italië groeit, verfchil"

Hoofd- len zeer van die der anderen. Zy worden door
•TüK. fommigen by die' van 't Schürftkruid , door an-

ruhufvf- deren by die van 'c Moederkruid vergeleeken ^

.. maar cigentlyk komen zy met geen van beiden

overeen , en gelykea meer tiaar die der Agrimo-

nie. Het Kruid heeft de Steng een Elle of drie

Voeten hoog, opfchietende uit ,een bos Bladen ^

als gezegd is j omtrent een Handbreed lang,

dun ,
glad on groen. De Bloemen maaken een

iosfen Tuil op den top der Steng, hebbende

Eyrondachtige Kelken , die digt gefchubd zyn.

.Het getal der Tongblommetjes , aan 't end

drietaudig , is van vyf tot agt ; de middel-

Biomractjes zyn vyfdcelig cn de filocm h byn".

geheel wit. 't Gewas heeft een aangenanmen

Reuk.

2lhua ^^^^ EhiiTCndblad met gevinde Bladen , de

inpatiens, Vinbloodjes afjlandig , Liniaal - Lancet

Mam/ * rormï^ , aaii den voet opwaards ge/pitst»

Door geheel Siberië groeit deeze, een Plant

van een Elle hoogte , die naar de Ptarmica

zeer gelykt enfraaije witte Bloemen heeft, van

de grootllen in dit Geflagt, zo G me l in aan-

merkt. Het Loof is zeer glad ; maar de reden

van den bynaam vind ik niet.

('0

(ii) AcmUa Fol* pinmtis , Pinnis dift?ntibas Sfc.

Ln^dt. i7<S. Gmïi.. Sik. II. p. 197. T, 13. U I.
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(ii) Duizendblad met gefnippêrdt , vlakke

ftompe .
Wollige Bladen. ^Tr!^

OmJer den naam van Kroontjesdraagendcjtuk. '•'{

Alpifcha of 5crg--4//èff» geefc C Lüsi us de
JJ^^-^Lj

Afbeeldiög van deeze,die het Loof, inderdaad , c/^v?»'»-

zeer bitter heeft. De Stangetjes waren flegts

een Span hoog en kwamen voort uit de Spiee-

ten van hangende Rotfen , die hy op den Weg
naar den Sneeuw - Alp aantrof. Het Kruid

groeit ook op andere phatfen in de Ooften-

rykfe en Krainiè Gebergten, wördende van de

Jaagers Weisfrauck geheten. De bynaam is vaa

zekeren Apotheker van Bellune, in 't Vare-

tiaanfehe Gebied , di? daar over een bw:onder

Werk] e gdchreeven heeft , afgeleid. Men vindt

het ook in Switzerland.

(13) Duizendblad met Lancetvmnige Jpitje jjht. -

Jchsrp Zaagswys getande Bladen.
.

"^'vdd**^

39. Clds. Hi/l. 1. p. 340, Pan». SSS- T. J5S. Dracuncu'

as Argenteus. MORIS- fïi/i. III. p. 43- S.«.T. io. f. 5.

(iï> ^f,W>«'Pnl. L3B«2olafTsacun!Ii*is&c.t5onAM .Wwi^.

^jj. Achiliea Fol. integr. minut. <fertrat!s. Jfitt Mei. J98.

3oRT. Belg. 148. H ai^. 41»- R. Lufdb. 176. Fl. Suec.

jcSy 771. Gmei. SÜ. 11. p. 196. Dracunculus Prarenlis fet-

ato folio. C. B. Pin. 9i- Ptarmica vu'garis «f» flore plen».

Cvus. Hij}, ih p H. T>nco fylv f Ptarmica DoD. Pimpt»



aoo Samenteelige Kroide»;

IV. Door geheel Europ^ groeit op vogtige Vel-

^XX^^' ^^^^ ^^^^ '
Neder*

Hoofd- landen, dit Kruid 't welk den naam van Ptarmica

«TUK, of Nieskruid voert , als naar zulk Kruid by de

Ouden gelykende, doch dat van Dioscoiii-
ry, DES verlcbüt aanmerkelyki dewyl die Authcur

'er Olyfbladen aan geefc. Het Loof van onze

Veld- Dragon gelykt veel naar dat van deTuin-

Dragon , en hier van heeft de Plant, by ons>

den naara , wordende in Engeland Sneezwort of

Goofe-Tongue^ dat is Ganzen -Tong, geheten i,

ook Bafiard - Pellitory , dac is Basterd - Bercram

,

v/egens de fcherpheid. Het Kruid , naamelyk , is

fcherp en Kruiderig van Reuk, doende niezen,

en, als men 't kaauwt , kwylen : weshalve het

tegen Slymerige Keel - Verftoppmgén van Bot:R-

IIAAVE aangepreezcü werdt. Het is een aange-

naam Voedzel voor het Vee , en komt in de

Tuinen ook met dubbelde of gevulde Bloemen

voor. In Rusland en Siberië gróeic het overal

,

zo wel als op de Eilanden beoosten Kamtfchat

ka en in de Westeiyke deelen van Noord -A.

merika,

XIV. (14) Düizendbkd met Lancetvormige Zaags-

^ipi!^ '^V g^^(^i^^ Bladen y de Tandjfss 7£er f:jn

Aipirch.* Zaagtandig*

(ij)

• {i^^AduUa Fol. Lancealatls Dcnfato - fertat;! &c. H,
Cliff. 4H. R. Lufdh. 176. Piaxmica A!pin« &c. TOUBNI,/»/?.



SlTNGENEöïA* ^Cff-

(i5) Duizendblad m^t de Finnetjes der Bla- IV,
j

den Aamachtig en byna geheel ; de Éhem- ^^^^^j
Jleeltjes Pluizig* " '

"

fi6) Duizendblad met gevinde getande zeer xv,

ruige Bladen, de Bloemen in kroontjes^fj^ ]

Deeze drie zyn Alpifche Plantjes , de eerfle
^^^^

iï3 Siberië , de anderen in verfcheide dcelen van DwergjeV/

Oostenryk , Switzerland en Italië, voorkomen-

de. Men kanze als middelflachtig, cusfchen de

Veld - Dragon en hctgewoone Duizendblad , aan-

merken. De tweede wordt van de Jaagers, in

onderfcheiding van het Bittere , voorgemeld ,

Unfer Prauwen Schvartsrauch geheten , om dat

de landpunten der Keiken stwart ayn. De /yj

Moseliaia van <3 e s n e r u s , die onder 'c Berg*

volk tot Zwectdryving vermaard is en zeer

fterk van Reuk, fchynt hier re behooren. lm-
mers de twee laatften worden beiden daar toe

,

gedroogd zynde, onder den naam van Gent'

pum in Switzerland verkogt. De Stengetjes van

deeze Planten zyn maar eeo Voet, een Span,

of een Handbreed hoog.

07)

fij) jLhillta Follor. Pinnul. Peillratis integrlusculii Stc.

JAÓQ; Vini. lil. Matricaria A!p. Chanjjtmeü folü*. C. B.

Pm. 134- Parthcn-ura Alpinum. Cujs. Pann. 561. T. 560,

(1(5) Achitka Fol. Finn. Dent. hlrfutMlhnii ace. AchU^

Fol. Pirinatls Lanuglne obduöls &c. Hall. Heiv. ju. all.

PtJnunt, lll. T. a. f. 3. MiU. Alp. UicanUin. MOAJU. lU,

S. 6. T. II. f. II. BOCC Mui. II. p. x<«. -5, 20.

Eee

STUK. »f



tó^ Samenteelige Kruideit;

IV. ^17) Duizendblad met duhbeld gevinde eeni-

xxf^ gmrasa?? Haairige Bladen; ds Slippen

Hoofd- Liniaal getand; de Oortjes kruislings^

^iiila ^^^y Duizendblad met duhbeldgevinde , ÏJaatr-

Tnggna, loozc Bidden ; de Slippen Liniaal getands

de Stengen om hoog gejleufd.

Mllefj.

Gemeene Duizendblad , ook Gerwe, of
^

' Haazen- Geruwe genaamd, voert in 'c Franfch

den naam van Millefeuille of VHerbe au üiar-

pentier. Men noemt het, in 't Engdfch, Tar-

Tow of 3Iilfiil , en in 't Hoogduitfch Taufend-

hlatt of ScJuiafs - Garbe. Stratiotes en Achillea

zyn oude benaamingen van dit Kruid. Het komt

overal aan de Wegen, zo byon&als door ge-

heel Europa, toe in Lapland, Ysland en Rus-

land voor j ja het is ook door gantfch Siberië

gemeen en Steller us heeft het zelfs in de

de Westelyke deelen van Noord - Amerika aan-

getroffen: zo dat het, dewyl men 't ook in Vir-

ginie vindt, vraarfchynlyk de geheele gemaa-

JfoJir. 2fï. Ft. Sutc. 70S , 770. Kram.
Lugjk. Sec. Gkos. riri. II. Achill

picnatis. Fl. Lapp, jii. Milleful. vulgai



S Y W G ft N E S ï Aè gój
;

tjgde Lugtflreek des Aardbodems , ten Noor- iV. Jj

den, zal beHaan. Die Soort, welke Groot geby-
^'J^**^

naamd wordt, is eens zo groot van Gewas als Hooro/;

het Gemeene , en groeit in de Zuidelyke dee-s^"'^»

len van Europa. /uptr^l^-.

Het Duizendblad wordt, in de Tuinen, oh-
^

gevaar een Elle hoog; doch in 't wilde blyft

het doorgaans laager. De Steng is gemeenlyk , ^

zo wel als de Bladen, ruig, door Witachtige

Haairtjcs , maar het komt ook byna geheel J

groen en glad voor. De Kleur der Bloemen

Verfchilt , zynde gemeenlyk wit , doch ook

paarfch of Roozekleur, en dewyl cfie Kleür in -

de Planten ftand houdt, welke ook in 't Loof ï

eenigszins verfchillcn , zo moet men 'c ais eene :

Ver£cheideaiï«d «anmerken: -

]

De Velden en VVildcrnisfen worden door dit *

Kruid aanmerkelyk verllerd ; en het is ook in ^

de Geneeskunde niet onbekend. Het heeft eene
'

Bedwelmende en Pyoftillende hoedanigheid ,

dienltig om de fleike Uitloozingen te bedwin-

gen. 't Is echter niet in algemeen, en meest by ^

de Stahliaanen (*) , ofook by 't Gemeene Volk
]

In gebruik. Door het tusfchen Stecnen te kaea-

zen krygt mea 'er een Pap van , die een zeer
j

goed Middel is tot heeling van Wonden. Doof
'

het by Gistend Bier te doen, wordt hetzelve

ftrquentttu ufus eft ; 'm Febribus intcrmittenabus , Motbo

Hypochondriaco , Phtliili , aliisqMC Malis , F. HtfFiJfAÜ*»
'

«AIX. h'iiv. incbaat, 1. 46.

Eee 2
'

tu deu.. z. snnu



iOit SiMENTEELIGE KRÜIDEN*

fterk en koppig. De Rusfen haalea

^x"^* die Kruid mee Koornwyn verfcheide maaien

HooPD- over, en bekomen dus een Sterken Drank, naar
5TÜÏ. hunne natuur en fmaak, die blaauw zou zya»

zo Stellerus wil : doch, dewyl de Olie

van Duizendblad niet altoos blaauw is, kan men

zulks niet verzekeren (*)•

xijr. 09^ Duïzenóhhd met dubbeld gevinde Bladin,

üÊi}^^'^
rfe onderjten vlak en kaal , de bovenjlen

e£ fiomp en Wollig: met verhevenronde zeer

digte Bloemtuilen»

Decze , in Duitfchland en de Zuidelykc dce-

len van Europa groeijende , heet Edel Duizend'

hlad by T R A G ü s , die hec wel heeft afgebeeld ;

en dus geroemd , om dat het hem veel zeld-

zaamer voorkwam , fyner van Loof en Reuk,

In fommige ceelen van Switzerland is het vry

gemeen , verfchillerde weezentlyk van het an-

dere. Het groeit wel zo hoog, doch heeft de

Vinblaadjes meer verdeeld en niet , gelyk in

Carophor» C. B. Fin, j
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't zelve, met Stippen ; doch naar boven zyn de IV,

Bladen fmaller en maar half gevind. De Blos- ^'J"^'
men komen in digtc ronde Kroontjes voor , en Hooroi

vertoonen zig dikwils als waren zy ongeftraald.'^u*»

Hall KR oordeelt, dat men deeze in de Ge-

neeskunde behoorde te verkiezen.

(20^ Duizendblad met dubbeld gevinde, O-
J^i^^^^

vaak , byna naakte Bladen , en getopte $dorata.

digte Bloemtuilen, ke^dt"*^

Dit Kruidje , ook in de Zuidelyke deelen

van Europa , naauwlyks een half Voer hoog ,

voorkomende , wordt door L 1 n N^ u s als een

byzondere Soort voorgefteld , en door Gouan
met de voorgaande vermengd. H aller, zo

wel als de Heer Gs&aro, acht het flegts

eene Vcrfcheidenheid van het Alpifche of mis-

fchien van het Dwergjes - Duizendblad te zyn ,

dat hier voor belchreeven is. Hem waren, naar

de Groeiplaats , allerley trappen van minder of

meer Wolligheid , grysheid en fynheid der Bla.

den, ontmoet.

C21) Duizendblad met Liniaale Binden; de

Hisp. BARR. Rar. 1116. T. 99^- Mülcf. odoratam minu»

Monspelicnfiura. MAGN. Memp. 177. GEB. Frtv. 191.

HALL. Ht:v, in€hoat. l. p. 4«.

liee 3 Mii.

IL DUL, X. STOK.

(io) AehilUa Fo!.



Samenteelige Krüidek.

IV. Vinnetjes rondachtig agterwaards over eh.

^XX^^'
künder'.Je Steng Wollig,

STUK?" Die Kandiaafche heeft de Geftalte van het

Ov^'cUige gemeenc Duizendblad. De Steng is WoUig; de
rceiwyvt' Bladen zyn Liniaal, eenigerraaate VVoUig, ag-

terwaards over elkander leggende : de Vin-

blaadjes Niervormig: de Bloemen wit. Dit acht-

te C. Bauhinüs het echte Duizendblad van

DioscoRiDEs te zyn , wordende op Kan»

dia zelfs Myriophyllon geheten.

T R I n A X. Drieflipi

De Stoel is in dit Geflagt Kaffig, gelyk in

de vx)orgaanden , maar het Zaad heeft een

Kuifje, dat veelftraalig ïs , zonder Stammetje.

De Kelk is Schubbig , Roh-ond : de Straalblom-

pietjcs zyn diep . verdeeld in drie Slippen , 'c

welk 'er , raisfchien , den naam aan gecfc.

I,
Maar ééne Soort komt in hetzelve voor

,

foJt- ^ ^^^^^ ^^^^ afkoraaig was fi). Men
i?".'*""" heeft dezelve in dc ClifForcfe Tuin gehad, een

*

Leggend,
pj^^jj^, 2ynde van naauwlyks een Voet hoog,

met leggende Rankjes , die uit de Knoopjes

Wortel fchooten, vervolgens zig opregtende ,

Draadachtig , met Leedjes , wat ftekelig. De
Blaadjes

Millcf. incanom Creticum. C. U. Pin. 140. Trodr. 71.

Miüef. Creticum. |. 1>. Hi/l. III. p. 139.

(l) Tndax. Syjt. Nat. XII. Gen «72. P-eg, XUÏ. p. 647*

H. CËff. 4ig. Aftet Amaricaam procumbcns, Fol. laciciatis

et biifatU, H0ü5?. M\f.
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Blaadjes waren breed LancetvormigjWcderzyds iv, . ,

fpits, gepaard, mee eenige Kerfjes, het ageer- Ahd|_-'

iïc zeergroot. Een eenbloemig Steeltje droeg
^qo^j,*.

een geel geftraalde Bloem, naar eefl Afterge-sTux. , -

lykunde en voorts als gezegd is. Pdyiamim

\ Geflagtvan Amellus onder de Heellers be-^'*^""-^**

ichrceven hebbende, komen wy tox dat van

E c L I p T A. Taanbloem.

E^cn naam van Rumphius ontleend, die

cie eerfle 3oort Kclipfis - Plant noemt, dewyl

de Bloemen , elk op zig zelve, als eene Zon - E-

clips, die men- Saaning noemt, voorftellen.

Het heeft een Kaffigen Stoel , en geen Zaad-

kuifje ; waar door het van de Cotula vcrfchilc,

metweike het anders ovete&x zou komen j we»
gèns zyne vferdeclige Blommet|es op de Schyf

,

die ftrekken om het van de Verhefina te

onderfcheiden. De twee volgende Oostindifche

Kruiden zyn 'er toe betrokken.

Cl) Taanbloem met een êpjlaande Steng, dg j.

Bladen aan den Voet neergebmgen, onge- J^^'*

fteeld. Opftaand,

In

fi) EcliDta Cau'e ere5o, Fol. bafi dfflexis feiGühus. Syji.

II. DEEL. Z. STOK.



i;o3 Samenteelige Kruiden.

IV. In de beide Indïën komt dit Kruid voor ^

'^^xx^* ^° Virginte als tc Suriname is hec

Hoofd» gevonden. Het verfchilt van de Eupatorium en
•TUK. Bidens, daar het in Geflalte naar zweemt , door

ongepluisde Zaadcn en van deSantoIina,zodoor

gepaarde Bladen tc hebben , als doordien de

Bloemen niet uit den top alteen groeijen en dat

de Hoofdjes gedraald zyn. Dit laatfle is echter

naauwlyks merkbaar , wegens de witheid der

Blommetjes en de ongemeece kleinheid der ge-

nen die den omtrek b£flaaD. Hierom was he?

Witts Verhefina van den Ridder geheten. Of

Plan ER hec deswegen Mehlblume getyteld

hebbe , is my duifter De langdraadige

naam, dien 'er Va£llant aangeeft, door

D I L L F N T n s overgenomen » en Kaal Boel-

kens - Kruid betekenende ,
wegens de kaal-

heid der Zaaden, is zeker ver gczogt. B o er-

ha a v e fchync het met den naam van Surinaam-

fe Santolina , die gepaarde Bladen van Cnamse-

nerion , een minder Schubbigen Kelk , witte

Bloemen cn hoekig genaveld Zaad heeft , be-

doeld en taamelyk befchreeven te hebben.

De eigentlykc reden , dat dir Kruid pen ge-

taande ZoB zou affchctzen, wordt door R üm-
PHius niet duidelyk verklaard. Hy fpreckcvan

een groen Heuveltje ia 'c midden der Bloem,

met zeer kleine witte Blommetjes omringd ;

maar als de BiOmmetjes afgevallen zyn , zegt

() LlNN. Gatt. dtr Ffar.zn^ Gottha. 1775,
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hy, wordt dat Heuveltje zwart. Voorcs meldt IV,

hy , dat de gewreeven Bladen een zwart Sap ^^^^

geeven , en derhalve gebruiken het de Indiaanen aooFo-
tot zwartmaaking van het Haair. De gedroogde "tuk.

Plant, zegt hy , wordt ook zwart, 't welk ik

in myne Exemplaaran daar van, uit Oostindie

ontvangen, waarneem.

(2) Taanbloem met een lesi^ende Steng^ de
^^^^^^

Bladen eenigermaate gegolfd en een wei* projrlta.

nig gejieeld.
i^sgea*

Volgens den fchranderen D 1 l l e n i u s , die

deeze , uit Zaad van Kormandel , ook in de

jElthamfe Tuin by Londen geteeld heeft, was

dezelve van Gewas wat kleiner, Takkiger, en

hadt de buitenlle Stengetjes , zo wcl als de

Takjes, op den Grond leggende of neergeboo*

gen ; dc Bladen korter , donkerer of niet glan-

zig, zynds over 't geheel ruiger. De Steeltjes

der Bloemen , die zeer kort waren , bleeven

zodanig tot aan de rypwording der Zaaden toe ,

daar zy in de andere na *t bloeijen langer wier-

den , gelyk R ü M r H 1 ü s ook opgemerkt heeft.

Voort? waren de Bloemen wit en kwamen twee

n. 1710. DILJ-, urs. f. 13S. Chryfau:

, Pl.UK.-4/*. IOC. T. liS. f. S.

Eee 5



SlO SAMENTEELIQE KRVItiEN;

IV. aan twee uk de Oxels der BladcQ voort, gelyk

'^XX.^*
ook dikwils plaats heeft 'm de eerlle.

Hoofd- Dat het een verfchillende Soort zy , zou men
STUK. uit de kortheid der Bloemftecltjes ,opmaaken (*^*

Veeiwve-^^^ dc B'.iden aangaat, die in deeze iaatlte,

als naar de Akker- Muate ge^ykende, veelbree-

der zouden moeten zyn » dit bevind ik in de

nivnen , van Java en Japan ODtvangen, v.'ce-

zcr.tlyk linrkcnde Krukljes zynde, zodanig nret,

en de Bloemhoofdjes derzeivea zyn op ver naa

zo kort riet gedeeld , als volsjeos de aaxjgehaal-

de Afbeeldingen : weshalve ik denk , dat dce-»

ze een Verfchcidenheid zou kunnen zyn van de

voorgaande Soort. Door den Heer N.- L . Bur-
MAN NOS, immers, wordt het Breedbladige /«•

difche Bidms van G A r c r N tot dezelve t*huis

gebragtci-j^

S I-

lëNius benootcn Lefjbeo , die van de Elocmlioofcljes zegt

,

Fediculh fempcr hrevl'ns fKf:iintibss. 'tty fprCikt van die je-

fletdhc d der nlad.n niet , welke men niet mmder in de

andere zoa kunnen vinden , en dos in33bt die bepaaling

geen wcezentlyke onderfclieidiiig. Of Sauiua muika, ^ua-

drif.riam wuricata {in Spcc. Plant,) cene vcrlhanbaare uii-

dtukking zy , laat ik daar. Ongedoornds- Zaaden , die vier-

voudig gcfyytit zyn, luidt inderdaad war vreemd en tcijen-

flrydg Dillemus fpreekt van de Ziaden det hatftc n c:,

doch van die der cerfte zegt dj; d-aehcn platachtig viet-

haard. In de bepa-ling der GeOagts-Kenmctketi wordt van

den Rid-'et zelf gezegd, Stnüna mutictt , zonder iets meec

dan by.

CO Veibefini alba. Fl. InJL p» 184» DiLliNius oordeelt ,
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\

SiGESBECKiA. Geitenbek, IV.\
\

By h^c uitgeeven der Planten van den Qif- n^^'^ i
\

fortfchen Tuin , hadt de Groote Li NNiEussruK. ']

deezen Geflagtnaam, ter eere van Dodtor SiE-^^/y^M^j

GESBECK, Opziender van den Petersburgfen \

Hortus Medicus , ontworpen. Hy hadc hem zelf \

Profesfor der Kruidkunde getyteld, daar doch

niets door denzelven , dan een Lyst der Plan-

ten , zo inlands als uitheerafch , waar mede de
\

Peterburgfe Tuin in *c jaar 1736 verrykt was,
l

in 't licht gegeven ware. Misfcbieö hadt Sie- i

GESBECK deezen Lyst aan den Ridder gezonden , \

die bedenkelyk zulks niet gedaan zou hebben , in^ ;

dien hy geweten hadt , dat omtrent dien tyd A

een zo fcherpe en fpottcnde bcoordeeling van

zyn Samenftel, door deezen Heer, uitgegeven

werde , welke door den Heer Gleditsch
zeer grondig en kragtdaadig is wederlegd (*) : *

\

doch niet minder vinnig en onbefcheiden , door*

dat MomsoN de Bladen der eetfte, ten onregte, een Vmgtr

Im% en brted gcnoeaid heeft ; 'c welk nogthans nagenoeg

met zyn eigen Afbeelding ftrookt , ea blykt, wanneet mea

'er den Vinger op lejjt. Zyn Ed. hadt Moaisow, derhalve,

lo 't fchynt, niet wel begteepen.

(»; M. Joh. Gottlieb Glkoitscu &c. CanfUeraüi

E^icri/ees Siegtsheckiani in Linnxi Sy/i. Plant, Sexuak Sa:.

Eerolini. 1740. oaairo. Dat van Siegf.sbsck was i'n 'ttelf.

de Jaar 1737, toen de Henut Clifartianus mtkwzm , to

Peters'jurg in 't licht gegeven. Men vindt ifi t Veriooj

II. dksim X. Sm».



Samenteelice Kroiden.

IV. gedagten Siegesbeck, wederfproken C*}.

^^^xk!" ^Py^ ' ^^^^^ Ridder hier over gehad

Hoofd- mag hebben , is genoegzaam vcrzagt en zyne
»TUK.

£j,r gewroken, doordien de Akademie der Wee-

Veelwyvt- tenfchappen van Petersburg aan zyn Ed. Ver-

f • toog, over het bewyzen van de Sexen , of Man-
nelyke en Vrouwelyke deelen en Bevrugting

der Planten , in 't jaar 1760 den Prys toe-

wees (t).

De Kenmerken van het Geflagt, waar van

ik fpreek , zyn , een Kaffige Stoel en ongepluis-

deZaaden; een vyfbladige, eigene, uitgebrei-

de buiten -Kelk en een gehalveerde Straalkrans.

Twee Soorten bevat hetzelve , waar van de

eene behoort tot de Ooftelyke , de andere toe

de Westelyke Wereld&deeleo.

I.
_

Cl) Geitenbek met zittende BladjleeUn , de

olimt^u huiten-'Kelktn Liniaal , ^rooter en uitge-

Oüiicrfchc, ^^^i^^

Won-

(•) Vanilo^uentU BHanie* Spe:lme>t Sec. Petropoli. 1741.

Quirto.

(t' CAKOLT LiNr:.-Ei
,
Equttls de StclÜ Polari &c. Z)?>-

f!.;/ifi# de Quajime ah Ac. Imp. Se, Pttr, propofiti : Sexum

Flar.taruM Argumenih et Exptrimtntit novis vel ttrroborare

(I) S/^#i*«/^;^ Petiolis fc<>filibus 8cc. Syfl, Nat. XII.Gen.
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Wonderlyk, inderdaad, is deeze Plant, die iV.

ia Chin^ Hi-bim-tfa^v genoemd wordt, volgens

Plukeneï, en door deo Ridder uic de Clif- Hoöfd^^

fortfeTuin, niet alken naauwkeurig afgebeeld, '^tuk.
^

maar ook aldus omftandig befchreeven. „ De^^^/,^^

„ Wortel jaarlyks. De Steng twee of drie

„ Voeten hoog, opftaande. De Bladen Eyrond

,

„ wederzyds gefpitst , in Steelen uitloopende

,

„ gepaard , drieribbig , geaderd , Zaagtandig

„ Takkig uic ieder bovenmik van de Steng,

„ korter dan dezelve. Een endelings en zyde-

„ lingfe Bloemfteelen, uit de bovenfte Takken

„ eenzaam gearmd , draagen een ros - geele

„ Bloem, van figuur als een Spinnekop, mee

„ een uitgebreid kransje van vyf Ilekcligc ge-

„ haairde Stran'enj;^ omgeven , wier Haairtjes

„ ieder op 'c end een Lymerig knopje hebben.

\, Wanneer men de rype Zaaden afplukt, be-

weegen zy zig in de Hand, wegens de Ly-

5, merigheid en om dat de famengedrukte Haair-

j, tjes zig allengs weder oprcgtcn".

Dit laatfte zal waarlchyniyk op de Zaadhuis-

jes zien en niet op de Zaaden zelf, welke lang-

werpig, vierhoekig, boven wat dikker en naakc

zyn. Gedagte Lymerigheid der Kelken maakc,

zoPlükenet aanmerkt, dat zy aan 'c Papier

kleeven , waar men de Plant oplegt. Gemakke-

Jyk laat zy zig uit Zaad in de Europifche 1 ui-

oen voortteelen. Dezelve is den Heer Fors-

KAOHL in Arabie voorgekomen en groeit,

volgens den Ridder, in Medie, by de Dorpen.

Op
II. D»»I.,X. STOT.
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IV. Op Java valt zy ook, van waar ik Exempla2-

^^^If^'ren daar van bekomett heb, uic welken ik niet

Hoofd» kan zien, dat zy veel naar de Lampfana, noch
«TUK. ooi^ naar het Bidens, gelyke.

11- (a) Geitenbek rnst afloopende Bladjleelen , enS£ naakte Kelken,

^

fcli?*"*
Bladen , die wedérzyds langs de Steng,

als het Smeer aan een Kaars, afloopen, maa^

ken , dat dezelve zig gevleugeld vertoont, Zy
is geftrekt; de Bladen 3 tegenover elkander , zyn

Lancetvorraig Eyrond drieribbig met Zaagswy-

ze Tandjes bezet, van onderen Wolligi Aan den'

top draagt dit Kruid gearmde Bloemfteeltjes ,

volgens LiNNjEus , die twyfelCj of het ook

tot een ander Gefiagc, en v/eT tot f'e Millcrf:

,

behooren mogte. De Kelk , zegt hy, is lang-

werpig, de Stoel naakt: de Bloemkrans beflaac

uit één Straalblommetje , met het Tongetje

aan de tip tweedeelig : de Zaaden hebben we*

derzyds een Kuifje van twee Kafjes. Volgens

C L A Y T o N flaan op de Schyf vcele tweeflag-

tige Blommetjes , en dat van den Omtrek is

Vrouwelyk , brengende beiden Zaad voort ;

weshalve deeze Plant niet tot de Polygamia

neceffaria behoort.

Ver.

Ci) Petioli» decurrentibus 8cc. Gron. P7rg. IT.
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\

Verbesina. Dubbelkelk. ^^^j
In di: Geflagt , dat den Kelk van twee ryën HoofW ]

Blaadjes heefc, is de Stoel kaffig en hec Zasd-^TUK* .

;

pluis beftaac uit Baardjes ; de Straalkrans onge- ^
j

vaar uit vyf Blommetjes. '

j

(Sfa de uitmonftering van twee Soorten, die
i

tot het Geflagt van Spilanthus en van twee ,
\

die tot dat van Eclipta betrokken zyn, bevat

hetzelve maar de agt volgende.
\

(O Dubbelkelk met oyerhoekfs afloopende ge-
^Xf.nJ^

golfde Jiompe Bladen*
^^^^^^

'\

De vermaarde Commelyn heeft een zeer i

fraaije Afbeelding uitgegeven van dit Gewas,
^

dat in de ^^iufopUUiü Xuiiien -uitilaad van Ku- i

rasfau is geteeld en 'er een ovcrblyvcnde Plant
j

uitmaakt, die in de Zuidclyke declen van Eu-
]]

ropa zelfs buiten bly ft . L i n n^ u s merkt aan , !

dat hetzelve in Geftake meest verfciiilt van de
j

overigen , zo dat het roisichien een eigen Ge-
l

Hagt zou kunnen uitmaaken. Eenigeo hebben
;

het tot de Ghryfanthen , anderen tot het Bidera ^

betrokken ; gelyk Toitrnefort, by wien
\

het Indifch Tweetand , met Bladen van Haviks-
^

kruid I

O) Fkrfe>a Fol. alternis dccuirentibus &c Sy/i, N'^t. :

tll. Gen. 9-s. r^Z- Xill. p. <5+8. H. CUff. 4U. Ups. 26a. ,

Gou&N Monsp. 454. R. Lugib, ïj8. cannabina Ind. Fo! m-

tcgri* , alato Caule. MaQM. Htrt. T. p. 40. ChryfaiKb.

AmeticBiniai , Caule aUto &c. COMM. Htrt. ï. p. S. T. |j

?I.ure. Alm. 100. T. 84, f. J.
l

II, D«SI., X. STOK, tl
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IV. kruid en een Gevleugelde Steng, heet. Die
Afdeel. Steng onderfcheidt hetzelve allermeest , als bo-

HooFD- vendien rood zynde. Commelyn zegt, dac

STUK. dezelve anderhalve Span of hooger opfchiet;

F-eeiw^vf
VoLCKAMER geeft *er de hoogte van een of

r> ^ twee Ellen aan(*). Goüan zegt; „ het hecfc

j, de Steng een Voet lang , donker rood de

„ Bladen Eyrond ; de Bloemfteelen zeer lang

3, en ruigachtig ; de Kelkfchubben gelyk en Li-

niaal,- de Bloemen SafFraankleurJg; deZaadcn

met twee Tandjes , waar van het eene lan-

„ ger is en Haakig krom.'* De Bloemen zyn

zeer kort geltraald , maar volgens de Afbeeldin-

gen fchynt het getal der Straalblomraetjes veel

grooter te zyn dan vyf Cf).

(3) Dubbelkelk tnet overhoelfe gedeelde , Ey-

OA^^^jit
rond - Lancetvormige , Zaagtandige Bladen.

chinceich.
Q^ina groeit , volgens O s b e c k , deeze

^

die Heefterig is, de Steng enkeld rond hebben-

de, eenigermaate Wollig, met enkelde Takken

;

de Bladen langwerpig Eyrond , eenigermaate

Wollig, ftompachtig, gefteeld , Zaagtandig:

de

Petiolatij Oïaco - Linceoiarü
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Bloemen endelings , eenzaam op Steeltjes : -^^

de Kelk half Kogelrond , Schubbig, Wollig; de^'ïïf*|
Bloem geel , met veele Lancetvormige Straal- Boofd- ^

blommetjes: de Schyfblommetjes menigvuldig, ,
"i

met Kafjes *er tusfcheD : de Zaaden met een fi^tfll^i \

randje en vier gladde Borfteltjes of Haairtjes,
j

gekroond. . 1

(3) Dubbelkelk met overhoekfe Lancetnrmige in.
'

gefieelde Bladen; ds Bloemen Tuilswyze, p^r^tf^ii'^-

Dceze Virginifche komt de Ptarmica naby,"" t

doch is laager , met breede, gefpitfte, zagte ;

groene Bladen. Zy heeft de Steng naauwlyks
j

gevleugeld , de Bloemen wir , het Zaad twee-
'

tandi^ï , wordeinde JVhite Stichveed vgn de Ra- ^

gelfchcn geheten. '

l

f4) DuSbelkelk met gepaarde Eyronde , drie» ^
ïv.

^
-

ribbige gladde gejteelde Bladen , en drie* ceyionfcb»

,

hoornige Zaaden*

Voor deeze Ceylonfche Soort gebruikt Lm-
'

N u s redelyker den bynaam van Lavenia , ge- ^

lyk het volgens Dr. S h e u a r d heet, dan dien
|

pe.

Coryra'^cfis. Ckon. Vhg. il. p. ut.

C4) t^erhtftna Fol. oppofitis ohlongo • ovaris &c. FUZ^U
ito. Eup3toriophaIacron Scrophularix Aqaatici foliis oppo-

Citj. BüBM.^ey/- 9<f. T. 42, Fl. Ind. Ta - Tumbsi, Htrt,

M^l. X. p. \zu T. tfj.

Fff
XI. DUL. Z« STUK, ^
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IV. pedanten en naauwlyks in écne adem uitfpreek-

xxf* baaren naam, Eupatonophalacron ^ door Vail-
HooFD. LANT gefmced. De Pianc hecfc Bladen als die
•TUI. »^ Water- Speenkruid, glad en dun, van

boven groen , van onderen blaauwacbtig met

groote witte Aders en in 't midden een zeer

dikke Rib. De Bloemen , die v^it zyn , komen

twee aan twee op lange Steeltjes voort.

V. (5) Dubbelketk met gepaards ,
langwerpig

förJl""* Eyronde , drieribbige gefpitjl? Zaagtandi-
Tweebloe- gleden y en tweelingse tweebUemige

Steeltjes.

Tot deeze Soort, die in Oosdndic valt, be-

trekt LiNNJEüs zo wel het Taanbloern van

RiTMPH.us, als tot cc eci-dc Soort van E-

clipta hier voor befchreevcn : doch dat zal waar-

fchynlyk een raisflag zyn , alzo de Afbeelding

geen het rainfte blyk van tweeblóemige , veel

min van tweelingfe tweeblóemige Steeltjes uit-

levert (). Komt *cr derhalve een voor met

zodanige BloemfLeeltjes , dan zal men het toe

deeze Soort kunnen betrekken.

(») Tab. 13. f. I. g«lyk i

nader biykt.
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(C) Dubbeltelk met gepaarde TAaden , die IV.

Lüncetvctmig en jlompachtig 'zyn ^ v^a^^^^*
lange eenbloemige xSieelfjes^en enkdde Kei y^oo^^.

ken» STUK.

Of deeze de cenigfte Soort ware , die enkel- verbt/^m

de Kelken heeft, in dit Gtflsgt, twyfelikzeer.

Zy heeft de Zaadcn met een zeer kort ^^^^^^"'^j^^^gjjj'

dig Randje gekroond , en daarom kan zy niet tig.

tot het Kaale Boelkecskruid van Vaillant
behooren , 'c welk de Zaadcn gantfch onge-

kroond of kaalkoppig heeft (*)•. Dit Kruid valt

op Ceylon , en wordt 'er Kirindia genoemd ,

als ook aan de Kust van Malabar.

{-]) 'DuhhcWék met gepaarde , Eyoiide Zaag- vii.

tanêige Einden
, langyytrpigc ongejieelde i^'o^M'*-^

Kelken ; aan de Stengen de Bloemjleelm bloemig^.

z-ydelingj.

(8) Dub.

(6) Vtrhfmn Pol. oppof. LanceoLuis o!)tu(;uscu!ls &c.

Tl. Zeyl. 3ii- Pee-Cajoni. Hvrt. AJal. X. p. «3. t. 41

EüRM. Fl. Ind. IS4.

(*) Les Qvaircs ont Ia lête n«e. Jl/ém. 17^0. p. 41 p.

Hnn;eüs gebmikt de voorzsg.ighöid van dcozc Za.dcn te

bloem. Viervoudig gciintst zyndc (pag. prateti, Sp. Piant.j
^

II. DiUm X« Stuk,
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IV. (8) Dubhelkék met gepaarde , Eyronde , Zaag^

x?^' ^a«^iige gefieelde Bladen , en eene Heeften

Hoofd- rige Sttng,

vin. Van deeze kcmt de eerfte op de Westin-

difche Eilanden , de andere in Zuid -Amerika
Hctóeriff. voor. Het Loof verfchilc zo zeer niet in dezel-

ven, noch ook de Bloemen , maar de Zaaden

ïyn in de eerfte breed en tweetandig of met

twe« lange punten gebaard ; even als de Zaa-

den der middel - Blommetjes in de laatfte : ter-

wyl die der Raad- Blommetjes ongedoorndzyn»

aan de kanten Tandswyze gehaaird.

BUPHTHALMÜM. Koe - Oog,

De Plant, die gemeenlyk deezen naam voer«

de , is reeds onder de Kaniillsn befchrecvcn.

Het tegcTiwoordige Geflagt voert een Kaffigea

Stoel, zo wel als die, het Zaad heeft een klein

Zoompje van boven , en is op de zyden ge-

rand, tnzonderheid dac des Omtreks C*> De
tweeflagtige Blommetjes hebben een onverdeel-

den Stempel.

Tien Soorten zyn 'er rn begrecpcn, waar

van

(8) Vtrhtjln* Fol. oppofitis Oiratïs ferratis &c. Bidens Pol.

Ovatls ferratis &c. H, Cliff, 199. Bidens Frutejcens llids

folio Flore luteo. Plom, Sp, i«. ƒ#. 51.

() Zi« het verfchil en dc figiinr deezcr Zaaden , uit de

eeiitvolgendc Soort; Bekkh»? , Tab. V. Fig, jtf , 37?
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van de zes eerden tot den Afleriscus, de zes IW
anderen tot de jiftemdis, van den vermaarden

'^^^J^"*'

T O u R N E F O R T , bchooren. Hier uit kan men Hoofd-

eenigszins de gedaante der Bloemen, in 't al-^"^^^*

gemeen, opmaaken. De twee eerften, als Hee-^^'^Jï!'*

fterig of Boomachtig zynde, heb ik reeds voor-

Jieen befchreeven C*) : des nu volgt.

(3) Koe- Oog met fpüs gebladerde Kelken en m.
Lancetvormige , de Steng omvattende Bla-^l^''^^fj*

den , die geheel effenrandig zyn , ovw-

hoeks,
'''^''^^

In de Zuidelyke deelen van Vrankryk, Span-

je, Italië en de Levant, groeit deeze aan de

kanten der Landeryën en op de Akkers. Zy
heeft een Hevig gewold Stengerje van byna een

haTf voet höögcé^ met ruige Bladen. De Krans

der Bloemen bellaac uit zeer fyne Straalblom-

metjes, niet op cene enkele ry, maar meervou-

dig. De onderfte Kelkblaadjes zyn breeder,

uitlteekende, drieribbig, ftyf^

f4) Koe- Oog met ftomp gebladerde , enge- iv.

fteeU-^^^^^^'f*^*

() Tiat, Hijl. II. Ö. VI. STOK, b!. iig.

(3) B*phthalmum Cal. acat« Foliofis &c. H. Clif. 414. R,

L^^ih. 170. N. I. GOÜAN MoH,p. 4ïJ. Aflcr lutegs Fol. ad

riorem ligidis. C. B. Pin, x66. Aftcriscui Fol. ad Fl. ri-

gidis. TOURNF. Injl. 497. Tab. zSj. Aftci legitimiu Clufii

(4; Bupbtbalmum Cal. obtufe foüofis &c. «. Clif. Ups,

R. Lugi^. N. GouAN MoKsp, &c. Aficiisctif annuus Lu-

Fff 3 fi*

n. DKU 1. STUK,
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IV. Jieelde , Oxel Kelken ; de Bladen over-

^^xx^^' » langmrpig ,Jïomp ; de StengKruidig.

^T^l? Deeze komt , in de Zuidelyke deelen van

Owrw/zigfEuropa, aan de Wateren en op vogtige Gron-
f^eeiwyvt.

Europirdie Tuinen is zy een

Jaarlykfe Zaay-FIanc, gelyk de voorgaande,

hebbende de Bladen fmaller j doch de Bloemen

ook geel van' Kleur. Zy heeft een Kruiderigca

Geur, en worde veel in Portugal gevonden.

V. (5) Koe -Oog met fiomp gebladerde gefleelde

mZ^ta- Kelken ; de Bladen Spatelvormig overhoeks ;

rinaum. de- Steng Kruidig,

Niet minder geurig is deeze, die asn de Oe-

vers der Middeliandiche Zee , op Bergachti|^e

Gronden, voorkomt ct, Liouti.^ maakendc

een overblyv-tnde Plant in de ELiropifche Tui-

nen uir. Zy hcefc den Stempel der tweeflagtigc

Blommetjes , zo wel als der Vrouwelyken , twee-^

declig, volgens W 1 L LI CH.

(6J Koe - Oog met overhcekfe Lancetvormige

(S) Buphthalmum Cal. ol

li. CÜff. Up,. R. Lugdb. N.

T. 119. Aft. fup. luteus Mai

ïeUS fupinUS. C. FiK. 267.

C^i Bupbtbulmum foU alt
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efenrandige Bladen: de Steng laag-Hee- i^-
'

Prig.

Aan de Knap der Goede Hope valt deeze, .^Ïk!"*^
èls ook de volgende en zelfs dc drie voori^aan- Po/ys:„v,i^

de Soorten hadt de Heer N. L. B u r m a n n ü s >^"":'^*"^f

in 't Kruidboek van Oldenland aangc- -

troffen.

C7) Koe- Oog met overlioekfe j Lancetvormige vju

eenigermaate Zaagtandige ruige ^^^'^^^> f^J/'J^/I.^

naakte Kelken en Kruidige Stengen. cxfoiïum. \

C8) Koe- Oog met overhoekfe Lancetvormige yjj^^
-

fyn getande gladde Bladen , naakte Kelken GrW;y?*._^

en Kruidige Stengen, n'root-

Zcer naby . küui*ia--*ieeze beide Soorten, die
|

in OoftenryTc, Mie en Switzcrinnd, op de Ge- 1

hergten groeijcn , zo in het Loof, als in de j

Afer, imo Cilyce non foliofo. VA[LI., Affm ChryOnth

Aff. Aaecis facie Sec. Pluk. ^/w. 10 u T. xuf. j.

(7) Buphtbalmum Fol aherni» Lanceo'atfs &c. W. R.

Lugdb. N. 4. 8cc. &c. After lutJUS tnijir Folifs Sucdfac. C.

B. After tertlus Auftriacus. Clus. Hi/?. If. p. n,

Aftetoldei hirfuca. Mich. Fior. u. T, j , 4. Conyza raijoi

iltera. THAL- Htrc. ai. f. 2.

(8j Bupbthülmum Fol. air. Lanceol. &c. //. C/Zf. C//);. R,

Lugdi>. N. j. Altcroidss Alpina Salicis folio. To'JRMf. C#r

so. MiCH. F:or. u. T. 5. After Ititcus anguftlfollus. C B

T. 7. f. iz. After rannoa, primus. Clvs. Pénn. p, is$, r<

II* DSU. Z* STOK.
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IVi Gcllalte en verfchillen , zo wel als de vooï-
A?D^EL gaande Kaapfe , van de voorigen zeer in aan*

HooFr« zieoj alzo zy geen uiifteckende Kelkpunten heb-

8TOT, {jen, iiQi Zaadkuifje is een Haairig randje

veeiwi^-iy en de Kelk gelyk ; zyn zy dan ook liever

»>
'

. Inulct met byna naakte Zaaden," vraagt de

Ridder. De Kaffige Stoel , dien dat Geflagt

naakt heeft , dunkt my , moest zulks gemak-

kelyk ontfcheiden. De Kelk is hier flegts dub.

beid, gelyk in de Vefheftna^ of uit twee, drie,

ryën Schubbetjes fïmengefteld , gelyk H a l-

LER zegt , die aanmerkt, dat het Gewas ia

Switzerland veel ruiger i?? , d'an in Ooftenryk

:

welk het verfchil der Soorten misfchicn zou

kunnen ayn» Hy fpreekt van de zynedus

Dc Stergfs rcgt, een Elle hoog en ruig,

5, met eenblocraige Takken , hebbende de hh-

den ook Cvaalachtig, doch foialler, en ins-

gelyks ruig : de Bloemen aanzienlyk en vry

groot. De Tongblommetjes zyn drieribbig,

„ drietandig, menigvuldig" (|).

Deeze verbeeldt zig de Heer Hall er de

Geele Ader der Jtaliaanen te zyn , door wier

Sap, rondom de Wond geftreeken, een Hond
verfcheide Adderbeeten, zonder nadeel, hadt ult-

geftaan (-]-). {9)

() Htlv. incbtat. I. p. jo. Hoe Titulo. EuphthalmuW

Foi. inits pctiolatïs ovatis, fuperioribas atnplcxicaulibus Lan-

(t) Zie detzelver figuur. Bsbkhet. Tab. Ill.f. JÖ.

(4.) Valisn. Tom. 1. p. )J9. nie Proefechtet zegt wdnfg

,

<3ewylhy aan dc vierde Ceetftmf, Siouiwi Fertn, II. p, ass-
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(^) Koe -Oog met overhoekfe omvattende Ej' IV. ^
ronde naakte Zaagtandige eenigszins kanU^^^^^^*^

haairige Bladen; de Steng eenbhemig. Hookd* >

STÜK»
I

Op de Gebergten van Brixia groeit deeze , it. 1

die overhoekfe Bladen van een half Voet hng^^^'^^^^

en een Handpalm breed heefc : maar, volgens*'*?A'v^'«««»

ZoEGA , is hec een Soort van SilpUumy zegtfietiyk? ^

L r NK ^. us. Zyn Ed. geeft de belchryving op,
van het Kruid , als de Steng twee Voeten

hoog hebbende, met Hartvormige Bladen over-

hoeks, Necswyze geaderd, met driekantige
\

Stee!en,en vervolgens die der Bloem en Vrugt-

maakende deelen , zo als dezelven door gedag- .

ten IJeer waarg-comen zyn (*). 't Schynt of

onze Uidder eer denke» dat hec tot de Ln^fera :M
paleacea > c»e'T« VUWOêiSlie/chrèeven beb eo 1
afgebeeld , behoore (f).

'

(10) Koe - Oog met gepaarde , Eyronde , Zaag-

tandige drieribbige Bladen, gebladerde Kei-

ken en eene Kruidige Steng.

fleliantiéU'

(9) Bupbthalmum Fol. altcin.

thalm. Caule creao unifljro- .

Afteroidei Or. Petafitid=s folio
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IV. Volgens de befchryving van deeze , uit de

Upfalfche Akademic - Tuin , is het een o^^er-

HooFD- blyvende Plant , uit Virginie of Kanada her-
sTUK. komftig, rnet een ronde Ste"g,van vier of vyf

r«7w/vï' Voeten hoogte , die regt op ftaat, en aan de

H' Knietjes zig verbreedt. De Bladen zyn gefpitst

Eyrond ,
drieribbig , geaderd , verhevenrond

en glad ,
Zaagtandig , gdlecld

, gepaard , aan

den voet langs het eigen Steeltje nfloopende,

doch aan de eenc zyde breeder. Uit de Oxels

fchieten Takken , tegen elkander over , en danr

tusfcben een lange, gladde, eenbloemige Steel.

De Kelk is met ftompc Blaadjes gebladerd. De
Bloemftraalen zyn breed, aan de tippen fto:np,

drietandig en tweeflagtig ().

Kaïpfche. De vyf eerfte hier befchreevene Soorten , zyn

volgens gezegden Heer Burmannus aan de

Kaap der Goede Hope gevonden , doch ecni-

gen kunnen aldaar uit Europifch Zaad geteeld

zyn. Aangaande het zogenaamde Harde, dat

een Heeftereje is , en het Fioletbladige van Br eyn,
zyn

Corona Soüs Carollnnna &c. Mirt. Cent. zo. T. ao.Chry-

fanth. Virg. MoRis. HiJI. UI. S. 6. T. 3. f. 69. Corona

Solis ahisfïnia Virgs Aurc« foliis. ToURNF. h/f. 490.

(*) Dit komt my zonderling voor, alzo dan deeze Zcn-

nebloemige tot de Egiale Veelwyvery hehooren zou. In Sp,

Flant. wordt flegts gezegd , a t de Straalblommetjes Stam:

pets hebben, waar door, en door de ftotnpere eCe'kbbden ,

deeze Plant van het Geflaet der Zonnebloemen , naar wel-

ken zy zeer geleek , onderfcheidcn werdt.
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Eyn wy verzekerd ; zo wel als aangaande het IV.:

Kaapfche , zogenaamd , dat thans het Geflagt
^''Jff'^

van Oedera uitmaakt reeds door my befchree- Hoofd*

ven t*> Voorts heefc zyn Ed.nog ééne Soort,
«JJ«*

welke hy Dunbladig Koe- Oog noemt, met eene yi,^/^*'f

Hcefterige Steng , Liniaale Blaadjes en gewolde

Kelken (j).

Den Heer Forskaohl kwamen van die Arabifchc

Geflagt twee nieuwe Soorcen voor. De eerfte

,

by Hadie in Arabiê groeijende, Takkig van

hem gebynaamd, hadt een Itckelige Steng met

gepaarde, ongefteelde , Lancetvormige getande

131aden , en ftomp gebladerde cenzaame end*

Kelken. De andere, by Kairo in Egypte ge-

vonden, noemt hy Sterk ruikend Koe - Oog* De-

zelve hadt de SteDg^i^P-il-^»^'^^'^^^ ^
droeg de' «Töëffi?F''^rRorte Sccelrjes, zynde

de Stempels in allen dubbeld , de Kelkfchub-

ben byna zo lang als de Bloem , en het Zaad-

kuifje Vliezig (i;.

Voorts maakt de laatstgemelde Soort een be-

kwaamen overgang tot de Zonnebloemen , die

in dc Rang der Vrugtelooxe Veelwyvery ftaan

te volgen. De overvloed van Stoffe, immers,

heeft my genoodzaakt hier af te breeken, en de

overigen van de Klasfe der Samenteelinge, wel-

ke tot andere Rangen behooren, doch ver het

min*

ft> Fior. Cap. Prodr. p. Ï7,t8.

(l) FkrA ^iypt. Aratka. p. liu

Ggg a

U. DXEL. X. STUK.
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minfte deel derzeiven uitmaaken , te befchry-

^xxf*^ ven in het volgende Stuk deezer NatuurJyke

Hoofd- Hiftorie, waar mede ik deAfdeeling der Krui-

den zal befluiten en dat niettemin veel klei-

ner zyn zal dan de voorgaanden.

DRUKFEILEN.
Bladz. 14. Reg. Lees Hoogleeraar— 25. Op de kant Bohemicum— ap8. Rcg. 18. — Wortel

* 365, Reg, 6. Foor na Lees op— 492. Reg. iS. niet met

II 306'. laatft. Ri's-—Gcnagcen— Soorten— Coi. Reg, 1^-15» Doe uit. De Bloemen

zyn iQ— Wollig zyn.

De Plaaten zyn dus ingevoegd.

lAT LXI. tegenover Bladz.

. . LXIII.

. . LKIV. .

. . . LXVIU.

. .-LXIX, . r—

T


