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INHOUD VAN DIT STUK.

vierdk afdeeling,

De kruiden,
aXI. Hoofdst. Vervolg der S amen-

teel i ge Kruiden. Erinne-

ring van derzelver Eigenfchappen en

Byzonderheden. Befchryying der Zon-

nebloemen; Koorn- rn Goudsbloe-

men en dergelyken : als ook der Vio-

len, Balfaminaas, enz* Bladz. r

"vXlI, Hoofdst. Befchryying dcrl^lAii-

wYviGE Kruiden, (Gynan-

dria) dat is der genen , wier Blos-

7nsn de Meeldraadjes of op den Styl

of op eenigerleye manier daar mede

famengevoegd hebben
; gelyk in de Ge-

Jlagten van Kalfsvoet , Speerwortel

,

Slangekruid', als oek in het Boom.

xxin.



XXIIL HooFDST. Befchryviug 'der Een*

HüiziCE Kkviden, dat is

dtr genen i die Mannelyke en Vrou-

welyke Bloemen , van elkander afge*

zmderd^ op eene zelfde Plant voorf-

inngen; gelyk de Bracdenetels, Klit-

jes , Amaranthen ,
Pimpernel , Druif-

kruid , Netelkruid , Bryonie en de

veeïerley Soorten van Kalabasfen,

Meloenen, Komkommers enz* Bladz. 209

XXIV. HootTDST. Befchryving der TïVee-

HUizrcE Kruiden , die de Man-

nelyke en Frouwelyke Bloemen op hy-

zondtre Planten hebben; gelyk de Ge-

Jlagten van Hennip, Hoppe^ Spi-

nagie, Bingelkruid, enz* 341

XXV. HooFDST. Befchryving der VET^h-

wytigeKrui DB^Cl*olygamia),

tot welken het Nieswortel , Glas-

kruid , de Melde en anderen behoo-

AAN*



AAiSfWY^ING DER PLAATEN
CD der B'adzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of hefchneven'^.vordm,
"

Plaat LXX. Afbeelding van Samen-
TEELiGE Kruiden. tegenover Bladz. 21

Fig. I. Een Gewas, door my genaamd
GorteriaCruciata, van de K.i^p

der Goede Hope. Zie M. 2'.

Het onderfcheid der Trech-
ter -Blommetjes is, by de Lec-
tv^rcn a, c, aangeweezen.

i. Het Rosmaryniladig Goudsbloem

Kelkbraadjc' by d , en verder

,

zo wel de midddfte of Trech-
ter . Blommetjas by e , als de
Tong- of rand-B(ommetj.'s by

ting zyn voorgelleld. Zie bl. 84

Flaat LXXI. Afbeelding vaa MaN-
WYVIGE KrüIDEvN» 157

De Scorpioen- of Spinnekop-
Bloem , een zonderling B'/ge^

In OostintUe , aldaar Angrek
genaamd, met fierlyke Bloemen, bl, 158. ij

Het Hartbladig Speerwortell
(Dractntium Cordatum) , ook van
Java gezonden , in Blad en Vrugt-
of BloemfteeU . bl. 209

• 3 Plaat
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voorgeftdd , om bet onderkheid

van de deelen der Vrugtmaaliing

aan te wyzen.

ÏLAAT LXXV. Afbeelding vanTwEE-
HuiziGE Kruiden. tegenover Bladz. 36^

Fig. I Een aartig Japanfch Kruid,

door den Heer Thunperg ge

naamd Rajania quinata , zynde
ook een klimmend Rankgewas

,

waar van iiier het Mannetje, bl. 366.

13y Letter A een grooter Blad

,

dat uitgerand is, van een ande-
re van dien zelfden naam , mis-

fchien het Wyfje.

~ 2. Het gladde Gulpznad {M---
fpemum glabrum) , dtx r v^ . -

Heer iNT. L. Buemankus dus yc-

tyttld, van 't Eiland I

zyne Vrugitrosfen. 3:

De zeer aaitige Zaadjes , die

ik in de Besfcn heb gevonden ,

zyn met vergrooring , bya en fc,

gemeen fraaije Adering dtr Bla-

der, van dit Gewas zeer opmer-
kelyk.

Plaat LX XVI. Afbec'dinp; van den
O O ST I N D I S C H E N BROOD-
BOOM , Rademachia door den
Heer'l'H.iMjü.^Cgcnaamd. . - 433

Een Takje daar van met Blad,

Bloem en Vrugt , maakt het
Hoofdwerk van deeze Plaat uit

,

zynde in alle Afmectin.aen pro-
portioneel ongcvaar do helft

kleiner dan natuurlyk vertoond.



" DelVrugtmaakendedeelenheb
ik verklaard en aangeweezen. U.

Als

«.!De Mannelyke Bloem of Kat
van deezen Boom

, neerhangen-
de, gelyk zy in volle Bloesfem
llaande doet.

i. Een Blommetje daar van in de
Natuurlyke grootte.

c. Hetzelve vergroot en hy

d Geopend om het Meeldraadje,

i
met zyn Knopje te doen zien»

e. Het Schcpzel of de jonge Vrugt.

ƒ. Dezelve doorgefneeden , met

den Stoel en Zaadbeginzeis ab

g. Afeonderlyk e«

h, Wyst dc Viugt zelve aan*



BES CHR YVING
DER

PLANTEN.
r I E RD E AF DEELING.

De kruiden,

XXI. HOOFDSTUK.

Ftrvolg der SamEnteelioe Kruiden,
Erinnering van derzelver Eigenfchappen en

Byzonderheden, BeJ'chryving der Zonnebloe*

men ; Koorn- en Goudsbloemen en derge»

lyken : als ook der Violen , Balfaminaas ^

^AA<8i° het voorgaande Stuk heb ik het

^(l j % groütlte deel der Kruiden , die tot

.*(^ 5» de Sameoteelinge (^Syngenejia) be-

<^V*^^& hooren , te boek gelteld ; thans

volgen hier, wegens gebrek aan plaats , de
overigen, tk heb aldaar iets gezegd vaö de re-

den tier benaaminge , in 'c begin van 't voo-

A rig

il. DMt. XI. StU».



2 SAMENTEILIGE KrüIDEN.

ÏV. Tig Hoofdftak* : maar tot behulp van 'c geheu-

^'xxr^^' 2^° *
volgende meer op te hel-

HÖofd- deren ; zal ik daar van hier nog nader Ipreeken.

•TUK. ïa de meelle Planten wordt de VrugtaaaViiPg
• Biadï.

yoi'Qj-agt donr een enkele Bloem , die daar toe

tnet Mannelyke en Vrouvvelyke deelen is voor-

zien, Deeze thans Algemcene Kundigheid is

door den Grooten Ridder op zulk een vatten

voet gefteld , dat zy nooit zal wankelen, zo

lang de Wereld ftaat. Alle tegenfpraak , alle

fpo:terny, ten dien opzigtc , heeft afgedaan ,

.nu zulks door zyn Ed., in *c gezigt van geheel

Europa, zo manhaftig is betoogd C*).

Ieder Bloem h-eft een Kasje, waar in het

VrugtbeginzéTverv^Tspc zy binnen of buiten,

't zy onder of boven de Bloera. Dit Knsje is

doorgaans in een Kelk beflooten , die tevens ook

wel verdrekt tot een Omwindzel of K citer van

de Bloera. Somtyds maakt het ilegts den Voet

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

de Kelk daar van geheel afgezonderd. Somtyds

verftrckt de enkele Bloem voor Kelk en Bioem-

kasje te gelyk. Men behoeft zig flegts het maak-

zel van een Roos , een Tulp of Lely voor te

ftellen, om die verfchillendheden, zo zigtbaar

en verwonderlyk in de Planten , te begrypen.

Ik fpreek Bu niet van het onderfcheid van de

figujr, de één of meerbladigheid en wat meer

(•J v:d. Cui. LiNN. D!s/trt. de Stm Plantarafii , prmit

Aitd, PttrtptUtan* condsceiata. Fetcop» i^tft.



SynoénesiA^ 3

tot het verfchil der Bicemen behoort, lien Cro- IV.'

cus of Narcis zal , wanneer men die open ^^J".''^
fcheurt, genoegzaam doen zien, hoe eenCIoem Hoofd^

op haar Vrugtbeginzcl zitten kan , zonder Kelk. "k*

Deeze laatften , inzonderheid de Grocus of

Saffraanbloemen
,
geeven in 't groot een gepast

denkbeeld van de Blommetjes , die in de Samen-

leeligen ieder op zig zelf beftaan , doch op een

gemeenen Stoel zitten, en> telamen in een zelf-

den Kelk: vervat, de Samenteeling QSyngenefia)

uitmaaken (*), G^meenlyk rindt men, na *c

bloeijen, In zutk eên Kelk , zo veel Zaadjes,

als 'er Blommetjes in geweest zyn ,en dit maakt

dat deeze Plauten , iiaar het getal haater Bloe-

men, fterk voortteeicQ. Ieder Blommetje levert,

nogthans , maar eea enkel Zaadje uit , daar men
in andere Planten fomtyds duizend Zaadjes ziet

voortkomen van ééce Bloem. In dit opzigc

fchyoen zy minder vrugtbaar te zyn dan veelfi

anderen. Doch de Speekraoi der Natuur is on-

eindig en verbaaaende.

Immers gelyk, in eeo Samealeeving van Meör
fchen ,

fommigen op zig zelf beftaan kunnen ,

anderen de hulpe noodig hebben van hunae

Landsgenooten ; zo is in de Samenteeling der

Bloemen ook een weezee tlyke ongelykheid. In

fommigen zyn alle Blommetjes van een Bloem-

hoofdje, i«<i«r Qp zig zelf, tot de Voortteeling

be.

<*} Men Teigclyke het JI. DEltS YX. SXUK wui d«ei|

Nm. HiJlorU , aan 't begin.

A fi



Samenteelige KruidEi?.

W. bekwaam, en dit maakt den Eerjien Ring der

^^iu^' Samenteeling, te vveeten de Egaale Veel-
Hoofd» wyvery (Polygamia cequalis) uit (*> Hier
«ru^» toe behooren byna alle die de Blommetjes, als

Tongetjes, in 't ronde uitgefpreid hebben, ge-

lyk de Paardebloemen ; als ook veel Kopbloe-

migen, gelyk de Doorns en Distelen,enSchyf-

bloemigen , gelyk het Reinevaren , enz. De
Tweede Rang, Overtoilige Veelwy-
V E R Y (Polygamia fuperflua} getyteld (f) , be-

vat de meeüe Straalbloemigen , of Planten mee

< Geltraalde Bloemen , gelyk de Afrikaanen ,

Chryfanthen en een menigte anderen , waar on-

der ik, om de duidelykheid , alleen de Made-

lieven hier onder^ oog breng In deeze be-

Öaat het ronde middelftuk, dat men de Schyf

noemt, uit Trechterachtige Blommetjes, die,

gelyk de voorgcmelden , Tweeflagtig zyn ; doch

dc omtrek uit S traalen van Tongblommetjes ,

die Vrouwelyk zyn , en dus de bevrugiing der

Meelknopjes van de raiddclften noodig hebben

,

om Zaad voort te brengen,

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

ventig Geflagtcn begreepen zyn , heb ik reeds

befchrceven. Nu volgt de

Derde Rang.
Vrugteloaze Veelwyvery»

' Gelyk in de Geftraalde Bloemen het geval

C*) Z!e 't voorg. X. STUK, bladz. 141.

(r; 'i zelfde , bladz. /68. cn VI. St«^ , b.'aiz. ^„



ïs, wanneer dc Blommetjes, die dc Straalkrans iv;

uitmaaken , door gebrek van een Stempel [Stig- ^'^l^'^
ma) ter bevrugting en dus ook toe voortbren - Hoofd*

ging van voortteelend Zaad onbekwaam zyn(*).^'^""-*

Het ecrfle Geflagt^daar in voorkomende, vocTt^"«^J^"'i

den naam van

H E L I A N T H u s. Zonncbloem,

Hier is de Stoel vlak en met Kafjes bezet: het

Zaadpluis beftaat uit twee Blaadjes : de Kelk

is meeflendecls rappig gcfchubd. Het Ijevat de

dertien volgende Soorten (|).

CO
Vergelyk het VI. StüK dce?.cr Naiuurl^kt Hijlcrit

,

bladz. UI.

een Tulp of Anjelier. Gezweegen van de fynheid vaa het

Jn zulke kleine Blommetjes en de oBrzag^-ke kleinheid dec

Leeuwenhoekfe Zaaddeekjcs he'chaimt. Ik heb StuUraed-

ftti, moctea , ter be^m^tinj, nog batftcn cn een ongelyk

fyncr Stof uitwerpen,

A3
II* DESL. XI« ST17K.



6 Samenteelige Kruiden.

IV; (i) Zcmnebioem met alle Bladen Hartvormig
A'^^^ drieribbig ; de Bloemfieelen verdikt ; d&

Hoofd- Bloemen knikkende.

u Onder den naam van Groote Zaay - Zonnebloe-

amual.
"* men zyn deeze in Europa , en by ons , thans

jaaiijidè. aioin bekend. Men noemtze in Engeland Sun-

flomr, in Vrankryk Soleik Uit een Zaadje, dat

de grootte naauwlyks van Tarwe - Graan heefc

,

's Voorjaars in de Grond geftoken , ontwikkelt

zig een Steng van veel meer dan eens Maas

kngte en een of twee Duimen dikte ^ met Bla-

den van ontzaglyke grootte en eene middelblocm

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

Icruis gemeteo, breed. Op de natuurlyke Groei-

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

zegd wel tot de hoogte van twintig Voeten op

te fchieten } dat nïct tc verwonderen is; ako

men het, te Madrit gezaaid, nog hooger heeft

gezien. Niet ten onregte werdt het , derhalve

,

van J. Bauhinüs, Allergrootst Kruid ge*

heten aangemerkt het, in zulk een hoogte,

zig

(t) HtlianthHS Fol. omnibus Cordatis ttinetvatis &c. Syji.

Bui. n. Clif. 419. Ü/K. a<>8. K. Lugdi,. i.io. N. i, Hcle-

ïcru»ianum. DOD. Ftmpt, 264. Herba maxima! J. B. H,Ji,

lU. p. 107. Chryfis. Ren, Spt:. 84. T, Sj.

anhaalt, gevolgd door den Heet N. L Burmaknus, tti*

I ket Znd van Java hadt ontvangen. Fi. IfO. p. i%s.



Symgemesia. 7

zigf ais eeo gehcele Boom, met de StWB een

Handbreed dik , en mee veele Takken veiroo- Aï^rnt;

nende , oog Kruidig blyfc cn met zynen Wor- ^^^^'^^

tel Jaarlyks vergaat. stuk.

Men heeft die Bloemgewas reeds meer dan Pohzam-ra

twee Eeuwen in Europa gekend en tot verlie-'

ring der Lusthoven gebruikt. Men viodc 'er

aartige veranderingen van , Goudkleurig ofZwa-
velgeel , met wie of zwait Zaad, mee gevulde

en Kinderende Bloemen. De Bloem vale oo!;

kleiner of grootcr en fomtyds ovaal van om-
trek. Dat de jonge Stengen cn Spruiten , de

Bladfteekn en Bladen, van 't harde gezuiverd

en wel toebereid , een goede Verfnaperiog uit-

leveren , is zeker. Ook knn men de Koppen
,

nog niet ontflooten , even als Artisjokken koo.

ken en nuttigen, Dezelven zyn zeer fmaakelyk

wegens de beginzels van het Zaad , hetwelk io

zyn Dopje een Pitje bevat , dat niet alleen van

de Vogeltjes zeer bemind wordt, maar ook voor

Borstkwaalen ruim zo dienftig is ais de Pyaap-

pel - Pitten. Van de Indiaanen wordt het wel

geftampt en tot Brood gebakken. In Kanada

mengen zy hetzelve in dc Bry, welke zy van

Spaanfche Tarw koeken , zegt Kalm. Som-

migen willen, dat het tot opwekking der Min-

nedriften ftrekke. De Zaaden gebrand
,

zegt

GouAM, hebben den Reuk vao Kdffy engec-

ven een zeer aangenaam.cn Drank. Men hfcfc

wel eens meer dan tv/eedüizend Zaaden gevon.

den in ééne Bloemkelk. In heete Landeo levert

II» DFEt, Xr. JTWK.
I



Samenteelige Kruiden.

IV. de Steng , door infnyding, eene Harst uit, en

^""xxT' dient tot Brandftof.

S-ukT (a) Zonnebloem met alk Bladen Hartvormig

I. drieribbig ; de BloemfieeUn gelyk ; de Kei'

^iJiTusT ken gebladerd,

Deeze wordt in Egypte gekweekt zegt L i n-

N^us, zynde misfchien een enkele Verfchei-

denheid van de voorgaande Soort , maar die

ftand houdt. De Bladen puilen opwaards uit cn

zyn donkerer groen ; de Bloemen minder knik-

kende en de Kelkfchubben hangen als gefteetde

jBlaadjcs neer. Forskaohl heeft de Jaarlyk-

fe als een Tuin -Plant byKairo aangetekend (*).

ITT. (3^ Zonnebloem met de onderfie Bladen Hart-
Muhifio-I yormig. drieribbig , de bovenjlen Eyrond.

i.lêe.'°*^ Voorheen uit :juid- Amerika, thans uit Vir-

ginie, dat waarfchynlykcr is, wordt deeze door
'

den Ridder afkomftig gezegd te zyn , die hy

aanmerkt als bekwaamst om de Tuinen te ver-

fieren en als daar toe in de Nederlanden zeer veel

jn gebruik zynde. Het is die overblyvcnde Bloem-

plant,

fa) HtUoMthus Fol. omnib. Cord. trin. Fednnc. iq. Cal.

Fol, infer. Cord frfncrv. icc. Goüan

*77. Chiyf. Amer. majm pcicnne. ïlvj^.



Syngenesia. ^

plant , welke aan Bosfen blyfc en in zwaare IV»

Gronden meer dan eens Mans langte hoog op-
*^

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

vulde Bloemen voor, die fierlyk geel zyn. De*"^"**
"*'

Kelk beftaat uit menigvuldige Schubben. De
Steng , Takken en Steelen , zyn ruuw , zo wèl '

als het Loof.
]

(4) Zonncblcem met Eyrond - Hartvormige ^}^-

^

drieribbige Bladen, *e.w^«»'!/1

Knobbell*

Men roemt deeze Soort , die naar de ecrfte r

veel gelykt , doch een overb^yvende Wortel
heeft, in Vrankryk, Topinambours , in Duidch^

land Erd~ Aepfel y doch by o^s Aard' Peeren^ .

omdat de Wortels dikwils langwerpiger zyn,

dan onze gewoone Aardappelen, 't Gewas ' -

woonde eerst in Kanada, vo'gens den Ridder 'i

naderhand in Brafil De Indiaanen noemen
*

't Battatas , de Engelfchen Jcrufalem Articiio-

ke. Het maakt een pieramidaale vertooning , en
de Bloemen aan den top zyn maar klein. Hec J

fpreidt zyne Wortels Vezelig uit
, aan welken ^

dik. l

268. R. Lus^db. 180. Helfniura InJ. tii'^c:o li.if c/b. F^k.
'

J
»77. Flos Solii Famcfisnus. Col. Ecpir. II. p. ir. T. ij. ^'-iÜ



Samenteelige Kruiden.

IV. dikwils van dertig toe veertig eo meer Knob-
^

x*?f^'
^^'^ voortkoïpen , gelyk de gewoone Aardappe-

HoofD. len groeijen, dikwils van grootte als eens Mans
»T^iB. Vuist, roodachtig bruin van buiten en wie van

binnen. De Smaak is zoec , en winneer zy,
"^y- gebraden of gekookt , met Speceryën en 't geen

'er verder toebehoort , bereid zyn , by fommi-

geu een Lekkerny. Men teeltze, deswe,geH,in

Engeland en Duicfcbland vee! , in Tuinen en

op Akkeren.

V. (ƒ) Zonnebloem mit de Steng van onderen

^* Bhdm Lancittsvys\ Hartvormig

lus. drierihhiz ; de Elocmgji timbhaig gsjiraald ;

VI. (J5)
Zonnebloem niet rapptgey gegolfde Bla-

^^Sgt£o
derige Kelken f agtbladige Bloemen^ Ey-

yigc
" ronde Bladen en de Sung van onderen

Deeze beiden , veel naar elkander gelykcndc,

groeijen in Kandia. Men ksnze a!s Verfchcidt n-

hedcn van de gewoone Piant Zonnebloexen

aanmerken.

y„ (7) Zonnebloem met een Spcelachtigen Wortel.

Stmmöfus. (H)
».a;pwor-



(8) Zonnebloem met overhoekfe Lancetvor- 1^*
, :

mige , rtmwe Maden , die aan den voet kant- 'xxfj
haairig zyn en eene gejirekte ruuwe Steng,^oor»A^^

(9) Zonnebloem met overhoekfe , breedachtig ^^^'^
Lancetvormige , ruuwe Bladen , met Haai- ciga^teut^

rige Steelen en een gefirekte gladde Steng.^^^^^^

Of men deeze als weezentlyk verfchillende

Soorten moet aanzien , is nog niet volkomen ^^'^
beflist. Zy groeijen in verfchcide deelen van 1

Noord . Amerika , Virginie, Kanada en PenlyU t

vanie. De Wortels van de ecrfte , naar Franlclie i

Raapen gelykéode , worden door de Kanadicrs j

gegeten. De tweede eo derde hebben de Steng

wel tien Voeten hoog. Hec zyn overblyvendc
'

Planten. -v

(_\o) Zonnebloem met gepande dneribbige , r.

Lancetvormige, Zaagtaniige effene Bla- Gbabu- {

deUi de Steng en Bkemjleelen glad.

II, DllL. 21. STUK.



12 Samenteelice Kruiden;

IV, Daar de voorgaanden meestendeels ruuw van

^^xxu"* Loof zyn , onderrcheidt zig decze door haare

Hoofd- gladheid. Zy groeit in Moerasfen van Virgioie

STUK. heefc de Bladen aaiigecaam van Reuk, de

Steng eens Mans langte.

de Steng paarfchachtlg , anderhalvcn Voet hoog

:

de Bladen zyn Liniaal t^efpitst, ruuw, met den

rand othgeflagcn , van onderen bleek: de Bloem

is bruin in *t midden met de Strnalkrans ho^^^

gecly uitgerand.

XII. (12) Zonnebloem met gepaa-de ongejleelde,
l),vanca-

langwerpig Eyronde drieribbige Bladen m
Zlif"^

gegaffelde Bloempluinu

In Noord - Amerika groeit ook decze, welke

de Steeg byna vyf Voeten en paarfch heeft met

een groenachtigen waafem. De B'cemen 7,yn

geel en zeer klein , mee driedeelige Steeltjes

de Piuim uïtmaakende.

xiiT. (13) Zonnebloem met gepaarde Spatelvormi'

Donker-
roodc. ril) Ktliéntim Tol altcrnfs Lincnti! us CnoK. t'hg. uj.

(11) Zonnebloem mt overJioekfe Liniaale

Bladen,

Van dceze, die oók in Virgioie groeit, is



ge gekartelde Bladen , die drieribbig en IV;
\

ruuwzyfi; de Kelkfchubben opgeregt

,

langte als de Schyf. Hoofd» l

In Virginie en Karolina groeit dit fraaijeZon-^«*'y?^»i« *

nebloempje, dat naar de Rudbeckia zeer gelykt J''"^^'^**^

maar het Zaadkuifje van twee Baardjes heefc ,

en daarom tot dit Geflagt behoort. De Schyf i

der Bloemen is donker of zwartachtig rood en t

de Straalkrans geel, gelyk in de anderen. Het :•

verheft zig tot een of anderhalf Elle hoogte ,

doch blyft akoos veel laager dan de gewoone
]

Zonnebloemen ,
zegt Dillenius, die ook

te regt aanmerkt , dat dit geheele Geflagt van
|

• Amerikaanfchenoirfprong zy. i

Een Kaffige Kegelvormige Stoel onderfcheidt

dit tegenwoordige , dat het Zaad aan den bo«

venrand viertandig; den Kelk uit een dubbelde

ry van Schubben famengefteld heeft. Hec is

naar de Sweedfche Uoogleeraars Rüdbeck,
Vader en Zoon , die zig in de Kruidkunde be-

roemd gemaakt hebben, getyteld, en bevat de

zes volgende Soorten.

CO Rud-

lil. MiLL. Dia. T. 9. Corona SoUs minor Diico atroia-

bente. DiLi- EUb. iii. T. f. uo. Coroaa SoUj Gwoii-

niana piivii flotibw. Mürtt Cent. ïo. T. ao,

U. DUi.. XI. STOK,
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(i^ Rudbccfcia met /amcngejielde ge/nipperde

Bladen,

«tuk!° In Noord' Amerika wederom, groeit, gelyk

I.
_

alle de overigen , deeze , die Kanadaafche Zon-

^*f^at'^ nebloemige Acmkt van Cornütus getyteld

Gefmp- ^as , wegens het Loof, dat naar 't Loof der

Monnikskappen gelykt. Zy maakt een overbly-

vende Plant, die een Takkige Steng heeft , van

eenige Voeten hoogte , met de onderfte Bladen

Vindeelig , de bovenden gefnipperd, fyner of

grover gedeeld ; de Bloemen geel , met een Ke-

gelvormig roiddelltuk en negen agterover ge-

boogen Straalen.

TT. (^2) Rudbeckia met Spatelvormige Bladen, ds

DrkkwJb- onderften driekwabbig , de bovenjlen onver-

bjge. deeld,

UI. C3) Rudbeckia met onverdeelde Spatelvormig
Hhta, Eyronde Bladen , de Straaltlaadjes uitge-

Stokehge.
^^^^

(4)

(i) Rudkeekia Pol. compofitis Laciniatis. Sy/i. I^at, Xll,

Gen. 58Ó. P-eg. XIil. p. 6jo. H. Cüf, 4ao Upt. 2S9. R.

•LugS. iH. GROH. *nrg. 119. Cbryf. Americ. perennfi 5cc.

Moais. H//?. III. S. 6. T. 6.f. 5ï ,J4. Aconimm Hdianthc-

nutn Canadenfe. CoRN. Canad. 178. T. 179.

(») Rudiuki» Fol. Spatulatis, inferioribus tiilobis, Tupe-

lioribuï indivifis. H. Ufuzi^* Gron. Virg. 130, Chryf, Caa-

() RidMvs rol. indiviG» Spatuloto - Owtis aocGooAM
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C4) Ru'ibcckia met Lancetvormig Eyronde o«. IV.

yerdeeld£ Bladen overhoeks; de Straalblaad- ^'^^^
,

jes WeedeeUg. Hoofo»

Dit flag van Bloemplatiten begrypt de geleer- iv,

de DiLLENius oader den zwierigen naatn^f^^*^^*'*

Obdiscotheca ^ welken *er Vaillah t aan ge-^'aarf'*»»

geven heeft. Men zou deo^en , dat zulks op

den Knopachtigen Pieramidaalen Stoel in 't mid-

den zag; maar hy leidt het af van de figuur

der Zaaden. De twee eerftee hebben den Stoel

donker of zwartachtig rood , met Goudgeels .

Straalen; de laatUe, die deozelven zeer uitpui-

lende donker groenachtig paarfch en Goudglan-

zig heeft, is zeer aanmcrkelyk wegens de byna

Roozekleurige agterover neerhangende lange

Straalen ; *t welk de Bloemen aartig , doch niec

fraay maakt. In deeze Soort hebben de Straal-

blomraen een Styl , die in de andere, zo wel

als ia de Zonnebloemen ontbreekt : maar , zo

•t 1'chynt , niet volkomen ; alzo het Zaad aan

den onltrek dikwils misdraagt, 'c welk altoos

plaats hcefc in de anderen. De Wortel, die

zeer heet en Icherp van Smaak is, werdt io

Vir-

DiLU EUh. zgs' r. ai«. f. Chryf. Helenü folio.

Pluk. T. 14-- f- *• Butt.-*. Cun. 117*

(4) Rttdhttkl'1 Fol. Lanceolato-Ovatia &c. Gbom. I'Tr^^

Uo. MILL. DiCf. T. li-f. f. u Chryf. Amcr. Doronici folio

ftc PLrat. T. 11. f. 1. CATKSi;. C*r. il. p. T. ss»- Dn-
cunc. Virg latifolius Sec. MoaiS. III. S» 6. T. j». f. j. fio^
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IV. Virginie gebruikt, om de Ontvelling op de Rug
P^iarden , door den Zadel of het Tuig ont-

HooFD- ftaan, te gencezen. Het zyn tweejaarige Plan-

(5) Rudbeckia 7net gepaarde Lancetvormig

'^fitif'- Eyronde Zaagtandige Bladen', de Straal"

blaadjes tweedeelig.-

{&) RuJbeckia met gepiarde LiniaaU efen*

Rudèèckia

Men ondcrfcheidt decze beide Virginifche

ligtelyk door het Loof. Zy hebben zeer lange

Goudkleurige Straalen ; maar de eerftehetmid^

delftuk geel , de andere donkerrood. In deeze

zyn de Kelkfchubben Elsvormig , uitgebreid ,

de Zwaden zonder Puntjes.

CoREopsis. Wantszaad.

Een Kaffigen Stoel, gelyk de voorigen , heefc

'dit Geflagt, maar het Zaad is tweehoornig en

heeft in fommigen de figuur eener Wants of

•Weegluis , waar van de naam : de Kelk opge-

regt, veelbladig, aan den voet met uitgebreide

Straalen omgeven. Elf Soorten zyn 'er in be-

greepen, naamelyk

CO
(S) Rudiecki^ Fol. oppoSiis Lanteolato - ovati. ferradf.



(1) Wantszaad met meer famengejteld Fins-

wyze Liniaak Bladen»

(2) Wantszaad met gevinde 2.aagtandigi ge s

Jlreepte gladde Bladen.

Cs) Wantszaad rnet gevinde Zaagtandis^e

,

Bladen , de Blosmjlraakn van yer/chiUtU'

de Kleur.

Deeze a^Ien hebben d-c Kc1':cn cn Jc pciisn- c

te van het Kruid , dat mou DtüeJis of 1 wcetaLid

noemt
, wegens 'c Zaad ; hier voor bcfchree-

ven , cn zouden daar tóe te betrekken zvn , in-

dien zy niet een breed geftraalde Bloem had-

den a!s ccn klein Zonnebloempje , tm deezca

Rang behoorende. De ecrftc, in 't b /.on-^'erj

heeft het Loof zeer fyn, byna als dat van Vclkel

of van Ridderfpooren verdeeld , cn de Indiaa-

nen , in de Westelykedeclen van Vir;^'' »
^

, Vlcu-

rcn daar mede , hoewel de Knoppen -^cel 7yn ^ ^et

Linnen rood. De tweede en deïde ^roei/'n in

d(J

(i) Ctteep/ts F0I. decompofito - pinnatis Lincan ir. Sy/i.

Nat Xn. Gen. 9S1. XUI. p. fijt. Cot. Fol. ertïdl-

latis fifc. Grom. Kiry, II. p. 131. Ccntoceplialu» Delphihü

folio. EBRET. Piff, T. 9. f. I. Chryhnth. MariaHum &c.

PLUK. T. 34*- *•

tocephalus. Vaill. Bidens pentaphylla Fl. r.idijto. Plüm»

(3) CorKpJIt Fol. Pinn» Sert. Fbrum KmVio dircrficolore.

B
Z. bxxL. zr. Stuk.
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IV. de Westindièn of Zuid -Amerika, De Bloem
Afdeel,

(jer laatfte gelykt naar die der Zaay-Afters,

Hoofd- hebbende een geele Schyf mee een Krans van

STUK. witte Straalen. De hoogte van 't Gewas is drie

of vier Voeten.

IV. (4^ Wantszaad met drievoudige, Eyrond-

Chry/M^ ïangiffTpfgg , Zaagtandige Bladen ; de

tha^ Bloemjlraaltn met het midden eenkleurig,
Goudbloe-

f5) W^mszai^d7net byuadrieyoüdigeefenran-

Tfifittrh. dige Bladen*.

mige Zaagtmdige Bladen,

In het Loof, dat driebladig i», hebben dce-

ze veel overeenkomst. De eerfte groeit in A.

merika , de tweede in Virginie , de derde op
het Eiland St. Croix, in dc Westindiën. Plü-
KENET geeft aan deeze laatfte de Bladen van

Cicersen een witte Straalkrans als van degroo-

te Madelieven of Ganzebloemen , die ook fom-

tyds , zegt hy , paarfch is. In zyne Afbeelding

,

BOg-

(4) Coreapfis Fol, tern. o/ato obloneis Serratts &c. Bi-

deas Amer. triphylla Ancclicje folio, Plum. Ie. j». f. f

.

(5) Cereopfts Fol. fubternatis integcmnrfs. il. Upu itfsfc,

GOOAN Mmp, 457* Rudbeckia F<^U cowpofitis int^ris. »;.

Lugib. 181. ChryÈntb. Vlrginianuuj 8cc. MORis. Hijl, \lï.



bbgthans , gelyken de Bloemen van deeze Plant > IV.^
myns cwrdeels , weinig naar die van *t gemelde ^S"^'
kmid. HooFO-

s

(7) Wantszaad met Zaagtandige Éyronde Bla-

den ^ de bovenfien drievoüdigfen eene krui- ^

fS) Wantszaad met efenrandige EyrondeBla-

den, de onderjien drievoudig.

C9) Wantszaad met Lancetvormige effenran-

dige op de kant gehaairde Bladen^

Van deeze drie groeit de eerfte in de West-

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

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

Ooren , heeft 3 welke rüig zyn , valt laag van

Gewas. De derde , in de Europifche Tuinen

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

len der Volkplantingen van Noord - Amerika

groei-

407. Chrylanth. ttifoliatum fcandens &c. Sloan. Hiji. I.

T. IJ4. f. ï.

(8) CircDffi Fol. integenirois Ovatis &c. Gbom. Pirg^

11. 131. Chryf. hitfatüiTi Virgmianum &c. Pluk. T. 83. f*

S. & T. M*- f. 4. MORIS. Hifi. in. S. «. T. 3. f. 4J.

fp) CtrHpJi* Fol. Lanceot. integetr. ciliatls. Coi. Fol. fn-

tegertimis. R. Lu^ih, i8i. CmeopCs. H. CKff. 4ao. Bidtns

Succif* folio 8cc. DitL, Eltb. f, i6. Bidens Caroüniana,

Mart. Cm. aö. T. »6.
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groeijende , munc uit door zeer breede Straaï-

' blommetjes, wier getal, 7,0 wel als inde voor.

•gaande, vloo''i;aa( s agf of negen is, aan 't end

vierpuntig en , zo wc) als de Scliyf , geel van

.Kleur. Het Zaad van deeze gel y kt door zyn

plat^'chtig rond lighaam en twee Hoorntjes , by-

zondtT naar forrsmigcSchil lpaJtorretjesof Want-

fen. Oe Ijoopite van 'c Gewas ma^ éért of an-

derhalven, of fomtyds twee Voeten zyn.

(To) Wantszaad met Lancetvormrge Zaa^^

tandige
,

gepaarde , de Stei.g omvattende

Bladen.

In Svvcc en is door den Heer Linn-^us,
aan den VVaterknnr, een Kruid waar^momen,

da: 7xcr g- 'eelv- naar het Wntcr Boelkenskruid

met onvcrdcMe Hhden , hrcr'voor belcliree-

vcn*, mnar b vK-y ar ver chilicnd wis, door

7yrehrreetg< tVaalde H^OLMicn. H a L LE R merkc

hot fle-t^ als et-ne Vcrfcheidenheid daar van

aan. H'. t va'c ook in Italië en denkclyk ia an-

derc dcelen \an i:;uropa

in) Want-
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(ii) WantJfzaad met Lancetvormige Zaa^tan

di^p, overhoekje gejieelde ,
langs de Sien^ "^'S*'"

ajiovpende Bladen, ?„**®5°"

De onderfte Bladen 7.yn drie of vicrv uidig ,
^^l'^^^^

ile boveoften liaan ovcihoeks er l lopcn a' la: ; s ...ter^lfo-

de Steng, 't welk de/elve Gevleugeld ma. kt et

met uitpuilende zoomen in dccze Scktc. Zy bc- te-'^-

reikt cen> Mars lan^tc en hccfi /cv r kleine

Bl' cmcn, die l uilswyze den top der Steng

verfieren , tik met vyf Straalblommetjes, die

geel zyn. In de He'Pf.st bloeit dieze Plant, gc-

]yk de meeltcn uit Njord Amerika aikomit g,
en daar op volt»en Hoofdjts van by elkanJer

getropte Zieden , welke de gez. guc fi-tiur ,

van een Wants of Schil JpaJiorrccje , zcer wel

uitdrukken (*.

De Geflagren van Osmites cn Gort-ria heb Gsne ia

ik onder de Heeilcrs belcarccvcn Van het 'K^iliiiy-

laaitle ,
nogtitans , my eene nieuwe K;np!eSoort

lxx
in niyne Ve-zameling , voorgekomen z\nle, i-'

deel ik dezelve alhier, in ^ig. i
,
op Plaat

LXX, mede. Zy kan rot geene der ree s be.

kmde en belchreevene betrokken w..r;cn,- w-s-

halve ik ze, om dat dc Stekels aan 'c end der
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IV. Bladen een kruis maaken , als ook , om dat

^'jS!^ de Bladen in 't kruis ftaan , Cruciata noem.

Hoofd. Men ziet , hoe dezelven een Wigvormige fi°

STUK. guuf hebben, zynde zeer fterk geribd en gea-

^'K«;wï"-derd, glad en ftyf , Vinswyze gedoomd mee

zeer fcherpe geelachtige punten. De Voet ,

die breed ix , omvat met twee ronde Ooren

,

de Steng of Tak van dit Gewas, wdke boven

eenige Koppen heeft, met Vinswys' gedoomde

fmalle Blaadjes ,
byna als aan de Atraftylis

,

omringd. Ieder Kop heeft aan den Omtrek

eenige fmalle driepuntige Scraalblommetjes en

vyfdeelige Trechterblommetjes als a , beiden

zonder Teeldeelen. De middel- Blommetjes zyn

ten deele Vrouwelyk als b of Tweeflagtig als

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

tweeden maar met één Haakje als Stempel is^

voorzien.

Z O E G E A.

Genaamd uaar den Heer, door ï^ieo hetzclve^

uit den Deenfchen Tuin, te Koppenhagen ,aan

den Ridder is voorgefteld en befchreeven.

Het was uit Egypte afkomstig , zo men meen-

j. de en de eenigfte Soort (i) voert, ik weet niet

i^tlurta
^^"^^^^9 ^^"^ bynaam van Leptaurea , of het

^
Goud-

*

moesc

(O Zoegca. Syji. Na,. XII. Gen. U71. V^g, xill. p.

ója. Momu 117. Confer. Centaiuea. GMEt. Itm. I. p. ixtf«



iHoe&t zyD , om dac de Kelk mee roodachtige IV,-

«aairtjes prookc , zynde de Bloem Goudgeel,
'^'xx'i!^*

Van 't volgende Geliagc verfchilt het doordien Hoofd-

de rand - Blommetjes Tongachtig zyn. Het heeft
"^^^

een Borftelig Zaadpluis. De Bloemfteelcn zyn/.tjS^^^*

lang, naakt en éénbloemig: de Bladen Lancet-

vormig, efFcnrandig, ruuw , ongefteeld, over-

hoeks geplaatst , van eikonder afrtandig : de

Steng is verfpreid , ruuwachtig , Takkig , een

Handbreed hoog.

Cbntaurea. Santorie.

Onder deezen algemeenen naam zyn , behalve

de Grcote Santorie en andei-en , ook de Koom»
bloemen , Jacéaas en dcrgelyke begrcepen , die

meer dan zestig Soorten uitmaaken, in verfchei-

de Racgcn verdeeld, onder deeze Kenmer-

ken.

Een Eorftclige Stoel , een ongeftarad Zaad-

pluis; de Straalblommetjes Trechterachtig , lan-

ger, onregelmaatig. Hier by komt een gcfchub-

de Knopachtige Kelk , die gedoomd is of on-

gedoomd.

A,]ACEM, Met effene ongedoornde Kelken.

( 1
) Santorie met ongedoornde Kelken , de Schub' i.
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STUK,

ben Lancetvormig , di Bladen gevind

,

Zaagtandig en eenigszins Kanthaairig^

Deeze , die in de Zuiddyke dcelen van Eu-

ugteUo. rcpa en in de Levant, op dorre Gronden voort-
v^hu...

^^^^^ gcftreeptc zeer eenvoudige

Steng van drie Voeten hoogte; de Virblaadjcs

zyn Liniaal, ruuw en- cfFerrandig j de Kelken

fpits Eyrond niet de Schubben aan de tippen

paarfchachiig en zeer shd. Zy heeftop dCvSch'^f

maar drie, en vyf Straalblommetjes, welke in

vieren zyn gedeeld. Het Plais der Zaaden »

naar dat der Doornen gelykende , is ftyf en

zwart. Dikwils komen 'er maar een of twee

Zaadjes voor, in ééne BloeiTi*

11. (2) Smiorie met onoedoornde rondachiige glad'

^Ah^hZt, de Kelken ; de Schubben Eyrond; de Bla^
^wekie- Lierachtig met Tandjes,

Deeze, wegens den aang.-naamcn Reuk zeer

bemind, noemt men deswtgen in 't Franfch

f. 5. ^. Idem Fol, mag. clisfe6

f. 9. Cyanus Oticnt. fl<jre lute

367. Cyanus Floiidus odoiatua



Amhrette of jimherhoi , inzonderheid die met IV.

fraay gecle BIcemen , wcjke weiriekendcr is ^ x"/^^'

dan de witte of paarfchc. By ons noemt men Hoofd-

ze Turljche Kvornhloemeny cn zy zouden uit''^"'^'

Pei üeafkonifl^g zyn In de Tuinen worden zy,/r»^il«X

by de Oofkrfche Volkeren, veel geteeld. Lin-

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

metjes veel grooter heeft , ook een byzondere

Soort zy.

(3^ Sant-r;e met onged* Kelken, Lancetvor- m.
mige Schub en : de Bladen Lancetvormig ^^""^f^

eenigermaate getand. Raket-
bhdige.

(4) Santorie met onged. Kelken y gefpitjle
^J^-..

Schubben en byna afiCopa:de lAerachlig aaapbia-

getande Bladen»

Twee Vei fchcidcnhedcn van het Kruid, dat

men Arnherhoi noemt , doch zonder Reuk. Bei-

den hebben zy de Bladen meer ingefneedeo, dan

die van de Welriekende, en de laatfte heeft

maar een Span of een Voet hoogte, met zeer

Takkige Stengetjcs, die allengs verdunnen naar

den top cn aldaar paarlche Bloemen hebben,

die breed goftraald zyn , met tien of twaalf
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IV. onregelmaatig verdeelde Trechterblommetjes.

Doktor MPPüs zou deeze in Egypte , tus-

Hoofd* fchen Alexandrie en Rofette , hebben waarge-

«lüK. Domen.

c la M Santorie met onged. Kelken , ftomp Ey-

Aipi»L ronde Schubben en gevinde gladde effen-
Aipifchc. randige Bigden , het oneffene Zaagtandig.

vr. (6) Santorie met cnged* Kelken , Eyronde

ri^"*'""
Schubben , gevinde Bladen :

de Finblaadjes

Gewoone. Zaagtandig afloopende.

Dit Kruid , waar van het Alpifche als een

Verfcheidenheid voorkomt , geeft den naam a,in

dit Geflagt. Het wordt gemeenlyk Groote San-

torie, in 'c Engelfch Centaury , in 't Franfcii

Centaurée geheten , welke benaam ingco van 't La-

tyn afkornllig zyn. Baühinus noemt het

Centaurium met Walnooten Bladen.

\ Gewas , dat op de hoogite Bergen in Ita-

lië, in 't Veroncefche en elders, als ook inTar-

tarie groeic , is ontzaglyk groot, üe Steng be-

reikt meer dan zes Voeten hoogte en ieder Blad

is meer dan een Elle , ieder Vindeeling een Span

lang en wel drie Vingereo breed, glad ea groen.

Uy

(5) Cen^urea Cal, mam. Squamis owtis &c. ïl. Cr,ff.4iu

R. UgJb. 158 Ccnr. Alp. lutcu-n. C. B. Pir,. 1.7. I'rodr.

L*gdi. N. X. Centaurium msju» FoJio in Lapnias plmei

divifo. C. B. Pin. 117. Cent. majus ptimum vu!g> Clus.

m/l. II. p. 10, CcDtaanum magniim. Dod. Pmpt, jj»-

LOB. /«. 7".
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By het eerst uitkomen zyn de Bladen onver- IV.

verdeeld en blyven dus foratyds in hun geheel. ^'^JSf^
Van boven verdeelt zjg de Steng in Takken enHooFD-

heeft Bloemkoppen als die der Doornen (*)

met paarfche Blommetjes , waar op glanzigƒ,iy}f2^ƒ^

Zaad volgt , met ftyve Borftels in plaats van

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

een Bloedrood Sap , zoetachtig en famentrek-

kende ; dus eetbaar en oudtyds tegen cenige

Kwaaien aangepreezen. De Alpifche , die ia

Loof een weinig verfchilt , en zo hoog niet op-

fchiet, heeft gecle Bloemen, uit welken, te-

gen den Middag een helder , aangenaam , Ho-
cigvogt druipt, dat men 'er ook uit zuigen kan ,

zonder hinder van de Bloem. Deeze , in de

Tuinen insgelyks bekend , grqeit op den Bal-

dus -Berg.

B. CvANi. Met de Kelkfchubben Zaagtaa-

dig op de kant gehaaird,

(2) Sancoric TTiet de Kelken cmgekromd - Plui-
^Jj^^

mig ; de Bladen onverdeeld, langwerpig, P6ry^7*

(•) Hoe deeze Koppen uit rycn van verrdiillende Schubben

beaaan , toont de Heet Doktor BSRKHI7 , zeet dutdelyk

en ftaay , in Fig, 7. op zyne Plaat I. B : der meermaals

^epteeïene Dislertatie: zie aldaar pig. 13.

(7) Cmtaurta CaL teciurato - Ptamofij 6cc. Fi. Smee. II.

N 775. GouAi* Monsp 4s%. Cent. Cal. dliatis »rc. H.CIif.

Upi. R.. Lu^dh. H9. N. it. jacea htifolia et anguftifoUa ,

Cap. hirfuto. C U. Pht. 271. Jacea Auftr. Gap. vIIIofo.Ci.a3.

UiA I- p. 7. I'^nn. 54*. T. 54J.iï. Jacca alla hiifiKo Cam^
C. B. Ph^. Z7i.

II. DtSL. Zl. STUK.
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(yj Santoric' met dg Kelken omgekromd . Plui-

mig ;de onder[te Bladen l^inswyzegQiandf

de boven/ten Lancetvormij,.

C9) Santoric met de Kelken omgekromd- Plui-

mig ^ iL' Bladen Lanceivornilg , eeniger'

maate getand en Wollig.

( ;o) Santorie met de Kelken omgelromd Plui-

mig , de Bl iden Liniaal
,

verfpreid,

Sar,c:ric vvt de Kelken oO^eregt Plui-

mig ; ce Bladen Lierachtig met Tandjes

;

die aan de Takken Lancetvormig effen-

Van dceze groeit de eerde in Switzcrland

,

Ooftenryk cn Finland ; de tweede in hiberie

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

delyke deelcn van Europa ; de vierde in Spanje

en Italië, de vyfoe in Trovence. Veel gclyken

naar malkander, do^r het zonderün.L'c Net-

V. !r:v: , waar iTicJe de Koppeii of KJken als

ge-

(%) Centaurta CaJ. Ie^urvato-PIu!nofis &c. Cyanus Fo!.

Ca'. P.amftlis leflexis. A3. Costt 1. p. xcz T. 6.



SYNCEtfE»lA» ft9

geSor !unrd zyn , zettende de Pluimpjes zi^ IV.

door den Rc^en op. Het Lo )f is
, ge'yk' men ^

xxit*
uit de bepaaünsen ziet

,
aa^m-rkelyk vcrfchil h jofo-

Icnde. De laatde heeft de Kelkfchubbcn alsmetsxjs.

opftiand- l'enneveenjes bezet, welke de Kop-

pen geheel Itekeli^ ruig maaken (*).

(12) Santorie met kanthmirige Kelken ; de xir.

Schubbetjes Eyrond\ de Ilaairtjes dun en^^""^'^

opjlaandi ; de Bbdti? Lierachtig gehoekt ^^aite,

en volmaakte Simmetjes.

Van de G.bordaurdc vcrfchilt dceze , door

dien de kanihaairi£;e Schubbetjes niet puntig

zyn rog om^rkrom f, en \m de gevv^one ^^a-

céa, dat 7.y geen krans heeft van onvolnadkce

BIo-T^metjes. Hierfchynt die nieuwe Plant, d)or

den H er'c h en a l diie Mylen van Bifel ont-

dekt, te behoor n , welke de vermaarde H a L-

LEu noemt, jacéi, met de VVortelb'aJen half

gevind, de Stcngbladcn l£yroni Lancetvormig,

de Stengm hoekig. Die zelfde .naamelyk hadc

hy ook uit Engeland en Djicfchland boko-ne i,

U9. N. 10.

II. DEEL, XI. STUK,
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IV. en, alzo zy in 't voornaamfte overeenftemE

Mif" i"^^ ^^^^^ Socrt, zie ik niet, waarom zyn Ed.

Hoofd- het een nieuwe Plant noeme. Alle Blommetjes i

zegt hy , zyn tweeflagtig en de Kelken, door

hunne byhangzels, dat de gedagte Schubbetjes

zyn, zwart gehaaird(*>

cSlm-e4
Santorie met Kanthaairige , Kranswys'

pZS' gebladerde Keihen , dg Bladen Lierachtig

getand en fiomp.

Een zeer laag kruipend Kruidje, dat ook in

de Zuidelyke declen van Europa groeit, maakt

deeze uit. De Kelken , die in een Bladerige

Krans zitten , beftaan uit fmalle Schubben ,

welke zwart gerand zyn , aan de punt geele

Haairtjes hebbende; de Bloem is paarfchachtig.

Het heeft alle Bladen fomtyds efFenrandig.

jwSiü Santorie met Zaagtandige Kelken, af-

Bcrgfe, ' loopende Lancetvormige Bladen , en een

geheel eenvoudige Steng,

De

() Helv. irxbcat, \, p. 80. Zie de Schubhetja van dec

ze, annmerkelyk van de voorgaanden retfchillende , by den

( 2O Ctntaurta CaU^Ciliatis , vctticillato - foliofis 3cc. M l LL.

171. MOBls. III. S. 7. T. »8. f. 1%. Jacea pumilis ferpcjM

ace. Lob. Ic, S42.

(14) Ctütauria Cal. SCrratis , FoU Z,ao



Sywgenesia. 31

De voorgaande is men gewoon Jacéaas te IV.'

noemen, doch die de Straalkrans der Bloemen ^^^^^^

kenbaarer hebben , begrypt men onder de Cya- Hoow>-

nusfen ,
gelyk deeze, wdkc een niet onaanzien-

lyke overblyvende Bloemplant uitmaakt, wier^^J^,*

Loof eenigszins naar dat van 't Wollekruid ge-

lykt. Haar natuurlyke Groeiplaats is op de

Switzerfche en Oollenrykfe Gebergten. De
Bladen zyn fomtyds breeder , rointyds langer

en fmaller ; de Bloemen , gemeenlyk io 't mid-

den paarfchjmet een Heiiielithblaauwen Krans

van ongclyk verdeelde Blommetjes, komen ook

wit voor. De Steng is gebladerd, gevleugeld en

fchiet op van één tot twee Voeten hoogte.

(15) Santorie met Zaagtandige Kelken , en xv.

JJniaale efenrandige Bladen , de onder» c^anus!^

Sten getand, ^,K-n,

Die zeer bekende Bloemen, welke het ftaan.

de Koom, in geheel Europa, niet minder door

haare Hemelfchblaauwe Kleur verfieren , |ab

de zogenaamde Koorn- of Klapper - Roozen door

haar Menie - rood , worden by oüs Koornblos'



3a Sams^teelvge Krdtdeit.

iV. men , by de Franfchen Bluet of Casfelunettê

^'xxi" Auüifoin ; by de Engellchen Blewbotüc

Hoof'd- geheten. ,Mcn wetfl , hoe zy dunne Scea*

STUK» gen hebben, anderhalf of twee Voeten hoog,

^Pttiviy-''^^^
grysachtige BlaJen en bovea verfierd zya

vfj'. met Anjelierachtige Bloemhoofdjcs. De Kleur

is geraecnlyk fchoon b'a^uw , doch fo ntyds

ook Roozerood, paarfch of wken gemengeld,

inzonderheid onder de genen die men tot fie-

raad der Bloemhoven teek, van welken ook

zyn met gevulde Bioemcn. De Kdk is ftcvi;^,

beftaande uic drieiiockige Schubben , welken

niet gepluimd , noch gehaaird , maar aan de

kanten ais pckarteid zyn , zwart gerand, met

wiue tiaairtjes. De rand- Blommetjes, die de

Bloemen gearaall maakcn , zyn, gclyk in de

voorgaande , v^el 'IVcchcerachtip; , doch zeer

ODgelyk verdeeld: het Zaad lieefc ecu Pluizig

Kuifje.'

De Bloemen , naauwlyks Reuk of Smnak

hebbende , kunnen weinig kragc b'jzi:tjn. E-

venwel heeft men het Afcrekzcl met Water

tegen zeere . Oogen aaogepreezen. Zy gceven

een fchoone Kleur , die , met voorzigti:2;heid

bereid zynde, den Schilderen dient tot VVatcr-

verw. Door Zuur wordt dezelve rood, door

Loogzouten groenachtig , even als die der Vio-

len-Bloemen, Het Zaad is bi ter
,
cn, t'>c een

half Drachme ingenoiiien. Afgang verwekken-

de.

(\6) San-



S Y » G E N E 8 I A. 3;

(16) Saniorie niet kanthaairige Kelken , de IV*

Schubben vlak: dubbeld gevinde Bladen , ^"^/^^

die aan de Takken vindeelig Liniaal , en Hoofd-

eerie gepluimdt Steng,

De Bloemkoppen zyn klein, in deeze Soort ^ pj^^l"^'^

die ook de Bladen zeer fmal heefc ; doch men
"^5^^^^,^,

vibdt ze ook metgt-ooter Bloemen en gryzeBla- gigc.

den zegt L i n n /e u 5. In Siberië en verfcheide

'deelcn van Earopa is de Groeiplaats.

(18) Santorfe met Kanthaairige Kelhn en xvni.

tVollige Findeelige Bladen ; de verdae- ^""^^^

lingen Jlomp Eyrond efenrandig^ ds hti- fchc

tenfien grootst*

Cl 9) Santorie met Kanthaairige endelings on- xix.

digc.

(ts) Ontaurlj Cal. Cili3tis » f^uami* planis &c. LSY8.

. Jacea Cret. acü

ofuf. AL#. Exüi. 163. T. i6i.

%•> Centaurea Cal. Ciliatis , Fol. tomentofi$ pin

H, Clif. R. Lugih. H9. lacea Aiborea A

;ufinx ZAN. Hifi, J07. T. 43. MlUL. DiQ. T.

CUg-. 41». R. I i>rih. U9. N. i+. Jacea Montana <

Stoebcs foliis, C. D. Pin, 272. Pnir, i»6, MoBM
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gepelde Kelken; de Bladen Wollig &i

dubbeU rindeelig, metfpitfe Kwabben,

Santorie 7net Zaagtandige Kelken en Wol-

lige Bladen ; de Wortelbladen Findeelig ;

de Blaadjes met één Oortje,

Op Kandia groeijen deeze, doch de Afchbla-

dige in Italië. Alle zynze grys en als bekleed

met een Wollig
,
Zilverkleurig Doos , dac 'er

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

kende Kruid, dat men Cineraria noemt, dewyl

de Bladen als met Afch beüooven zyn. Het

Loof gelykc ook naar dat van die Plant of van

het Schurftkruid , zeer» 't Zyn overblyvende

Planten , de eerfte ongevaar een Span hoog,

de tweede Boomachtig met geele , de derde

Kruidig met paarfche , de vierde met klein»

geelachtige Bloemen. De Kelkfchubben zyn al-

len meer of min gehaaird.

(ai) Santorie met kanthaairige Kelken; Wol-

lize , onverdselde Vindeelige efenrandige

Bladenen eenegeboogene Steng.

Op

toTa. GiRB. Sict.
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Op opeDe drooge Velden , in Siberië en Tar- IV,

tarie , isdeeze waargenomen, tvaar van deSceng ^?rf*
niet hooger dan een Span opfchiet , de Wortel- Hoofd-

bladen dikwils Vindeelig hebbende, de boven-''^"^'

ften onverdeeld. Hec gehcele Plantje is met een /r'ljKwJ.

Zilverachtig Dons bekleed, gelyk de voorigen.

Het heefc een paarfche Bloem , door haare bree-

de Straalkraas veel naar die der Koornbloemen

gelykende.

(22) Santorie met kanthaairige Kelken eftl^an-
ceSJirt»

cetvormige Zaagtandige Bladen , aan den >«i>frvi-

voet met een Stoppelig Tandje; dgyonder/^"^ityd

ften PiekachHg, e'^ne*

lo Portugal groeit dccze , die de Steng en

Bladen ook geheel ruigachtig heeft, als 'c ware

met Stoppeltjes bezet, welke de ondetfte Tand-

jes der Bladen zyn.

(23) Santorie tnet 'kanthaairige Kelken en xxiii,

rmdeelige Bladen i de Finnen Lancet- f'hurft/

. VOmig. kiuidige.

CBf. 41a. R. Lm

. Fol. pinnaüfidis &c. Gobt.A/f,

II. DeKIm XI, [
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IV. (24) Santorie met kanthaairige Kelken ^ die

Afdeel. langwerpig zyn , en Fïndeelige Liniaale

Uoo^i^
'P^randige Bladen.

"miv ^^^^ Kruiden , welken 2y in 'c BladerJoof

Centauria géïykea , zyu deeze gebynaamd. De eerfle groeic

,

Fynbiadi. "volgeDS den Ridder
, op drooge Velden , ïn

E«' Sweeden , Engeland en de Nederlanden. Zy
kan de Groote Scabiofai van Dalechami*,
welke hy aanhaalt , niet zyn , maar wel deszelfs

Berg - Schurftkruid, Naar de Groote Jacéa van

LoBEL gelykt ze veel. De andere is fyncrvan

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

Vrankryk hadc ontvangen en in de Nederlanden

geteeld, doch naderhand dezelve overvloedig

in de Velden omftreeks VVeenen aiantrof. In

Switzerland vallen zy beiden , en hebben de

Steng ongevaar een Elle hoog. De Bloemen der

cerfte zyn paarfchachtig , roodachtig , wit of

geel; die der andere Vleefchkleurig en aanmer*

kelyk geftraald. In Siberië komen , zo de Heer

H A L L E R opmerkt , dergelyken voor (*),

M
(14) Centéurea Cai. Ciliatis obïongis Sec. R. Lugd^. 140.

N. 15. Kram. j4u/lr, 26O. Sto-be incana Cyano fimili» te-

nuifoün. C. Pin 27u Stoebe Auftiiaca humilis. Ctua.

Hi/l. II, p. 10. Pann. s^7-
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C25) Santorie met kanthaairige Kelken ^ Lier- IV,

achtige Bladen en byna geen Steng, "^"^

HOOFD-
Ecn zonderlinge Plant maakt deeze in AfrikasxuK.

uit , wier Wortel zoet cn eetbaar is , wordende
^^'^J^^^^

van de Arabieren Tofs genoemd zegt S h a w. Zauisu

Zy heeft Bladen als van de Rakette en wit^

gehaairde Kelkfchubben, By Alexandrie , in

Egypte, komt zy, volgens Forskaohl, van

zelf voort ; doch dat zy eigentlyk in Arabie

zou groeijen , gelyk Linnaus zegt, daar

van vind ik geen blyk.

C. Rhapontica. Met de Kelkfchubben

dor en rappig.

(26) Santoric met rappige kanthaairige Kelken xxvr.

en Vindeelige Bladen y de Finnen i-a^-^iflJiSc
cetYormig.

In Siberië is de Groeiplaats van deezc, die

naar de Schurftkruidige zeer gelykt, maar de

Bloemen geel heeft en de Kelkfchubben in een

Eyiond Blaadje uidoopende.

(27; San-

f15) CtHtAuna Cal. Ciliaui, Fol. Lyiatis , Cwlc fiónul

'

lo. Jacei acJulM lutea Etucz Uio &c. SHAw. yJ/r 34a. T,

Tran,. i;4>'. Vol. 43. N. 472.^3. 5*.

11. DBCt* XI. STUK,
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TV. (7.7) Santorie mt rappige Kelken ; de Wor-

xxl^' telbladen Lierachiigy met de Kwabben U-
Hoofd. gen elkander over; de Stengbladen omvat

^

tende.

p. hen, By de Ouden is een Wortel Behen bekend
A.^.

;

c e.
gg^ggjj ^ jjQg achting wordt gezegd te

zyn by dc Arabieren. Daar was een iioo4 Be-

hen, 't welk van het Limnium zoude afkora-

ftig zyn ; doch welk aangaan ie men geen

,

zekerheid heeft. Den caam van Wit Behenhéj-

ben fomroigen gegeven aan een Kruid, dat naar

de Lychnis gelykt (fj; maar door de Waar-

neemingen van R AU WOLF, die het aan den

voet van den Libanon vondt groeijen , ismen ver-

zekerd , dat het een Kruid zy , byna als de

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

beelding gebragt , die vau M o r i s o n by de

Scorzonera vergcleekcn wordt
, vs'cgccs het Loof.

De Bladen zyn als van de Patich , maar fty-

ver, aan den voet twee Oortjes hebbende, zo

wel om laa^ als aan de Steng, dic fomcyds een

Elle hoogte bereikt. Dc Schubbige Bloemkop-

CZ7) Ctmaurea Cal. Seat. Fol. Rnd. Lrr.nts &c. Ma:.

Med. 409. Gkon. Or«V«t. 27J, Rhapont coides •ucca. Va ll.

hkm. 171», Seiottt x affinis. C. B. Pin. zis. Bchen al' « n

MUW l:iH. T. p ««. J B. Hi'?. 111. p. 3 6.

^

i«2. c.1 vercelyk Lm», N. ij9.

(t) Lychn s fyl». qa» Uehcn album rulgo. C. B-

105. Zie 't xcfde Stuk » bladz. fsj.



pen aan den top bevatten geele Bloemen. De

Wortel is lang , dun en buigzaam , als die van 'Jf*'"

Zoeihouc. Beide, zo wel de Roode 3I5 de Wit- Hooro,

tc Behen. Wortelen, zyn a!s Verfterkende aan-*"^""^*

geprceacn geweest, doch ia Europa hedendaags

van geen gebruik.

(2^) Santorie met rappige Kelken, Lancetvor- ^f™^
mige eenigermaate gejleelde getande Bladen repms»

en Draadacjitige , ongebladerde Bloem-

fteelen.

In de Levant vondt de vermaalde Tour»
HE FOUT dit flag van Jacéa» met Hoofdjes als

der Koornbloemen , klein , de Kelken Zilver-

achtig. Zy heeft een hoekige Takkige Steng en

fpitfe Kelkfchubben*

(29) Santorie met rappige gefcheurde Kelken xxix.

en Lancetvormige Bladen; de Wortelhla- ^^^^\
den Tandswyze uitgehoekt ; de Takken^^^^»

hoekig.

In de Noordelyke dcelen van Europa niet

alleen, gelyk in Swceden, Rusland, en byons.
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IV. maar ook in de Zuidelyke en overvloedig in

-"^"Jxf^'
Switzerland , komt deeze voor , die men in

HooFc- Vrankryk Jacéetm En9;eland Knapweed of Mat-

.^/f^^ö»» in Nederlanden Kmopkruid noemt.

frtjirtmtt.'^y blykbaar van de voorgemelde Zn'arf^ver-

fchillende , doordien zy eene Straalkrans heeft

van onvolmaakte Blommetjes. Ook zyn de BIoen|-

koppcn minder zwart, de Bladen Lancetyormig

en minder ingefnceden of uitgehoekt. Men
vindt dit Kruid , dat H i l r. Lanced Harpweei

tytelt, r^iet alleen mee paarfche, maar ook met

witte Bloemen , met bonte ea mee zeer fmalie

bkden. De Zaaden hebben in 't geheel geen

Pluis.

hkXk C30) Santorie met rappi^e Kelken » Lancet'

^'amaJa^ vormige efenrandige Bladen en hurkende

Bitttrc Stengen.

XKXU (3O Santorie met rappige gaave gefpitjle Kei-

Witte.
yinswys* getande Bladen i de Steng-

bladen Liniaal i aan den voet g?tand,

xxxu. (31) Santorie met rappige Jlompe Kelken; de

(io) CentaureM Cal. fcariofis , Fol. Lanceolatis fkc. Cya-

na$ repena latifolius. C. B. Pin. 274. Cyanus repens. tos.

I'. 548. /a. Jac^a Saxatilis &c. BOGC. Mut. ji. T. 17.

Cal. Argcnteü minor. Tournf. /«./?. ^tt. Jacca^lb. Tab.

Ie. T53.
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Wortelhladen dubbeldFindeelig; de Steng- IV:
^

Maden gevind ^ met Lancetvormige Tanden, ^'xxu'"

Drie Kruiden , naar de gedagte Jacéa meergTu?."

of min gelykcnde , wordende het cerfte als een Poh^amia

Verfcheidenheid daar van door G e r a r p aan/'""-'^'^'*^'"**

gemerkt. Dceze Soort groeit in Italië ea Pro-

vence, de Witte in Spanje, en de laatfte bo-

vendien in Switzerlanden Sib-rie , volgens L i N-

N JF. u s. Beide de laatften hebben de Bloemkel-

ken Zilverachtig wit. De Stengen der Glanzi-

ge , welke Ctüsiüs overvloedig in 't Land

omftre^ks Salamanca vondt , waren doorgaans

een Elle , doch op yogtiger, kouder plaatfeB,

ook wel twee Ellen ,
zegt hy , hoog. De Bloe-

men in deezc allen zyn met een breede Straal-

krans verljerd5 gelyk in de Kpornbloemen. De
tweede, die zeer naar het gedagte Knoopkruid

gelykt, heeft de Kejkfchubben Sneeuwwit,

(33) Smtorie met rappige Kelken; de Bladen xxxiif.

gefieeld , langwerpig Eyrond, onverdeeldR^pZI^
met Tandjes ; van onderen milig,

"Bafterde,

Op de Switzerfche Alpen , als pok op fom-

itaurea Ca!. fcarJofis &c. H. CVC :

U. DEIl. 11. STCS.
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IV, mige Bergen van Italië, by Verona , groeit dit

^^zïu" ^""^^ » fommigen voor het Rhaponticum ,

Hoofd- of de PoDtifche Rhabarber van Dioscori-
«TUK. n E s , gehouden hebben. Het heeft Bladen by-

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

het Loof van den Alanrs -Wortel gelykende,

van boven groen , van onderen wit Wollig

,

doch het komt ook rnet fmaller Bladen voor ,

gelykende naar die van Patich , en by den Steel

,

die lang is , fomryds eenigermaatc gevind. De
Steng is ongevaar een Elle hoog , en draaf',t een

Bloemkop , veel grooter dan die der Groote

Santorie of eenige andere Soort van ditGeflagt,

naby komende aan die der Artisjokken. De Kelk

bcftaat uit verfchcide rygn van Schubben , aan

't end verbreed en droog , aan den rand ge-

fcheurd. Hy bevat een tnlryke menig:c van paar-

fche Blommetjes , allen twecdigcig , allen re-

gelmaatig en het Zaad is met Pluis gekroond.

De geleerde H aller, van wien ik deeze

befchryvin,'^ ontleend heb , asegt , dat de Kelk-

fchubbcn zyn , gciyk m het Gemene Rhapon-

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

zegt zeer overvloedig te groeijen in de Geberg-

ten van Neder- Wallis en elders aan de Swit-

zerfche Grenzen , waar van de Wortel eece

Maagverfterkende kragt had, zynde dik, rond

en Kruiderig van Smaak. Welk ander gemeen

Rha-

f) Caïycis Squamac— fine dilatato , (Icco ,
p«t oram laccro

lit in vu'tgaji Rhapontico. Htlv. intio*t. l, 69*



Rhapcntcum 'er zy, welks Bloemen met dee?e IV.

icunneo vergdeeken v/orden , is my onbekend
^'JJ^^-*

en ik kan niet be^rypen , wac hy daar mede be- Hoofd'

doeld hebbe (*> Het Gemeene Rhaponticura,^™*

imrr.ers , datDioscoRiDEs befchrceven en^^^^f^J^

A L p 1 N ü s .afgebeeld heeft , is grootelyks van

die Gewas vcrfchillepde (f).

Deeze Soort komt, myns oordeels, dat Kruid ^^^^^"^

naby, 'c welk F o rskaoh l op de Bergen van grootfte.

Gelukkig Arabic als witte plekken vondt maa-

keu fijsfchen de groene Planten. Hy noemt het-

zelve Allergrootfle Santerie C|) , en zegt, dat

het Heeflerige Stengen heeft van drie Ellen

hoogte , Takkig en Wollig, met Lancetvor-

mige Wollige Bladen en ccnbloemige end-

Steelen: den Kelk Eyrond ruig, metbruinege-

fpitfte Schubben, Lancetvormig van figuur: de

Blommetjes Violet, allen in vyven gedeeld. By
Ale-

r, en die zdf maakt er zyne zeveode :

dit Ri,0pint. FU. H::t»ii mcanO C. H. fl

dojr n»y bcfchrcCTen vinden, ia h(

JNatuurljkt Hijiorit, bladz. 49»

(|) Centaaica Ca'ycibu» in,ermibns.

II, DïIL. XT. STUK,
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IV. Alexandrie, in Egypte, kwam heni een Soort

^•Jvf.^' Santorie voor . de Steng een Voet hoog

Hoofd- hebbende , welke hy, wegens de puntige Kelk-
•TüK. fchubben, Gefpitfte tytelt.

£hylZ!a. C34) Santorie met rappige Kelken; de Bladen

fch<-^^'°"'
eenigermaate Wollig , afioopende onver-

deddi de Wortelbladen Lieraclitig.

Een Steng van zes Voeten hoogte, dïb van

't midden tot den top met Bloemen bezet cii

door de afloopendc Bladfteclen gevleugeld is

,

onderfcheidt deeze Soort , welke bevoorens tot

het Zaagblad was betrokken. Ilct Blad , dac

Bauhinus van de Jacéa .Babylonica uitr den

Xuin van Cqntaren us hadt bekomen, was

een Elle lang ^ in 't midden meer dan een Fland-

palm breed , cn in den omtrek eenigermaate

gedoomd. De Bloemen van deeze Soort zyn

geel.

XXXV. (35^ Santorie met rappige Kelken en on

deelde efenrandige afioopende Bladen,

. Sp. Plant.

I altisfima.

>Iato folio. <



In de Levant en Siberië groeit deeze, die IV;

in de Tuinen vier Voeten hoog opfchict, heb-
^^^^/jf-'

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

Ie Blocnikoppen aan 't end , in verzilverde ge-^TUK*

fchubde Kelken. De Bladen zyn Lancetvormig

gelyk die van Weede, en als met Afch beftdo-

ven.

(36) Santon'e met rappige Kelken en Wollige .^^xxvt.^

Bladen; de Wortelhladen Lancetvormig ^ cot^J.TJ!^

de Stengbladen Findeelig : de Steng esn- ^^^^^m

De Hoofdjes als Pynappeltjes onderfcheiden

deeze , die ook geheel grys is > naauwlyks een

Voet hoog. Zy heeft de Kelkfchubben door-

fchyoend glanzig, de bovenften paarfchachtig,

en den Wortel Spoelvormig zware. Het Zaad-

pluis is, volgens Dillenius, gepluimd.

Natuurlyk komt zy by Montpellier , op Zan-

dige Steenige plaatfen , voor. Zy blyft over ,

gelyk de meeften van deezen Rang,

D. S T o E B ^, Met gepalmde Doorntjes aan

de Kelken.

(37) Santorie met Palmdoornige Kelken en af- xïxvii»

gegttlpte,

<}6) Centaurea Cal. fcarlofis , Fol. tomentoGs «cc. R.

Lugdi. 141. «. Upi. GooA» Münsp. 45 9. Jacéa monta-

na inc^ni Capiie Pini. C. B. Pin. 27i. MiLt. Dia, T. 15J.

Cbaroakon non aculeatus. Lob. II. p, 7.

07) a . P P nofis &c. Mmh.. 47«^a^

II. DUL. ZI*5tOZS,
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hopende Bladen , die op de kant Tanlig

vitgegulpt en Doornig zyn.

Hoofd-
stuk. Aan de Kusten der Middeilandfche Zee komt

^''%;'^"'ldceze voor, die ook grys is van Loof, hebben-

vtry. de de Wortelbladen gcfteeld , onverdeeld en

byna rond ; de volgende byna als die van den

Ganzendiftel uitgegulpt , en de bovenften Lan-

cetvormig; allèn hard. Wollig en met kleine,

doch niet ftekelige Döomtjes gewapend. De
Bloemkop is zonderling en zcerfraay: zo we-

gens zyne grootte en zwaarte, die fomtyds de

Steng neerdrukt, als wegens de Kleur der Bloe-

men , in 't midden witachtig en paarfch ge-

rand ; maar inzonderheid wegens de geele Doorn-

tjes, die den groenen Kelk verfieren (*>

ixxviii. C 38 ) Santorie met Palmdoornige Kelken en

^SidhT afioopende langwerpige Wollige Bladen^

Hakkelige. waar van de onderjlen Hoekig getand

zyn.
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In Spanje, Languedok en Provence, inzon- iv:

derheid omrtreeks de Stad A\x
,
groeic deeze^^^^^^*

Soort , welke TouRNEfOUT Spaanfclie Doorn Hooto-

noemde, met paarfche Bloemen en Suikerey-*''^"*^'

Bladen. \ Is een fraay Gewas, mee Stengen

van een EUe ,doch fomtyds maar een Voet hoog.

De Kelkfchubben zyn aan de tippen met negen

of meer Borftelige Doorntjes gepalmd.

(39) Santorie met Palmdoornige Kelken , en xxxix.

afioop&nde ongedoornde Bladen; de Wortel- ^^^'fnZ'^

bladen yïndeelig ; met de end - ^in grootst, B-oomiche.

(40) Santorie met Palmdoornige Kelken enEy- xl.

rond Lancetvormige gejtèelde getande Bla %iZ"*'
den. Rondkop.

pige.

(41) Santorie met Palmdoornige Kelken en xLr.

JAerachtig getande jtekelige , h-jna de Steng nikcndc.
omvattende Bladen : de Bloemen ongefieeld

aan 't end.

•Van

&1 fi C/iZ?. K.. Hl- N. zi. J,,cea Spinofa

Cretica. Zan. «i,'?- Hi- T. +1. Cyanus Emd* folio, Flore

(40) Centaurea Cal. Palm. Spin. Fol, ov«to • tanoeolatis

&c. H. aiff. 4*?. a. Lugdk. 140. N. II. Jacca Spharoce-
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IV. Van deeze groeit de eerfle omftreeks Rcmie

^^xY^ en verder in Campanie;de tweedein Barbarieen

Hoofd- Spanje , de derde misfchien in de Zuidelyke
STUK. deelen van Europa. Deeze laatfte is gebynaamd

«'^Sy. naar Franfclien Heer DANTYD'IsNAROi
^^'•y- door wien zy , onder den naam van Calcitrapoi-

deSf in Afbeelding is gebragt. Hy geeft 'er Bla-

den als van de Suikerey en paarfchachtige Bloe-

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

lyke Tuin der Geneeskunde te Parys , van Zaa-

den , die uit Holland overgezonden waren, ge-

teeld. Het hadt hurkende Stengetjes , van een

Voet of daaromtrent lang, vierkant en ruuw-

achtig ruig, zowel als de Bladen. LiNN^nus
vermoedt , dat het een Verfchcidenheid of bas-

terd Teelzel van de Bruine Santorie , hier voor

befchreeven, zy.

XLii. (4a) Santorie met Palmdoornige Kelken ; df.

j^lpirJiia^ Bladen afloopendeuitgehoektmet Doorntjes;
^Raapbia- W&rteModen Lierachtig.

Op Kandia is de Groeiplaats van deeze ,

die de Wortelbladen Lierachtig ; de Kelkfchüb-

ben met geele Doorens en de Bloemen paarfcb

heeft , met vyfdeelige Blommetjes geftraald,

C43)

K Ups. ft7a. R. Lugib. 141. Jacéa Cyanoides altera Alato

"Caulc. HSRM. Par. 189. T. 185. Jacéi pcregrina Napifolia



Syngenksiji
(43) Santorie met gepalmd driedoornige Kei- IV,

ken, en Lancetvormige getande Bladen,
^xX!*"^

Sommigen betrekken deezé ,
gelyk de vol-

gende Soorten , tot de Doorns of Diftelen. Hier xliit.

loepen de punten der Kelkfchubbcn in drie of ^l^^^
in vyf Doörncjes Uit. De Groeiplaats is in Ita- Rsuw*,

lie , in Portugal, als ook in Languedok enPro-

vence , alwaar die flag vaa Doornen overül

voortkomt op de Zaaylanden , en ook tot Haa-

gen dient, om dezeivén te befchutteni

E, Calcitrap;e. Met famengeftelde

Kelkdoorens,

(44) Santorie met dubheldoornige Kelken, dte xitv.

gewold en omwikkeld zy7i ; de Bladen half c'^f^
üjioafende met Doornige Tandjes, dV»

Dit zeer bekende Kruid wordt gez&gd na-

tüurlyk te groeijen op fommigen der Griekrchte

Eilanden en in Spanje. Lob el zegt, dat het

ook in *t hooge Gebergte van Provence, JUo-

tignoh genaamd , voortkome. Men noemt het

,

vol-

f43) Centaurea C il. Palmato - tiispinoGi 6cc. Goua«

Srcehe Squamis aperis &c. C. B. Pin aji' jicéi cum fpl-

ofu. Capitulis, purp. tcnaifolia. |. B. H!/l. lli, p. jj.

(44; Ctnt^eM CU dupl. Spinofii LanatU iaroliicrad» te-
7/^f. Med. 3 79. //. CHff. ,9J. »jo. Cnicus fylv. hir.

SiHoT f. Carduuj Benediaas. R. Lugdi. uc Carduus Be-

Ijcdiaui. CAM. Epit. S61. Lob. II. p. n.
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IV. volgens den Latynfchen naam, in *t Italiaanfch

^^XXL '
^^''^^ henedetto , in *t Franfch Chardon benit.

Hoofd- in 't Spaanfch Cardo Santo, in *t Engel fcii Bles-

«TUK. fed ThistU. Wy noemen 't ook Gezegende Dis-

^r^Ülwr gemecnlyk Cardebenedikt. Weiniti is 'er

vsry, aan gelegen , of het de Cnicus dan het Acanthion

der Ouden zy. Het heeft de Stengenen Bladen,

zo wel als de Koppen , gedoomd , en is over

't geheel zeer ruig in *t aantasten.

In bitterheid munt dit Kruid ,
gelyk bekend

I?, uit, en behoort onder de Middelen, die

de werking van de Maag en hec Gedarmte be-

vorderen , neemende ook de Slymige Verftop-

pingen weg. Het is bovendien Zvveetdryvende

CD de Koorts wordt 'er dikwils door verdree-

ven : maar gekookt, of ftcrk afgetrokken en warm
gebruikt, doet hec braakcn. Het Aftrekzei met

Wyn wordt beter dan de Alfte Wyn geacht.

Uitwendig dienc het Poeijer of Afkookzel tot

zuivering van vuile Zweeren en Bet-nbederf.

Zonderling is 't , dat door eenige Druppels

Geest van Zwavel de bitterheid daar van ver-

^wynt (*> De Emulfie der Zaaden is in Jich-

tige Ongemakken dikwils met goed gevolg ge-

bruikt , alzo zy de Uitwaafeming zeer bevor-

dert, en daarom wordt zy ook in de Fokjes eq

Mazelen , en andere Ziekten met üitflag, aan-

gepreezen (f).

(4J)

() RüTTY MéU. Med. p. 97.

(T) GtofïR. Mu, M*i. IIX. p. ^
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(4j) Santorie met dubbeldoornige Kelken die
^^^^^^

gewold zyn i de Bladen half afioopende ge-
"i^Xl,

heel en uitgehoekt; de Steng kinderende. Hoofde
STUK»

Deeze,uit Portugal afkomflig , heeft de Kop- xlv.

pen fterk gewold, en zeer lange Kelkdoorcen

gelyk de voorgaarde ; ook zyn de Bloemen woi^na-

geel. De onvolmaakte rand - Blommetjes vallen
''^^

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

Lancetvormig , aan de Steng gefnipperd , aan

de Takken Liniaal.

(46^ Santorie met dubbeldoornige eenigermaa' XLvr.

te Wollige Kelken; de Bladen ongejteeld , ,f^^^'^
Lancetvormig , effenrandig en getand : de

f^^^^^^^'
Steng kinderende.

Volgens den Heer Türra woont in Egyp»

te deeze Soort van Diftel , die een Stengetje

van een Voet lang, kinderend -Takkig en ver-

fpreid heeft , met overhoekfe ongedeelde Bla-

den , die tenigermaate ruuw zyn , de onderften

Vindeelip; , de middelden Lierachtig , de bo-

venden Lanct'tvormig : de Koppen ongedeeld

:

de Bloemen wit ; de Kelkfchubben met paar-

fche Doorntjes. Dus heeft men^e in de üpfal-

fche

C4O CentM*rea Cal. dupl. Spin. Lanatis Cec. H. Ufis. i?!^
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IV» fche Tuin, als een Jaarlykfe Zaayplant, ge-

Hoofd- Op deezen naam vind ik door Forskaohi
STUK. geene Soort van dit Geflagt , niettegenftaaade

xé^al^'y. verfcheide daar van, in Egypte, heeft waar-

Yfry. genomen. Die van Lippius en de Woldraagcn-

de, als ook de gene die thans volgt, kwamen

in de VVildernisfen by Kairo van zelf voort. Hy
vondt by Alexandrie , de Öngeftengde voor-

gemeld , en twee anderen , de eene Carduus , de

andere Miicronata door hem gcbynaamd

XLVII. (47) Santorie met byna dubbeldoornige onge-

Suurapa. Jieelde Kelken en Findeelige Liniaale ge-

lil*"*^**
tande Bladenz d9 Steng Haairig,

Niet alleen in de Zaaylanden omftrecks Mont-

pcllier, daar Link^us eerst de Groeiplaats

ftelde: niet alleen in Switzerland, Engeland en

de Zuidelyke dcelen van Europa ; maar ook in

Duitfchland en by ons in de Nederlanden , komt

op verfcheide plaatfen aan de Wegen, en aan

Pykeo , dit Gewas voor, dat men Sterrediftel

noemt,

(*y VId, Fhr. jSgypt. Arab. p. Iji , iji.

'

(47) Centaurta Cal. (ubauplicato . Spinolis fesfilibm &c.

GOBT. Eelz. 2ÏO. H. Ups. 173. OouAN Monsp. 400. Cent.

Cal. ,Subu)ato • Splnolis leslil.hus &c. H Cl\fj, Lugü.
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noemt , in 't Engel fch Star - Thijlle , in 'c IV.
^

Franfchl Chardon etiolé of Chausfetrappe, naar^^^^^

den Latynfchcn naam Calcitrapa^ welke vanaooFD-

het vertreeden deezes Kruids mee de Voeten af- •tuk.

leidelvk zou zyn (*). De Griekfchenaajn
, Hip- f;^f/jj*^

pophaijlon , zal 'er zekerlyk wegens de ftekelig-

hcid, die de Paarden in den Bek kwetst, aan

gegeven zyn. De Koppen zelfs zyn de Jaagers

en anderen , die door de VVildernisren gaan ,

zeer hinderlyk , doordien zy hun in de Beenen

lleeken , wanneer die niet met goede Laarzen

zyn voorzien.

In de Voortyd vertoont zigdit Kruid gantfch

niet Diftelachtig , als beftaande uit ruige Bla*

den , byna nis die der Klapp-r • Roozen : maar

in de Zomer fchiet het een Steng, van een

Voet tot een Elle hoog , die Haairig is , met
veele Takken , aan welken veele ongedeelde

Bloemkoppen grocijen, paarfch gedraaid. De
onderfte Schubben hebben ieder ten lange witte

Dooren , die met eenige paaren van kleine

Doorntjes is omringd : de bovenfte loopen ia

ccn klein Baardje uit. De rand -Blommetjes zyn

vierdeelig ; de middelden, op de Schyf, byna

tweekwabbig. De Stoel is met veel Pluis bezet,

doch het Zaad heeft 'er geen (f).

Het

{) Men moet hn wel ondeifcheiden van de wilde Rid-

deifpooren , die men CalcMtrippM nocnu: zie II. D, II,

ST. bl. 151.

XL DSIL. ZI, STUS,
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IV. Het uitgeperfte Sap van den Sterrediftel was ^

*XX?" 'vo^g^"^ Ouden , purgeerende, en dienftig

Hooen- tegCD AamborUigheid, Vallende Ziekte en Ze-

sTüK. nuwkwaalen, *t Geheele Kruid is bitter ea

^J^ellvy'.
^^"^^ ^" kragten den Gezegenden Diftcl naby,

very. De Bast des Wortels , tot een vierde Loots in

Water afgetrokken , werdt in Vrankryk aange-

merkt als een Middel tegen de Koorts en *i

Graveel. Het Zaad zet zo flerk af , dat het

fomtyds Bloed doet wateren , zo L o b e l fchryft,

In Brabant komt het ook fomtyds met witte

Bloemen voor (*).

C48) Santorie met byna óubheldsornige Kelken

en de Steng omvattende Bladen, die Lan-

cetvortnig, onverdeeld en Zaagtandig zyn,

(49) Santorie f»rt dübbeldoorrdge eenzaame KeU

km; de Takbladen afloipende, ongedoornd,

Lancetvormgf de IVortelbladen Lierachtig

g^fnipperd.

De

{*) LOBBI. l^ruidk. II. p. T4-

(48) CwM«rM Cal. fuWup'. Spin, Fol. amplexlcaulibui

GoiiAM Aïeusp. 46i.Card. Steü. Fol. integris ferratis. MaGM.

149) Centaurta Cal. dupl. ^pin. Solitarils &c. H. Cttff,

Vps. R. Luidh 140. GOUAN Momp. 460. GboN. OrienU

176. Carduus Srellntus luteus Foliis Cymi. C. B. Pin. 387.

Card. Steil, minor Apulus. Col. Eepbr. U p. 30. T- J».

Caid. Stdlatus. DOD. Pempt. ja. Cat^. SteU. firc St#Uati%.

«c Calcitiapa. Lob. Ic. II. p. u.

XLVIII.
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De bepaalingcn orderfcheiden genoegzaam IV.

ieeze iwee Soorten , die zeer naar den gewoo- xxi^'
oen Sterrediftci gclyken. De eerfte groeit om- Hoofd-

ftrecks MoDtpellier en in Paleftina
, zegt Li n.«t"«-

SMVs: welk laatfte misfch'en op den volgen-

dtn ziet, welken de fchrandere R a i' wol f,

zo wel als den gewoonen , by Aleppo aantref.

Men vindt denzelven ook in ItaÜe, Switzer-

land, ProvtDce cn verder in Vrankryk en En-

geland. De bcTiaaming van Spina SoIJtitialis

zou 'er aan gegeven zyn , cm dat hy in 't mid-

den van den Zomer bloeit ; doch dit heeft hy

rr>et vcele anderen , als ook met den gewoonen

Sierrediftel , waar mede hy fomtyds verward

wcrJc, gemeen. Daar ïs echter, zo in de Kleur

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

zing der Doornen , en inzonderheid in het Loof,

een aanmerkelyk verfchil.

fjo) Santoric met dubbeldmnige getropU end'

Kelken ; de Bladen afioopende , Lancetvor- MeUtenfis.

migf uitgehoekt en weerloos, Cche^^^^'

(51) Santcric mcf kanlhaairig gedoomde end-
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Kelken; de Bladen afioopende. Lierachtig
,^

ongedoornd en gryy*

(5a) Santorie met kanthaairige gedoomde KeU

ken ; de Bladen Lierachtig gevind en ef-
'* fenrandig . met de uiterfie Slip grootst*

''

(J3) Santorie met kanthaairige Jlap gedoomde

Kelken ; de Wortelbladen dubbeld Findet'

i lig j de Steng Spitshoekig,

(54) Santorie met kanthaairige gedmndeKeU
g* ken , de Bladen dubheld gevind, LiniaaU

De Bypaamen wyzen de voornaamfte Groei-

plaatfen van deeze aan, die allen echter, be-

halve de laatfte , ook in Languedok , by Mont-

pellier , voortkomen. De derde en vierde zyn

insgelyks in Spanje waargenomen : de laatfte

alleenlyk in Italië. Allen zyn zy tot de Jacéa

betrokken gcvvecsc, naar welke zy veel gely-

ken, komende daar in overeen, dat de Bladen

weerloos , de Koppen gedoomd zyn, üe vier

laaiden hebben de Bloemen gv?el,en zyn over-

bly.

f5i) Cmtaures Cal. Cil. Spin. Fol. Lyrato - Plnmtis «cc.

GouAN MttHip. 4<ïi- R.» Lugdb. 141 N. 17 jacéa lavis ma-

xima Centaufoides Apula. COt- Ecphr. i. T, js.

461. Jacéa lutea Cap. Spinofo. C. B. Pin. 271. jacca liztcc

yiore. Cuis. H,Jl. II. p. s.

. COL. Ecpbr. 1. T. is.
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bïyvende Planten. De allerlaatfte hééft de Kelk- IV.

Ichubben op de kant bruin gehaaird en uit- ^'^jj****

looperde in een enkelde üappe üooren, kor-ffooro-

ter dan de Schubben zelve , waar van de*^"^«

binnenllen rappig zyn,
frtfiTJ^a,

F* Crocodiï.01 DEA. Met enkelde Kelk-

doorens.

De naam van dcezen Rang is van Vail-
LA N T ontleend , die. twee Soorten , daar m
voorjcomende , Crocodilium hacltgetyteld,omdat

derzelver Kelk met Steekende Doornen is ge-

Wdpend. Dit zou d-u ook op die van den voor-

gaanden Rang toepasfelyk zyn. P l i n i o s maakt

van een Crocodilium gewag , dat D i o s c o r i-

DEs hadt V'jorgefteld , die 'er zeker] yk een

fteekende Doorn door verftaan heefr. T a b e r-

N E M O N T neemt 'er den Zwarten Cbamaleon

voor , dien men in 't Hoogduitfch WelfchtHjlel

noemt

CjS) Santorie met geheel eenvoudig geéfiorndt lv.

Kelken f twee Tanden tegen elkander ov^rj^'^'^l*

de Bladen Lancetvormig , onverdeeld ^ of-spctd^r.

kopende»

(jjj Cmtauria Cal. Cmpilcisfimc Spinofis i

,V. p. ^9^,

i> s
tl. D^L, 21, SXUK^ .



58 Samenteelige Kruiden.

IV. In Paleftina ram Hassf.lquist deeze

^^xxa!"
waar, die de Steng omtrent een Voet hoog hadt,

looFD met korte ïnkken ; aan 't end eenzaama Bloe-

ruK, nien. De Stekels eens zo lang als de Kelken

,

7^e"iwj-ë^*^^ en in 't miHden twee t<leine Doorntjes

"f- tegen over elkander: dc Bloemen geel, van

grootte als de Kelk, gelyk gedraald. De on*

derde Bladen zyn Lierachtig ingefneedcn.

Lvi. (5^) Santoric, de Kelken glad hebbende ^ met

^ah^Mtica
uitjleekend ,

byna Doornig , Borfiel-

sa^manti. tje ; óe Bladen Lierachtig gefchaard ,

Zaagtandig.

Decze kwam Clusius overvloedig om-

llreeks de Stad SaJamanca, in Spanje, aan de

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

Europa. De bovenile Stengbladcn zyn Lan*

cetvorraig , ïï:et Doorntjes getand ; doch de

Kelken hebben maar zeer kleine Borftelige

Doorntjes , aan 'tend derpaarfch getipte Schub-

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

van een EUe of raeer hoogte.

07) San-

0«) Ctntaurti^ Cal. Scfuia fü!,rpinos3 cxfente glabiis

&c H. Cüff. 4i«. R. Lugdé. 133, N. 3. GOUAN Mtmp,

•aginufis. C. D. F:n. 271. AlORIg. 111. S. 7. T. 26. f.

14. stoebe Salmantica, prior. CLU». Kiji. U. p. 9, HtfpoK.

1». p. iêO.



(57 ^ Santoric met de Kelken Borjleliggedóornd; IV.

de Bladen afioopende^ onverdeeld en Zaag- ^''^^^^

tandig tnet hmens. Hoow
STUK,

(f8) Santorie met die Kelken geheel eenvoudif^ lvu.

gedoomd ; de onderjle Bladen Vindeelig , Cichorace*.

de bovenjlen Lancetvirmig; de ^^''^''^ii^f-^eï'bt*

len zeer lang, .

QS9) vSantorie met de Kelken Borjlelig ^«.^r.edoou>

doornd; de Bladen Lancetvormig gejteaU

;

aan den voet getand,
v«Sid

*'

Geen onaartige Bloemplanten zyn dccze

,

waar van de eerfte op den Berg yirgtmiera, een

der Alpen , aan de Grenzen van Dauphiné en

Savoije, gevonden is; de tweede in Spanje; de

derde in deZuidelyke deelenvan Europa groeit,

üeeze laatftc heefteen groote Goudgeele Bloem.

Indien de tweede de Koornbloemachtige van D o-

D O N é ü s is d in moet zy ook de Groote Jacia

van LoBEL zyn, welke de Bloem paarfchach-

tig met geel gemengeld heeft ; de eerfte , met

Ci-

f,7) C^taurea Cal. Sa.ceo- Spnof.s &c. J3cc.i Fol. Ci-

chorei, alata, Fl. purpure>. Tiu.. Pis, Z^. T. 27.

Ctntaurta Cal. G npli. isliine Spin. Sec. A, Lu^A.

14!. N. ig. ]icé» Cyanoides echinato Ca.'wtc. C. B. Pin,

a-i. Cyanoidei floi. DoD. Pempt. xsu Jacéa mijo;. Lo».
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ÏV. Cichoreyachtige Bladen , gelyk dc voorgaan-

HOOFD-
•TUK. (öo) Santorie nut de Kelken byna wmlooT ,

LX- eenigermaate gehaard ^ ^(Jlraald; de Bid'

den nndtelig,

Geftiaal'

öe. In Siberië groeit deeze Soort , die naar het

Xeranthemum veel gelykt, en daar van denby-

naain heeft.

Lxr. C'^O S&mnrk met de Kelken Borftelig gedoomd

i

'^N'Mkt"'
^* ^^^^^^^ onverdeeld, de bövenjlen eem-

/tcngige. gennaate getand: de Steng byna naakt,

ecnhkemig en eenvoudig.

Een zonderlinge figuur maakt dceze onderdo

Soorten van dit Geflagt : 7.0 door haare rond-

achtige , onverdeelde , gladde VVortelbladen ,

als door haar Stengetje , dat byna ongebladerd

is , van een tct twee Voeten hcog. De Kelken

hebben flegts puntige Schubben. Zy groeit in

Italië en Provence op dc Gebergten.

LXii. (62) Santorie viet rappige Kelken ,
geheel
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eenvoudig gedoomd-^ de Bladen ^^iideelig IV,

tffmrandig; de uiterjlt SUp grooter en ge. ^yj^^»^'

tand Jiebbtnde, Hoori><
* STUK.

f03) Saotorie met de Kelken geJieel eenvoudig Lx;ir.

gedoomd ; di Bladen Tandsifrys* gevind

en ruig : zonder Steng, ^zcet
'

Sterk gcdoornd zyn , wederom , de Koppen

van decic , waar van dc ecrftc in Syrie, dc

andere in Egypte groeijen zou. Vaillant
heeft , om die reden , daar van zyn Gcüagt van

Crocodiliu-n gevormd, als ri^-r-zd DerinJ-

Blommctjes hebben ly n-i n

de iwceflagtigcn , op de Sc

f64) Santorie met dc Kei .

^^^^^
doornd; de Bladen Lanc^y^r-.:.^ ..n n- ^'^v'^**

deeld y Zaagtandig eenigermaate gedoor?ii,

DoordeonvTugtbaare Straa'blommetjes wordt

dceze onderfchciden van den Tangerfen ca

blaauwblnemigeo Carthamus , hier voor be-

fchreeven. De Hoofdjes gelyken naar die van

den

Toilis. Vaill. Mem. i n. Cy^nas piup. Cipite Spiaoü

. niJrgine spino^ïj &c. Cpnut Fol. tf*
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IV. den Gezegenden Diftel, zo wel ais het Loof en
Afdeel, de gebeele Geitalte zegt H e r m a N n u s , die

Hoofd- L-eidfche Akademie./iuin, van Mo-
STOK- Risow hadt bekomen.

' Lxv. SamoriQ met de Kelken Borjlelig gedoomd,

cXaTtls.
Bladen afloopende, uitgehoekt, van on-

Mdkdis- deren Wollig , met Doorntjes*
telige.

Naar den Melkdiftel gelykt deczezeer, die

in de Zuidelyke deelen van Europa, als ook op

Eilarden in de Middellandfche Zee groeit. VoU

gens de Waarneeming van den Ridder is de Kelk

weinig ruig ; de Stoel Haairia^, het Zaadpluis

gepluimd ; de Zaaden glad. De Straalkrans

weinig boven de Schyf verheven , heilaat ^it

onvolmaakte byna gelyk verdeelde Blommetjes,

met vyf fmalle Slippen. De Plant heeft de Ge-

ftalte van een Doorn of Diftel, maar wordt

,

wegens de gezegde rand - Blommetjes , hier be-

trokken. Somtyds komt zy roet wit gevlakte

«

fomtyds met ongevlakte Bladen voor en blyft,

gelyk de voorige , *s Winters over.

Zie daar de laatst opgegevene Sf^ort van dit

verdrietelyke Geflagc , *t welk , volgens de

fchikking van den Heer L i nn us, byna zo

veele Soorten bevat , als één der groot ftcn in

hec

(6s) CeKtaurea CA. Setaceo - Spirioils //. Clif. 4*4.

IL. iMgih. .41. N. aj. Goü^M Mfn^p. 461. CaiduHS tptn.

qap. mmoie. C. B- Fin. j8z. Card. q^la^ite». J. B. Hifin

m p. f+. H Car4. Cr«r. upn «anlatus , Caul« MUft
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het Ryk def Planten (). In Oostiodie even- IV.

wel , is bet irfèt, in dc WestinJiën naauwlyks, ^'xiu^'
maar in Noord^ mcrika en de Noordelyke dee- f3oo»D-

ka van Afie qic*r bekend; gelyk ook in Egyp-^'^"'^'
.

te cn Aral>ie, De meeften vallen in de Zuióely- fru/irZ'i,

kcdeelen van Europa. Onder dcJKaapfen vind

ik , door den Hoogieeraar N. L. B u 1 m a n-

Nus, vier Soorten opgetekend : dc Gezegende

hijldy naamelyk, dc Bergse ^ onze vccrtierdc

Soort i ccne Welriekende van B r ey n, moa^-

lyk tot dc tweede Soort behooreade, en eene

Gryze, d c dc Kelken ook ongedoornd, de Bla-

den langwerpig getand en Wollig , de Steiig

Heeftcris; hccfc (f).

Ik gaa over to: den

Vierden Rant.

NoodzMklyke Veelwyverj,

Gelyk het genoemd wordt , wanneer de twee-

flagtige middel - Blommetjes geen Stempel heb-

ben , en derhalve onvrugtbaar zyn ; maar de

Vrou-

(*) Oe Li:htni alleen u'tgeronderd , wiir »an 'er orer de

don Riddei , miar vyftien Geflagtca voor , die om en by of in

vjfüg t>^an«ti i w^jh. Cww/tF»..* , Htd /itrmm^ Gn*ph».
Hum , Mimtf* ca Futux : vkr w ia de z-nfg Saacte*: 'te

6»: benevcni het tegen wootd<g«,

Für. Csp. Prodr, zu



Samenteblige Kruiorct^

IV. Vrouwelyken in den omtrek bevrugten , zo dat

^
xxi!^'

2aad voortbrengen. Het cerfte voert

Hoofd- den naam van
STVK. C
N^taak- MiLLERlA.
^yvery,

j^jj. Qgflggt ^ ter eerc van den fchranderen

M i L L E R , Opziender van den Tuin van Ghel-

fea, by Londen, die de Kruidkunde der Ame-

rikaanfche Planten zeer bevorderd heeft > be»

noemd , heeft de volgende Kenmerken.

Geen Stoel, geen Zaadpluis: een driekleppi-

ge Kelk: de Scraalkrans gehalveerd.

Het bevat deeze twee Westindifche Soorten.

I. (i) MHleria met Hartvormige Bladen en ge-

//i/ifHa gaffelde Bloemjieelen,

'vymom- Te Panama en Vera Cruz groeit deeze , eed
"•'se- jaarlykfe Zaayplant, met de Steng dikwils van

eens Menfcheu hoogte , geheel eenvoudig

,

tegtopftaande , vierhoekig , glad i de Bladen

gepaard , Hartvormig jgcfpitic , gefteeld , Zaag»

tandig ruuw; de Bloem^teelen uit de Oxelen en

aan den Top, gegaffeld, met een kleintje, dat

eenbloemig i5?,in 't midden. De Kelk heeft drie

Schubben, waar van de eene, na het bloeijen,
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de anderen omhelst, en dus een Doosje raaaJct IV»

voor het Za;^d Dikwils komen 'er vier twee- 'xiu^*

ilagdgc gcc't 'ibmraetjes in 't midden voofj^^Ioo^ö'

die een enkeici! Scyl , zonder Stempel,
p^iy^l^;^

ben, en één Vrouwelyk Blommetje, met een Jcis/ariX

tweedeeligen Stempel. Dit Blommetje is in drieën

gedeeld , en brengt een enkeld rondachtig Zaad

voort , terwyl de anderen misdraagen of on-

vrugtbaar zyn.

(i) MiHeria met Ryronde Bladen en geheel

enkelde Bloemfteelen. hyiola?*

Uit da Baay van Kampêche was deeze af- biommigi

jvomüig , ook een Jaarlykfe Plant , door den

JRiddcr zelf uit den CiiiFürdcn Tuin in Afbeel-

ding gebragt. De Steng van deeze is maar één

öf twee Voeten hoog, Haairig, in vyf Leedjes

verdeeld. Zy fchiet Takken tegenover elkander,

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

hebben van Kelken, in Bladerige Kroontjes ge-

vat , allen Haairig , rauw ; Zaagswyze getande

Uit de mikken komen , hier ea daar , kleiner

Bloemftcel.-n, met dcrgelykc Kroontjes , voort;

ieder uit twintig en meer Bloemen beftaande

.

die elk een eigen Steeltje hebben. De Bloemt

beftaatuit twee twecflagcigc middel -Blprnme'

(i) MilUrU Fol. Ovatls, PeduncuHs fïmpllcitfimis.

U. DEIL. XI. STOK,



6(3 Samenteelige Kruids.^.

IV. tjes , die mjsdraagen , en één Vrouwelyk , dac

^"^xxk"
^^"^ voortbrengt , 'c welk ook tu>sfchen de

Hoofd* Kelkblaadjes is beflooten. De. Heer M a « tin
sTüK. heeft deeze beide Planten in PÏaat uitgegeven.

B A L T I M O R A.

De byzondere Kenmerken zyn: een K?iffige

Stoel , geen Zaadpluis ; een Cylindrifche veef-

bladige-Kelk ; een vyfbloemige Straalkrans.

Dit Gellagt h -eft zynen naam van de Stad

Bdtimore , in Maryland , by welke het groei-

jende is gevonden. De eenigfte Soort , naame-

^J:„,Jy^y van hetzelve fi), die veel gclykt iia.-:r

refïa, Millcriaas , doch zig door het gemelde genoeg-
Stokkige.

onderfcheidt. Van de Engelfche Kolonis-

ten wordt het Stickwted, dat is Stokkruid ge-

heten , zegt Pluken et; waarfchynlyk om
dat de Stcngén tot Wandelftokken gebruikbaar

zyn , of om dat het Stokkig groeit. De Steng

vras in de Upfalfche Tuin, maar twee Voeten

hoog, vierhoekig, aan de zyden diep gefleufd,

met korte zytakjes; de Bladen gepaard, ge-

fteeld, Eyrond gefpitst , Zaagtandig, fyn ge-

haaird. Aan 't end draagt het kleine Tuiltjes van

geele Bloempjes en gclykt veel naar het Kruid,

dat men Bidcns noemt.

Winatis ficc. fn;». Mant. ^6. T. 3*». f. 3.
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Of wegens het Loof, dan wegens de ma- hw?».
cier van groeijing en Geftalte zy , dat onze stus.

Ridder den naam van Silphium, in 'c Giiekfch ''«^k^*»»

Silphion, waar mede de Ouden het Laferkruid

,

welk tot de Knoootjesdraagtode be'ioort*, be- * zie

doeld hebben , hier tot een Geflagtnaam voor sx. bi^só»'

eeoige Noord - Anierikaanfche Kruiden gebruike,

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

Kroonsw^'ze Zonnebloeaipjei draagt , Zonnt*

kroon hcctcn. Hy bepaalt hetzelve , als den

Stoei Kaffig hebbende : het Zaadkuifje uitgerand-

tweehoornig ; den Kelk fuuw. Het bevat df

zeven volgende Soorten.

( I ) Zocnckroon met de Bladen overhoeks ,
silpi>»m

Vinswyze uitgefneedsn, laemiatuK,

In Noord - Amerika aan den Misfifippi Stroom

groeit d;c aartige Gewas, dat men ia de Upfal-

fche Akade.nie - Tuin , als een overblyvende

riant, in open Grond
,
gehad en gehouden heeft,

bloeijende jaarlyk's in de Herfst, doch geen ryp

Zaad gccvcnde. Het is een der hoogst opfchie-

tendc van alle bekende Kruiden 5 hoedanig de
mccften aan die Rivier zyn. Het maakt, naa«

mejyfe, een Steng van wel tien of twaalf Voe-

ptnnïto- finuatls. Syji.

Va"
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IV, ten hoogte, een Duim dik, onder glad, bovefl

^'xxf ^""'^ ^" Haairig : met Bladen overhoeks , die

Hoofd gedeeld zyn , twee Voeten lang , één Voet
STUK. breed, en zodanig verdeeld of gefnipperd, dat

^kfPeet'^y veel naar die van 't Laferkruid gelyfcen. De-
-jjyvtry. jjelvcn zyn ook ruuw en zwaar G;eril>d , de bo*

venltcn aan de kanten paarfchachtig. Am 't end

der Takjes en aan den Top , komen Bloemen

,

wier Kelk beftaat uit ftekelige Schubben, die

in Doorens uitloopen , van vyftien tot twintig

in getal. Dertig Straa'blommet jcs , van de zelf-

de langte , . hebben een gevorkten Styl en zyn

geel , zo wel als de Schyfblommetjes , wier

Styl enkeld is, de Meelknopjcs zwart. De eer-

ften brengen Eyronde Zaaden voort , met twee

Baardjes. De Reuk zweemt naar dien derZaay-

Zonneblocmen zeer,

(2] Zonnefcroon met gepaarde driekantige ,

gejieelde, donhoarde Bladen , en een vier»

hsekige gladde Steng.

Deeze Soort , ook van de M^fifippi afkora-

ftig , bevondt zig in de Koninglyke Tuin tc

Montpellier in Languedok. Zy heeft de Steng

meer dan eens Mans hoogte , roodachtig ; de

Wortelbladen lang gefteeld, de Scengbiaden als

gezrgd is ; een ftompen ruuwen Kelk en wel

vierentwintig Straalblommetjes , die geel zyn.

(•) Silphmm m. oppodtls deho/dibus &c. Silphium FcU
Rad. Cordato-ovatis fitc. GoüAN Mtnsp, ¥1.
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langer dan de Eloemftcelen , zo Gouan aan- IV.

tekent.
A?/,!

HOOFI
(S) Zonnekroon met gepaarde ongejlaelde door- trvK,

boorde Bladen ^ en eene rond£ ruinve Steng, lu.

In Amerika is ook de Groeiplaats van deeze,"5'*j^g'

die mede een Steng van vyf of zes Voeten 8egioei<

heeft, een Duimdik, regtopftannde , met Bla-

den van een Span , die door fimcngroeijing zig

als doorboord vcrcooncn en fcheppende om de

Steng liaan , gelyk in de Vollers Kaarden. Aan
't end komt een Pluim van gegaffelde Bloem*

lleelen , ieder met ééne Bloem , wier Kelk uit

Eyronde Schubben , die aan 't end omgeboo-

gen zyn , beftaat, zynde geel ge(tra-jld.

(4) Zonnekroon met onverdeelde ^ ons^efieelde

gepaarde Bladen ^ de on erjlen ovtrhoeks. nutjm

Van deeze maakte onze L i n n ^, u s , in de

befchryving der Planten van den Cliffvjrtfchen

Tuin , allereerst zyn Grfligt van Süphium ;

daar vcrvoli^ens de andere Soorten bygekomen

zyn. Zy verdient te rcf^t den naam van Zonne.

kroon, gelyk uit de Afbtielding van Dille-
N i u s blykt, die het Kruid Ajieriscus noemde,

met

(3) Sliphium rol. oppofim fesfilif^u! &c. Mant. 574.



SAMïNtÈELIGE KrüIöEW,

fV. met Bladeo cn gedaaöte der Zonnebloemen,

Xxu Ridder merkt aan , dat het in de figuur

Hoofd- van 't Zaad en den Kaffigen Stoel met dezel-
«Tuït.

j^Qg , f^rooke. Het grneic in

ijï'ïï/-" Karolina en Virginie, hebbende de Steng onge^
^ayvery. ^gj^ een ÈUc lioog , en Bloemen 5 wier Kelk

uit verfcheide ryën van Schubben beftaac, met

een Krans van breede StraalSlomn>etjes , lang

oitfteekende , en aan 't end driepuntig , doch

weinig io getal : zo dat de Bloem meer naar

die van de Coreopfis gelykc , dan naar de Zon-

nebloemen. De middelblommetjes zyn paarfch,

de randblorametjes geel van Kleur en welrie-

kende.

V. (5) Zonnekroon met gepaarde y gefleelde,

SofiÜ&Z Lancetvormige , fpiis Zaagtandige Bladen.

des.

©licpnntis. ^6) Zonnf kroon met drievoudige Bladen,

tTm^'^'"' ^7) Zonnekroon met gepaarde ongefieelde mg-
Driebiadig, vormige Bladen,

D'rie-
Silpbium Fol. oppofitis

kwabbig, ferratis. a. Silph. Fol. oppofiti;

(6) SiljibiuM fol lernti. R.

f. ^^3Xtmh a(i fol. alas. Mokjs

Ct; Sllpblu

Acad. IV. p
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Van deeze drie groeit de laatfte in de West- IV.

indien , de twee anderen in Virginie. De eer-

üe heeft Bladen als de Goiidroede en in de Hoofd-*

omtrek maar zeven of agt Straalblommetjes ;
s"^"*^-

de tweede heeft drie of vier Bladen by ^fjJ^T^

der aan de Knietjes van de Steng, driehoekig

of in 'c kruis geplaatst (*) ; de derde hcefc

Vleezige driekwabbige Bladen en ccnzaame O-

xclblocm^n. In ailtn zyn deze'vcn geel, enm
de laatfte, die klein is en op MoerasHge plaat-

fen vocfkomt, welriekende.
^

P O L Y M N I A. Taarlkriog.

De naam van eene der Zanggodinnen is door

L 1 N N A ü s , zeer grappig , aan dit Gefl^gt

gegeven, 't welk ik wegens dc ronde Zaadjes,

die aan den omtrek als in een llün^ gepl;nt$t

Eyn , zo dat zy als een K-ttingjc van Ko^1alett

of Paarlcn verroonen, Paarlkring noem (f)-

De opgegevenc Kenmerken zyn : een Kaffige

Stoel, geen Zaadkuifje: de buitenftcKeikvier-

of vyfbladig, de binnenfte van tien holle Blaad-

jes

(•) Vïn dit SUphSum heeft de Heer Doktot Bkbkhev de

Vrugttmnkende dee!cn der BloemcH zeet uitvoetig , in de

«Jmien eerfte Figuuten op de Victde Plaat ran zyns meet-

r aa s sangchaalde uitnauatcnde Disfertatie , de StruHurM

II. DEEL. XI. STCK,
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IV. jes gemaakt. Het bevat da vier volgende

^'llfy Kruiden.

Irvrr Paarlkring rrnt overhoekfe gefchaard Piek-

u vomige Bladen»
FolymnU

^T^i^^"* In de Bosfchen van Kanada, by de Wilden,
daafcii. op een laagen vetten Grond ,

groeit deeze »

die d? Steng vyf of zes Voeten hoog, doch

maar een Ganzen - Schaft dik heeft , met de

Takken overhoeks, en Haairig, zó wel als de

Rib der Bladen , welke naar den Ganzen-

Diltel geJyken , zynde aangenaam van Reuk.

Aan *t end der Takjes draagt het Bloemen ,

byna als die van *t Kruid dac men Bidens

TT. (2) Paarlkring met gepaarde Bladen , die ge-

^uM-'*' fchaard Piekvormig zyn.

In Virginie groeit deeze, die Chryfanth , met

Bladen van den Orientaallchcn P! lanb- om, is

genoemd gewet sc doorA'ÏOR ison. Zyne door

den Ridder aangehaalde Afbeelding verfcnilt vry

veel

(i) Pelymfna Fol. altern. Haffato - Cnuatis. SyA- l^at,X\U

(») PolymnLt Fol. oppof. HaÖato - fnunn. FABR. f/fM-

p 14?. Ofteofpermum Kol, oppoiitis pilmr.tis. //. Ciiff'. 4i4'

ü. Ups. 2-4. GKON. r,rj 13;. Chryfinth. angulofis Plata-

UI. i. 6. 7. f, 5.^. Corona Solls Aiboro Fdio latiffimo

Flatam. BoxBH. Lugdb, t. p. lo}.
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veel van die van Plukf.net, daar de Bla- IV.

den meer naar die van den Westindifchen Pla-^'xxf.^*

tanus Relykcn, Deeze verbeeldt zig, cf het de Hoofd.

Vierzydige Mexikaanfche Plant van H e r n a n-*"^"^'

DEz /yn mogte, dusgenaamd omdat de Sieag^^^f^j^'^

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

naam Uvedalia , misfchien van 't VVyngaard-

achtig Loof ontleend, heeft Petiver ver-

zonnen.

'c Is een Plant van drie Ellen hoogte, vol-

gens den eerstgemelden , met geflreepte Sten-

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

noemt , heeft de Bloemen in de Helmftadfche

Tuin naauwkeurig onderzogt , en zegt , dat,

behalve den gemeenen Kelk , uit hoUc groene

Blaadjes beftaande, noch ieder Blommetje ge-

vat is in een Geutswys* Blaadje. Misfchien zul-

len die dc Kafjes zyn. Hy bevondt elf Tong-
blommetjes aan den rand,, dri tandig en Goud-
kleurig , met een tweedeeligen Styl of Stem-

pel , zittende op een rond wit bard Vrugtbe-

ginz.cl. De middelblommctjcs , in v>f Slippen

verdeeld, geel van Kkur, hadden donkerbrui-

ne Meelknopjes, aan 't end geel, boven uit-

fteekende, doch bragtengeen goed Zaad voort

;

't welk eigen is aan dee^en Rang.

(3) PasT^lkT'm^ met gepaarde ^ Spatelachtige ^
^m.

eenigermaate getande Bladen. We u^Jm-

(3) Pohmnia Fol. oppofitis

]

II. Dat, XL stotu

iriétboe-
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IV. Wegens de vierhoekige Kdken kreeg dit

"^xTi*^^
Kruid, dat ook ia Virginie voorkomt ^ by Dil-

HooFD- LENius deo naam van Tutragonotheca , vvclkGe-
«luK, fjagt LiNN^us vernietigd beeft , door de

^-J^''/^*^*'
eenigfte Soort, die Zonnebïoemachtig gebymamd

wjvery. was, hicr t'huis tc brengen. Naar de grootftc

Soort van Dgronicum gelykt het Loof zeer.

Het bereikt niet meer dan één of twee Voeten

hoogte. De rand - Blommetjes , niet boven de

twaalf in getal, zyn diep in dritêo gedeeld , ea

breögen ccn Eyrond Zaad voort. Clavton
noemt dit Kruid Zonnebloem met groote ftyve,

onverdeelde Bladen tegen elkander over en

groote geele Bloemen, wier Sch>f door de

rypheid zwart wordt , den Kelk met vier ge-

zwollen Blaadjes omringd en eencn dikken rui-

kenden Wortel hebbende. Dc Engtlfchen Doe-

men het, volgens MiTCHELL, Meloen -Jp'

pel- Bloem y in Virginic

lY. (43 Paarlkring viet Lancetvormige Bladen en
Pcivnnsa Heejlerige Steng.

zaiijf In de Bosfchen by Karthageua in de West-

indiën, vondt de fcbrandere Heer JacquiN
dit Kruid, dat zyn Ed., ler cere van den Je-

nafchen Geneesheer Wedeliüs, dus be«

3. i\ j«5.G*ON.

Caulc TtüücoCo» Mant.



noemde. Het was Heefterig, klimmende, met IV.

Houtige , ronde , gearmde Ranken ; de Bladen ^^^^^^

fpits Eyrond ,
Zaagtandig , wederzyds ruuw Hoofd-

hebbendc : de Bloemen eenzaam , byna ende-'*''"^'

Hogs, geel van Kleur, omtrent een üuim breed.
^^/^J^^^

Diep uitgerand zyn de Blaadjes der Blomme-

tjes aan den omtrek ; iets byzonders in deeze

Soort ; zo wel als^een Zaadkuifje van omtrenc

tien Tardjes , dat dezelve van dc voorgaande

onderfcheidt , hoewel zy ook den Kelk vierbla-

dig heeft. Dewyl de middel - Blommetjes zo wel

Zaad voortbrengen als de anderen , fchynt zy

eer tot de Overtollige Veelwyvery te behoorcn.

Chrysogondm. Goudhoek.

Een Ksffigen Stoel , een drietandig éónbla-

dig Zaadkuifje, een vyfbladigen Kelk , heeft dit

Geflagr, welks Zaaden , ieder, mcc een vier-

bladig Kelk].- omkleed zyn.

De eeniglte S yottQi), ook in Virginie groei- r.

jent'e , wordt Pluizige Virginifche Chr^anih^^^^{^^
met een geele Schyf , door vyf Bloeniblaadjt^

verfierd, van Plukh N e r ge'^eteo. Het heeft „iuL?''

zagte , van onderen gry/e
,

lang geftcelde ,

Zaagtandige Bladen , die Pluizig ruig zyn , zo

wel als de Steng. Het heeft de Schyf omringd

II. DEIL. XI. STUK,
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IV. met vyf Tongblommetjes , die vry breed zyn

xn^'^^ rond gepunt, waar op een Eyrond langwer-

HooFD- pig platachtig Zaad volgt , met een Kroontje
STUK.

^
gezegd is. De Schyfblommetjes misdraagen,

ï^ke ^S-'gelyk tot deezen Rang behoort.

M E L A M P O D I U M. GcitCDpOOt.

Dit Geflagt , welks Zaadjes een gefplceten

Kuifje hebben , dat in zekere plaatzing een

Geitenpoot vertoont , heeft een vyfbladigen

Kelk en een Kaffigcn Kc^elachtigen Sioel. Het

begrypt deeze twee Westindifche Kruiden.

1, (l) Geitenpoot TO^ï een opgeregte Steng en by-

i'umAmi ^'^ Liniaale wederzyds éêntandige Bladen,

^'*T^t\. Te Vera Cruz groeit deeze , een Kruid dat
kaanfch.

g^^^^ .^^ L^écn verdeeld cn Maairig heeft ,

de Bladen van boven met wkte Stippen be-

fprengd, van onderen Wollig grys. Uit ieder

Oxel komt een enkele Tak voort , en aan 't

end dc-r Srcng een Draa^iachtige BloemfleeJ ,

met cene geheel geelc Bloem , waar op Zaad

volgt , met een Kroontje , als gezegd is.

(2) Geitenpoot met een leggende Steng en

^uftraie, Eyronde Zaagtandige Bladen*

(ï) Mclar>pcdium Caule eredio &cc. Syjf. Nat. XII. Gen.

9%9. yig. XIU. p 6J». Mdampodiiuii, H. ilijf. 42». Cahha

Caule decumbente , fol. ovatis ferratf;.

> &C. LQEVJL, lu .



De voorgaande hadt Linn^üs naar een IV.

drooge Plant, door Miller zyn Ed. tocge- Jff/^

zonden , b^fchreeven, doch dceze hadt hy niet Hoofd,

gezien. Dc vlycigc Loef li ng heeft dezelve*"^"**

in Cumana ,
op den Oosthoek van Zuid - Ame-

rika , waargenomen. Het is maar een Kruidje

met Stengecjes van een Span , naar alle zyden

verfpreid, aau 't end vyfbladige Kelken hebben-

de, mee rand -Blommetjes die zeer üm\ /yn,

geel van Kleur, zo wel als de gehccle Bloem.

Het Zaad dcrzelven is langwerpig, gefleufd en

bezet met Haakige Haairtjcs , van vyf tot agt

in getal. Mannelyke Blommetjes, opdeSchyf,

komen 'er ook maar weinigen voor.

Calkndüla. GouJsbloem.

Een raakte Stoel onderfcheidt dit Geflagc ,

dat in 't geheel geen Zaadkuifje of Pluis heeft,

en een gelyken veelbladigen Kelk
,
op de Schyf

Vliezige Zaaden. Het bevat de agt volgende

Soorten.

(O Goudsbloem met Sclmitachtige gedoomde i«

om yelromde Zaaien-, de biiUmjten regtuit- ^t^^fiu
gejlreku ^vüdc/

(i) Gouds-

(I) CakrJula Sem. Cymbifotmibas muticatis »c. Sy/l.

Nat. Xr. Gen. s*o. T^fg. X.H. p. tfS8. Fl, Suee. 711,777.

Caltha Arvcnfi». C. B. P.n. 17,. Cal.ha minfmt.J. B. lUjl,

JU. p. loj. calend AtvcnHs. Tab. /f, 3is*

lU DW.. ZI» iTUS«
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ÏV. (a) Goudsbloem met Schuitachtige gedoorndt
Afdeel. Zaaden, die allen krm zyn.

STUK. Dit zeer bekende Kruid , dat meD io 't Franfch

11.^^ Souci , in 't Engelfch Marygold , in 't Hcog*

(^iTrJii^^d^it^ch Ringelblumen noemc , komt met een

T*"»"^menigte van Verfclieidenheden en veranderingen

voor. Zulks betreft niet alleen de Kleur, die

bleek , Citroen of hoog geel, en fomtyds ge-

mengeld is ; maar ook , dat het geteeld wordt

met omgeboogene , mee menigvuldige en mcc

kinderende Bloemen. Bovendien is in de Gouds-

bloemen opmerkelyk , dat zy *s morgens laac

open gaan , en *s namiJdags vroeg v/eder flui-

ten. De raare verfieren de Bloemtuinen , maar

de gemeeoe, inzonderheid die Saffraangeel zyn,

vindc men dikwils by de Boeren Wooningen

,

ten platten Lande , alwaar men de Bloemen ge-

bruikt om een hooger Kleur te geeven aan de

Boter. Zy hebben een niet zeer aangenaamen

Reuk, de Smaak is zoetachtig en vervolgens

bicterig met eenigc fcherpheid» Zy zyn Zweet-

dryvende , Openende en Hartfterkende. Meü
gebruiktze, op fommige plaatfcn, voor Saffraan.

comi^us. Af^zt. Mei. 407. Gort. EcIt, isc

Caltha vulRSrii. C. B. Pm. »7I. /I. P lyai

floiibus reflex, s, Pro'Ifera majoribus flocil

j-Ti. Calcadula. Doo. Ftm^u ^
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Inzonderheid wordt de Azyn , die op deeze IV,

Bloemen gedaan beeft , voor een uitmuntend ^j^^'*

Middel lot uitdryving der kvvaadaartige Stoffen ,HoorD.

in allerley Uitllag, JBIutskoortfen en zelfs in'

PclbleoLinale Ziekten, gehouden. Om de Scon-^*.Jj^^"^^

den te verwekken is het Sap des Kruids kragtig

aangepreezen. Een Pap daar van door Kneu-

zing , met Wyn en een v;einig Zouis bereid,

vermurwt dikwils harde Gezwellen, üc Bloe-

men en zeUs de Bladen, nccmcn door aanwry«

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

rcDs der \ ccLen.

Of, nu, de tamme Goudsbloemen, die men
in de Tuinen en op Velden teelt , ïn Soort

verfchülende zyn vnn dc W i'.de , welke in de

Zuidelyke deeleo van Europa , op de Akkers,

van zelf voortkomen
, fchynt nog niet uitge-

maakt te zyn. De Wilde verfch'llen eenigszins

in Blad, zo de Ridder aanmerkt , en hebbende

Bloemen kleiner ; maar het voornaamfte onder-

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

paaling wordt gezegd. Myns oordeels, echter,

ftrydt dnar cegfn , dat de lamme Goudsbloem

de Zaadjes op de Schyf tweehoornig heeft: dan,

immers , zyn ze niet allen krom. Ook wordt

,

door de Autheuren, de eene met de andere ver-

ward. ToüKNEFORT merkt aan, dat die

kromme Zaaden van den omtrek eigentlyk Kas-

jes of Doosjes zyn, welke ieder een langwerpig

Zaad bevatten ; des hy van dit Geflagt , om die

redeo , zelfs een byzondere Afdeding maak*

it riBii.. TT. «w» ^*
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IV. te(*). De Heer Berkhey heefc zulks niet

^^j^f
*" aangetekend , wanneer hy dc Zaaden der tamme

Hoofd» Goudsbloemen afbeeldde en beschreef (f ).

TUK.
III. Cs) Goudsbloem met Kruikachtige , fiomp

s^si"/^ Eyronde , gladde Zaaden , de Kdken
joodfche. eenigszins gedoomd.

Naar de voorgaande, gelyktdeeze, uit Pale»

ftina afkomftig, zeer , doch verfchilt, zo we-

gens den gedoornden Kelk , als dat de Zaaden

dikker en geensrins gedoomd zyn , zelfs niet

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

zonder eenige ruigte; maar de Bladen zynruuw

van Rand.
Het

conditi». Sea. IV. ƒ«/?. Botan. p 49».

Zaaden der Schyfblofnmetjcs , is aldrar oiü.^cwcczen : m^ar

de twe^e ry van luommc Zttsdhokjes <n R*dio plastst

;

doch, alzo de enkelde Goudsbloemen meer dm éene ry

van rand- Blommetjes oF Tongblommetjes hebben, behoeft

men derzelver oirfprong niet in de Trechterblommetjei v.ia

de Schyf , gelyk hy doet , te zoeken. Zie Hdv. mchoat.

(I) In de gewoone Goudsbloemen zyn die kromme Zaad-

bokiei der Straalblommetjesopde rug mtt Doorntjes be^et j

felyk uil de Afbeddingen van Tourmiiobt, by Lnrtct I.,

K: maar duicfclyker uit die V3n dea Hccr Bkbkhüï^ voor-
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Het zelfde heeft plaats in de Plant, voör de

Winkel . Goudsbloem door den Heer THUN-AFDEEti

ï E R c in Japan verzameld , welker Bladen Lao- ^^^^
cetvormig fpits en zeer duidelyk getand zyn ; jTuk*

de Bloemen klein : zo dat dezelve meer naar de

Wilde gelykt , of naar deeze : want het Zaad

kan ik niet onderzoeken,

(4) Goudsbloem met Lancetvormigè tand's-
^J^'^^^^

wys' uitgeJioekte Bladen ; de Steftg gebld- Pitvuits^

derd, de Bloemjleelen Draadachtig.
^^^^'^

Xs) Goudsbloem inet Lancetvórmige getande v.

Bladen^ de Steng Bladerig, de Bloemjtee' ^i^^,'
Un van hoven dikker.

(6) Goudsbloem mtt Lancetvórmige Tands- vr.

wys' uitgehoekte Bladen, de Steng 2^na ^Naakf'
iiaakt hebbende. i^wgigt.

f4) CAltndüta jitA. LanceoJatis Sinuato - deaticulsti* »c.

GooAN Mtntp. 46Z. Calcnd. Fol. denMtis. R. Lugdi 177.

N. z. MiLl. Dia. t. 75. f. 2. H. CUfr. Calend. hö>.

milis Africana fltc. HEari. Lu^db. iÓ4. T. loy. Breïm tf.

O) CelmiuU Fo!. Lanceol. dent. Caule foliofo Sec. GOOAM
^cmp. 46}. R. Lugiy, 177. N. 3. MiLï.. Di^ T. 7J. f.

f. Calth» Afticana Flore inras albo , foris tiolacco. b4iyn

Ie. 16. T. 14. f. 2. Cardirpetmum Afiic, pubcscens Stc.

^m, Ttenfaa, 1724. p. 19. ï. *.

<0 CAfaÉlJW 'Foi: Xnceol. fiüilatd-deWik &t. Calend^

Afr. HfRM. Afr, j. Bellis Florttm Fed pene.phyllUfoI. incifit.

Luiiit. I. p. ïi>. Mmt. 479' BMO. 3U,

F
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IV. Deeze bepaalingen onderfcheiden de drie Afri-

^
xxL^'

kaanfche Plantjes , behoorcDde tot het Geflagt

Hoofd- van Dimorphotheea , door den meergemeldeo
STUK, V A 1 L L A N T gefmeed , om Planten aan te döl«

%ki^vtü- y ^^j^"" Zaaden of Ovaria , gelyk hy ze hiet

wyvtry. te regt kon noemen , van verfchillende figuur

zyn. Maar heeft ook dit zelfde niet in die der

CaltJuBi welken by tot een ander Gdlagtt'huis

brengt, plaatst ? Hoe 't zy ,. de Zaaden van de

Schyf zyn hier in een Hartvormig Vlies bcgree-

pen, terwyl die der Vrouwelyke of Tongblom-

metjes, aan den Rand, geheel ongevliesd zyn en

driekantig, gefykende naar een vierde partje van

een Appel of Peer. De Kleur der Bloemen

,

meer naar die der Ganzeblocmen of groote

Madelieven gelykende , is In allen van binnen

wit , van buiten panrfchachtig of uic den ros-

fen. Zy maaken flegts kleine Plantjes, heteerfte

één- , het andere tweejaarig. Het laatfle heeft

byna de voorkoming van het Havikskruid , met

naakte Stengetjes. Het eerfte groeit op drooge

Heuvelen aan de Kaap; des het mooglyk Plu»

yialis gebynaamd is , als Regen noodig hebben-

de , om te groeijen , of dat het Zaad door een

weinig Vogtighcid ligt voortteelt, gelyk men hier

te Lande dar aan bevindt.

c)}Uuia
Goudsbloem met Liniaale byna efenran*

Cramini. dtgc BlodcTi €71 66716 byna naakte Steng*



beeze Soort, ook van de Kaap afkomflig, IV»

fchynt vfele verandering onderhevig te zyn. Im-^^^^'
niers, behalve dat zy met getande en ongetan HooFö»

de Blaadjes voorkomt , worden dezelvcn door«^"^

den eenen by die van Gras, door den ande-^^^^^^j^"^'^

ren by die van Zeegras , van Crocus en van

Rüsmaryn vergeleeken, 't Is bekend hoe zeer

die Bladen , allen wel Liniaal of fmal en van

egaale breedte zynde , in langte verfchilIeD.

Vdgens de sanhaaling van Heicmannü»
zouden , de Blaxiett Glasachtig ^ weinig of zeW*

zaam gctard cn Goudkleurig zyn. De Afrikaaa-

fche Madelieven vanCoMMBLYN hebbende
Btoemfteelen Bladerig , de Bladöi fmal en ef-

fenrandig , aan den Wortel een Vinger lang >

verbreedende naar 't end aanraerkelyk. Dus
maakt ctit Plantje geheele Bosjes van Loof>

gelyk het Zeegras , uit welken Steelen voort-

komen van een Voet en langer , die weinig

gebladerd zyn , ieder op 't end eai enkele

Bloem draagende, als van de Bellis of Aflers,

met de rand - Blommetjes van buiten paarfchacl>
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IV. tig, van bionen vf'it , zo Boerhaave, op

^^xxl!" ^y"^ Afrikaaofche Goudsbloem , met fmalle

Hoofd- Crocus - Bladen , aantekent.

iTUK. Dat het gedagte vcrfchilt uit de groeijing

^^^^^*'deezer Plant, 't zy in de Tuinen hier gezaaid,

vyvtrj. of aan de Kaap in 't wilde , oirfpronglyk zy,

is niet onwaarfchynlyk, gelyk BERGiüs,die

de gekweekte befchryft, aanmerkt; ftellende,

dat de regtopftaande, met Rosmaryn - Bladen ,

van P L ü K E N E T , van zelf gefprooten zy. Ik

vind vangeene Heefterachtigheid gewag gemaakt

in deeze Soort, welke, zo wel in 't wilde, als

in de Tuinen , een Kruidig Plmtje fchynt te

zyn , als gemeld is, met korte Stengetjes, heb-

bende het Loof van een Waterigen Lymerigen

Smaak. Hierom fchynt my dat Heeflcrig Ge-

was, met Houtige Steng en Takjes, alhier in

Fig. 2 , cp Plaat LXX. afgebeeld , hoe

zeer ook in veele opzigten met de befchryving

van Bergiüs ftrookende, een verfchillend

Kruid te zyn , dat ik Rosmarynbladig noem.

R»sméri- Gewas is , volgens het Exemplaar, meef

bS^e.^'^* bekomen heb, een Houtïg Heeftertje , met dun-

ï^-a"* ne , ronde, wyd fpreidende Takken, uit een

dergelyke Steng gefprooten en roodachtig bruin

van Kleur. Deeze Takken zyn zeer digt bezet

met Blaadjes , van een half Duim langte, die

langs dezelven afloopen en aan den voet een

weinig vetfnaalkn , voor *t overige Liniaal , aan

't end gefpitst, van onderen rond , van boven
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plat of Geutrc-'tig ,
ongehaaird ,

op de kanten IV»

geel. Niets , dat naar TanJigheid of verdeeling ^^^If^
gelykt , is aan dezeivcn te befpeuren. De Bloem- Hoofd*

üeelen , omcrent half gebladerd, boven naakt,

zyn eenbloemig en ruuw door Wrattige punt- ^fJ/^J^I^al

jes , zo wel als de Kelken , die maar uit ééne

ry van Blaadjes , omtrent tien in getal , hier by

d vertoond, bellaan. Blykbaar is de Bloem ge-

ftraald, hebbende Tongblommetjcs als/, met

(ioorloopende Streepjes , aan de onderzyde ros

,

van binnen geel , aan 't end wel ftomp, maar

driepuntig. Uit den voet derzelven , die Pypach-

tig is , komt een Styl voort , met twee zeer

lange , Rolronde , bruine Stempels en eenige

onvolkomen Meeldraadjes. De Schyf - Blo.nme-

tjes e , in vyven als gewoonlyk verdeeld , heb.

ben vyf Meeldraadjes, met fpitfe Knodsachtig

uitloopende Meelknopjes en een ftompen Styl,

zonder Stempels , zittende op een onvolmaakt

Vrugtbeginzel.

(8) Goudsbloem met Jlomp Eyronde , eeniger'i vnr.

mfiate getande Bladen en eene leggende Fruü^!^
Heejlerige Steng. Heeftcriec

L,gdh or Cal. Aft. l

Fajuic. Htlmjl. 149.

n« Dtft, XI. ITÜK.
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IV. In deeze Soort fchynt wederom een aanmer-

^'ixf.'"
^^'y^ verfchil te zyn : want volgens den Heer

Hoofd- BERGiüsisde Steng van twee Voeten of meeï
STUK. ]angte , ïakidg uitgefpreid ; daar F a e r i c i u s

,

f^ft^ai.'^^^ hy aanhaak, uit den Helmftadfchen Tuia
^vjyvtry. tjeezc Kaapfc Plant aldus befchryft. „ Zy klimt

„ tot eens Menfchen hoogte , Takkig , als de

„ Winde. De Bloemfteel en Kelk zyn ruuw

„ en ruig, de Kelk in dertien finalle lange fty

„ ve 5 gefpitfte , byna gelyke Slippen gefcei^-

„ den. De Straalblommet ies , van buiten glan«

j, zig 3 uit den paarfcheu Violec , van binnen

„ Ichoon wit , aan de punt egaal drietandigj

55 aan den voet fraai en ruig, bleek uit den Vio»

„ letten paarfch. De SchyfbloBMnetjes paarfcfa-

„ Violec , Fypachtig vyfdcclig. Vyf witte Mcel-

„ draadjes, metvyflauge Oranjekleurige Meel-

„ knopjes , zydeiings famengegroeid. Een wit-

„ Violette Styl, aan 'tend knobbelig. DeVrugt-

„ beginzels , daar de middel- Blojnmetjcs qp

3, zitten , zyn wederzyds gevleugeld , van on-

„ deren fma] , van boven breed : doch die der

„ Tongblommetjes hoekig en een weinig krom."

Behalve de gemelden maakt de Hecjr N. L.

BüRMANNUs, onder de Kaapfchen
, nog

van eere Monjlreufe gewag , die lanewerpigc

Taodswys' uitgehoekte Bladen, een byna naak-

te getuilde 3teng en knikkende Bloemen heeft,

Arctotis. Ruigaart.

Pit Gedagt , dat byna geheel aan de Kaap
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bepaald is , hfiéft een Pluiz.igen of Kaffigen Stoel : IV.

het Zaïdkuifjc is een vyfblndig Kroontje: de
'^^^f^

Kt 'k beftaat uit Schubben , die aan de tippcDHooFD-

rappig zyn. Vier Soorten met een Pluizigen j'tuk.

r€s met een KjieSgen Stoel, komen in 't zelve ^^^'/^j';*;'^

voor , als volgt.

A. Met den Stoel Pluizig.

(i) Pujgaart met de Straalblommetjes on-
J'^^^.^

yrugtbaar , de Bladen gefchaard en eeni' c^k/«Ü*

germaate Wollig,
^'''load-

Onder dtezebepaaling zyn thans door de Heer'*'*^'"*^*

L I N ^A u 8 de volgende Soorten , als Verfchei-

denlieden , begrcepen, naamelyk

A, Met de Straalbl. onvrugt. twaalf in getal en A,

Jï. Met de Scraalb. onvrugtb. driedeelig, hetmid- b.

delftuk omgeboogen. Hypoeém.

C, Met de Straalbl. onvrugtb. vierdeelig. moedig.

'

C) Jlraoth Flosc. Radiant Sterilibus, Fol ruaciniils fab-

toinentofis. Sy/l. Nat. XII. Gen. ,91. J'^,^. XIH- P- «S9.

^iftotis Fol. Qvatis deniatis Petiolis longisGmis Sec. H. Clijf.

41 ï. R. Lügiib. 178. Anemone affinis ^thiopica, fibiofi

Bl:d;cc &C. HFRM. Lugdi. 43. T, 4Z»

A. FloK. Ra4 aerU. iz fubiategïi» j.

C. — Eoic R^'d. öail, quadripanitis. Bkro Ca;». 320.

Anetnonofpermos Afric. Jaco'-arae maniimx tuliis, Fl. Sul-

phaieo. COMM. Rar. 36* T. 3<. «BUN. U. T. I{.

F 4 Are
XL DïlL. 21. STUK.
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D. Met de Straalbl. onvrugtb. driedeelig; het

»TVK^'
Straalbl. onvrugtb. vyfdeelig.

c^e'ant. Dcezc DÏeuwe onderfcheiding heeft de Rid-

lend.*""*"
gemaakt , befchryvende het Droevige , als

E. ^6 Stengen uitgebreid en ruig hebbende ; de Bla-

Superha. den gefchaard, dikachtig, broofch met ongere-

gelde doornige Tandjes, ruigachtig, van onde-

ren Wollig wit ; de Bloemfteelen lang , geftrekt

en Vlokkig ; de Kelken voor het bloeijen knik-

kende, met de Schubben aan de tip ruighaairig

;

de Schyfblommetjes geel met zwarte toppen:

de Stampers geel geknodst: de racd - Blomme-

tjes vier-of vyfdeelig, geel, van onderen Lood-

kleurig. In hoe verre nu de anderen daar van, in

Geftalte verfchillen , zou men moeten onderzoe-

ken, 't Schynt, dat 'er veele veranderingen in

dit Kaapfc Kruid plaats hebben, 't welk, te.

gen de cigenfchappen van deezen Rang , de

rand • Blommetjes onvrugtbaar en Uyna z,onder

Teeldeelcn , de Schyf - Blommetjes tweeflagtig

en viugtbaar heeft.

V. (5) Ruigaart mêt [de StraalbL vrugtbaar, de

Aiftotis Fol. pinnatifidis &c. R. Lugdi. 178. N. Jacobxa



S T N c I ir E s I a:

Bladen Lancetvormig Eyrond^ geribd en iv,

omvattende, met kleine Tandjes. ^^^^^

(0) Ruigaart met de StraalbL vrugtbaar, de^^^°^^

Stengen kruipende en Spinnewebbig , de vt.

Bladen Lierachtig en wederzyds tweetandig,
J^^^^'^

.

Een van deeze fchynt de eerftc Soort van JmaibU-

Motis by den Heer A. vanRoyen () te'^'s-

zyn , die Lancetvormig Liniaale onverdeelde

getande Bladen hadt. Door HERMANWüswas
dezelve, met anderen, wegens de ruige Zaad-

hoofdjes , naar die der Anemonen gelykende ,

Anemonofpermos geheten j 't welk B o e r e A a-

V K heeft nagevolgd. V a i l l a N tmaakte daar

van een Gellagt onder den naam van jirStotheca

,

in 't Franfcb Ourfe , dat is Beer, wegens de

ruigte der Zaaden. De Ridder heeft zulks in

ArStotis famengetrokken , en , dewyl de naam

van Beeren - Oor tot andere Kruiden behoort

,

ea

til &c. Aiftoiis Fol. I,:taceol. - lin.^integrii Dendcalatis. R.
Lugdb. 178. N. I. Anemonofperme» Afra Folio Plantaginis

«cc. BoBRH. Lugdb. I. p. loa. Araotheca Plantaginis folio.

(6) Aranis Plosc. Rad fert. Caul. rep, Arachnoideis 8fc.

B. Cbff. Anemonofpennof Afra, Folio farato, rigido,Fiorf

intiu Sulph. extut puniceo, BOSBB* Lugdh, l. p. loo.

f*> .Gedagte Hoogle$raar , die inzonderheid door syne

bevordering wn de Kruidkunde, in de Leidfclie Akadenie-

rentig Jaaien/ovetleeden.

F %
II. DIU, XI, STCXi
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IV, en de m^efte Planten van dit Geflagt, over 'c

XXL ^^^^^^ » PlmÏQ , Wollig of Haairig zyn , heb

HooFo^ ik het met Ruigaart vcrduitfcht. D-t is echter

iTUK, zo aanmerkelyk niet , in eenige Soorten, ais

^jf:^* het Zaadkroontje , dat Va illant in Plaat

wyvery. veftoont , doch welks afkomst van een Kelkje,

dat ieder Schyfblommetje omvat , de Heer

Beukheï zeer duideJyk en fraay , door 't

Mikroskoop, heeft afgetekend f*),

vu. (7) Rui?eart met de Straalhl. vrugthaar, dt

i'pfra!
Vindeelig uitgehoekt en Pluizig

Ruuw/ met de Slippen langwerpig en getand.

Oagcm.'ene Verfcheidenhedcn ontmoet men

in deeze Kaapfche Planten j war het Loof aan-

gaat , cn niet minder ia de Kleuf der Bloemen

,

die doorgaans van binnen fchoon geel of Oran-

je, van buiten ros of SafFraenkieurig ofpaarfch-

achtig zyn» De naastvoorgaande Soort, die,

alhier uit Zaad geteeld, zo uitgehoekt is,heefc

in *t wilde de Bladen naauwlyks breeder dan

van Lavendel. Deeze Rtmi^ komt met Bladen

voor

,

() zie zyn Ed. meergemelde Dislêrtatie, Tab. Vf. FÏ£.

Fol. Card. Bcned. Comm. Hort. II.

!m« Afra, Fol. Jacohss trnairer laci.

pulcheiiimo. Soerh. L»idk. I« T. p.
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voor, van het Jakobs - Kruid , gelyk Boer- IV.

HA AVE dezelve afbeekide, of van Cardebe- xYif**

Ecdidl , gelyk Commelyn dezelve in Plaat 3oofo-

bragt. Doch , fchoon de Ridder die beiden hier
^

iactrekt, komt de laatrte, myns oordeels, zeer ^fj^jlT!^!

weinig met de eerfte of met de bepaaling over-

een. Deeze beiden , riettetnin, waren hier in

de ïuioen geteeld, en dus kan de eene naauw-

lyks een Verrcheidenheid van de andere zyn,

dcwyl het Blad zo zeer verfchilt. Mooglyk

komt die, welke de Heer N. L. Burmaw-
KUS Carduifolia ty telt , zyndc door den zelfden

Co MM EL VN ook afgebeeld (*), hier wel na-

der. Immers zo veel ik uic mync JCaapfche E-
xemplaaren bcfpeuren kan, gplykt dezelve meer

naar deeze Soorc, Deezc Heer hadtze alleen

door de witheid der Bloemftraalea van binnen ,

welke in de andere Zwavelgeel waren, onder-

fcheidcn. Die , welke Bergics als een By-

foort afzoQdcrt, onder deo naam van ArStoHs,

ruigachtig ruuw , de Bladai gefchaard Lan-
cetvormig , aan dea rand als «iet uitgeknaagde

Tandjes hebbende: hidt dc oude Heer J.Bür-
M A N N u s genoemd Arctotis met Suikereyach-

tige Bladen , de Bloem rtra alen geel , met een

rosfe Schyf (t). Dezelve fcbynt my ook hier

C*) AiaotU Carduiroli.. Prodr. Fl. Cmp. p. aijcbi..

pofpernaos Aftic. Fol. Cstd. Benedifti , Flor. Radiis in-as al-

II, Diii..xri. Snw.
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IV. te behooren. De jonge Heer, zyn Zoon ,niaafct

^'xxf.^ ^^^^ 8^^" g^^^? Kaapfche Plan-

Hoofd ten, door zyn Ed. opgetekend.
STUK. Volgens L i n n ^ u s heeft decze Soort een

ftyve overblyvendc Steng, die Pluizig Wollig
w^/very. ffj^t paarfchachiige Streepen; de Bladen van

onderen met eeue witte Wolligheid ; de Straal-

bloTimetjes vrugtbaar, geel van onderen , rood

geftreept , met een geelen Stamper en Loodkleu-

rig Halsje. Dus komen dan de drie laatfc be-

fchreevene Soorten, dewyl zy de Schyfb'omme-

tjes onvrugtbaar en die van den rand vrugtf>aar

doch Vrouwelyk hebben , met deezen Rang

van Noodzaaklyke Veelwyvery overeen; de an-

deren zyn *er, wegens de gelykheidvan Geftal-

te ,
bygevoegd. In de Herfst brengen deczc

planten, hier te Lande, goed ryp Zaad voort.

B, Met den Stoel Kaf^g.

vin. (8J Ruigaart met de Straalblommetjes onvrugt*

ffr^Ixl, ^^""^ gekleurde Kafjes langer dan de

wanftal- Straalkrans; de Bladen dubbeid gevind,

Liniaal.

(9)

Granaitnppelachtïg uit den rosfen of licht rood is : ji^»»

du de!yke hcnaamin en vonr de Klcureo gc'iruikr. Volgen»

Beb(,iüS zvn in deeze de Schyi blommetje» geel / met pair-

fche Styl en Medknv.pjci. Vid. BüBm. y]fr. p. ly», T. ƒ7»

f. I.

ff ; ^rfittit Fk»sc R-d. fteril. Paleis CoJoratfs &c. Am*

A*»d, IV. p. J30. Plano. Pluk. Pkjt. 312. f.



(g) Kuipiaart met de Straalbl. onvrugtbaar en IV

i

Kafjes zo lang als de Schyfblommetjes ; de ^"^^^
Bladen gevind Liniaal. üoorb*

STUK.

Zonderling zyn deeze Kaapfe Plantjes , in- \x,

xonder^ieid de eerde, door zyne lange Kafjes, pi'Jf^l^l

die zo wel geel zyn als de Straalblommetjes ,
^affigs»

waar door de Bloemen zig als dubbelJ of vol-

bladig vcrtoooen. Zy zyn in beiden geel, en het

Loof is fyn verdeeld.

(10) Ruigaart met de Straalbl onvrugtbaar} x.

de Blüen gevind ; de Vinnen J^indeelig cct^^
getand,

(11) Ruigaart met de Straalbl. onvrugtbaar ^ ^J^;^^^
de Kafjes korter dan de Blommetjes ; de '^i-

Bladen meervoudig gefmaldseld Liniaal* ^^'^^'S'

Van deeze is het ééne een Heeftertje van twee

Voeten hoogte , dat naar de CaryAnth of Co-

tula; hec andere een zeer klein Plantje, dac

(9) Ar3otls FIcMC. Rnd, ftciil. Paleli FIosc. üiici iqaan-
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IV' naar de Kamille eenigszins gelykt. De BlaJeö

^
xxï* ^^^^^^^ ' echter

, komen mj eerder ge-

Hoofd» vind voor ^ dan op zulk een wyze gefoialdccl J.

«Tüit. £)e Straalkraos is in beiden Violet.
JCIL

Ruigaart wieJ rfe StraalH. misfchien on-

Donbiadig! rrMgï&aflr; ife Bladen Liniaal onverdeeld

en glad.

Aan de Zeekust van de Kaap der Goede Ho*

pe groeit deeze , die de Steng Takkig bruin-

achtig, effen; de Bladen Liniaal, Draadachtige

eenigermaate Vleezig, effen 5 een Vinger lang}

de Bloemfteeltjcs zeer langen éénbloemig hecfc

,

gelyk de meeften. De Kelk is half Kogelrond

en glad , met de binnenfte Schubben rap;>ig,

wit, en de Bloemen geheel geel.

(13) Ruigaart met Bloemjleelen uit den Wor-

s. tel en Lierachtige Btadm,

Hoe Bladen ab die van Weegbree Lierachtig

kunnen zyn is eenigszins duiller; docb uit de

Afbeelding van Commelyn blykt, dat zy

zodanige figuur hebben , oiettegende hy dezel-

ven flegts breed , geribd en Zaagtandig , met

lange Steelen opgeeft. In 't Werk van Trevt

Vindt men een fraaije Afbeelding van deeae

Soort,

ÏH> ^ehtf, reJtiBcnlif HatiiadibiB, fofiö LyrttiK Aa$n,

JUr, T. p. II. TilKW, EHBtT. Tat. 75.



SYMCÈ NEIlAi ^
Soort, door Ëhret getekend; rtiaar dezelve ^^

heeft de Bladen veel meer ingefaeedén en die ^xxf'
overmiatlge ruigte, welke Comm el yn aan Hoof-
de gchecle Plant bevondt , badc *er , velgens «^"*'-

<}e bcfchryviDg, geen plaats in. De Bladen wa- ^^jJjW-J

ren flegis van boven ruigachtig , vén onderen

Wollig grys j de Bloemfteelen glad ; de Bloe-

men van binnen SafFraanktcur, van buiten geel

gellraalJ , met eene verlKvcac zwartacbiigc

Schyr. CoMMELYN roeiTit öc rand i:llora>

inetjes Zwavelgeel cn fpreckt niet van de drie

landjci aan 't end, (dxe ook acer klein ayöi)

zegg ende dat de ^iaadcn langwerpig zyn en met

Wolligheid omwHckeld.

Behalve een Goudkkurige , die de Bloemen

Oranje heeft , door den ouden Heer B u u M a n-

KUS afgebeeld , geeft de jonge Heer thans nog

drie KaapfclK- iJoortcn van Jrdtotis op. Dc cer-

üe , drievorkig door hem genasmd , heeft de

Bladen , die Liniaal gevind zyn , aan de tippen

drievorkig. Dit luidt eenigszin* vteemd. De
andere , oDder deo bynaam saojiyvti was oiv*

geftengd , hebbende de Straalblommetjcs geel

met een groene Streep, de 131j !cn langwerpig

gevind, van onderen Wollig. Een derde, mee

Bladen van Herts - tonge, hadt dezelven eenvou*

dig cn gevind , raet Lancetvormige Slippen
,

vao oodcren Wollig, aan dc kanten uicgegulpfi.

Deeze kon we! , zo zyn Ed. aaimierkt , maar

ecRc Verfcheidenheid van de voorgaande flyve

ïyn, en die beiden kunnen misfghien ook wel

tl. Dm. XI. STVK»
^
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IV. tot de laatst befchreevene ODgeftengde Soortj

^XXl" faehoorcn.

Hoofd- hierop volgiende Geflagten , van OJleofper'

STUK. mum , Othonna , Hippia en Eriocephalus of Wol-

^^^ü- ^°P» ^^'^^^ Heellers befchreeven hebbendei

Zyvtry» gaa ik over tot het Geflagt van

F I L A c O. Reürkruid.

Een naakte Stoel ,
geen Zaadpluis , en eeii

Kelk , tusfchen wiens Schubben de Vföuwelykè

Blommetjes van den rand geplaatst zyn , onder-

fcheidt dit Kruid genoegzaam van het Gnapha-

Uum, hier voor befchreeven, waar toe het wel-

eer betrokken is geweest. De Soorten , daar 'é

vervat, altemaal Europifchei zyn dezeven vol-

gende.

Qi) Éeurkruid 7mt ongejlengde ongepelde Bloe-

atfJbf
mengde Bladen omdezelven grooter*

Een aartig Kruidje , dat in de Zuidelyke dee*

len van Europa , en in de Levant , hier en daat

aan de Zeekusten of uitgedroogde Meiren, ja

ook op de Switzerfche Alpen en elders over-

vloe-

(0 F'i*S> ïlor- acaulibtt» fesfilibus , Fd. Floralibus ma-

Joribus. SjA Nat. XII. Gen. 09U p. jgo. /^^^. xill. p.

661, LOKFL. Itin. 155. GoOAK Menip. 46$. Filago Pyg-

mx3. Sp. Plmt. 13". GORT Selg. zs '. SantoÜna Gaufe

fimplicisfimo. R. Lugd^. 147. N. 7. Gnaphalii Species om-



vloedig groeit i komende in de Tuinen dermid- IV,

delfte deelen eo by ons jaarlyks voort , uit ge- ^^XU
vallen Zaad, Hier van maakte V a i l l a n t zyn HoofdI

Geflagt van Gnaphalium , alle welks Soorten «tuk.

daar toe betrekkelyk zyn. Het onderfcheidt zig
f/j^^^^ri*

door digt gebladerde Sttjngetjes of Tropjes van

weinig Duimen hoogte , met een langbladeri-

gen Kop , welke de Bloemen bevat, als ook

vervolgens het Zaad. üeezc Stompjes zyn met

een dikke Wolligheid^ als Vilt , ovcrtoogen en

idaarom heeft de gelykenis dit KTUidjc doen noe-

men Leeuwenpoot, De Afbeelding daar van by

LoBEL is fober; maar die Kruidje komt zeec

verfchtUende naar de Groeiplaats , fomtyds, in't

wilde, niet meer dan een Duiin hoog voor , gelyk

het beter , benevens dat der Tuinen , 't welk

veel grooter valt . door C, Bauhinüs, on-

der den bynaam van Rüozig , vertoond is en

befchreeven. L i n n iE u s zegt, dat het zelden

een Steng (die zigtbaar buiten de Bladen is

,

denk ik zal hy willen ,) heeft. Doktor Sc op o*

1. 1 merkt aan, dat het Mannelyke Blommetjes

io 't midJ'.n heeft, die diVvvils onder de Vrou-

welyken van den Omtrek zyn vermengd.

<2) Reurkruid met een gegafftlde Bloempluitri; n.

de Bladen fpiu ; de Bloemen aan ruige Ce^^l^
Bolletjes inde OxeUn^

Dit

.;?.) Fiiag» Panicull dichotomi 8{c. GOBT. Stlg» iji.
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ÏV. Dit Kruidje , dat door geheel Eumpa, aTs oot
Av^^RL.

^^^^ Nederlanden , op Zandige pJaatfen der

Hoofd Heiden, als ook in Tuinen en Moeshoven vror-

'^"^ komt C*), roemt men in 't Nrerduiifch Reur*

fjk» '^Mi ' ^^tt'^^ 9 welke benaaniino; , van »t Hoogduitlth
vyvtry, JluhrKraut ontleend , alleen'yk z et op het ge*

bruik, clac m n 'er , weaens de famentrekken»

de hoedoaigheid , onder 't Landvolk wel vao

gemaakt heeft tegen het fterk Afj^aan of den

Bloedloop, Het worJt ook wel in plaats van het

Kattepoot of Groote Muizen. Oor, hier voor

befchreeven , tegen Borstkwnalen , in Afkook*

zei , ingegeven. De F'-^nfchen noemen het

,

mer andere vSoorten, Hsrbe a Coton of Coton de

UtT dat is Zee-Kaiotn, de bngelfchen C«j?^

mtd , om dat men het voor de Kunders dien*

Jlig oordeelde en dezelvcn weder hcrkaauwcfl

deedt. Rerha Jmpia werdi het ,
volger.t F l i-

u lüs, geheten , om dat de nabloemen zig hoo

ger verheffen dan de eerfte ; ten minitc ge-

tuigt hy zu^ks van zeker Kruid (f).

Het tegenwoordige valt omtrent een Span

GouAïï Monifi, 4Öy, Gnaphaliutn Caule dtchotomo. R.

Lmeéi. 14»- N. 4 Fl. Lapp, 219 Fl. Smc. 677, 779. GW
phalium vuig. majos. C. B. Pin ipj. üniph. Gcrmanicuni»

J. B. hiji lll. p. IJS. Fi!a;o fm Impa. DOD. Pempt. «•

C, 'n SwitrerlJnd vmdt men her op alle Zaailiaden

»

ttttfchen ie Stoppe'en, zegt H&lur, overvloedig.

., O-^^ id rmpiam appenavére , qitoniaD Ubtti fapm tf
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of een Voet hoog, met een opftaand , Wollig» IV.

gebladerd, wyd gemikt Stengetje, dat Takkig '^Yxlf^'

is , en zagte Lancetvormige Blaadjes heeft. Ia HoovDm

de mikken zit overal een Bolletje van Bloemen,

die uit een gemeen middelpunt fpreiden, door
^][]f^l!l'Jl

Wolligheid famengevoegd. In de jonge Plant

zitten de Bolletjes aan 't end , maar de uitfchie-

tende Takjes verheffen zig daar boven metnieU'

we Bloembolletjes als gezegd is. Ieder Bloem

heefteen vyfhoekigen Kelk, van fpitfe glanzige

Schubben, geel gerand , bevattende vecle Vrou-

we!yke en maar twee of dr'c Trechterachtige

twecflagtige Blommetjes. Het Zaad is van al-

len gepluisd (*).

Dit Kruidje wordt niet alleen tot ftoppingvan

d«n Afgang , maar ook tot Bloedftemping , in-

zonderheid by een overmaaiige Stonden - Vloed

,

van fommigen aangepreezen.' Gekneusd zynde
en in Olie gekookt, legt het Gcmeene Volk,

in de Westelyke deelcn van Engeland , heti;

zelve op Kneuzingen en blaauwe Plekk«i

,

van ftooten , vallen , of flaan, In drooge en

Kink.

(*) D;t tegt de vermaarde H

4

ll i a van deeae , en Dok*
tot ScopOLt h»dt het ook gezejjd vin de »oor?aandé

Soort : des bet te verwondeicn is, dat L 1 1« n A u s aan dit

6«Qagt een engtpluisd Zaad toefahryve : te meer , daiit

ÏOUBNEVORT Mlfs hct Ziad ia zyn Oeflagc van

fiUs», daar deeze de eerfte Soort Is, met riiii, hadt »fge-

«jei. Scof. FUr. Ctnu j6<.

G A
U. DESL. XI. STtnc
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IV. Kink -Hoest wordt de Syroop daar van niet

^^xn^' zonder vrugt gebruikt. Ook zou het tegen

Hoofd- fommige Wormziekten in Beeften een goed

STUK. Middel zyn

«I. rs) Reurk'-uid met een gerafelde Sten^ ,
«I

ramfdIJ' pieramidaaU vyfhoekige Vxelbloemen ,
dt

daS'*"™'"
^rouwelyke Blommetjes op een ry.

r'. C4) Reurkruid net een hyna gegaffelde opga-

^crgnuli- rfg^« ^^f»^ Kegelvormige, zo wel end-

«end. als Oxelbloemen*

V. (5) Reurkrui 1 met een gegafelde opgeregtt

ftfJd!"' ^^^^Sy Ehvormige Oxelbloemen en Draai'

"
aclitige Blaadjes»

vr. (6) Reurkruid vet een gepluimde Steng en

Akker?^*'
Kegelachtige Bloemen zydelings,

t)e bepaalingen wyzen het voornaamlle ver»

fchii
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fdiH aan van dceze vier, waar van de eerfte in IV.

Spanje is waargenomen , hebbende het Sten- Jxïf*
gerje maar twee Dwm hoog; de anderen in ons hoofd-

Wereldsdeel hier en daar , zelft in Svveeden *tuk

groeijen. De Bcrgminnende konit aan Zandige ^'^[ij^^*

Wegen en op 'Zaaylanden in de Wouden yaa

Friesland voor. Dit is een niet minder kleia

kruipend Plantje dan het volt^ende, 't welk zo
'

wel in Engeland als in Vrankryk groeit. Het

laatfte heeft in Switzerland de Steng een Voec

en fomtyds een Elle hoog , zo de Heer Hal-.
LER aantekent , 7.ecr Takkig en Wollig, niet

minder dan de Bladen, welke zeer fmal zyo.

De Bloemen
,
by troppen vergac^rd , zitten over

de geheele langte der Siengen in de Oxel-n,

en maakcn dus lugtige Aairen , aan 't end der

Takjes. De Kelk is Kegelachtig, geheel Wol-
lig , uit den groenen wit. De Blommetjes in dc

Omtrek zyn Vro welyk , met het Pypje naar

gewoonte tweehoornig en een fchraal Trech-

tertje ; die van 'c midden iweeflagtig en zeer

klein. Het Zaad is zekerlyk gepluisd C*j.

(7) Reurkruid imt een zeer eenvoudige Steng

\

II. DHL. XI. Stuk
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TV. het end' Hoofdje geftraald hebbende, mei

zeer ruige Blikjes,

«tuk!"" Op de hooge Bergtoppen in Ooftenryk , Swk-

Neodza^k' zerland , Italië en Siberië
,
groeit dit zonderlin-

Kruidje , dat fominigen voor het Leontopa-

^ '

dion van Dioscorides hebben gehouden.

Uit een dikken zwarten Wortel maakt het een

Plantje byna als 't Muizen -Oor, met een ge-

bladerd Stengetje van een half Voet of een Span

hoog, alles geheel grys en Wollig, Op den top

van 't zelve is een Wollige Ster van Blikjes,

welker midden bcflagen wordt door een Bolle-

tje van vyfdeelige twe.flagtige BI >mmetjes, als

die van *t Gnap'^aÜum, omrinc^d door andere

BoUctjps, van Vrouwelykc en van Blo emetjes,

die t'eenemaal van Teeldeelen ontbloot zyn. De

Blommetjes zyn bleek geelachtig en het geheele

Hoofdje fchynt niet dan Wol te zyn, zo dat

mer ze Wolbkemen noemde. Het Kruid is bitter

cn fameDtrcVken 'c van Smaak ; de Bloemen zya

aangenaam van Reuk,

MiCROPüs, Kleinpoot,

Dit GcÜagt heeft een Kaffigen Stoel en geeo

Zaadpluis ; den Kelk gebe kt ; een on^eflraalde

Bloem en de Vrouwe'yke Blomme.jes omwik»

keld van de Kelkfchubben, Anders komt het-

wlve het voorgaande zeer naby , bevattende de

twee volgende Soorten,

(()
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(1) Kieinpoot niet een leggende €teng en gt- IV.

paarde Bladm,
'^xx"'^'

Aan de Zeekusten, van Ponugil , IcaÜe eng^u7.°"

de Levant, komt dit Kruidje vonr , dat men i.

ook uit Z..ad in de Tuinen teeli. Het
gQ-y^^ f^j^Z^"*

veel naar het klein kru'peod ReurkruiJ, maar Leggend,

is Wolliger , brengende geheel ander Zaad

dan 't zelve voort. Oe Zaidje<i zyn hard ,

Homp Eyrond , elk in een Blaadje vaa den

binDenften Kelk beflooten.

(2) Kieinpoot met een opgeres,te Sten^, ir.

getande Kelken en eenzaame Bladen,

In de ztlfde Landeo komt deeze voort,

welke de vlytige Loefling, by Madric ,

aan de zyden der Heuvelen en aan de Wegen ,

doorgaans , met het gemeene Rcurkrui J vondc

groeijen. Zy zou , zo fommigen wülen , het

echte Leeuwenpoot der Ouden zyn. Het maikt

Micropui Sctn. comprctlis J

II. D»EL. XI. STUK.
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IV, zeer kleine Stengetjes , die zig io Takjes ver-

^X'l.^'
deelen , en met een Icsfc Wolligheid bekleed

Hoofd- zyo, hebbend^ de Blaadjes ftqmp Lancetvor-

niig, gclyk het voorgaande : de Bloemen tot

Bolletjes in de Oxelsder Bladen vergaard,

%)vcry. en in een digte Wolligheid ingewikkeld. Der-

zeiver ondGTzoek is , wegens de kleinte, 2;eer

Dioeielyk.. Dus komen wy tot den

Vyfden Rang.

Jfgezonderde F'eehyyytry,

Celyk het genoemd wordt , wagncer verfcheide

Bloem'^clkjes in een gemeenc Kelk vervat zyn

,

en te famen een Bloem uitmaaken, die als uic

verfcheide Samenteelingen befta-it.

Van de zes Geflagtm , daar m by don Ridder

voorkomende , zyn reeds drie
, naamelyk Ele-

-phant&pus , Osdera en Stoebe , benevens eefi nieuw-

Geflagt, door my Ballerict genaamd, befchree-

ii.D. ven*: des begin ik mee

14^, enz, S P H JE R A N T H U S. Kogclblocin.

Hetzelve heeft asftbloemige Kelkjes ; de Blom-

metjes Pypachtig twccftagtig en fletfe Vrouwe-

lyke ; den Stoel Schubbig en geen Zaadpluis.

Het bevat de drie volgende Oostindiichc

Soorten.

«? hlran-
' ^ Kogelbloem met afioopende Lancetvormi-

%tZdl ge

indifch. (O Spbéramius Tol dccurrcnt, L^ncco'atii rcriatls ,



ge Zaagtandige Bladen en gekrulde Bloem- I^»
,

fteelen. ^Hxu*]

Men ziet hier de onvolkomenheid der By.%^^°'

uaamen, die van Landen of Werel <sd -elen af- Poi^s^mia

geleid zyn ; dewyl de volgende zo wel Indifche

zyn als deeze. Op Malabar wordt dic ivruidje

Adaca - Manjen , op Java Fatta Camoedi ge.

Eoemd vai, de ingezetenen. Het vak omtrent

een Voet hoog , in verfcheide deelen van Oosc-

indie, volgens den Heer Bür m a nnus . die

iiec onder de Geylonfche Planten afbeelduLiK^ .

U^üs bv-fciiryft het dus.

„ De Stengen zyn onder en boven Takkig,

„ effen : de Bladen overhoeks , Lancetvormig

,

naakt, Zaagtandig , ongetteelJ , geheel afoa-

j, pende en dus als de Steng omvrindende, met

den Reuk van Lavendel -Olie: de Blocnien

ecnzaain , aan 't end dcrSteelen, byna Ko-

gelrond, Hemelfchblaauw , met den Styl^it-

lleekende. Aan ieder Takje i* een enkele

j. Bloemmeel
, tegen een Blad over , en daar

,3 komt een ééobbemig Takje uit den Oxel van

„ het naafte Bhd , bencJen den BIo?mrteeI.

„ Wonder is 'c zeker , dat dezelve niet uic

31 «Jen
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IV. „ den Oxel van zyn Blad voorkome en het naa-

Afderl. Blad, dat niets mee den Bloeraaeel ge-

HooFD- „ meen heeft ,J flegts een Takje voortbrenge,"

(^) Kogelbloem met afloopendt , Eyronde i

thÜl'Afri.
Zaagtandige Bladen en ronde Blot mfieslm,

Afri- Somtyds ko nt deeze met een ongevleugelde
fcaauich, jond^ fomtyds met een gevleugelde Steng,

byna als de voorgaande voor , gelyk P l o-

KENET zulks in een Plantje van Madrasfaf-

bccldr. Het gelykt in deezen , zo wel als d«

voorgaande Soort , veel naar den zogenaamde

Kruldiftcl (*). Ever wel merkt de Ridder het

ontbreeken van die Gekruld held byna als 'c

eenigfte onderfcheid aan. Zo wel in Afrika valt

het, zegthy, als in Indie.

c^dik (3) Kogelbloem mt ongejleelde Finieelige

Bladen.

Dit Chincefche Kogelbloem is veel kleiner

dan het Indifche, waar van het door de Vins-

wys* uitgehoekte Bladen verfcbilt , hebbende

anders ook die zelfde Krullige Vleugeltjes def

afloopende Bladen. Misfchien zallen deeze drie

Hegts Verfcheidenheden zyn.
ECHI-

BOKM. Fl. Ind. T. óo. f. i.

^

(•) t ardauf Caiüe cn^po. 1. B. Hifi. m. p. j,» Carduaf

afapa* Zie 't voorg ande Stuk, bl

(3; Spétrantktti £oi. fetiilibiu Fianatifidü. Manu 119.
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E c H i N O p s. Morgenfter» IV.

Eenbloemige Kelkjes met tweeflagtige Pyp- Hoora-j

blommetjes, tot een ronden Bol vergaard , die' ^"t- '

een üorfteligen Stoel heeft en een gering Zaad-^^^^^^^
pluis. l;us komen de Kenmerken van dit Ge-

ilagt voor , 't welk ik , naar zeker ouderwets

Wapentuig , uit een ronden Bol met fcherpe

Pennen op een Stok geplaatst belUande, Mor-

genjler noem. Het bevat de vier volgende,

meest Europifche SooncH.

(O Morgen fter met Kogelronde Kffppm f»
jjj;^^,

uitgfhoekte ruigachtige Bladen»

In Italië , Switzerland , Oofteoryk, als ook^;^^"*"*'

in de Zuidelyke deelen van Vrankryk
,
groeit io

"c wilde deeze Diftel , welken men , naar 't La-

tynTch woord Spharocephalus
,

'm^t Hoogduitfch

Spheerdijlel , of ook Biefenknopf genoemd vindt.

Het is een fraay Gewas , met groote Bladen ,

die van boven ruig , van onderen Wollig grys

zyn , ten halve Vinswyze uitgehoekt , met Baard-

jes.



joS Samenteelïge Krtjiden,

ÏV. jes. De Takken, waar ia zig de Steng verdeelt

^^xi.^ hebben aan 'eend zulke Koppen, als geze^ü is,

HooFö waar van de beroemde To urn F. fort een

zeer fraaije Afbe Iding geeft , vertoorende ook

^{uf^[.é<: Blommetje», ie er in zyn eigen Kelkje ver-
^j^yvtry.

^gj^ ^j^n^-^/^ ,),^, Koppt'D fa mcngetteld zyn

en tevens het b^-k eed/el van het Zaad, dat een

Kransje lieeff van Borftelige puntjes. De Bloe-

men zyn doorgaans veit , doch men vindt 'er

ook met blnau^AC Meelknopjes. Hy groeit wel

een Eile hoog en fointyds hoorder ; de Bladen

zyn kleverig of> 'c gevoel en gcdoorod.

(i) Mnrgenfrcr . die de Koppen met lange

yi^e/T^*
uitjleekende Doorens heeft,

koppige. In Egypte en Arabic zou de Groei-pinars van

deeze zyn , die van de voorgaande bovendiea

aanmerkelyk door de tederheid van Gewas vcr-

fchik. De Doorens zyn viermaal zo lang als de

Blommetjes , en komen ieder van een uirge-

fchooten Kelkje ; des zy ook, aan 't end fply-.

Cende , weder een Blommetje uitgeeven. De
Bladen zyn ook Wollig , maar dc Steng is niet

Haairig.

Cs)
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(3) Morgenfter met Kogelronde Kappen eh IV".

Vindeeligt Bladen y die van boven glad zyn.'^'^^^J^"

Niet alleen ia de Zuidelyke deelea van Eu-irSsr"

door Gm i' L I N afgebeeld, die de verdeelingen
p

der Bladen zeer fmal en wyd van elkander heefc.

De .strn;^ is wit en met Wolligheid bekleed,

men wil dat deeze, of ook de andere ,dc Z^iïro

of Rutro van Theophrastüs zou zyn ,

„ een Plant die aartig is om te zien onder de

3, fteekendc Diftels (zegt Lobel), verande-

„ rende haar Kleur gelyk dtf Kamèlion. De
ruuvve Bol is blaauw , zeer fchoon Purper-

sa piarfch, rond en zeet lullig om te zien ,va{i

grootte als een Kaatsbal. Het Kruid heeft

5, diep ingefneeden Bladen , die llcrk ge.ioornd

j, zyn , byna als 't Loof van Everwortcl ; de

„ Steng is fomtyds een Span of ojk wel an-

„ derhalf Voet hoog," De Heer G o u a N vondt-

ze, by Montpellier , naauwlyks een Handbreed

Verheven: zo dat 'er een gfoot verfchil is in *c

Ge-

il. O»*, XI. STOK,
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IV, Gewas van deeze Diftelen. De Steng is forA-

AïDEEL. tydséén, fomtyds twee- of driebIoemig(*;,

SuK™' (4^ Morgen fier met gebondtlde Koppen ; di

,v. zydelingfe Kelken onvnigtbaar; di Bladtn

fchinm yan boven ruuw.

De aanhaalingcn zouden deeze Soort byna

vtrwarren met de TuildraagcDde Saffloer, wel-

ke ook, door den Hoogleeraar A. vanRovem,

in 't Gcflagt van Echinops geplaatst is ge-

weest (f). De Afbeelding van het Zwarte Cln-

maUon van Cortüsüs fchynt my nader te

komen aan deeze Soort , dan de Witte Doorn

van L O B E L , by hem gehouden voor het Be-

delguard der Arabieren. Het is niet te verwon*

deren, dat in zo onhandelbaare Piantcn, die in

't wilde groeijen , en fomtyds byna ongenaak-

baar zyn, aanmerkelyke duifterheid plaats heb-

be. Die is echter zeer opgehelderd door den

fchranderen L o e r l i n g , welke , op open

HcHvelen , by Madrit , deeze Soort van Mor*

genfter - Doorn aantrof. Stengen hebbende vao

() GEE. Prtv. I7f.

(4 ) Ecbin$pt Capit. Faicicidaribtts &c, tOKfC Hiip.

K. Lttgdi% 144- N. ». Ctrdaus tomentofui Capit. majote

B. Pm <ti. Scabiofa CarduifoUa annua HERM. Par. :
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ten Vinger tot een Voet larg ; des deze ve IV.

onder de kleinen te tellen i^. Hy hadt een reg- ^^^^
teo Penw(^rtel en gaf doorgaans miar één, zei- H.^ofo*

dfo twee Strog<'ije$ uit , die m.t een dunne stu»«

kU vcr pe Wolligheid bck'eed waren. De üla
J'^;'«^

den w^ren vindeel g , fmal , vsn boven met

ftyve Haainjes beyet , aan 't end een fcherpen

Sickcl hebbende, zynde de bovrnflen Lancet-

vorraig , ook aan de punten der ïjndjes j^e»

doornd. De Bloemen waren tot een rondach-

tig, los , eenzaam endhooMje vergaard , be<

Jlaandc uit. de byz'^ndere Kelkjes en deeze

wederom uit Ëlsvormige , kanchaairige Schub-

betjes , vyfdubbeld , met eene aanraerke'yke

Haairigheid omkleed , ieder óén enkel Blnra-

mctj- bevattende , dat vyfdeelig is en twee-

ilagtig. Huiten eenige omgcboo^enc Haaircn aan

'c end der Steng, was hier geen gemcene Kelk»

Het Zaad hadt een kort Haairig Kroontje , zyn-

de vyfhoekig en groot naar het Gewas. Oe
Kleur der Bloemen bevondt hy uit den paar-

fchen hoog blaauw te zyn en de Kelkpuntjes

waren naar de Zon gekeerd (*}.

G ü H-

(•) By vetkortïng is deeze befèhryrin? door my t n

loBFLiNG ontleend. Die, weke LinhsuI daar van (in 9^.

fU,^tMmm, n p. IS'»,* .-eeft , verfchNt aan.oerkelyk.

t, oe Ketkcn (zegt z n Cd mer gekielde Schabben, zyn

$» rood Hootdje rerg-.i d niat geHondeld, de xyde ini^e oT

I» ooactftt Kcikto kiciaei en oanugtbaat of Kondei aloaf

ÏI, BUI» XI. STU».
"
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G ü N D E L I

Hoofd-
Deeze Geflagtnaam is döor den vermaardcri

INE FORT ontworpen, ter eere van zy-

I nen Reisgenoot, een Duitfcher, Gundels-
'^"h E I M ER genaamd, die hem , op zyn Levant-

fchen Togt , tot groot behulp ftrckte , zo hy

zeif ï>etuigt.

De gemeetie Bloemkop vaö hetzefve, door

eenige Bladen gefchoord, heeft een Kegelach-

tïgen Stoel, die beftoken is met byzondere Stoel-

tjes, ieder tot een Kelkje flrckkende voor vyt

Èlommetjes , Mannelyk en tweeflagtig. Ieder

Blommetje is een Buikig Pypje, aan den mond

in vyven gedeeld , en bevat lange Rolrondé

Meelkoopjes , als gewoonlyk. De Kelkjes zyü

door Kafjes van elkander gefcheiden, cn in de-

ielven rypt het Zaad van het middelfte Blom-
metje aan, dat rond is, van boven fpits, zon-

der Zaadpluis ; terwyl de zydelingfe misdraa-

gen.

De ecnigftc Soort hier van (i), die het ech-
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te Silybum van D 1 os c o r i d e s zou zyn , IV.

werdt door den vermaarden Toürnefort, 'xxu^*
omtrent hec begin deezer Eeuw, by Baibouc in Hoofd-

Isatolie, raar den gezegden Heer, die dezelve
'JJ'*^.

ontdekt hadt
, gedoopt. Zy groeit echter oók/egrfgaiL

by Aleppo in Sytie, volgens R au wolf, in-

zordcrheid op drooge Steenige Grondtn. De
Steng h maar een Voet hoog en een half Duim
dikj in TakJtrn verdeeld , maakende eenOoorn-

G( was, met Bladen byna als die van den Acan-

thus, tot aan de Rib Vinswys' ingefneeden, en

de Vinnen Wederom , doch ongelyk, gekerfd.

De grootften van die Bladen zyn omtrent een

Voet lang en meer dan een half Voet breed* Zy
zyn ftyf ,blygi ocn en hcbhc n een paarfche Rib *

met witachtige gehaairde A leren en zyn gewa-

pend met Icht rpe Stekels of Doorn -n. Naar 't

end der Takken verkicir.en en verfmallen zy

,

alwacr de klcinften het Voetfluk maaken van de

Bloemkoppen , die omtrent een Duim dik zya

en derdhalf Duim lang, bekleed met holle ftc-

keligc Schubben , van meer dan een half Duim
langte ('*; , maakende den gemeencn Kelk uit.

Het

t/irum
, van deeze riant heeft kunnen zeggen , dat dctelvc

aaauvr'yWs een gemecnen Kelk heeft , bfchaUt de omringen-

tU. Dat Schuhbig bekleeJiCi , inderdaad , is in de Afbeel-

dingen zeer zigthaar. Jasnmcr is 't, dat iucb zulks niet in

Hl X>m»i. XI
^ ^

^
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tv. Het overige is als boven gemeld heb. De Bioc-

^'xxf^' fomtyds bleek, foratyds hoogpaarfch

Hoofd en hebben dan dc Koppen , die anders glad zyn

,

STUK.
fjjgf. Spinnewebbig Dons bekleed. De ge*

^fifS hee'e P'ant geeft een Melkachtia; Voi?t uit. dat

wyvery. ^eer zoet ïs , CD tot MaftikgrciDtjes famen*

ftok.

Zesde Rako,

Eenwyvery.

Men noemt het dus, wanneer de Samentce-

fige Bloemen niet in een gemeene Kelk ver-

vat zyn , terwyl zy nogthnns, wegens de ge-

fteldheid der Teeldeelen , dat is, de famenvoe-

ging der Meelknopjes , tot deeze Kla^fe be-

boeren

,

De Geflagten van Seriphiunp en Strumpfia

reeds befchreeven hebbenJe , kome ik nu tot

dat van

C O R y M E I ü M. TuiJpIanr.

Welks opgegevene Kenmerken zyn ; dc Kelk

tweebladig , eenbloemig , driekantig : de Bloem

eenbladig , regelmaatic : een Zaadje, dat ge-

wold is , beneden de Bloem,

Van het Kaapfe Kruid , dat te vooren onder

deo

de Want zdf kan onderzoeken. Vofgcm «lea Ritfifct gtoete

zy ook natuuilyk in Anierila.
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den bynaam van Jfdcanum voorgefteld was IV'.

door den Ridder , heeft zyn Ed. iaden jaare ^^^x"^'

1767 reeds , twee Soorten gemaakt , die hier Hoofd-

volgen.

( I) Tuilplant mt een tuuwe Steng.
corvlin,a

Een byna Klootronde Bol , van verdorde Wor* iciawi.'**

tels der Bladen, geeft een paarfchachtige ruuwe

Steng , met eenige Lancetvormige Blaadjes ,

overhoeks, hier én daar, tefwylde Wortelbla-

den Blesachtig zyn of Borftelig en niet breed-

achtig of gefleufd , zegt de Ridder van deeze.

De aangehaalde van wylen deij Heer J. B o
MANKUS, niettemin , héeftze zodanig : te

weeten omtrent een Span lang, een half Duim
breed, en uitgehold als een Akker-Voor (*). De
Steng wa» een Span lang, zig boven Takswys*

uitbreidende in een digte Bloemtuil, van ge-

tropte Blommetjes , zes by elkander op een

Steeltje , doch deeze wederom in drie paaren

verdeeld zyndè , elk op een byzonder Voetje*

Ieder

(i) Corymhlan Cau'.e fcabro. Syjl. Nat. Xlh Gen. I004.

Dit betekent het woord Liratui afkomftig

gthtel verfchiüende van Lyra (een Lier>, naar

gum fommige uitgehoekte Bladen, celyk wy mee
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IV. Ieder paar is gevat in vier of vyf fmalle Blik-

^^xli^' jes, en ieder Blommetje heeft cpq geknodst

Hoofd- Kelkje , met Schuitachtige niet omwindende

Klepjes ; waar onder het Vrugtbegiozel.

II. (2) Tuilplant met een gladde Steng en gemUt

%?Jtur Oxclen.

Deeze verfchilt van de voorgaande aanmer-

kelyk , door eeo losfe uitgefpreide Bloemtuil ,

en door de gelegde Wolligheid der Oxelen van

de Stengblaadjes; terwyl o -k het Gewas in al-

len deelc grover is en grooter. Het gelykt on-

dertusfchen mede naar het Bupleurum , of ook

wel naar eene Valeriana, De Bloemen zyn hier

onderfcheiden , met twee of drie kleine Blikjes

en hebben eeo Rolronden Kc!k, waar van het

eene Klepje het andere omvangt , volgens de

Waameeming van den beroemden Hoogleeraar

D. VAN ROYEN.

J A s I O N E. Schaapskruid.

Een gemeene Kelk, die tienbladig is, bevat

de byzondere gekelkte Blommetjes, welke re-

gel maatig zyn verdeeld; en het Zaadhuisje,

van den Kelk gefprooten, is tweehokkig.
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LiNN^üs tekent maar ééne Soort van dit IV'.

Gcflagt aan CO, welke haire Groeiplaats, zo ^xxu^'

wel door geheel Europa, als by ons in deNe- Hooro.

derlanden , op hooge, drooge. Zandige Gron-

den en in de Duinen heeft. Men noemtze Schaaps- yljt,r.e

Schurftkruid , om dat zy naar de Scahiofa veel
Êmópirch.

gelykt , zyndc ook by dezelve, met den by-

naam van Kleine, door Dodonóus voorge-

field. ToüR^EFORT hadtze betro'den tot

hctGeflagt van Rapunculus , met blaauwe Hoofd-

jes als van het Schurftkruid , io navolging vaa

C. Bauhinus. Dalech amp betrcktze,

om dat de Hoofdjes ongebiaderd zyn , tot de

AphyllantJies der Ouden. Jafione vtas een Kruid,

hun oekend , doch niet duidelyk befchreeven,

dan dat het een Melkachtig Sap uitgaf en het Zog
aan de Vrouwtjes veraieerderde , wanneer het

als Salade mee Azyn genuttigd werdc De Schaa-

pen, mooglyk, zullen *er gretig naar zyn, vol-

gens den gedagten naam. Het is , ten minlts

,

Meikgecvende gelyk de Raponcen.

Naar het gcwoone vSchurftkruid gelykt hec

eenigermaate , doch is zeer klein , verheffende

zig naauwiyks een Voet hoog , Noordwaaris

) Jafione. Syji, Nat. XV. Gen.

251. JACQ; rind. 289. Fl. Su*

n. DML. XI, STOK.
^ ^
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IV. grooter vallende, dan in de Zuidelyke Landen.

^^xxü^'De Steng verdeelt zig in Takjes of zyd-Scheu-

Hoofd- ten, met fmalle gekerfde of gekartelde Blaad-

STUK.
Qp >j blaauwe Bloemhoofdjcs , in

vefy?""^' fpitfe Kelkblaadjes vecle Blommetjes bevatten«

de, elk op zyn eigen Voetje, dat een Kelkje

is, 't welk het Zaadhuisje wordt, als boven is

gemeld.

Dit Geflagt vereeuwigt den naam van den

ouden Kruidkenner Lobel , wiens bekwaam,

held, hoe zeer ook door fommigen bezwalkt,

uit zyne meermaals aangehaalde Werken blykt.

Ik heb van de Kenmerken en de onregelmaatig.

heid der Bloemen voorheen gefprokcn , toen ik

de Tweede en Heeftcrige Soort van hetzelve

,

• Zie die den bynaam vsLuPynbladige voert, befchreef.*

Tu'sT.' Thans komen hier de overigen, wier getal by

)i. 168. dertig , meest Kaapfc en Indifche is, in aan-

merking. Zy zyn in drie Rangen verdeeld, als

volgt.

wf. Met effenrandige Bladen,

i. (O Lobelia met een opgeregte Steng , Li-

niaale effenrandige Bladen en eetizaatnt

Bloemjleelen,

Aao

(l) Lchelia Caure ereao, Fol. Lincaribui integerrimïs «cc

Sy/l. Nat, Xll. Gen. zqoö. fre^. Xlll. p. 666. ^lar.t. 23}»
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Aan de Kaap groeit dccze , die een Kruid^ IV.

Stengetje heeft van een Handbreed hoogte, met
-^"JJ*^»

overlioekfc Eladcn , ver van elkander , Ipits , hoofd-

omtrcnt een Vingerbreed lang. Uit de OxelcnsTUK.

komen raakte EIoemfteel(jcs , eens zo langj^;^"****

die regtop üaan , en daar op volgt een Tolach-

tig Zaadbttisje.

(3) Lebdia met Liniaale ^ tweeJwkkige , ef- m.

ftnrcndige Bladen en eene byna naakte DoltmM-

D^aiun..

In dc KcordcKke ccclen van Europa
, gelyk

in Swecdtu , Deenemarken , als ook in Enge-

land en by ors, doch zeer zeldzaam, te wee«

ten in Drenth en Overysfel, groeit decze. Het

is een V\ater- Plant, met Pypachtige Bladen,

wier Eloemftengen alleen zig daar boven ver-

hefTen , korter daar 't Water ondiep , langer,

zyrde daar het diep is: 't welk L 1 nna os in

Swceden waarnam. Men heeftzc ÏFater Gla»

diolüSs Water - Klokjes en Water - yiolieren ge*

noemd gehaci. Rudbeck hadcze Dortmanna

getytild.

't Is een Gewas, dat langs dea Grond der

Sleo.

(i) LthfUa Tol. Line-fïbus bilociiljtibus &c. Ofd. Dan.

39- Gomt Bt!g. ui. H. Cliff. Fl. Su*c. 71 4, 7^81.

1710. p. s% T. 2. Gindiolus Starnais Dfftmanni Cwr.

Ci»r. 40. Gbdiolus Aquaticus P n. KiJ!^ 750.

H4
II. DllL. XI. STUK.
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i't R jnlcpn g^lvk de Aardn

Blad. n, vsn ge/egde hoe-

HooFD daD'gheid, omtrpnr twee Dui nen 'ang , mof. de
STUK. punten omgekromd. De Sreng , die ook hoï

vtfyü^^' , heeft eenigegefteelde Bloemen , bleek paarfch

of blaauwachtig van Kleur, in vyf Slippen ver-

deeld, waar \ n twee fmaller en opwaards,de

drie anderen nederwaartis ge^oogen, H<?t bevat,

zelfs onder Water, een Melkachtig Sap.

IV.
_ (4) Lobelia met Lancetvormige efenrandige

Tuoa* Bladen, en eene gsaairde Bloemtros.

asnfch. Dit Kruid , dat Pater F e u i l l é e , in 'c R yk

van Chili pp hooge Bergen vondc , wordt dan

ten onregte van Linn^üs geregd in Peru

te huisveften. Het fchiet tot eens Mans l-in-^te

op , met een regte Steng , die ruuw en van

binnen hol is, bezet met Lancetvormige Bla-

den , welke een half Voet lang en drie Duimen

breed zyn. Aan 'c end loopt de Steng uit in

een Aair van groote Bloedroode Bloen-er?
, by-

oa als de Kardinaalsbloemen , zogenaamd- De
Wortel , die een Vinger dik is en een Voet
lang, geeft, zo wel als het Kruid, een Melk
uiD, welke Vergiftig is; ja de Reuk der Bloe-

men doet braaken ; zo die Autheur verhaalt.

C5) Lo-
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(5) Lobelia met een opgeregte Steng ^ tn Lan- IV.-

cetvormig - Liniaale , ftompachtige, over-^^^^^
hoekje, efenrandige Bladen : de Bloemen Eoorw
aan *t end getrost, ituk^

(6) Lobelia met Liniaale efenrandige Bladen ëa£i.
en een gegaffelde Bloempluim.

(7) Lobelia tnet Eyronde gejieelde Bladen enta.

zeer lange Meeldraadjes. de!'^''''""*"

De eerfte van deeze drie , in Kanada door

Kalm gevonden , was een Plantje van een de.°
*'

Voet hoogte, met blaauwe Bloemen: de twee-

de, aan de Kiap groeijende, nog veel kleiner;

een zeer teder Kruidje
,
byna gelykende naar

het Muur , met twee Blaadjes by elkander en

gepaarde Bloempjes, De derde , van Cayenne ,

hadt de Ridder by den Hoogleeraar D. van
Ro: JEN gezien,

B, Mtt ingefcecden Bladen, de Steng opge-

regt.

(8)

^fr. 100, T. „. f. 5.

(7) UMiA FoU Oratis pctiolatis

,
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IV. (8; Lohe!-a met Eyrona - langwerpige gekat'

Afdeel. ^^/^ Bladen ; de Steng byna naakt en gt-

Hoofd- aaird: met afgezofiderde juige Midknop'

STUK.

(9) Lobelia met de cnderjle Bladen Vott-

dedig*

i\o) Lobelia met een opgeregte ^'teng ,
ge-

a- tand Lancetvormige Bladen, en een onge'

bladerde end -Tros»

é. Alle deeze drie zyn Ksapfe, kunnende de

" eerfte als Bafterd aangemerkt worden , dcwyl

zy de Meelknopjes niet fameogevoegd hctft ; de

tweede verfchilt door haaren Knobbeügen Bol*

wortel, hebbende de Steng twee Voeten hoog

CD de ondcrfle Bladen byna als der Menfchen

Voet in Vingers gedeeld.

De Heer B e r g 1 u s , die de eerfte, wegens

de gezegde afzondering der Meeldraadjes , wel-

ke onder vcreenigd zyn, met den naam Cyphin

tot een nieuw Geflagt in de Monadelphia Chuis

bragt, geeft aan de laatfle den bynaam van Co-

rymbofa. Het zoo de Afrikaanfche, zeer hooge,

riet Takkige Raponce zyn , met Bladen van

Hertshoorn, welke Ray befchryft. Nogthans

(8) Ichl:, Foh cv^to-olvorgis crfn^is &c.

hm Sol BiuUifid.s , F!or, Spicatis. BuBm. ^/r. 99. T.

•i. Cyphia «^ulbofa. BiRG. 172,

). LobeUa Co/ymbofa. Ackc. Csp, 344,
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geeft hy 'er maar een Kruidige Steng aan, van IV.

een Voet of hooger. ^xxl'

(n) Lobelia met Lancetvormige getande Bla- JJu,^**'

den , zeer korte zydelingfe Bloemjteelen , ^t.

Int Bloempypje Draadachtig dun en zeer
J^"^J^'^

(12) Lobelia met Lancetvormige Zaagtandigt xir.

aan den voet getande Bladen enfamenge- o^y^n'

fielde end' Tros/en.

Op Jamaika zyn deeze beiden gevonden ; de

eerlle een Waterplant, die ook op andere West-

indifche Eilanden , aan Beeken en op vogtigc

plaatfen voorkomt. Zy heeft de Stengen meer

of min ruig , de Bladen glad , een half V^oet

lang, de Bloemen wit, ter langte van vier Dui-

men, meteen vlakken rand, die in vyven egaal

verdeeld is. Het Zaadhuisje , dat tweehokkig

is, bevat veele zeer kleine Zaadjes, Degeheele

Plant is zeer Vergiftig , maakende , wanneer

menze inwendig gebruikt, een hevigen Buik-

loop , die niet te ftempen is en einJelyk doet

fter.

(11) Laielia Fol. Lanceolatii dentatis 8tc. JACQ. Amr.

R. Lugdh. 241. Rapunculus Aquaticus, FoÜis Cichorei

«cc. SLOAM. fam. j8. HiJi. I. p. ijg. T. lof. f. i. Trachc

II. DMi.xi. sm.
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IV. fterven. Zelfs de Paarden ,
zegt men , zo ay

^xxu^' ^^^^ » baden 'er aan. Ook baart het

Hoofd» Sap , als men met de Handen , daar mede be«

STUK. fmet , de Oogen wryft , een geweldige Ont-

fteeking,

xiiT. Cl 3) Lobelia met eenopgeregte Steng en breed

Cardinaüu Lajicetvormige Zaagtandige Bladen ; de

Kardinaals. Bloem - Tros endeUngs over ééne zyde.

Zeer bekend is decze tegenwoordig onder

den naam van Kardinaals - P-loem, een zcerfier-

lyk Gewas, met een lange dunne Steng, die bo-

ven geaaird is met Bloemen van een zo fterk hoog

roede Kleur, dat 'er de Üogen byna van fche-

meren. Somtyds komen dezelven met aarrige

witte Streepjes getekend voor. C o i, < m n a hadc

deeze Plant aan den Kardinaal Barberini to-ge-

wyd. Zy fchync ook een fcherp Sap te bevat-

^ XIV. (14) Lobelia met een opgeregte Steng, Ey^

^Si'gt. rond - Lancetvormige eenigszins Zaagtan-

dige Bladen ; de Kelkhoeken omgeboogen,

Dec-

Racemo tcrminali fecundo. H* Ciif. Ups. R. Lugdb. m.
GBON. yirg. IJ4. Kapuntium Galeamm Virginianum «fC.

ehd. Americ. flore
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Soort van Lobelia werdt door den IV;

Sweedfchen Kalm bevonden het Geheim te
Afdeel,

zyn , door wtlk de Amerikaanfche Wilden zig Hoofd-

genazen van Venuskwaalen, welke reeds lang,

20 men ,wil , onder hun hebben plaats gehad. „if,""'^^'

Zy groeit 'er op vogtige plaatfen , aan de Oe-

vers van Rivieren , onder andere planten van

dien aart. De Steng fchiet tot vier Voeten op,

en het is de voorgaande Soort niet ongelyk ,

dan dat de Bloemen Violet of paarfchachtig

blaauw zyn. De Kelken zyn lang geflipt en heb-

ben de randen der hoeken omgeboogen. Het

Kruid heeft een Melkachtig Sap en de Wortels

fmaaktcn hem als Tabak. Zy gebruiken het Af-

kookzel derzelven ,
byna met gelyke voo-'zor-

gen als algemeen by het gebruik van Pokdran.

ken plaats heeft ; verminderende de Gifte als

bet naar beneden werkt en zig onderdieo van

Overdaad in Spys en Drank onthoudende (*%

(15) Lobelia met een laag • Heefierige Steng; xv.

de Bladen langwerpig, glad y Zaagtandig\il^^f,'

de Bloemen in de Oxelen gefteeld.
fèlie"^"""'

(16) Lobelia mt een opgeregte Steng, de xvi.

^iato ace. H CUJ. $
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IV. Bladen Eyrond , hyna Zaagtandig, laft'

^^xu!" S*'' '^^^ ^ Bkmlleelen: de Zaadhuisjes

^ooFD• gezwollen^

IJMa ^^^^ Lobelia met een opgerekte Steng , ds

:uprtia" Bladen Hartvormig , effen, flaauw Zaag-

"ciiffait-
tandig , gejieeld en een endelingse Bloem-

fcte. tüiU

De cerfte van deeze, te Suriname voorko*

mende, is een overblyvend Heeftertje; dat zo

wel de Zaadhuisjes gezwollen heeft als de twee-

de, die, gelyk ook de derde , in Virginie eti

Kanada groeit. Deeze beiden zyn Jaarlykfe

Zaay - Planten. De laatfle is door onzen Rid-

der , als een zeldzaam Gewas , uit den CÜf-

fortftn Tuin zeer fraay in Afbeelding gebragt

en befchreeven. Men vindt het ook door P l u-

M T ER , doch onvolkomen , voorgcfteld. Het
hadt de Steng omtrent een Voet hoog , mcc

paarfchachtige Bloemen , Aairswyze tct een Tuil

vergaard.

xviiT.' (iS) Lobelia met de Steng byna opgeregt; de

ïiHnden- onderfie Bladen rondachtig en gekarteld;

de bovenjlen Lancetvormig Zaagtandig^

de Bloemen getrost.

: cieaiiucnlo, FoI,inf. Abiot. cicnatlJ
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In Vrankryk en Spanje wordt de Groeiplaats IV;

gefield van deeze Soort , die ook in Italië voor- '^"^^J'

komt. Irt de middel (te deelen van Vrankryk EiooFu-

groeit zy by da Steden Biois eü Solons zo over-

vloedi^? , dat zy den bynaam daar van heeh^i'^"'^^'

bekomen. De hoogte is omtrent een E'le of wat

minderj de geïlalte als die der Kardinaalsbloe-

men, maar de Kleur blaauvv. Dc Bladen zyn,

by den voet, als aangelymd. Fletgcheele Kruid

geeft Melk, en de Wortel, inzonderheid, is

van een brandend heeten Smaak.

(19) Lobelia met de Wortelbladen Eyrond en xrr.

Haairdunne Bloemjieelen. ^JlSl

Een Kaaps Plantje , naauwlyks een Duim ^^^^

hoog , maakt deeze , dat een Stengetje heeft

van twee Duim langtc, met ééne enkele Bloem.

De Kelk is langwerpig , Lancetvormig , opflaan-

de; de Bloem Trechterachtig; het Zaadhuisje

langwerpig. Naar de volgende gelykt het veel.

C. Met ingefneeden Bladen en leggende

Stengen.

(20) Lo-

puntmm uren» Solanienfe. BOCG. Sic. 20. T. lu Dr^l.
ïlofC cccru'ea Galeato C. B. Pin. no. Prtdr. jf.

Lohtlia Fol. Raiicalibm oratis , Scapis CapUlaribinJ
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ÏV. (20) Lobelia met een leggende Steng, die Tak-

^^XI^' * Lancetvormig - ovaale gekartelii

Hoofd- Bladen en zeer lange , eenbloemige, een*

TüK. zaame Bloemjleelsn.
XX.

LMurl^tt, ^^^^ ^och fraay Plantje, datMi-

tifchc"'""
^^^''^"^ Spleeteo van Roifeo , en op Mos-

fige Velden , in Italië , aantrof, benoemde hy

naar den Bononifchen Geneesheer en Hooglee-

raar LAtJRKNTi. liet heeft bidauwe Bloem-

pjes en tweehokkige Zaadhuisjes, gelyk eigen

is aan dit Gcfl^gt. De Bloemfteeltjes hebben

ieder , ia 'c midden , een Borfteiig Blikje.

2x1. (gi) Lobelia met een uitgebreide Steng enLan*

iJ^z-' cetvormge eenigermaate getande Bladen',

ftcciige. Bloemjleelen zeer lang.

B^llidti^ r22) Lobelia met hurkende Draadachtige Sten-

Dunüen- gen engefieelde langwerpigegetande Bladen»

Deeze beide Kaapfen zyn door den vermaar-

den Hermannüs, onder den naam van KUi-



Syncen£sia.
ne Afrikamfche Klokjes, in Afbeelding gebragt. IV.

Zy maaken zeer kieioe Piantjes uit, waar van '^^«f.^'

het eerde opftaande Steogetjcs heeft , omtrent doorU'

een Handbreed hoog. De Bloempjes van beiden

zyn uit den blaauwe paarfdi.

Ca3) L.obelia met hurkende Stengen , en Ey xxin.

ronde Zaagtandige fpitfe Bladen ; de onder- ZeylJtt*.

Jlen Jtomp : eenbloemige Bloemfieelen en

eenigermaate ruige Zaadhuisjes.

Volgens OsBECK groeit deezc in China,

welke men aan de Kaap der Goede Hope eerst

waargenomen hadt. Ten rainfte komt de Ruige

Kaapfe zeer naby met de Ceylonfche overeen,

't Is een zeer klein Plantje, naar het Gamander-

Jein gelykende , met kruipende Stengetjes en

eenbloemige Bloemdeeltjes , die ruig zyn , zo

wel als de Kelken.

(24) Lobelia met hurkende Stengen t Lancet- xxir»

vormige Zaagtandigt Bladen en ongeJUilde
^^J";

byna geaairde Bloemen,

(aj) Loieiis Caul. p:ocurTi'>eBtibus , Fol. Ovatis Serratis
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( sj- ) Lobelia met ovaale gekartelde ^tvolU

Bladen en eenzaame Bloemen zydelin^s.

(2é) Lobelia met Lancetvormige getande Bla'

den en zeer lange Bloemfieekn,

'[ (^11) L' belia met Liniaale getande Bladen en

een gebladerde Aair aan 'f end*

Lobelia met leggende Draadachtige H?f •

Jlerige Stengen en Eyrond • Lancetvormige

wederzyds t^eeiandige Blaaen.

Zeer duidelyk ondcrfcheiden zig deeze vyf

I- Kaapfe Soorten , waar van de drie ecrrte door

wylen den Heer J. BuBMANNUsin Plaat ge-

bragc waren. Die met Hertshoorn ige Bladen

heeft de Bloemfteelen by uitfteklang. DeiTm*
nige fchync eene Verfciieidenbeid te zyn , van

de Driekantige , hier voor befchreeven. De laat-

fte heeft kleine Blaadjes en is een Heefterig

Plantje, waar van het Zaadhuisje in dritënopeD

fplyt , hebbende drie Klepjes ; zo dat zy io

deezen van de Kenmerken van dit Geflagt eeo

weinig fchynt af te wyken.
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Behalve dc voorgemelde vyftien , heeft de IV.

tegenwoordige Hoogleeraar der Kruidkunde al- xxu^
hier , de Heer N. L. B u r m a n n u s , nog eene Hoofih

Hocfdige onder de Kaapfe Planten opgetekend,

die weinig van de Hertshoornbladige, zo zynw«.^*^*'

Ed. aanmerkt , verfchHc. Voorts heefc hy ecoe

Wmdende Lobelia onder dczelven gevonden

,

met Liniaale Bladen , welke de Meeiknopjes

uitwaards ruig heeft door witachtige Haairtjes :

zo dat het getal der Kaapfe Soorten , volgens

zyn Ed- , das zeventien uitmaakt.

Viola. Viool.

Dit GeOagt heeft een vyfbladigen Kelk: ook

is de Bloem vyfbladig, onregelmaatig, vaa ag.

teren gehoornd. Het Zaadhuisje , boven den

Kelk , is driekK ppig , met ééne Holligheid»

Zevenentwintig Soonen komen in hetzelve

voor, die in vier Rangen gel'maldeeld zyn, a!«

volst.

(l) Vionl met gepalmde vyfkwabbige , getande

en onverdeelde Bladen. Paimau

(a) Viool met Foetachtige zevenieelige BladenM^a?^'

OM. Vir^. MS»



132 Samen TEjiLiG E Kruidei?.

IV. C3) Viool met rindeelige Bladen.

Hoofd-
\ïool met Lancetvormige gekartelde Bladen,

^•^n*. Cj) Viool met langrv'erpige , byna HartVt^rmi-

T^nnata.
Bladen en Fliezige Bladjteelen,

^
IV. Alle deeze komen in Noord - Amerika, en in

^Tsnict-''^
byzonder in Virgiuie voor, behalve de Der-

rotmige.' dc, die op de hooge Gebergten van Europa ,

Prfmu
^^^^ ^^'^ ^^^^^ volgende, inSi'

'Jfiiiar berie groeit. De gelleldheid van het Loof is ge-

Hige7°^ noegzaam (aangeweezen. De vierde Soort, uit

Kanada door Kalm gebragt , fcheen in Blad

een weinig van de Sibcrifche te verfchiilcn, en

hBdt de Bloemen kleiner. De laatfte, eindelyki

heefc B'aden , veel naar die der gcwoone Pri-

mula Veris gelykende. De eerftc en laatdc heeft

de Bloemen wit , de tweede driekleurig; de

derde en vierde paarfch Violet of bleek blaauw.

Allen zyn het kleine Plantje?, gelyk onze Drie-

kleurige Violen.

fü^u
Viool, die ongejiengd it, met Hartvor-

Ruigt fnige Haairig Jiekelige Bladen. Des-

rcnatis, Gmkl. S!t. IV. T,
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Deeze, die in Bosfchcn der Noordelyke dee- IV.

len van Europa groeit , kruipt niet gelyk de ^^"j^*

Tamme , en maakt ook geen Stengetjes gelyk [iÓokd*.

de Wilde Violen ; maar zy geeft uit een taame- «titk.

lyk dik Worteltje lang gefteelde Bladen, die ^.^'"'S^

Hartvormig , t n , zo wel als de Steelen , van

onderen Haairig zyn. Haar Bloemfteeltjes , veel

korter dan de Bladen zynde , hebben een Sleuf-

je op de rug , boven de Blikjes. De Bloemen

gelyken zo zeer naar die der Tamme Violen ,

dar men dezelven *er fomtyds mede vervaJfcht

,

of ze daar voor verkoopt. Zy valt ook in Berg-

Bosfch^n van Ergdand,Switzerland en de Heer

Thunberg heeft een Plantje , onder dien

caara, uit Japan gezonden.

C7) Viool , die ongejlengd is^ met Niervormge vu.

Moeia».

Op vogtige Velden, in Sweeden, Engeland,

en elders , groeit deeze , die door de gladheid

der Bladen meest verfchilt , hebbende oolc paar-

fche Bloempjes , en het oneffen Bloemblaadje

tot aan de tip toe zwait gellrcept.

(^)

7i«, 7!«- HAU». Per. 2«5. Viota Martia hirfuta ino«

A^n. M jris H,1. II. p. 47J. S. j. T. J5. f. 4 Viola Tri.

chelii folio. RAj. Hifi. loii. Viela. BbüIISI. Hnh. I. p.

(7) f^ioU acanUi Fol. Reniformibos. Hall. Hdv. joi.

m iT p^47S.T5.^T. M. f.

' '
'*

I 3
II. DSIL. XI. STCBt
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IV« W Viool, dttf ongejlengd is , met Hartvormigi

^FOEEU Bladen en kruipende Spruiten.

looFD-
Deeze Soort maakt de gewoone Winkel- Via-

v,,!, Un uic, die men in de Tuinen teelt, weshalve

odorata
Tamme Fiolen genoemd worden ^ hoewel

Tamme' men ze OOK overvloedig in Bosfchen en Wil-

derriisfen , zo van ons Land , als door geheel

Europa , aantrof. Niets is in Switzerland ge-

meenet, aan de Haagen en Beekjes , in 'c vroe-

ge Voorjaar, zegt Hall er. By Weenén io

Oollenryk groeijen zy overal in groote en klei-

ne Bosfchen , in Valeijen aan Rivieren ,in Boom-

gaarden en Tuinen In Engeland, Vrankryk en

Swecden , zynze zo gemeen niei. Zy komen

overal, in 't wilde , niet alleen met witte, maar

ook met dubbelde of volle Bloemen voor, maar

de enkelHe paarfche, van wier Aftrekzei de Vio-

lette Kleur h aren naam heeft, zyn ver de ge-

meende.

De Latynfche naam is in byna in alle Taaien

van ons VVereL'sdeel overgenomen, maar in 'c

Franfch heet menze Fiolettes , in *t Engelfch

Fi'

(S) y»i<t acaulis, Fol. Cordatis.Stolonibus reptantlbus.

Gort Be.g. H. Cliff. 427. F/. Sutc. 71S , 7«*-

i alba. C. B. Pin. 199. —— n
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yiokts : welke naam , gel^k bekend is by IV.

ODs gemeenlyk gegeven wordt aan een geheel
^^^li^*

ander Gewas, van dergelyken Reuk en deswe-BoofD-

gen genaamd f^iolieren *. De Bloemen hebben

een zeer verzagieode hoedanigheid, zo wel als ^;^^'"*^*"

't Kruid j wordende deswegen de Konferf en • zie

Syroop van Violen als een Borstmiddel en tot
JJ: "Jf

zagte Hartfterking veel geacht. In de geheele

Plant heerfcbt een laxeerende hoedanigheid , zelfs

in 't Zaad. Hoe zagt nu , en onlchadelyk, de

Bloemen ook voorkomen , wordt niettemin ver-

haald , dat een Maagd van voornaamen Huize,

door den Geur van een menigte derzeiven, wel-

ken zy in een beflooten Vertrek badt by een

doen brengen, bedwelmd geworden en daarvan

geftorven zy. De Witte Violen zyn minder

kragtig van Reuk. De Syroop is zeer bekwaam

,

om de hoedanigheid van Sappen en an Jere Stof-

fen , of dezelven naar Zuur d^n naar Loogzout

hellen , te onderzoeken , en worde daar toe vaa

fommigen gebruikt.

In Egypte worden de Violen in de Tuinen

overvloedig geteeld , alzo de Turken veel werks

daar van maaken om de aangenaame Kleur ca

Reuk , dienende de Suiker van Violen , in Wa-
ter gefraoltcn , hun om Sorbet te bereiden , tot

onthaaüng van hunne Vrinden. Zy maaken het-

zelve ook wel van Rofynen - Water en andere

Zoetigheden , maar die van gedagte Suiker is by

de Grooten meest geacht en de kostbaarfte , in-

1 4 zon-
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IV. zonderheid met Amber - Grys gemengd zynde

,

Af^^EEL, opwekking der Minnehist (*).

HOÖFD- _ _ , ,

,xuK. Stengmaakcndc

IX. (9) Viool met de volwas/ener Steng opftygen-

Canina. dc , de Bladen langwerpig Hartvormig.

X. (10) ^ iool met opgerekte Stengen en Hart-

^iêrg-"' yormige langwerpige Bladen,

Xf. (I O ^'^00] met draadachtige onverdeelde voort'

AipJcfi!'
kruipende Stengen . EyronJe efcnranlige

gladae Bladen en onverdeelde Stoppeltjes.

Van dceze komt de eerfte , die men Wilde

Violen roemt ,
overvloedig in de Duin • Valei-

jen van Holland , in Vriesland , Gelderland en

Overysfel , als ook door geheel Europa , tot in

Sweeden en Lapland , zelfs in Ra^land en in

Noord- Amerika, voor. Zy bloeijen laater dan

doch verfchillen anders van dezcl-
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ten weinig , dan door haare Reukeloosheid , en IV.

hebben insgelyks zo we! wicteals paarfche Bloe-

men. Ook verheffen zig de Bloemen boven de Fïoofd-

Bladen , en de Plant heeft lange, Takkige, leg-

gende, doch in de Herfst opltygende Stengen, ^i^f'""^"'

De Berg - Violen , die overend ftaan , groeijen

wel een Elle hoog; weshalve menze Boomachtig

noemt , hoewel de Steng niets Houtigs heeft.

Van deeze zyn de Bloemen blaauw en wit ca

fomtyds geelachtig, met een korte Spoor; maar

de Kelk heeft Spooren. Zy groeijen op de Al-

pen van Switzerland, Lapland, Ooftenryk en

op den Baldus -Berg in 'c Veronecfchc;de laat-

fte op den Berg Cenii in Piemont, waar vaa

die den bynaam heeft. Deeze hebben Draad*

achtige Stengen , die onder den Grond kruipen

,

doch zig daar uit verheffen , met zeer kleine ,

Eyronde, gefteelde gladde Blaadjes en groote,

lang gcüeelde, blaauwe Bloemen,

(la) Viool met een opgeregte Steng tn Hart- xii.

vormige ge/pitjle Bladen, «Sjf"'

(13^ Viool met een driekantige Steng en Nier-^-'^^^-

achtig Hartvormige Bladen, de Stengbloe-
//|>^i;.

men ongebladerd, i"-

i) P-loU Caule tri.juetro , Fol. ReniforiE

I Flor. K»i. Corollatii Sec. H. Cti^, 4x7.

Viola Montana Utifolia &c. DILU Elti. :

^5
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) Viool met een tweebloemige Steng , de

Bladen Niervormig Zaagtandig.

C15} V.rol met

Hartvormige getande Bladen,

hifiora.

wee-' Kanada i's de Groeiplaats van de eerfte dec-

vier, die de Steng ongevaar een Span hoog

nifUféi. heefc , en van de volgende , welke in de Bos-
a')ioe. Sweeden en Duitfchland groeit, meest

verfchilt , doordien de Stengbloeraen , dat won-

derlyk voorkomt , in deeze geen Blaadjes heb-

ben. De Bloemen zyn witachtig en in de derde ,

die op de Europifche Gebergten groeit, dat ook

zonderling is in dit Geflagt, geel. De laatfte

,

die in Siberië is gevonden , wordt door G m e-

L 1 N aldus befchreeven.

„ Uit een Vczeligen Wortel komen veele

„ Bladftcelen, met opgerolde bcginzels vanBla-

5, den , waar tusfchen gemecnlyk één , doch

„ ook twee of meer Stengen , die hoekig zyn

en flaauw gehaaird , ieder op den top drie

„ Blaadjes hebbende , naar die der Malva ge-

„ lykende. Uit derzelver midden ryst een kort

„ Steeltje, met een fraaije geelachtige of Zwa-

» vel-

(14) VttU Cau!« bifloro

" " R. Lugdi.
,
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„ velkleurige Bloem , wier twee boveüfte Blaad- IV.

„ jes allergrootst, de zydelingfc kleiner en het^''^5j^*

„ onderfle allerkleinst is» Deeze drie laatften tiooFu»

j, zyn verfierd met eenige Violetkleurige Streep-*'^"'''

„ jes, en de twee zydelingfe, niet ver van

„ den bodem ,
eenigszins Wollig. Dus bevindt

„ zig de Plant in 't vroege Voorjaar. In 'c vol-

gende Jaar breiden zig, zo wel de Wortcl-

„ als de bovenfle Blaadjes, allengs uitjdelüad-

„ fteelen rekken, en zyn, als de Vrugt rypis,

„ djkwils een half Voet lang. De Stengblaadjes

„ fcheiden van elkander, worden Ribbig, aan

„ de randen diep en breed Zaagtandig , weder*

„ zyds ruig , enz."

Cl Met Vindecrge Stoppeltjes en ccnKmik-

achtigen Stempel.

(i6) Viool met etn driekantige verfpreide jyi.

Steng , langwerpige ingefneeden Bladen en ^^f;*^^

Vindeelige Stoppeltjes^ DrTékicu-

liec

Deeze, die men mide Pen/een of Viooltjes^

naar

riola Caule triquetro diffafo &c. Gobt. Belg. lïj.

Kram. A»flr. z62, GoUAN M,nsp. 4«7- PI- Si^c, &c. H,

Cliff. 527. vioia b.color ArvenHs. C. B. Pin. zoo, Trinititis

Herba. Fi'CHS. Hiji. goj. Jacea altera. Cam. Epit. jij
fi.

Viola tticolor Hortenfis repen». C. B. Pin. 199- vioJa trico-

lor. Re». Spec. 144. T. 140. Jacea f. Flos trinitans. Cam.
P'pif. pl2. Viola tricolor. DOD. Pempj. jji. Viola flammci

,

colorca, calida. Lob. Ic. tn.
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ïV. naar 'c Franfch Fenfée noemt , komen in de

xxu^ DuinvaleijcD en Hoven van ons Holland, op

HooKD dorre Zandige Gronden , in de Wouden van
JTÜE.

vricsla; d , en elders , in onze Provintiëu , als

rw^r"' ook door geheel Europa , voor. Het is een

Plantje d^t de Steng Takkig en neerleggende

heeft , de Bladen Eyrond - Hartvormig en de

Bladfteelen met kleine Borüeltjes, doch aan de

Takken half Vinswys' ingefneeden Stoppeltjes.

De Bloem, veel grootcr dan de Kelk, dieZaag-

tandige Spooren heeft , is zeer fraay met ten

minfteo drie Kleuren getekend. De bovenftc

Blaadjes zyn Violet , met een zeer fyne Haai»

figheid; de middeiRen geelachtig bont, het on-

derfte Hemelfchblaauw. Zy komen ook van bo-

ven paarfch , op zyde of in 't midden geel en

van onderen wit vcor, met zo veele mcogelic-

gen en veranderingen , dat 'er de Duitfchers den

naam van Sibenfarben Blumlein , dat is Zeven-

kleur -Bloempjes , aan geeven. Men vindt 'er

evenwel ook die maar tweekleurig zyn, van

kleiner Gewas en Bloem , blaauw en geel , of

blaauw en wit of enkel wit met geel. In Swee-
den , zo wel als in Switzerland , maaken deeze

een zeer gemeen Onkruid in de Velden en Tui-

nen , doch de eerllcn worden , om de aartig-

hcid, in de Bloemhoven geteeld, alwaar zy zig

zelf zaaijen en ook geroegzaam een Onkruid

worden. De Duitfchers heetcn ze Freysfam^

Irauty deEngelfcben Panfies of Hearts-Eafe,

dat is Hart8> vermaak. Wat den naam van

Brieen^



Drieenheids - Blom aangaat , dien vind ik , in IV.

zeker opzigt, wat aanftootelyk. Van de Tvvce ^^^^^^
kleurigen maakt H a l l e r een byzondere Soort • Hoofd-

De Driekleur igen vallen ook aan de Kaap cn in*'^"'^
'

Japan.
mi^.''"^*'

Of de Franfche naam Penfées van de aartige

mengeling van Kleuren in deeze Blommetjes,

welke tot denken aanleiding geeft, dan van hec

voorgemelde afkomftig zy, is my duider. Iets

anders , daar mea te vooren niet om gcdagt

heeft, zou zc dien naam met regc kunnen doen

voeren. L i n n a u s , naamelyk , merkt aan ,

dat nergens , byna , zig het werk der Bevrug*

ting in de Planten zo duidelyk , dan in dezel-

ven , openbaare; doordien de Stempel, of het

bovenfte van den Styl , Trechterachtig open

is: 't welk alleen maar plaats heeft in die van

deezen Rang, De Styl maakt met het Vrugt-

beginzel een rondacbtig Knopje uit, in *t raid-

den van de Bloem , dat als een Kruikje of

als een Zoutvat is gefacfoeneerd.

(17) Viool met een driekantige enkelde Steng, xyii.

langwerpige Bladen en Vindeelige Stop- gra^ji$.
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IV. (i8) Viool met een korte Steng , de Bladen

^xx"^* *3fna Eyrond , de Stoppeltjes Vindeeligt

Hoofd- de Honigbakjes langer dan de Kelk.

•TUff.

SS- ^'^^ '"^^ '"^^ ^^'^^^ de Bladen

Jrata. langwerpig Eyrond , de Stoppeltjes Fm-
^Gcfpoor-

^^^i'^ ^ ^ Honigbakjes Elsvormig langer

XIX. dan de Bloem.
Comuta.
Gehooin. Qp de Pyreneefche en Switzerfche Geberg-

ten groeljen deeze, welken de vermaarde Hal-

LER , behalve de laatfle , die echter weinig

van de anderen verfchilt, tot ééne Soort be-

trekt. Zyn Ed. tytelt dezelve. „ Viool met een

„ opgeregte Steng , die weinig Bloemen draagt

,

de ondcrfte Bladen rondachtig , de Steogbla.

5, den ovaal hebbende , met zeer groote half

5, gevinde Stoppekjes." Het is , zegt hy , een

veranderlyke Plant , of ongefiengd voorkomen-

de met paarfche Bloemen, welke hy afbeeldt,

of gefiengd , en dan met geele of met drie-

kleurige of met witte Bloemen. De Bloemen

zyn veel grooter en dus het Plantje ook fraai-

jer dan de Penfeen , voorgemeld , hebbende

een niet onaangenaamen Reuk. Het voornaam-

fte verfchil beftaat in de Spoor, of agter-Punc

<i8> nota
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der Bloem , welke de laatfte zeer lang en dun , r\

als een Hoorntje hecfc. iMeo vindt *er niet
^"JJ

minder verandering van Kleuren in , en de Bloe- éIooi

men hebben aan het Sceelcje twee Lancetvor-"üK

migf; Borreltjes. Somtyds wordt de Steng een

half Voet, doch in de laatfte wel een gehee-

len Voet hoog.

(203 Viool met een Hsejterige Steng en Lan- xi

cetvormige effenrandige Bladen,

Dc vraag is of deeze meer den naam vaotige?"

Boomaohtige verdient dan de Berg- Violen,

hier vGor befchreeven , die ook dus getytcld

worden. De Groeiplaats is in Spanje en de Bloe-

men hebben geen Reuk.

D. Met opgeregte , niet agterover leggende

Bloemen.

(2ï_) Viool die de Steng aan den voet zeer Tak- x:

kig hteft y de Bladen Lancetvormig Li-^"^"

niaal effenrandig van elkander af; de Kei- Ne

ken van agteren gelyk,
^"

(22) Viool met een hurkende Steng; de Bla- xi

(ao) Caale Fraticofe Sec Vloli Hispanica fiulicans. H™^|«i
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IV. den Lancetvormig eenigermaate Zaagtaii-

^XI^" S^^^^-P^' ^ Kelken van agterengelyk*

ItveJ^ Deeze beiden groeijen in Ooftindie. De eer-

Üe, welke Hermannüs Klein Leeuwsbek

geheten hadt , heef: een zeer Takk'ge Sieng,

van een half Voet hoogte , mee lange duoae

Bloemüeeltjes ; de Bloemen paarfch van kleur.

De andere , welke men op Ccylon Ratmul noemt,

is een Takkig, leggend, Houtig Gewas, door

Eisvormige üyve Stoppekjes byna gedoomd.

xxiii. (23) Viool met een enkelde ruige Kruidige

^ell'fri^^^' Steng , Lancemrmige Haairige Bladen

(24) Viool met een laag - Heejierige gearmde

Steng, gepaarde Bladen en getroste Bloe-

men,

Op den Noordoosthoek van Zuid • Ameri-

ka, dien men Cumana noemt , heeft de Heer

L o E F L I N G , in zyne Kruidleezingen , deeze

twee Soorten ontdekt , waar van de eerfte de

andere , zo hy aanmerkt , ip allen deele zeer

veel

confertis Sec. Fl. Ztyl, iig. Rubeola zeylanlca Fol» lailori-

bu. Hatmul did;a« BuBu. Zeyl. 2oi,

Ciule Gtnplici UiriUro , fior. Axülaribus folitariis. HWf»..

It. 18^.

(24) *T#i*Caule fufirutkofo bracbiato&c. Calceolatia C«i-



veel in grootte overtreft. Zy hadden witte Bloe- IV.

mtn. Afdeïl»

Die Soort van Vioolen , Hyhamhus geraamd ,Hoofd*

welke Heefterig in de Wvstindiën groeit, daar'''^"^^*^

L o E F L 1 N G den naam aan g if van Calceolaria , wj«.

zo wel als aan de voorgaaoden, wegens de fi-

guur der Bloemen ; hea iK reeds voorheen be-

fcoreeven * : des volgr. *^
^'^^J-

(26) Viool niet ovaals Bladen , die aan den

rand en van onderen Haairig zyn. Vi^i-^ 'fif-

De Ridder geeft den bynaara van Ipecacuan- ^^yP'^^^^

ha aan deeze Soort, die op Caijenne fchynt te tel.

groeijen. Zyn Ed. heeft denzelven ook gegeven

aan een Soort van Wolfsmelk , voorheen bc-

fchreeven f , welke in Virginie fomtyds dien fu.jy.

naam voert, wordende van Ibmmige Ingezete-
jy/^'j^J*

ren , inzonderheid der Noordel ykedeeJen , (zegt

C L A Y r N,) vry ftouc , inwendig tot een Braak-

middti gebruikt en Ipecacuanlm geheten. Onder

de Planten van den Cliffbrtfen Tuin hadt Lin-

NiRüS, bevoorens, den Geflagtnaam Ouragoga

gebezigd voor de Brafiüaanfche Plant , welke

"den Wortel, die onder deezen naam in de Apo
theeken gevonden wordt , uitlevert : naar het

Periclymenum of Kamperfoüe eenigszins gely-

kende , maar zeer klein (*> Onder de Ge-

ne es<!

, P-ieU Fol. ovalibuj margine fiibtmque Pilofis. Syf^.

^at. XIII. Viola grandifloia, Veionicx folio viliofo. BABR.
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IV, cecPmiddelen noemt hy dezelve, Lonicera, \Mt

'ejigprde kruipende Stengen ftomp Eyron-

Hf opp- de fpirfr ruuwe Bladen (*). Naderhand vind ik

tTUK, fchrt r, door zyn Ed. . niet als een Soort van

Eenioy Lonic ra, noch als een hyzonder Geflagt, daar

van in het Samen ftel der Natuur gewag gc-

Vnn di(!n Wortel zyn byzondere Soorten, Uit

Peru komt met de Snaan^che Vloot jiarlyks een

AfrhfJi'aauwe over: de Brafiliaanrche , die Aran

L'sTabon komt , is bruin en dunner, meer ge»

ringd of on|];dvker dan de andere. Bovendien

is 'er een Witte, daar men de Afchf^raauwc

fomtyds mede veTvalfcht , hebbende weinig of

geen kragt De Peruviaanfche wordt voor de

beüte gehouden , om dat zy zagter werkt dan

die van Bnfil , welke zo fchcrp is , dat iemand,

die 'er veel van tot Pocijer ftampt, daat van

dergelyke Toevallen krygt als van *t Euphor»

biuTi. Benaauwde Ademhaaling.BIoedfpuweo,

zwelling van de Keel, Ontfteeking der Oogen,

kao

Merba Patis Brafiliam polycoccos R.»j. /fi,^. ««9. Ipecaca»

anha. Marcg». Bras. 17. Ipecaco»nha Officinil. Dit.

Sup^i. i4j;.

(*) Mat, Mti, Holm. 1740. p U N. tf?.

je^yk de ^'smréa tr^f»lh t» , welke ik in het IX. Stuk be'

"(chteeven . «n dur van hbdz. ^6. gmt d hch . dit men die

'Ib Virginie Iptc^tnanhs noemt en het Pocijer ran den Waf
td toe een Braakniddel gebiuiku
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kan door h€t vliegende Stof veroirzaakt wor- IV.

öen. De Wortel bevat een Slymige of kleverige ^'ffx!*^

Harst, w^elkehet Afkookzcl zo Lymerig maakt, Höofd-

dat men het naauwlyks door een Doek kan*^"'^'

wringen. Mooglyk is deeze de oirzaak van den «wi^*"*^*^

dienst j dien hy te weeg brengt in de Roode en

Gemeene Buikloop • want in zelfftandighèid is

hy daar toe van meer kragt, dan in Water ge-

kookt. Het Poeijer wordt van een half Scrupel

tot een half Drachme , ten dien einde , met ee-

nig Opiaat gemengd , ingegeven. Alleen of op
Big zelve is hy een Braakmiddel , dat zelfs ia

kleinder veelheid werkt (*).

(27) Viool met een kruipende Kruidige Steng
^ ^^2'

langwerpige Bladen en eenbloemige Steel- ^iandra.

tjes. mL^ItTe*

Of dec2e genoegzaam van de voorgaande

verrchille, twyfelt L i n n .«us. De Heer Al-
tAMAN D badt dezelve ia Suriname waargeno-

men , klimmende door de Haagen gelyk de

Winde 3 met dunne Ranken, waar aan de Bla-

den

() Ad CraiiS fex pcc')elle Vorattum provocat: Cortex Ra-

dicis vel in minüri qaantitate. Hic cnim pondere Gran 4 vd
« ptxftat qucd R^dix nd 5crupuluni. Valde minutl Doft,

teate, aiiisque morbis con?ulfi»is , inptimis Infantum. R.UT«

ï¥ AJitz. ATti. p. ijo; item OtOïïKOY.

{%!) rioU Caule ferpente Heibaceo , loU oblcngii , Pé-

^unrulij unifloiij. Sy/I. Nat. Vig. XIII»



iV. den ovorhoeks , ver van clIson^Jer en wifW

^^xxu'"'
Bloemen, die een zeer groote Vla^, driedcelig

Hoofd "gehelmd hadck-n en een zeer linge om^eJraiide
«TUK. Spoor. Van de vyf Meel irriJjcs haJdeQ flegts

vt^'J"^' agterrtcn een Mcclk nopje.

Op de Gebergten, in (jLlukkiij; Arab'e,kwa«

trcn den Heer Forskaohl Bsomachtige en

Kruipende Vioolen voor. De gewoone mlric'

kende werden , in Egypte , in dé Hoven ge-

kweekt.

I M p A T I E N s. Springzaad.

De Kelk is tweebladig , in dit Gcfl.igt , de

Bloem vyfbladig , onregeimaatig , met een Hui-

kig Honigbakje : het Zaadhuisje vyfkleppig.

Het bevat de zeven volgende, meest uithecm-

fche Soorten.

1. ) Springzaad met eenhloemige eenzaame

Cbl'J^i'fi^!
Steeltjes ,gepaarde Eyronde Bladen en krom-

Cbineefch. ^ff Honigbakjes.

(^a) Springzaad met eenhloemige eenzaame

Steeltjes en Eyronde Bladen , wier Tandjes

LaTicetvormig zyn : de Htnighakjes langer

dan de Blom.



(3) Sprirgzaad niet eenhkeniige ytrgaarde IV,

Steeltjes en Liniaale gepaarde Bladen,
^Tcf**

(4) Springzaad met eenhloemige vergaarde tru^
Steeltjes en Lancetvormige Bladen, de Ho* m.
nigbakjcs langer dan de Bloem,

i"po}'t^.*

De eerfte van dceze vier is in China , de p«rbla.

tweede aan de Kusc van Maiabar waargeno.*^'^"j^

men, zo wel als de derüc , die , gelyk de vier- Cfmuta,

de, ook lot de Ceyioofche Planten beh ^oru^"'"""'^'

Dceze laatfte heeft in 'c Loof, cd 'm de Geftal*

te, veel ovcreen^onlst met de volgende Soort

,

doch verfchilt zeer veel door de lange dunne

Staartjes der B!oemcn , die ook zeer lang ge-

fteeiJ zyn. Voiftens Hermanisus z u de

Vruiit naar een Zwalu^v j^e'yken , dat meer op

de Boem toepasfelyk fcnyï.t.

Cs) springzaad met eenhloemige vergaarde v.

Stteltjes en Lancetvormige Bladen , de '^<^emwo!*

bovenjlen ovtrhoeks ; de Honigbakjes kor-

ter dan de Bloem.

Zeer

f3) I^npatlens Peü'unc. aggregatis &c. Fl, Zeyl 314.

(*j ImpMwn Pcdunc. unifl, apgteg. &c. Salfatniaa latif.

(Sj Impatier.s Ped. unifl. aggreg. Fol. Lanceolatis Sec. H,

K3
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IV, Zeer gemeen is cüt Kruid, zo wel als de vèo-

^Xxf' rigen een Zaaypl^nt zynde , in de Bloemhovea

Hoofd' van ons Wereldsdeel , alwaar men hen , fchopn

8ÏUK. iDsgelyks uit Oostindie afkomltig , reeds meer
Eenv!^- ^^gg Eeuwt n getsdd heeft. Men geefchec

by ons , cn in 't algemeen , den Latynfchennaara

Balfamina , en dus is het aan iedereen bekend.

Het heeft zonderling dikke , Sappige Stengen en

Takjes , en een byzondere manier van Ge»

was. De Bladen werden , niet oneigen, door

LoBEL, by die van der, Pt-ifikhoom vergelee-

ken. Het voert ook den naam van Balfem-Apn

pel Wyfje , als naar hec Kruid dat men Balfem-

Appel noemt , of ook naar het Bingelkruid ge-

lykende. Sommigen geeven 'er den naam van

Springkruid of Kruidje roer my niet , aan ; om
dat de Haauwtjes, ryp zynde, geen aanraaken

veelen , zonder dat 'er het Zaad uitfpringe.

Behalve de verandering
, vanroode, paarfche,

Vleefchkleurige , witte en gemengelde of bonte

Bloemen , die het Oog vernjaakc , heeft dc

Tuinierkonst dezelven wonderlykweeteo tever-

grootcn cn te verdubbelen ; zo dat zy , haar

gewoone figuur verliezende , als Roosjes zig

vertoonen en tot een zonderling Geraad ftrek-

ken, zo wel in Huizen, Porcaaien , Venrters

cn Pricelen , als in de Bloemperken ;
dewyj

mepze in Potten overal naar believen plaatst.

Ten dien einde moeten zy in Broeibakken ge*

ttcW worden , in een wel bereide Grond.

(6) Spring"
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(6) Spring? aad met eenzaame driebkemige IV.

Steeltjes enfmal ' Lancetvtrmige BMen,
'^"xxi^'

Derze, op Mocrasfige plaaifen van 't EUard^^uR,"

Cfjlon vocrkcmende, heeft een Kruidige Steng vi.

iTiet Liedjes , de Bladen overhoeks, glad, }:e

Iteeld CD zetr Imal; de Bloemen groot, meteen i'reöü

i rornme Spoor, die volgens dc belchryviogdik,"'^'

kort en (lomp is , doch 7ter lang en dun naar

de Afbeelding van den Hcogleeraar B u r w a k-

»ÜS.

(7; SprTgzaad met eenzaame veelUoemige vu.

Steeltjes, Eyrotiue Biadtn en gezwollen
^'^i

"^

Stengkmetjes.
pifcL™'

Ib de Boslchen van Duitfchland, Bohème en

Vrankryk , maar ook elders , gelyfc,pOD0.Néüs

zegt , vindc men dit Kruid , dat de, ccniglle

JEuropifche Soort is van die Geflagt. In cnze

Nederlanden komt het , op fommi^e plaaifen

daar 'c Zandig is , overvloedig vcor ; in Swee-

den groeit het aan den voet der Bergen en

Oevers der Rivieren
i in Rubland ovciul op
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!V. vogtige plaatfen , in Bosfchagie. Tc Bern vindt

^XX!**
^'^^ ^^^^ Hall EU. Het

Hoofd- ^^^^^ SteT\^ fomtyds een Elle hoog, teder

STUK en Sappic, zo wel als de Bladen, en vierbloe-

EtKwy- jYjige Steeltjes in de Oxelen : de Bloem mis-

maakt, vier of 7e''b!adig, naar men 'c neemt,

geel van Kleur. Meest verfcbilc het vnn de

Balfamini, voor gemald, door zyne Zaadhuis-

jes, die als Haauwtjes zyn , met hoekige Zaa-

deo, welken het, aangeraakt zynde, met kragt

uitwerpt. By nagc laat het, als üaapende , zyne

Bladen hangen.

Sommigen hebben dit Kruid , als van eene

afzettende hoedanigheid , tegen *t Graveel ; an-

derro , als verzagtende , tot een Wondmiddel

aangépreezen Men vindt 'er ook, ie het

Vergiftig achten ; des het beft zy , zig daar

van te onthouden. Met de Bladen en Bloemea

wordt in Noord - Amerika , volgens Kalm,
geel geverwd.

() MuUctcuHj RnJzotorais noftratiljus Tf^undiraat appd-

XXil. HOOFD-

/at p. ^6. Bonafia

Geiasani. Loesil. P.
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^'^^m^^^m'^m'^i^^^mom^ IV.

XXir. HOOFDSTUK. nfo%'

Befchryving </^r M a n wy v i c E K ru id rk,
(GyDandria>rfaJ is der genen , wier Bloemende

Meeldraadjes of op den Styl of op eenigerleye

manier daar mede famengevoegd hebben ; gelyk

in de Geflagten yan Kalfsvoec, vSpee; wortel,

Slangekruid 3 als ook in het Boomplaag en

Tn het Stclzel der Sexen is dit de Twintiiyjie

Klasfe , welke naar 1 et getal der Meeldraad-

jes in Rangen gefmaldeeld wordt. Dezelve

bevat maar dertig Geflagten , waar van reeds

negen onder de Boomen en Heetters bcichree-

ven zyn. Die van den eerlten Rang , de Twee^

mannigen naamelyk , zyn nog niet aaogeioerd;

doch daar van behooren de zes eerilen, het

Standelkruid en dergelyken i zo wegens de Bol-

wortelen , als de geftalte en manier van groei-

jing, volgens myne Natuurlyke Methode, welke

ik in dit Werk verkoozcn heb te volgen * ; •zie

tot de Afdeeling der Lelieachtige of ^o/p/anten, sx. i^j's.

Dus kome ik dan aanltonds tot hec

Epidendrum. Boomplaag.

Een Gcflap[C , welks Soorten , wier getal der-

tig is, meestal op de Stammen van Boomen in

de Indiën groeijcn , daar het den naam van

lieeft. Binnen de Bloemblaadjes » die doorgaans
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IV. V f in getal en van aarmerkelyke langtezyn,

ïïi*'
Honigbakje , van eene Tolachcige fi-

HooFj> guur, fch.ef cn omgeboogen , onder 'i welke

fXüK. het V ugtbegÏDzel ?ii , dat omgedraaid is, dun

cn laog, wordende een lange Vleczigc Peul,

waar in zeer veele Zaadjes. De Bloem

heeft geen Kelk , maar komt uit een Scheede

voort. Zodanig zyn de algemeene Kenmerken ,

vraat van echter veelen in *t een of ander op-

zigt verfchillen , doch meest allen hebben zy

Vezelige Wortelen.

Ik noemze Boomplaag j om datdeEoomen,

op wier Stammen zy groeijen volgens denCriek-

Ichen naam, daar door, gelyk in Europa dcor

het Mos, Schurft en de Marentakken, in het

Gewas cn inzonderheid in het Vrugtdraagen,

zeer benadeeld worden. Ondertusfchen is hec

Vrouwvolk in Oostiodie, alwaar mtnze w^»^r«i

heer , mcc de Bloemen van fommige Soorten zo

vermaakt, dat die van Rang zyn, onder de?:el-

ven , 't zeer kwaalyk zouden neemen , wanneer

het Gemeen zig daar mede ging verfieren. Zy
achtenze te meer, zegt R u m p h i d s , om dat

dezelven, als den Grond verfmaadende, een hooger

Groeiplans uitkiezen, en plaaizenze, in een klomp

Aarde geftokrn, als Ruikers in de Vertrekken

tot fieraad, of draagenzeop 't Hoofd» Inzonder-

heid heeft dit mcc een der fraaifte Soorten by

de Princesfen op Ternate plaats.

Pe Ridder onderfcheidtze vooreerst in

^. Klimmende.

Toe
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Tot welken zyn Ed. t'huis brengt het in naam IV

peer bekende Gewas.
^xxiu'

( 1 ) Boomplaag , dat klimt , met Eyrond- ,^01^!°"

l.wgwerpige , geribde , ongefieelde Sieng-^
,

bladen , ff» Spiraale Khauwieren. ^Epii,v

ZowcJ in Oost- als in Westindie.zegt L i n* Bamije,

K ^ ü s , groeit decze Plant op Ue Boomea. I)e

Saniljes, echter , worden ons uit de WestindiëQ

toegebragt , alwaar verfcheide Soorten van de-

zelven zyn of Verfcheidenheden Pluk e net
beeldt 'er eenc af, d'e op den Boom, welke

de Jamaikafche Peper voortbrengt , groeijen

zou. Me Ri A N merkt aan , dat zy in de Bos-

fchen voorkomen , aan de hoogfte Boomt n en

meest aan zulken , die op vogtige en Moeras-

fij;e plaatfen liaan, klimmende als K'yfby de-

zclvcc op en zig daar aan vast hecl^.tende. Ook
wordt het Gewas Mexikaanfche windende Haauw
plant met Weegbree' Bladen van Ray geheten;

dat de geftaltc in 't algemeen wel uitdrukt. De
Spa n-

gL^ ici6.pg.xm.p 6*0. At. j:td.^u.^K.Lu^^

Ilum. Cen. zi. Je. isS. Vanilks Pipciis aibuii iamatcenfis

Sur. T. Voluoilis SUiqaofa. CatSSB. Cur. Hl, p. 7. T.

Ks^tB. Am. 167. T. f. 2.
"

*
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ÏV. Spi;inrchen ro.mei het VaniUa of Vaniglick

Af"K2L. wi-gens dc Pculachtige Vrugt, en daarvan is de

Hn.^ FT> L»-'
^o. .ne n i'im afkoinlHg. By H e r n a ln d £ z

•TUK. kouK het voor , onder dicu van Aracus Aroma'

ticus ; TUlxückül , dat is Zwarte bloem, by

ü c van M. xiktj genaamd. Pater P l u m i e n

bcfcnryf c , htc gene op *c EiJand San Domiügo

groeit, zeer naaiwkeurig.

Het hadcin de Grond zyne Wortels en klom

tot aan den top der hoogde Boomen op, raec

zyne Ranken , die 'er dan ook wel onderwegs

in geworteld kunnen zyn. Uerze Ranken wa-

ren echter maar een halven Vinger dik, rond,

groen , cm de Ha. d^^reed kn^opig en aan ie-

der Knoop Bladen uirgeevende van Lanc 'tvor*

mige figuur, als een Spiers Y/er, negen of tien

Duimen lang en drij Duimv-n o,^ *{ breedüe,

glad en b!y - groen , dikachtig, üerk geaderd,

week en een weinig fcherp van Smaak. Van

de Klaauwieren, tegen de Bladen over, maakt

hy geen gewag , maar zegt, dac uit de Oxels

der Bladen hnga Takken voortkomen van dcr-

gelyke gcUake , en eindelyk Bloemtakjes, zeer

bogtig,uit ieder Knietje een zeer fraaije Bloem

geevende vaii zes Bladen, binnen Sneeuwwit,

van buiten groenachtig. Vyf der Bloembladen

•waren lang en fmal, gcboogen en gedraaid; het

zesde hol als een V\ atrrkruik, in 't midden ge-

plaatst en op een Vleezig, gedraaid, Snuitach-

tig Vrugibeginzel zittende, dat ten lange dunne

Haauw wordt, fomtydsrond, fomtyJs driekan-
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tig, kleiner of grooter, vol met fyae Zaadjes,

Van deeze We^tindifche waren zo wel de xüi.
Vrugten a!s de Bloemen Rcukeloos, daar de ^Ï^o^ö-

gcwoone Baniljes een byzondercn Reuk en i>maak''^"^"

hebben. Clus us, die ze in 'c voorde der

voorbaande Eeuw bekwam , noemde ze Krui-

derige Haauw, doch kende haare afkoinll niet.

Somtyus zynze als met een fync Bloem van

Zout bekleed , door het opdroagen der u^twaa- *

ftmende Vogtigheid , naar Syroop gclykende.

Waar in het Zaad, dat zy bevatten, legt. , De
Keuk is Bilfemachtig en zy leveren, door de

Scheidl«UMde onder/.ogt , veel Kru;derigc OUe
üit. Men achtze Maagve (lerkcnde, Windb'ree-

ken ie, Verwannen Je en Afzctendc te zyn;

doch in de Gereeskunde worden zy weinig

gebruikt. Gemccnlyk komen zy in de faraen-

ftellin^ der Chokolade en gccvcn daar aan tea

aangenaamen Geur.

Ca) Boomp'aajr met een kimmende ronde eeni- rr.

germaate Takkige Steng , Lancetvenhigej,^^^
Bladen en Liniaale Jlompe Bloemblaadjeu

Hoe het Angrek Warna^ door Kaempfer
afgebeeld cn befchreeven , tot de voorgaande

betrokken kon worden ; daar hy de Bloem by

een Kapel of Vlinder vergelykt, en het 2^aa(i.

buis-

(ï) EpidenJrvm Caule fcandentc tereti &c Uft. 1-^9,

h KatOBg.gittg. Ka«m?*. Am. 868, T. I,
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T\'. huisje opgeeft byna als de Kardamom : begryp

^J.°"*-ik niet. Zyn Katong - ging , op dezelfde Plant,

Hoofd- groeit ook op Java als eco IJygewas der üoo-

ttüK, men, en wordt 'ef van de Idgezeteneo zorg-

vuldig aaögekweekt , zo wegens den aangenaa-

men Moskeijaat • Reuk » als de fraaiheid der

Bloemen en derzelver zonderlinge figuur. Hy

badt uit den Lüsihof van den Generaal Ouds*

HOORN , buiten Batavia, een Tak met zeven

Bloemen daat van bekomen, waar van hy de

fchoor.heid ongemeen verheft. De Bloemen,

zegt hy ,
gelykt n naar een Scorpioen , wor iende

drswpgeö , rtiet een woord , nog van de VoTr

tugeezen nfkomftig , Fouli lacra geheten ; doch

onze Ridder merkt aan , dat dezelven als Spi^i-

nekoppen zyn. De Heer K l E i N h o F , immers

,

badt gemeld, dat mcnze op Java Angrek-Cam-

bang of Spinnekop Bloem tytelt. De bynaaai

van Lugtbloem , door L i n 1» iE u s gebruikt

,

kan van een Japanlch Gewas, jTu i^aw genaamd,

doorKAEMPFER ook afgebeeld, welk hy

Aërobia noemde, ontleend zyn. Hetzelve, naa*

raeiyk, aan een Bosje gebonden, en indeLugt

opgehangen , groeide cn bloeide niet alleen
,
ge-

lyk onze Hemel - fleutels , maar bragt ook ryp

Zaad voort, cn bleef, op die n^anier, eeni*

ge Jaaren in 't leven : 't welk van deeze ni««

gemeld wordt.

sp5nne. 't Is een klimmend Gewas , dat de Pinang*

tlTLxxi. J^oon^Q iozooderheid bemint, aan wier Stafl»

men fco Rankje, m« eenige Aarde of tw«
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Mos , binit en dus fchiet het daar Wortel in. VT:

t)e Bladen zyn eenigszins als die van Riet, mee ^Sif.*"
fyne Ribbetjes overlangs , gelyk men uic een Hoofd^

Takje daar van, hoedanigen ik van Java beko-^""^"*

men heb, in Fig. r, op Plaat LXXI, afge»

beeld , kan zien. Voorts openbaart zig dair de

figuur der Bloemen, die volgens KAEMPFEa
), vyfbladig zyn , Gitroenkleur , met fchoone

„ groote paarfche Vlakken zeer fraay gefprcn-

„ keld; de Bloemblaadjes twee Duim lang, van

„ breedte als een Pennerchafc, ttyf, vee, aan

de enden een weinig breeder , opgewipt en

„ eenigcrmaate uitgegulpt. Van de Bloem-

„ bladen i« één , in 't midden geplaatst , langer

„ dan de andere en regt uit gedrekt , op de

„ wyze van een Scorpiocn - Straat ; de twee

„ overigen , wederzyds ,
wyken Halfmaanswyze

„ van de Staart af en verboelden dus de Poorcn

), van het kruipend Sch.^pzel. Tegenover de

„ Staart komt €en kort , krom Snuitje , dikker

3, dan een Pcnnefchafc, van boven rond , van

„ onderen hol en paarfch, zodanig geplaatst,

„ dat het den Kop van het Diertje fchynt voor

„ te ftellen Aan den voet , imners , omringd

„ met drie korre opliande Slippen , ongelyk

), van boven , onder fimengcgroeid , is het aan

.»> den top m«t een dun hol paarfch Dekzeltje

}» geflüoten, en, dit weggenomen zynde, ver-

3, toont zig een Tepeltje van picramiedaale fi-

)> guur , met twee bolletjes als Oogen weder

-

j, zyds. De Moskcljaat-Reuk van dceze Bloe-

U. ©atfc. XI, STOM,
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IV. „ men is zo fterk, dat dojr één Takje daarvan,

^xxfu^ „ (aan welken men 'er twaalf zou gezien heb-

Hoofd- jj bea een geheel Vertrek Jiar mede vervuU

STUK. „ wordt, en die Reulc heeft aHeen plaits in het

5, uiterfte gedeelte van het Bloemb' ici , dat

den S:a.T,c verbeeldt, 't welk afgefneeden zyn*

„ de de Bloem geen Reuk meer geeft."

B. Met een opgeregte gebladerde Steng.

«T. (3) Boomplaag met dd Stengbladen Elsvormig

iru^t' gejleufd.

Duniiadig. Boomplaag met de Stengbladen langwer-

SpYtüia- P^S 9 overhoeks , ftomp ,
ongeribd : de Lip

Gd-pateld.
van 't Hontghakje tyveedeelig wyd ge<nikt,

y_ (5) Boomplaag, dat gejieng^d is, mn de Bk-

y^ïhkc"'
Schubbig Lancetvormig en Bloemtros-

mig. fen in de Oxelem

Deeze drie Soorten vallen in Oostindie , en

de tweede fchynt ook in Amerika voor te ko-

mo'D. Dit heeft de Bloemen geel of geelachtig,
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TO wel als het derde , waar in zy van binnen IV,

donker ros of vaal zyn, volgens de benaam ing, '^j^jj^^*

welke 'er Rümph i us aan geeft. In zyn agt* Hoofd-

fte Angrek vind ik evenwel geen overeenkonist^'^^^»

met de bepaaling van den Ridder.

(6) Boomplaag mét de Stengbladen DegenvoF' ^^.^^^

mig ftomp , en eenhloemige iïteekn, digt drMm\af

getrapt in de Oxekn. H^o^^wd.

(7; Boomplaag met de StengUaden ^^V^^' g,^'^
pigy de Aairen eenzydigen de Pyp van 'tEmzyd^,

Hmighükje zo lang als de Bloem.

^8) Boomplaag met de StengUaden Liniaal 2;"^*,

Jiompy uitgerand en een eenvoudige Steng . Liniiii.

(9) Boomplaag met Lancetvormige Ribbige

Bladen Schubbige Scheeden en een ge- tumT

pluimde Bloemfieng met gefiippelde Bloemen, pe^^*^'^*

Enfiformibus êec. JacQ.

. Hi'?. 19. T, 131. f. I. Hel

1 Ic. igz. £. I.

I Estdendrum Fol. I.anccDlaii.
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Bladen , een gepluimde Bloem - Sten[^ ; 'ge-

vlakte geftaarte Bloemblaadjes , waar van

twee uitermaate lang.

Zeer duidelyk onderfcheiden zig deeze, al-

lemaal in Amerika of in de Wcstindiën voorko-

mende, door haare bepaalingsn. Het zya By-

gewasfen , op de Boomen groeijepde , van meer

of minder fraaiheid. Hec eerde nam de Heer

Jacqhin ODgevaar een Voet, de twee vol-

gende twee Voeten hoog , in digte Bosfchcn

op 'c Eihnd Marrenique waar. Van de twee

laatften achtte de Hoogleeraar J,
Bürman-

Hüs het Gcftippelde aan het voor befchreevene

Scorpioen* of Spinnekop - Bloem naby te ko-

men en tevens veel mee de Baniljes te ftroo-

ken. De Vrugt en Bloem nogthins verfchillen

zeer. Het laaifte heeft de Bloefem allerwonder-

lykst , en niet minder fraay : immers zo de Kleur

aan de Tekening eenigszins voldoet. Men zou

het, wegens de Armswys uitftcekende boven-

blaadjes , en het Staartige neèerwaards , met

regt , dunkt my , Kreeftbloem kunnen heetct?.

ClO Boomplaag met de Stengbladen Eyrond

l fpits ; Ribbig , omvattende en gepluimdt

HüDB. Elyi, II, p. 2
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t Schynt dat Li n n ^ ü s , in dc bepaaling, IV.

«en ander Kruid op 't oog gebad hebbe: wanc
'^'Jjj*^

de Bladen zyn in geen der Soorten van het Oot Hoofif>

medige Kruid by R u m i' h i u s , eo vooral niet""**

'

in de genen, die hy Wyfjes noemt, Eyrood,

maar voltrekt Lancetvormi?; , en eenig^zms

krom, afs een Snoeimes, fchietende Schubbig

in mallcandcr
,

gclyk van het Gedippelde ge-

meld wordt. Het is een zeer klein Kruidje, met

Aairswyze Bloemen, dat in Oostindie opwil-

de Boo en groeit.

(12) Boomplaag viet langwerpige ongeribde xir.

Bladen ; de Lip van V Honigbakje drie- j^fffi^.'

deelig kanthaairig , met de P"'*^
''^'^tbiai.

Liniaal; en dc Suvg tveeblaiig, ng.

{ 13 ) Boomplaag hict Ungwerpige ongeribde

Bladen; de Lip van 't Honigbakje driedee» „^J.

lig efenrandig , ma ds middeljie punt "^^

Liniaal; en de Steng veelbladig.

{10 Boomplaag mt Elsvormige Bladen; de 'ti'^.

Oi) Eplienirum FoL obfongis arenüs &c. lAC<i. Amir.

EpiJtnirum Fol Su'iulatfs &c. Heüfibonne Flor. t!-

ol, obl.mgis avoills Sec. Jac(^ Amtr.

rine Gram. Fol. rig. Carinatis. ?LüM.

PtUM

II. DftBfc, XI. Stuk.
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17. Lip van *t Honi^bakje Eyrond kanthaaf-

^'xm
'

^^S ë^/pi^^^ verlangde Bloemblaadjes*

Hoofd-
•TUK. Van dccze drie Amerikaan fche verfchülen

de twee eerften weinig ; dan die 'er den by

naam van heeft, overdag Reukeloos , verffrcidt

des nagts een zeer aangenaamen Geur door 't

Woud , als van witte Leliën, Zy hebben alle

wel het HoDigbakje gekapt , doch hier bevat

hetzelve de Teeldeelen als in een Huik der fpits

uitloopende Bovenlip. Voorts zyn dc Blcemea

van alle dceze Bygewasfen verwonderlyk,

C. Met een naakte Bloemllcng en Wortel»

XV. ('ij) Boomplaag met êén byna Wortelblad , de

dr^iü: Bloemjieng omtrent vierbloemig.

KnoopFg. (16) Boomplaag met langwerpige ftompe Ja-

Carhltam
tnengedrukte gewrickte Bladen.

*^'xviL (^T) Boomplaag met de Wortelbladen lang-

"^iwoÊbi*.*
w^rP^ê: ftompi van boven breeder. (i8)

(V) Epiderdrum Folio unico fuhradicali are. \Kcq. Jtatr.

Hlfl. T. 140. Epidendron Fol. Subulatis- «. Cliff. 430. fipi-

Viscum Arboreu.-n f. Epidend;on Flore z\ho fpeciofa PtUK.

AUa. 350. T. 117. f. viscuin üelphin.i flore minus &c.

(re; Epidendrum Fel. oblonpjs oF)tu1s &c. A&, Ups. I7<«.

(17) Epidendrum Fol Radicalibus obloDgi* ötc. Aa. UfU
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(18) Boompkag met de Wortelhladen Lan-
^

Iv-^

cetvormig gefleufd en de Bhemblaadjes xXlI,*
Jlojnp Beitelvorrnig. Hoofd-

(19J Boomphagmet Elsvormige gejléUfde Bh' xviir.

den , de Bloemfiengen Blaadjes gejtippeld: ^.f^'^l

de Lip ongevlakt uitgebreid, "
Gedmp

De eerde van decze vyf is uit de Westin- '^^u,
diën in Europa overgebragt en heeft een zeer

aartige Bloem , die ook by nagc een zeer aan- ÉSladig.

genaamen Geur verfpreidc. De Bloemblaadjes

zyn geelachtig , maar het Honigbakje , in 't .
*

midden , dat een lange Steel heeft, is fpierwit. S^,.
Met haare Wortels, die uit zekere Knobbeltjes

of Knoopen voortkomen, omvat zy de Takken

der Boomen , en wordt deswegen , van de Span-

jaarden
, Abraga -palo geheten. De Heer J a c-

Q ü I N bevondr , dat zy wel twee Meeldraadjes

maar agt Meelknopjes heeft , die in de Kap
van 't Honigbakje verborgen zyr. De tweede

komt op de Philippynfche EilmdeQ, de derde

aan de Kust vin Malabar voor. Deeze heeft

Bladen als van Aloë en eene roode, de vierde

een witte gelprenkelJe Bloem. De lastlle , met

Biesachtige Bladen , is zo wel een Bygewas ,

fis) Eplitnittm Fol. Rad. Lanc.

C»9) EpidtrJrum Fo!. Subulafis

«naculofa &c. Plüm. Ic. IS4. f. i.

L3
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op Boomen groeijende , als de anderen , hoivfd

L I KN^ üs dit daar van niet aantekent,

(ao) Boomplaagme? Eyrond - langtperpige drit-

riWge Bladen , en getroste gevlakte Bloe*

<5t!«tetd. (üi) Boomplaag wet Liniaale Wortelbladen,

XXI. die aan de tip tweevoudig gejlmpt zyn en

Geft'(OTpti getroite gevlakte Bloemen.

^m^iU. (22) Boomplaag met de Wortelhladen breed

Jti^T Lancetvormig mgeribd en zydelingfe ron-

de Bloemblaadjes*

Deeze drie Soorten komen , ia Oostindie , ook

op de Booracn voor. Het eerftc , dat RuM-
PHiüs befchreevene of bonte Jlngrek Eoemc,

heeft de Biocmbladen geel en met roode Karak-

ters getekend, 't welk dezelven zo beminnelyk

»

byr.a, maakt, als voorheen van het Scorpioen-

of Spinnekcp-^ Bloem van Kaempfer is ge-

zegd. L I N .N u s geeft daar van den bynaam

aan de laatfte Soort, welke het groots WitU
jlngrekh, van welks aardgheid Rumphiüs
niets m^ Idt , ze-gende , in* tegendeel , dar men

het Jrm j^r.grek noemt
,
wegens de ilegte ge-

fio) Epldmdrum

[«cum Icripmin. Ri

(II) Epidenirum i

9.T. 4S-
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daacte die het heeft. Hoe ftrookt dit? De Wor- jv.

tels maakeii aan de Bocmcn een verwarde klomp ,• AfdeïU

de Bladen zyn dik en llyf ; de«BIocmen wit en hoopd-
klein, in 't midden als ct-n Schoentje of Zee-$TOK.

hoorntje hebbende. O s b e c k , niettemin , vondt

het met witte Bloemen , van grootte als Nar-

cisfcn. Van de middelde Soort zegt C om m e.

LYN, dat dezelve een bonte zeer welriekende

Bloem heeft , welke van binnen als dc figuur

voorHelt van een Vogeltje.

(%^) Boomplaag met langwerpige gepaarde » xjcrrr.

gladde» gejlreepte Bladen, die op een Bolg^^''^^,

gegroeid zyn: de Steng veelbloemig , ^^
'^"J^^^f^,

Honigbakje Hartvormig. uig.

Dit is een Westindifche , welke de beroem-

de S L o a n e , op de Veideo van 't Eiland Ja-

maica , overal , aan Boomen en Paaien waarnam.

Zy hadt fchooue roode Bloemen , naar die der

Ridder ff-oorcn eenigszins gelykende De Vrugt

was een Eyronde Haauw , met zeer kleine

Zaadjes , gelyk in veelc anderen.

( 34 ) BooHiplaag met breed • Lancetvormige xxiv.

fij) Epidtndrum Fol. oblongJs gemia-j glabris &c. Vis-

«m Ra.l. bulbofl minun Sloah. Jam. 119. Wr/Ï. I- T.

(ii) EfidtrArum Fol. Isto Lance<

'efeotine purp, Tubetofl Radice. P

K DUL XI STUE. ^ *
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Af DEfiL
geribde Bladen , die Vliezig zyn en op een

xsfi!^' -^0^ gegroeid ; een Scheedige Bloemjleng en

Hoofd. een tweedeelig Schuitachtig Honigbakje,

Deeze is de eerfte onder dc Planten van die

Geflagt , welke niet op Boomen maar in de

Aarde groeit , wordende derhalve, van RuM-
r H I ü 5 , Jard' Land Mgrek geheten. Uic

deszelfs befchry ving blykt , echter , dat de Ve-

zelige Wortels een Bos Bladen, naar die vaa

Kurkuma gelykcnde , uitgeeven ; na welken

eenige Knobbels volgen; bezyden welken de

Bloemfteelen opfchieten , vyf of zes Voeten

hoog , die Bloemen drnagen byna als de Ake-

leijen, purperrood van Kleur.

C^J) Boomplaag met Degenvmnige eeniger-

dr^m^ "^^^ ^leezige Bladen^ , de Steng weinig

"^'"iZt
Bloemen hebbende,

fe.eia.

Suriname kwam, volgens den HeerDAHL-

BERG , deeze voor , flegis een Duim hoogte

hebbci;de , met Degenvormige, 'glaide , fpicfe

Blaadjes , als van het Lilch , uit den Wortel

voortkomende. Tasfchen de Bladen groeijen

enkelde Bloem fteng 'tjes , mee één of iwee

Blommetjes aan 't end, naar die van ditGeflagc

gelykende, uiteen dricklcppig Kafjc.

f. u
(xj) Epidenifttm Fol. EnGformibus fubcarnoCs ,

Scapq
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(a6) Boomplaag met een ronde efene Steng ^ IV*

de Bladen Degenvormiggejlreept^de Bloem-
-^xxlf.^*

blaadjes Lancetvormig glad , mst eenbree-Hoosn-

de omgekromde Lip. stuk.

In China hadt Osbeck deeze waargeno-^^^^^^';;

wen , die ook een Aardplant is , mee een ronde fifoH'"»'

131oemfteng van tweeV^oeten laogte, bezet met biSlfr"

eenige fpitfe Vliezige Blikjes; dc Bloemen over-

hoeks, gelteeld, zeer aangenaam en fterk van

Reuk.

Cz7} Boomplaag niet een ronde gewrichte ge- xxvu.

fireepte Kettingachtige naakte geheel een-j-J^'^''-

voudige Steng en Liniaalefpitfe Bladen. Kettmg,

Dit is dat Plantje, voorgemeld, welk de ver-

maarde Ka m p F k r Lugthloem ty telde, wegens

de gezegde eigenfchap. Het groeit, zege hy ,

op Japan in de Spleetcn der Rotten en hec Mos
der Boomen , en heeft de Stengetjes maar een

Span hoog , een Pennefchaft dik, met Leedjes

als een Scorpioen- Staart , aan 't end witte Bloe-

men hebbende , welke naar die der Roomfchc

Bonnen gel-ken en het Zriadhuisjo een Duim
lang , Vleezig , met een geelachtig wit Stuif-

?aad gevuld.

fjö) Epldendrum Caulc tercti Ixvï , Fol. Enfirormlbus

,

ye:,'U Laaceolatii gUbds , Labio lecurvato latfore. SyJt.Nat.

X 1 , XlII.

iri 8tc. Aa. Upt. I74*. P. 57. Fu-Raa. KümPF. Am. T.

P «H.

L 5
«. OKL. XI. $T0K4
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Ca 8) Boomplaag met de Steng tejibladigy de

Bloemen eenzydig getrost»

(19) Boomplaag met de Steng eenbladigy de

Bloemen in de hoek van 't Blad , vergaard*

OpbiogUs' ^30) Boomplaag met de Steng eenbhdig, de

/odes. Bloemen in de hoek van *t Blad
,
gepaard.

xxfx
Deeze drie, in de Westin Jicn groeijende,

Ruiciff komen in geftalte elkander zeer naby , cn heb-

^Ttcek. ben iets dat naar de Lelietjes van den Dale

paiaig. zweemt. Het zyn kleine Plantjes , weinig meer

oSSii' Handbreed hoog, op de Boomen groei»

fohum. jende, wier Bloem zeer onregeln aatig ia, doch
^ '

^Ven gekapt of Huikig Honigbskje heeft en twee

Meeldraadjes op den Styl zittende; ten minfte

in de eerfte , die naar het Slangetong gelykt

,

volgens de VVaarneeming van den Heer ) A c-

Q^u 1 N. De overigen zyn , wegens de overeen-

komst van Geftalte , hier ook t'huis gebragt.

Wylen de beroemde Hoogleeraar B u 11 m a n-

Nus hadtze, uit hoofde van de figuur der Bla»

den , tot de Steekende Palm betrokken.

Voorts

(2t) Epidmirum Caule unifoUo, Flor. Rncemofis fecun*

üs. JACQ. u4»fr. Hifi. ïij. T. nj»f.*. Hcüeboxine Ophio-

*
(19, Epidtndrum Caule uniiolio, Flor. c fina Folii aggre-

fatii. lAC(^ Amer. Hifi. Bi6. T. lil. f. 3- Helleborinc

Rusci mnjoris felio. Plum. Ie. 176. f. i.

(30) Eftdendrum Caule unifolio , Flor- «ec. Hclkboilfl*

Giamtnea tepens biflota. Plum. /r. 17S, f. i.
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Voorts merkt de gezegde Heer, door wicD IV.

agttien Sof>rteD van zulk Boomplaag io üe^^Sifj;'
WestindiëD waargenomen en afgebeeld zyn: Hoofd.

omtrent dezelven aan , dat zy in het maakzcl*"^"^»

van de Bloem ongen;een en zelfs meer dan de

Satyria , Orchides en Ophres verfchillen; zo

dac men daar van ook byzondere Geflagten

zou kunnen maaken. „ Zy worden
, (zegt hy)

,

s, inzonderheid de klemften, door den tydplag-

gen als Mos , die" de Stammen en Takkca
der Boomen bekleeden , en met haare Wor-

„ teltjes in de Schors pchecht zyn." Vyftien

vind ik onder de Oostindifchc Planten aange-

tekend,

G ü M N E R A.

De Bloem van deeze , die naar den Noor*

fchen Bisfchop Günnerus zal genoemd

eyn, is eeo Kat met eenbloemigc Schubben,

Zy heeft Kelk noch Bloemkrans. Het Vrugt-

beginzel is tweetandig , met twee Stylen en

eeo enkel Zaad.

De eenig'.te Soort (i) , daar van tot nog

toe bekend , was onder den naam van Afri-

kaanfch Poddeblad, met Loof van Dotterbloc- Afrlkaim.

tnen
, voorgefteld door Hermannüi. Het^*'''=-

heeft

penfum Blitispermuai. Burm. Prodr. 26. Peuates Afiic.

Calthas paluftiis folio, Hrbm. Lugd. +8». Blitum Afric. Cal-

ti>« paluaiis folio &c. PtOK. Aim. 61. T. i«. f, *.
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JV. beeft een naakte Steng van een Elle lang , met

^XXII
Bloemaair van een Voet, volgens Plu-

Hoofd' K^iNET. Uit de Afbeelding,- doorhem ge-

sTüK. geven , blykt , dat het Blad veel naar die van

'c Japanfe Hoefblad , in 't voorgaande Stuk,

en de Bloem- Aair naar die van'tMaij;;rzwee-

me. De Heer N. UBurmannus hadt het

onder de Eenhuizigen geplaatst, en Perp&nfum

Blitifpermum getyteld , waar van de Bynaam

is ontleend. De Bloem - Aair beftaat uit kleine

Katjes of Aairtjes met Lancetvormige Blikjf's,

de Bloempjes afzonderende , die twee Meel-

knopjes hebben, wederzydb ééo , op het Vru^t-

beginzel geplaatst, dat in 't midden twee Draad-

achtige omgeboogene Scyltjcs heeft. Het groeit

aan de Kaap der Goede Hope.

De Driemannigen in deeze Klasfe, buiten de

reeds befchreevene , Sifyrincbium en Ferraria

naamelyk , tot de Lelieachtige of Bolplanten

behoorcndc, gaa ik over tot dc P'iermannigev:

waar onder het eenigttcGeflagt den naam voeit

Nepenthes. Kandraager,

Dit heeft den Ke'k vierdeelig , geen Bloem-

krans en een vierhokkig Zaadhuisje.

I. De cenigfte Soort ( l ) , op Ceylon aan de

//mtt' Ri-

'oruipcn- (i) Nepenthes. Sy/l. Nm XII. Gen. loi,. P-fg. xm»
dc» p. «Sj, H, Ctiff. 4J». i*?. 2^eyi, 3*1. Nepenthes Zeylanicum
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Rivieren, doch op de Molukkes in 't Geberg- IV.

ce groeijende , is een der wondcriykrte voo"t- ^^^^f^'
brcngzelen van de Natuur. De Ridder heefcFlooKÓ^

den naam gebruikt, dien de vermaarde Brkyn*^"*'
'er aan gegeven hadc , als ware het in ftaat

om iemand , die het ontdekte en te voeren

nimmer hadt gezien , door verwondering en

blydfchap over zynen Schat , als buiten zig

zelf te brengen. Bandura is de naam, dieii

'er de Cingaleezcn op Ce yion aan gcevcn.

R ( M p H I u s noemt h?t Kunnekens - Kruid of

Cantharifera t dac is KanJraager ; om reden,

gclyk vv y zo aanltonds zien zullen. Dus v/ordc

het door L i n n iK u s befchreeven.

„ De Steng is rond , met overhoekfc , Lan-

„ cetvormige, ongedeelde, half omvattende,

„ uitgebreide , glaJde , efFenrandige Bladen,

„ die in een Draadachtige Klaauwieruitloopen,

», aan 'c end een langwerpig rolrond Blaasje

„ hebbende, met een rond Dekzeltje , dat dus

„ zeer gelykt naar een Kannetje, zynde met

j. Water gevuld. Aan 't end van de Steng is

„ een Pluim van Bloemen , met een vierdec'.igen

„ Kelk en vier Meeldraadjes aan den ccp van

ïlore. oiinoie. Breïn Prtdr. If. p. jf. ütticularia vegcta-

t>iüs ZcyUnenfimn Bandura Cingalenafm difta. Plok. Aim,

394. T. 2J7. f. 3. Buaw. 2ejl. 42. T. 17. Priapm vejet.

^Pi. C»r. ANW. I. JDec. t. p. 3«j. Cajitharifea, B.WMPH,
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IV. den Styl. De Vrugt Is een langwerpig Doo«.

xxSf^'« i®» ^° midden wat uitgezet, met den vier*

Hoofd* „ hoekigeh Stempel gekroond , vierhokkig

,

iTüE, vierkleppig, bevattende veele lange duoDe

Zaadjes."

Dewyl de Klaauwier eindigt in den bod^m van

het Blaasje, dat 'erdusaan hangt; zofchynt het

Dekzeltje noodigom *c Vogt daar in te houden ,

welk het door de Klaauwier ontvangt. Doch Rum-

PHiüs merktaaD,datdeez'j Kannetjes doorgaans

regtop Itaan aan 't end der Klaauwieren of etn

weinig fchcef , fomtyds inwaards ,
fomtyds

uitwaards : 't welk te beter plaats kan bobben

,

om dat het een kruipend Gawas is , na^r de

Bofchtouwen eenigszins gelykende , maar klei-

ner. De Kannetjes zyn aartig met roode of

paarfchachtigc Itrcepen getekend en het Dekzci-

tje is meest rood. Volwasfcn zynde , hebben

zy ongevaar een half Voet langte en zyn metr

dan een Daim wyd ; zo dat zy fomtyds een half

Pintje Water kunnen houden , 'c welk zuiver

en drinkbaar is. Somtyds komen 'er eenigc klei-

ne Diertjes , als Wormpjes of Garnaaltjes , in

voor. De Aapen en ander Gedierte bedienen

zig daar van tot dorstlesfchinge , en de Indiaa-

nen hebben veele bygeloovighcdendaaromtrenr.

Men wil dat het Kruid een Geneesmiddel zou

zyn tegen vergiftige Slangenbeeten.

Van dc Fyfmannigen y in deeze Klnsfe, zyn-

de Geflagten van Gluta en Fasfiflora oQdei^ de

Heefters befchreeven, des allcenlyk overMyfr.
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A Y E N 1 A. ^IV^^

Die naar den Franfchen Hertog d'Ayen , een
g "y^',

groot voorltander der Kruidkunde, benoemde -.xuk.

Geflist , heeft een vyfbladigen Kelk ; de Bloem-

blaadjes tot een Ster fanr.engegroeid met laagc

Wagels , etj onder die Ster vyf Meelknopjes;

waar boven het Vrugtbeginzel , met een enke-

len Styl , wordende een vyfhokkig Za2dhiif«^je.

Het bevat de drie volgende, altcraaal Ame-
rikacnfche Soorten.

(1) Ayenia met Hartvormige gladde Bladen. r.
^

(2) Ayenia met Eyyormigrondachtige Wollige^"z '*e.i

Bladin.
ir.

(3) Ayenia met Hartvormige ruigachtige Sla-
t^LlZ'o%,

den , het Frugtbegimel ongefleeld, woUige

De eerfte van deeze drie , in de Westindiën
Q^JJie/

cn in dat gedeelte van Zuid- Amerika, welk men
Cumana noemt , als ook in Peru groeijende

,

wordt door S l o a n e genoemd Onregelmaatige

Plant met Bladen van Brandeneteien , een vyf-

bia-

(1) A)trAa Fol. Cordatis g'ahrii, Sjff. Jiat. XII. Gen.

toio. J^tg, XUl. p. «8}. LlNN. ^f?. Siocki. ijii. p. U.T.
». LoKïu. It. ïoo. Dayenia inermis flfc. MiLi.. DiSl. T.

118. ürti« folio acaca:a &c. Swi». Jam 90, Hifi. i. p.

(}) A-jnit Tol. Cotd. pub«sccatibus 2cc. Losil» /t. 199*

II. DUU,



ÏV. bladige paarfche Bloem cn cene vyfzaadige ge-

doornde Vrugt. 't Is , volgens de befchryving

Hoofd- vanLiNNjEüS, die het afbeeldt, eco Gqws
dat naar de WaltheriÖn cn SiJaas veel gelykt,

doch een ongemeen zelifzoame Bloem heeft,

sis gc.:^egd is. Uit het midden van dén vyfbla-

digen Kelk ryst een Styl , die zelf de bters-

wyze Bloemkrans draagt , in welker midden

,

dat een weinig hol is , het Vrugtbeginzel zit.

De punten van de Ster geeven iedereen Draad

ii!t, die met de anderen zigfamenvoegt ann den

voet des Styls , in 't raidden van den Kelk.

In deeze Soort is het Gewas zeer klein , naauw-

]yks een Voet hoogte bereikende. Dc fchrandc-

rc LoEFLiNG, die dit Geflagt Jungia g' he-

ten hadt 5 nam in Cumana een andere wciar,

met Stengen van twee of drie Voeten , om Ira^^

Heefterig , hebbende het Hooigbakje ofde B'oem-

Irrans hol en ongedeeld. Deeze wordt Grüote

gebynaamd door den Ridder. Een andere vcrdt

hy, in dat zelfde Lnnd , met Wollige Bladen.

Voor *t overige kwam dc Gertalte deezer bei-

den , die ook dé Bloempjes in deOxelsder Blsd-

fteelen hebben , met die der eerfte Soort zeer

overeen. Bevoorens waren zy ,
wegens die zon-

derlinge Bloemen , tot de Veelbroederigen t'huis

gebragt.

Van de Zesmannigen^ wederom, is ook het

Gellagt van Arijhlochia reeds voorgcfteld, in

alle zyne Soorten, die, zo wel als in dat der

Pasfiebloemen, meest Heefterigzyn; des ik al-

leen nog te befchryven heb dat van f^s-
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P I s T I A. Ruiterkroos. j[\r

De eeoigfte Soort daar van (i), die in Afri- ^x?ii^

ka, in Oosdndie en in Zuid . Amerika of in de ^''^^^^

Wesdndiën voorkomt, dryft op het Water, en

gtlykt naar het zogenaamde Ruiterskruid : wes-
^^fj^i'^.^

halve ik ze Ruiterkroos noem. Rumphius üithi"^'

hadtze onder den naam van Water -Weegbree o&^^'

ÏVater-Slaa voorgefteld.

üeKenmerKcn, welken de Ridder opgeeft,

zyn, een eenbladige , gecongde , onverdeelde

Bloem, zonder Reik: zes oFagt Meelknopjes,

op hun Draadje zittende; het Zaadhuisje een-

hokkig , op den bodem van de Bloem geboo-

ren.

Volgens Rum pHirs zou dceze dryveode

Waterplant in Öostindie Bloemen noch Zaad

gecven. Het tegendeel blykt uit de mnnfters,

die daar van overgezonden zyn , maar wier ge-

droogde Bloefem men niet gemakkelyk kan ont-

wikkelen. De Heer J a c q ui n deedt zulks

in de Wesdndiën te naauwkeuriger, alwaar die

kroos in menigte door de Rivieren in Zee ge-

voerd

(t) Pijïla Fdl. olKordath. Syji, Nat. XII. Geh. mn.Pig'
Xni. p. 6Ï7. Fl ZeyL iii. LoEïL. Itin. tsu jhCq^Amn

Kodda.Pail palaftrs. Ti.vyi.^Gen. jo. H. Mal. XI. p. 6i,

^' Ji. RUMPH. ^mi. VI. T. 74. ^ Straaotes jiEgypti». Jt

»• WW. 11,. p, 7J7. VEÏL. J^sypt. 44. 45. ALf .4£gypt,

>es. T. 108. Leriticula paluftrïs fexn f. ^gyptia. C. 9, Pin,

tót. SgjaAtt. 7«ü. 1. p. IJ. T. 2. f. ».
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IV. voerd wordt ; des het vreemd voorlïomt , wan-

^^^jj^j^" neer Aoanson gecuigt , dac het op die van

HooPD* Senegal geworteld zou zyn in den Oever. Niet

sruK. onwaarfchynlyk vatten de Worteltjes , welkeo

het in 't Water hangen laat , daar 't ondiep is

in de Modder of het Zaad; terwyl inmiddels

het andere, dat op diep Water groeit, dry-

vende Eilandjes maakt, gelyk ons Eendenkroos»

De Plant fpreidt zig, op de manier van de

Egyptifclie Stratiotes der Ouden , tot ongevaar

een Voet middellyns in 't ronde uit, met Bla-

den , welke naar die van den breedbladigen

Water - Ranonkel zweemen. De Gedalte is

Roosachtig , byna als die van fommige Soor-

ten van Sedum ; weshalve dc Egyptenaars het

Water - Huislook heetten , volgens A l p r n u s. De
Boeren aldaar gebruikten het

, wegens de famen-

trekkende hoedanigheid , zo in- als uitwendig

tot Ijloedflemping. De Bladen zynWigvormig met

het breede end uitwaards , van onderen Wol-

lig, dik en Spongieus, op de rug fterk geribd,

Tusfchcn dczelven grceijcn kort gefteelde Pyp-

achtige Bloempjes , uit het midden van wier

eenige Lip een dik Meeldraadje voortkomt,

hooger dan de Styl , met zes , zeven of agt

,

Kogelronde Meelknopjes gekroond. Do Styl

heeft een Schildachtigen gaapenden Stempel,

die zig onder 't gezegde Kroontje bevindt: zo

dat, volgens de aanmerking van Jacqüin,
het duifter is, of dit Ruiterkroos tot de Man-
wyvigen behooren kan : alzo de Mannelyke eo

Vxou-
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Vrouwelyke Teeldeelen duidelyk, gelyk hy in IV:

Plaat vertoont , van elkander afgezonderd zyo.
^If^f^'

Het geeft Ranken zydewaards uit , langs het Hoofd-

Water voortfchietende, waar door het zig, op"^^*
de manier der Aardbezie- Planten , vermenig-

vuldigt : groeijende ook elders uit gevallen en

dryvend Zaad.

De Tienmannigen , KlemJiovla en HeliBeres,

die onder de Boomen befchreevcn zyn , over-

flappende, komen wy tot het eenigfte Geflagt

ikr iTvaalfmannigen in deeze Klasfe, genaamd

C Y T I N 17 y. Granaatbloem.

Welks Kenmerken zyn, een vierbladigeKelk,

zonder Bloemkrans , boven het Vrugtbeginzel

,

dat «en enkclden Styl heeft , en eene Bezie

wordt , welke agthokkig is en veelzaadig.

De eenigfte Soort (ï) , is de vermaarde Hy- ^u^^^

T'Ocifiis , een Gev?as dat onder den Ciftus en //^oS.

op deszelfs Wortelen groeit. Men vindt het
"vetmasrd.

voornaamelyk in Portugal en Spanje , waar als

de natHurlyke Hof is van die Bloemheefters.

Clusiüs heeft opgemerkt, dat het aldaar

Ibmtyds de zelfde Kleur van Bloemen , fom-

tyds een vcrfchiilcnde Kleur heeft. Het fraai-

fte

(O Cytlnus. Sy/l. Nat. XH. Gen, ujü. Peg. XllJ. p.

«8«. Afaium Hypoclftis. ^^et. Med. «o. Afarum «phyllum

Squamofum. Sauv- Memp 4. Hypocistis. C. B- Pin. 4«j.

II. ElEl, XI.
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IV. Ite kwam vcort aan den voet van den eerden

^^Sn^' Mannetjes . Ciftus , die onze TienJe Soorc is^

Hoofd- hebbende witachtige Bladen en fchoone Rooze-
STUK* kleurige Bloemen . De Wortels , naamelyk ,

D- vfsï!^*
van die Gewasfen

,
ftryken langs de oppervlak-

bi. te van den Grond , en gcevcn dit Bygcwas uit,

welk, eerst zig openbaarende, als paarfch of

rood Fluweel is
,
dan,opfcbietende in de gedaan-

te van Hüislook , bleeker wordt en boftadt uic

fappige Schubben , aan 't bovcnfte zyne Bloe-

men voortbrengende , welke volmaakt naar die

van den Granaatboom , in 'c Griekfch Kytinos

genaamd, gelyken. Het worde van dc Jongens

en Herders, zegt hy, gekaauwdj doch is wat

wrang en zuur. Het verdikte Sap wordt in

de Apotheeken , ten dienlte van eenige oude

Winkelmiddelen, nagehouden. Het is van eene

nog meer 'famentrekkende hoedanigheid dan dat

der Slee- Pruimen : des men kan begrypcn, dat

het cp zig zelve, tot inwendig gebruik, ge-

vaarJyk zy (*).

Onder de Veehnannigen , die nu volgen, komt

ip de Xylopia en Grewia , die tot de Boomen

behooren , eerst het Geflagt voor van

AmBROSI NIA.

Dit beeft eene ecnblacljge Bloemfcbeede

,

die

Vcrgdyk inyne befchryviag van den Sltcdoom, in 't

11. D. 11. 5TUH , d«ier Natuuri^kf Hijhrie, W, f76.
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die dooreen middelfchot verdeeld is; de Meel- IV.'

draadjes komen aan de binnen- , de Stampers
^xxn!*"

aan de buitenzyde voor, HooFn*

De Afbeeldingen befchryving van dit Kruid (i)»^"'^*

heeft MoRisON ontleend van den fchrande- ^„l'rt/,.

jen BoccoNE, door wien het in een ^^o^chje

der Franclscaanen ,
op Sicilië, ontdekt werdt, jandfch».

„ fn Wortels en gevlakte Steng, (zegt hy,)

5, komt het met de andere Soorten van Arifa-

j, rum overeen , maar de Bladen , een Duim

„ breed en twee Duimen lang , van onderea

3, W3t Ribbig, en over den Grond verfpreid,

j» gelyken naar die van 't rondbladig Fontein-

j, kruid zeer. De Bloem is korter en als een

j, Wevers - Spoel gaapende , meteen klein Haai-

3, rig Stampertje, aan 't end gefpitst en Haaks-

j, wyze omgekromd." Het groeit
, volgens

L I N N >E u s , ook in Barbarie,

A R u M. Kalfsvoet-

De Bloemfcheedc is eenbladig en Huikachiig

of gekapt in dit Geflagt, welk den Vrugtfteel

van boven naakt , van onderen Vrouwelyk, ia

*t midden met IMeelJraadjes bezet heeft.

Het bevat twee- en -twintig Soorten, waar

van de viereerften Samengeftelde, de volgenden

enkelde of eenvoudige Bladen hebben, zynde

bei.
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tvk!*' ^' Ongeftengde , met famengeftelde Bladen.

I. (i^ Kalfsvoet met Voetachtige Bladen; de

Oraemncif Blaadjes Lancetvormig
, effenrandig ; ge-

"Voetbh.
^ Bloemfcheede , die langer dan

lig. de Frugtjleel is.

Drïtn
Kalfsvoet met Voetachtige Bladen; de

««r*""' Blaadjes Lancetvormig i effenrandig; hoo-

paimbla-
Bloemfcheede , die korter dan

de Vrugtjteel is.

Deeze twee behooren tot dat Kruid , welk

men gemecnlyk Dracmculus of Dracontium

,

in *t Franfch Serpentaire , ia 't H-mgduitfch

Drachenwurtz , in 't Holl^ndlch Slangekruid of

Spetrwortel noemt. De eerlte groeit ia de Zul-

delyke deden van Europa, de laatfle in Noord-

Amerika, 'c VciTchil is klein, gel^k uk de be-

psaling blynt. Ik vind deeze onder de Virgi-

nifche Planten , door Gronovius, met op-

getekend. De eerstgemelde groeit wel ander-



IiaJfEile hoog, hebbende een dikken ronden Steel, IV-

die als een Slangen -Huid Vl^ikkig ber^rengd ^y^^^^*

is, cn Waaijerachtige verdeelde Bladen aanlan- Hoofd-

ge Steelen , omtrent gelyk van hoogte met"us*

de Bloem , een Vliezige Huik , van binnen

roodachtig geel , bevattende een dikken Stam-

per, zwartachtig vnn Kleur, welke Hoornswy-
ze daar buiten uitüeekt. De Vrua;t maakt als

€en Trosje Druiven uit , van Bcjfen , welke

eerst groenachtig, vervolgens rood zyn en Sap-

pig, een hard Zaad bevattende- De Wortel
is byna rond als een Raap, en wk, dikwils van

grootte als een Vuist. Dezelve heeft , zo wel

als 't geheele Kruid , een nog fcherper hoeda-

fiigheid dan 't gewoone Kalfsvoet.

(3) Kalfsvoet, dat ongeftengd is en vyfbladig, iir.

De Afbeelding van deeze, dieuit Indiefchynt'^!'^/'*]^*^^

te zyn , is doorM o r i s o n even fiegt van Za-

NCNi ontkend , 2.0 wel als de bcfchryving. De
Wortel is als een Raap : de Bladen zyn als die

van 't Vyfvingcrkruid
, op lange Steelen; de

Bloem als van 't gewoond, geel met roede

Vlakjes en Icherp van Reuk.

(4) Kalfsvoet , dat ongejlengdis , met drievoudi- 1 v.

ee Bladen en tweehuizige Bloemen, De /««^'^
^

"

Driebhdig.
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IV. De driebladigheid is het voornaame Kenmerk

^^xxn^'
«Jeeze, die ile Schaft in 'c midden groen-

HooFB- achtig of roodachtig zwart heeft, vallende klei-

sruK. dan de eerstgemelde. Men vindtze in Bra-

n^lf""^'
^^^^^^ zydblnden van dedrie,uitwaards,

gekwabd zyn , 't welk geen plaats heeft in de

Virginifche. De Bloem hadt de Ridder gezegd

in beiden eenhuizig te zyn ; dewyl men op den

zelfden Stoel Mannelyke en Vrouwelyke Bloem*

fcheeden aantrof: maar thans noemt hy dezelve

tweehuizig, By G rong vius vind ik daar

van geen gewag , en *er fchynt een aanmerke-

lyk verfchil plaats te hebben in deeze Plant

,

die fomtyds klein , fomtyds groot fchynt voor

te komen. Immers hier zou ook die, welke

C L A Y T o N allergrootst driekladig Kalfsvoet

noemt, waar van dezydelingfe Bladen uitwaards

gebult zyn, behoorcn.

Ik heb, uit Japan , een zodanig Blad ont-

vargen , waar in het zelfde plaats heeft eu

welks deel -i51aden ieder wei zes Duimen breed

zyn, en mc: de puct omtrent ne.;cn Duimen

lang. Zy zyn , 4o wel als in de Westindi-

fchen , fterk geaderd cn met evenwydige Rib-

betjes doorweven: zodat dit Driebl^dig Kalfs-

voet ook tot de Oostindifche Planten behoort.

On«

GRON. ^irg. 14». Dxacunculus f. Serpent, triphyüa Bral-

üana. C B. Pin. I75. Prcdr. loi. DOD. /fem. iï. f. zji-

fi,
Arum minu. triphyU. f. Arifamm. MoH. Hifi. UI p.

Alm. jz. T. 77. f. 5. Iteai. T: J7«. f. 3.
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Ongeftengde met eokelde Bladen» IV
Afdeei.-

rs) Kalfsvoet, dat ongeftengd is, met Schild- -^fj^^
vormige Eyronde uitgegulpte Bladen , dwsxoK.

aan den voet uitgerand zyn, v.^

Die Egyptifch Kalfsvoet , dat ook op Kan- ^'egyp-

dia, Cyprus, in Syrië en elders aan de Mid-*^'*^*'*

(IcIIandlche Zee groeit , wordt Colocafia ge-

noemd. Men vindt het op Waterige plaatfen

in de Gebergten van Arabic, en omftreefcs Ro-
fctte, aan den Nyl, wordt het by geheele Ak-

iers vol geteeld. Het zelfde heeft plaats in

Oostindie , alwaar de Wortel , zo wel als ia

Egypte, tot Spyze ftrekt.

De Ouden, gelyk Dioscorides, hebben

^oor Colocafia, zo 't fphynt, de Boondraagende

Plompen, v^ier Wortel ook eetbaar is C*),vcr*

l^aan doch de hcdcndaagfchen , of liever die

memde Kruidkurdigen van den middeltyd noe-

men mag, gcïyk Glüsi us, geeven dien naam
aan die Kruid , welk de Egyptenaars Kulkaas

hceten» Het heeft een Steel van twee Voeten

hoog-

«ï». Car. 11. p, T. -tJ. H. Cliff. 434. N. 4. Ups. ilo.

luiib. 7. HA5SELQ. It. 4W. Arurn raax. ^gj'pt. q.

Colocalu. C. B. Pin. 19 j. CoL. Etfhr, 11. p. 1. T. 1.

*^"MPH. Amb. V, p. JU. T. 109 Colocafia. CtüS Hift. II.
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IV. hoogte, de Bladen zyn een Span lang en Pieks-

iAFDïEL ^yj» Hartvormig, glad, volgens de VV aarnee*

HooFr- mine van H a s s e l Q u i s T. De Vrugtlleel

,

8TUK. die Knodsachiig is en helder groen , wordt Helms-

wyze j;edekt door het bovenüe deel des Bloem-

blads
,
*t welk , .t,el'ikio het gewoone Kalfsvoet,

de Bloemrcbeede maakt. De Wortel is bolrond,

en bevat ook wel een fcherp Sap, doch worde

door kooken , ftooven of braadcn , onfchadelyk

gemaakt, R üm p h i u s zegt , dat het de ge-

ir.cccftc Kost is op alle de Eilanden van Oost-

indie, en dat men 'er wel agt Soorten van heeft,

die in hoedanigheid verfchillen j allen onderden

algemeenen naam Kdad-^ begreepen.

' rJJ«e«.
Kalfsvoet , dat ongejlengd is, met Schild-

Itntum» vormig Eyronde efftnrandige Bladen , wel-
i.Ectbaar,

^^^^ uitgerand zyn.

Dit Kalfsvoet, dat men in de Westindiênby

geheelc Velden rot Spyze teelt, wordt Karai'

li/che Kêol genoemd , wier Loof gelykt naardac

der riompcn. Het zou de Water -Kelady zyn

vanRüMPHius, wier Bladen , zo wel als de

Wortels , tot Moes gekookt, voor 't gemeene

Volk tot Spyze (trekken, In de Westindiën

noemt

(6> ^r*« ficaule, Fol. pelta.l, Ovatis integettimis &c

H. Ckff 45 J. Vf^- i«o. R. Lugih. 7. Aium minus Nym-
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noemt iren deeze Wortels Kleine en die der iV.

voorgaande Soort groote Tayes, naar het Spaan-
^JJJJ*-

Iche woord Tayas of Tajas. De Heer F o r- Hoofd*

STER bevondc dat deeze Soort van Kalfsvoet*'""^*

ook een voornaam Voedzel der Inboorlingen^^i^,"^^'^**

van de Eilanden in de Groote Zuidzee ware.

Men teelde het Jrum esculentum, dat hy Zehr-

wurzeln noemt, op Tahiti in V'aleijen op Vel-

den die men afgedamd hadt , om het Water te

behoaden ;
dewyl deeze PJant een Mcerasfigen

Grond vcreifcht. Daar waren twee Soorten

van ; de eene hadc groote glanzige Bladen en de

Wortel was wel vier Voeten laog , doch zeer

grof Vezelig ; de andere hadt kleiqe Fluweel-

achtige Bladen met fyner en beter fmaakènde

Wortelen. Doch beiden raoeften zy verfcheide

maaien in Water afgekookt worden , om 'er de

fcherpheid van weg te neemen. De Zwynen

,

niettemin , vratenze zonder tegenzin en zonder ' '' "<4

nadeel, raauw C*}.

(j) Kalfsvoet, datongejlftigdis , melSchildf» vu,
wys' HartYormige uitgegulpte Bladen y dief^^h^^

aan den voet tweedeelig zyn. crootwofri

(S) Kalfs.''^'^'

partiriï. Fl. Zeyl. 3»7. K. Lugdb. 7. Arum maximum roa«

«oihizon Zcylanicura. Hli».M* Per. 73. -J. RAj. SuppU

II. DïEI.. XU STU«,



TV, C8) Kalfsvoet , dat ongejiengd is , met Hart-

vin. (9) Kalfsvoet, dat ongejiengd is ^ met Hart-

iigrZZ' vormige Piekachtige wyd gemikte Bladen,

deezQ drie groeit de eerfte, die van dc

fatum'"' gr^)ote Wortels den naam heeft , op Ceylon

,

Gemikt, tweede in Amerika , de derde aaq de Kust

van Malabar. Deezc , die ook op Ceylon

valt, heeft Pylswys* Hartvormige Bladen, met

de Ooreo een weinig uitwaards geboogen , waar

door zy Piekvormig worden. Dc Vrugtflecl

is Elsvormig en langer dan de fpitfe langwer-

pige Bloemfcheedc.

Tvuota'
Kalfsvoet, dat ongejiengd is, met Pyls-

HOOFD-

vormige Jïompe gefpitjie Bladen ^ die ronde

hoeken liebben»

vys^ driekwabbige Bladen en een mgf
ftteldt Bloem,

Of deeze een enkele Verfcheidcnheid zy van

de voorgaande Soort, dat de Ridder bevoorcos
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rastgeftcld hadt () , fcbynt zyn Ed. naderhand IV,

wederom gecwyfeld te hebben. Die laatfte, in^Jj^f^^

den Amftcrdarafen Tuin van Ceylon overgebragc
, Höofd^

hadt een Blocmftceltje van een Duim langj^"^"^

waarop een Schecde, byna als in 'c gewoone
^^^'Z^^"*

Kaifsvoet , en niet agterover geboogen
, gelyk

in het Ambonfche , uit R u m p h i ü s hier aan-

gehaald; terwyl L i N Nit üs zulks aan het voor-

gaande toefchryft. Ook is de Stamper , in bei-

den , aan 't end fpits Elsvormig , in deeze

hoogrood en de Bloemftccl wel een Span lang

in de Ambonfche, wier Bladen, oud wordende,

zig in drieën verdeden , zo dat het Kruid zig

dan als driebladig voordoet.

fil) Kaifsvoet, dat ongejlengd is, metPyls- xi.

wys" driehtekige Bladtn , dt hoeken "^vyd^d^^^i^^^

gemikt en fpits, i-yibiadig,

Deeze, welke in Brafil, op Jamaika en Barba-

dos groeit, heefc Bladen als die van 'e Pylkruid,

en Bloemfteeleo, welke by Plümier kor»
'

ter, by Plukenkt langer dan de Bladftee-

lenzyn. Zy zou, volgens SloanE, ook tot

de karaibifche Kool beboeren.

(la)

1 triangaüi 8ec. H. Clif.
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IV. (laj Kalfsvoec , dat ongefiengd is, met PyU

"^XKü!^*
vorwtgtf effenrandige Bladen , en een ge»

Hoofd- knodjie BloemfieeL

XII. Onder den naam van Kalfsvoet, in 't Franfch

£tZ'""Pi'^d de Veau of Fit de Chien, in »t Engelfch

Gevlakt. Robin of Cuchw-pint y in 't Hoogduitfch

iT/em Natterwurtz of >4r»n, is deeze algemeen

bekend , en komt in de middelfte deelen van

Europa op veele plaatfen voor. Men vindt liet

,

in onze Provincie, aan den Duinkant en elder?^,

op vogtige plaatfen. In de Tuinen maakt zy

een Bloemplant , die om de aartigheid nage-

houden wordt, uitmuntende zo wel in 't Blad

als in de Bloem en Vrugt , welke een Tros is

van roode Besfen , op een dikken Steel , hoe-

danigendit Kruid, een groote Plant zynde , ver-

fcheidene uitgeeft. Deeze Steelen zyn door-

gaans met paarfche Vlakken , fomtyds ook on-

getekend. De Bladen , van Pylvormige fi^^uur,

op lange Steelen , hebben een gladde donker

groene Kleur cn zyn dikwils wit , zeldzaam Goud-

geel geaderd : fomtyds befprengd mee zwarte

Vlakken. De Bloemfcheede is witachtig ; de

Vrugtfteel daar binnen, of de Stamper, hoog

of

(la) ^r*w acsttle, Fol. Haöatis integerriinis Sec. H. CUff-

non macu'at'jm. C. B. Pm. 195. Amm Offidn;.riitn. LoB.

/«. 597 DOD, Ptmpt. jafi. Aram Venis alMj. C B. Pi»»

fin. 19S,
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of donkerrood , doch meest Oranjekleur, aan 'V-
,

welks Voet zig het Vrugtbeginzel van groene xm"''*
Besfen vercooct. r Hoofd-

Dit geheele Kruid heeft een byzondere fcherp-

heid, meest plaats hebbendein de Wortel, oïdriV"^''

in dcszelfs Melkachtig Sap, dat tot zuivering

van vuile Zwecren dient, en dooi;^ beftryking

der Schnamdeelen de kraam ia de Dieren be-

vordert. Het fchroeit de Tong, in licn inen

"t 'er aanbrengt» en zou wraarfchynlyk in wen-,

dig een Vergift zyn. De Bessen , inzonderheid,

2yn door hunne fchoone hoogroods Kleur en laf

zoeten Smaak , die vervolgens ccn brandende

Hitte maakt in de Mond en Keel , voor de Kin-

deren zeer gevaarlyk. Door 't kookcn, echter,

verliezen de Wortels t'eenemaal die hoedanig-

heid , en leveren een onfchadelyk Meel uit of

virorden Meelig ; des men ze , zo wel als de

Bladen , oot in fommige deelen van Europi ,

by gebrek van Koom , wel tot Spyzc gebruikt

hccfr. Maatig gedroogd , behoudt de Wortel

een verdunnende, oplosfende kragt , dienftig

tegen flymige Verftoppingen in 't Gedarmte.

Dus beeft die in fommige Wanhopige Geval-

len, van verouderds Borstkwaalen, zegt men,
veel dienst gedaan (*). 't Is echter een onze-

ker Middel , meest gebruiklyk in eenige Win-

kel-

(•) Radices Ari cum Flot. Solphurls commixtai B BW-

BöbUin PhthiC teirdavit. DOL. Likt, I«Cap.;. S. iff.
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IV. kelbereidiogen. Men kan de gedroogde Wói^

^XxTl'r ^^i*
gebruiken , zo wel als de B!a-«

Hoofd- den en Steelen , -wier Sap veel minder fcherp

•TüK. is r des dezelven ook wel op Azyn gezet wor-

^le^"^' den ; dienende dus in plaats van Spcceryëd

voor 'c Gemeen : weshalve men dit Kruid eo

deszeifs Wortel Duitfche Gembtr noemt.

jirJmtnr- ^'3^ Kalfsvoet, dat ongefiengd is , met Pieks-

ghiicum.' wys' Hartvormige fpitfe Bladen , diefiomps

tiifcïf"
* hoekeji hebben.

In Virginie ,
Penfylvanie en andere deelen

van Noord - Amerika, op vogtige plaatlèn , groeit

deeze Soort van Kalfsvoet , die de Wortels

niet minder heet en fcherp, en van een onge-

meene grootte heeft. Kalm zegt , dat zy

fomtyds zo dik vallen, als een Menfch omzyn
Middel» is. De Zwynen zyn 'er zeer gretig

naar , en kruipen , om ze op te zoeken , fom-

tyds met hun halve Lyf onder Water, in dc

Moerasfcn. Het Volk cetze nooit raauw^maar

braadcnze in een Greppel , dcor een fcerk Vuur

te ftooken op de Aarde > waar mede zy die Wor-

tels hebben toegedekt , en dan zouden dezelve zo

goed fmaaken als Aardappelen. Zy werden van

de lodiaanen TaoAo of ook raa/>i?7i geheten. Dit

zelfde , echter , .was toegepast op een ander

Kruid,

(U) Arum araule Fol. Haftlto - Cordati, .cutis «cc. H.
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Kruid (*). De Vrugtfteng met de groene Bes- IV,

fen, ook zeer fcherp , wordt vaa de Wilden
^J^ff*"

gekookt, tot een Vcrfnapering» Hoofd.

(14) Kalfsvoet , dat ongejlengd is, met Pieks- xiv.

vyze Bladen , en een neergeboogéne Draad-

achtig Eisvormige Blcmfcheedè, snuitWos^

(15) Kalfsvoet, dat ongefiengd is. met Lan-

cetvorm'ge Bladen , en een neergeheogen Hum.

Borjieligen Vrugtfie«U
DunbUdig.

(16) Kalfsvoet, dat ongejlengd is , met Hart- xvf.

vormig langwerpige Bladen en eene Eyron-

de openiag der Bloemfchesde,

Den naam van Arifarum gaf de beroemde

T O u R N E F O R T aan een Geflagt van Planten

,

alleenlyk door deGekapcrde Bloemfchecde van

het Kalfsvoet verfchiliende. Daar toe betrok

byj in de eerfte plaats, het Breedbladige , hier

(*) zie 11. D. Vill. STUK, deezer ^Mtuurhh ttijltrii ,

:au'e , Fo'. Linceolatis ikc. H. Ciif, 435. R.

m angiiftiFolk Ch B. Pin, 106. Aitifatum aa>

fiaule Fol. Cotd. oWongis'^&c. li. C:\ff. 435,

VrifarUm latifol. n»jus et altcnim. C B.'TP/f?.

98. ClOI. Pan^. p. ï»j.
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W. laatst genoemd , *t \^lk zyne Groeiplaats in de

^xxff' Bosfchen der Zuidelyke deelen van Eurnpa vry

HooïD' algemeen heeft, Clüsi us , die herzelve ia

STUK*
ggj^ Steenige Grond , op Heuvels in Portugal,

aan de Wegen, overvloedig w'iarnam, zegt dat

het een ronden Bolwortel, Eladen als die van

't Kalfs voet , doch met ronder hoeken , en een laa-

ge Bióem heeft , van gedaante als een Monnikskap,

met een ovaale opening , waar in zig een dikke

kromme Stamper vmoont. Agter Lisfahco

groeide een andere Soort, welke hy Smalbladig

Arifarum noemde , hebbende ook wel een ron-

den Wortel , doch de Bladen zo lang en fmal

,

dat Tour NE FORT dezelven by die derScor-

zoneere vergeleek. De Bloemfchccde vras niec

gekapt, maar in tegendeel Geutswyze zeer fmal

uitloopende en agterover geboogen ; geevende

uit de opening een langen neergd>oogenen

Wormswyzen Stamper j paarfchachtig van Kleur,

De Besfen der Vrugc hadden geen roodc , maar

een witte Kleur, gelyk de Bloem. Volgens den

Ridder groekdeeze, üiq \\y Diinhladige noemt,

ookio Italië en de Levant , wordende Homaii
genoemd in Syrië. De Soort, die Snuübkemig
van zya Ed. geheten wordt, heeft Bladen, we-

derom , byna als *t gemeene Kalfsvoet , doch

de Bloemfcheede loopt ook in een dunne Snuit

uic, welke voorwairds over is geboogen, en

dus de Bloem ook gekapt maakt : zo dat Toua-

i^EFORT het m2de betrok tot zyn Geflagt van

Arifarum. Dit laatlie is op de Appeonynfche

Bergen, in Italië, gevonden, (i?)
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(17) Kalfsvoec , dat ongejlengd is, mt lang- IV,
^

werpige Bladen en een ruuwe Bloemfcheeds* ^'^^
'f'

Het Water - Kalfsvoet van R u M p h i u s maakt jtukJ^
deeze Soort uit , die niet alleen op Amboina , xvir.

maar ook op de Kust van Malabar fchynt te ovl*^.
groeijen. Hetzelve heeft de Bladen Eyrondach- ^«"^''i»'

tig of ovaal , op lange Steeien, tusfchen wel.
^

ken Bloemfcheedjes voortkomen, veel naar die

van het Dunbladige gelykende , maar met een

kort Stempeltje. De Wortel was geenszins

rond, maar Rietachtig en het hadt, opvernaa,

de fcherpheid van de aodeie Soorten niet,

C. Stengmaakende»

(ï8) Kalfsvoec, dat gejlengd is en regty mt xvm.

Pylvormige Bladen. ««f'^*""**

(19) Kalfsvoeta dat gejlengd is en byna op-^^^'S-

geregt , mt Lancetvormig - Eyrofide Bla- stguS^,

ncuna. Rumph. ^mb. V. p. jii, T. 108. Karinpo

XI. p. 4j, T. 13. BUHM. Fl. Ind. I93.

(U) Arum Caulescens xcÖum , FoL Sagittatii,

•wrescens
, Sagirtarix foüis. Plum. Amer, 44. T.

f»9) Arum Caulescent fubercftura &c, ]aC(^ -

-aule Geniculato &c. Sloan- ^tf»

»» Ifldica Veneaata. Pluk. Alm. 7

N
Iï« Deeu. XI» STOK,
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!Vi (20) Kalfsvoet , dat gefiengd is en Wortskii-

* Hartvormig langwerpige gefpitjie

Hoofd- Bladen en ronde Bladfieelen.

xy. Van deeze drie Amerikaanfche is de eerfle en

"étr^^Jm'
^^oiêft^ Geflagt, io Zuid- Amerika door

K!yib:a Plümier Ontdekt, Boomacbtig. De volgen-

de, welke de Franfchen in Wcstindie Segui-

ne noemen, van zulk een Venynigen aart, dat

de genen, die 'er flegts de Lippen aan zetten,

door eene opzwellingc van de Mond tn Tor.g

ile Spraak verliezen. Dit zal echter, waar-

fchynlyk
, flegts voor een tyd zyn. De nabuur-

fchap wordt ook door dit Kruid met een leely-

ken Stank vervuld. Niettemin gebruikt men
de Steng, overdwars in ftukken gefneeden, tot

het maaken van een zeer fcherpen Loog, welke

dient tot zuivering van de Suiker, zegt de Heer

J A c <iu 1 N. 't Gewas gelykt naar Suiker - Riet

,

Stengen maakende van de Scheeden der Bla-

den, een Duim dik en zes V^oeten boog. De
Bloem is die van 't gemecnc Arum niet ooge-

lyk; de Bladen zyn als die van den CannacoiUï.

De derde , ook Heefterachtig , groeit als een

Bygewas op Boomen en beklimt dczelven tot

den top, met haare ronde dikke Stengen, die

overal in den Bast Wortel fchieten. Hier is

de geheele Vrugcfieng of Stamper digt omwon-

Amer. Hifl. ito. T. jsx. Colocafia Hederacea öeiilii «in«

&c. PtüM. Amir, J9. T. j5. Fil. T. 19i.
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den door de Bloemfcheede , en dit brengt cene ^v.

Verrotting te wege , welke , by het openen , x"*^'
een zonderlingen , zeer onaangenaamen, VVyn- Hooro-

achtigcn Reu'< baart. De BeGeachtige Vrugt,*^'^'^*

in haar gelicel , heeft maar de grootte van een

Hoender Ey. By Karthagena vondt gezegde

Heer deeze, lu de Bosfchen
,
op hec Gebergte.

(21) Kalfsvoet, dat gejïengd is en Wortelen- xxi.

de , met hartvormig Lancetvormigs Bla ^J^",.""

den, tvier SVeelen F'liezige randjes hebben»
^f^^"^^"^'

(22) Kalfsvoet , dat gejiengd is en Wortelen* xxir.

de, met drievoudige Bladen , de zydeling->Qcooid,'

Jen eenkwabbig,

In de Westtindiën groeijen Ovok decze twee

Soorten , beiden klimmende Planten , Bladen

hebbende , welke naar die van Klyf gelyken,

doch de laatfte drie op een Steel. Ik begryp

niet , hoe het Grasbladige van S l p & n e be-

hooren kan tot de eerfte, die zo wel V\^orteI-.

tjes uit de knoopen van de Steng of Ranken

fchict a's ds andere; 'c v^elk zekerlyk dicnr.

Phylluoi & Auritura. P

SlOAN, Jam, 6i. Hifi. ]
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IV. om deeze langs de Boomcn kruipende Gewas-

A^^EEL.fgjj ijy^a onvernielbaar te maaken. Ook wordt

Hoofd- haare Voortteeling , terwyl zy weinig Bloem

«TUK. en Vrugt geeven , hier door
,
gelyk P l ü m i e r

«i?»"*'"'*
aanmerkt , zeer begunnigd.

Behalve de Colocajia , voorgemeld , in Egyp-

te gemeen, vondt FoRSKAOHL,in Arabie,

twee Soorten van Kalfsvoet, toe die van den

eerften Rang behoorende. De cene , naame-

lyk , welke hy Ceel noemt , hadt Voetachtige

Bladen, de Blaadjes fpiis Eyrond onverdeeld,

cn de Vrugtfteng korter dan de Bloemfcheede

,

ongedeeld. De andere, Fyfbladig gebynas^md

,

hadt van vyf tot zes of zeven Bladen, Kroon-

tjeswyze ,
op een Steel , van hoogte als dc Bloem

,

die groen gefteeld was. Van de Arabieren v/cr-

den décze beiden Dochaf genoemd (*>

Dracowtidii. Speerwortel.

Een Schuitachtigc Bloemfcheede heeft dit

Ge<l3gt en een gcdtkttn Vrugtfteel: vyf Bloem-

blaadjes zonder Kelk ; de Besfen veelzaadig»

Daar komen in voor, de volgende Soorten.

I. CO Speerwortel met een zeer korte Bïoemfieng;

VMlblSig. (*) Flor. jE^ypt, Arah. p. 1^".

fi; DractKtium Scapo bicvisfuno, Pefiolo radicato Ia«ro

&c. Syfi. Nést. Gen. Jo-.s- ^'ig XilU p. öjo. H. Clif. 434-

k. Lugdh. <. Aram polyphyllum , Caulc fcabio punicantc.

HlRM. P*r, T. p. 9%. Arum polyphyllum Suiinamenfe tor.

PLUK, Alm, 5u T. 14». f. I. COMM. Hort. -4).7/7. T. s : ,
'
4'
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de Bladjleel geworteld en ruuw: de Blaad- IV.

jes drUdeeiig , met Findeelige Slippen» ^
xïïïl"

Dit lAelbladerig Surinaamfe Kalfsvoet heeft ,tü°!'*'

eeu gladden , donker rooden en fraay gefpren-

keiden Bladlteel , die zig in drie Bladen , welke

ieder nog eens driedeelig z>n , verdeelt. De
bspaaling is door den Ridder ontleend van ecne

Plant , welke zig in de KlifFortfe Tuin bevondt

,

en, na het verflenzen der Blad (leng, in 't jaar

1 737 . uit dea Wortel een Bloem gaf , zo als

Plükenet afbeeldt, zeer van die van 'c

Kalfsvoet verfchiUeode. De Vrugtfteel nog.

thans is ook in ecne Bloemfcheede vervat. Ik

heb van Java een Blad ontvangen , 't welk veel

gclykt naar deezc Soort.

(ft) Speerwortel nut Pylvortnige Bladen , de ir.

Bloem- en Bladjtetlen gedoomd. ti^'^^^ü

Deezc, op Ccylon groeijende, volgens Her- Gedoomd.

MANNUS, heb ik ook van Java bekomen, waar

in zelfs de Ribbetjes van hst Blad gedpornd

zyn. Die twee Ceylonfche van den Amfterdam-

fen Tuin, by Commelyh, nooit Bloem

gee\endc ,
fchynen tot de voorgaande Soort te

bebooren.

(3) Speer.

Itatis. I'I. Ze^l, 3ï8. Arum Zeyl. spmofum S<iRitw foliii.

Herm. Far. 75. Arutn minus Zeyl. K.AJ. Suppl. 57).

N 4
11. Deel, XI. Stoe,
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(3) Speerwortel met Hartvormige gefpitjiè

^7,5f.^- Bladen.

jvK.
' Onder den Maleitfcheè naam , Nampo, is

ni. my van Java in Vogt gezonden , het gene in

iumCo7- Fig. a, op PLAATLXXf, een weinig verkleind

^"'nnibXz'
^y"^6 9 wordt vertoond. Het Blad komt na-

[ig. genoeg overeen niet die van het Kaapfe Slange-

''^"jÏ' kruid, doch de Bloemfcheede is geenszins plat,

maar Schuitachtig, even nis in dit Geflagt: des

ik hetzelve , als een nieuwe Soort , daar toe

betrek en hier plaats gceve , met den bynaam

van Cordatum of Hartbladig Spccrwortel. De
Vrugtftecl , door dc Bl< cmfchecde gqhcel be-

dekt en irgeflooten , beflaat van boven oog-

fchynlyk uit Mannelyke , van onderen uit Vrou-

welyke Bloemen of Vrugtbeginzels, met eeai-

ge Mcelknopjes daar tusfchen gemengd. Hoe
verre óecze Bloem toe volkomenheid gevor-

derd 7y , is mv orbekend. Ik heb dc Bloem-

fcheede, die gch'jpl geflonren wns, tot het on^

derzoek en Afbceiding dus geopend.

IV. (4^ Speerwortel met rondachtige holle Bladen^

Stinkend. Moerasfigc plaatfen , in Virginie en Ka-

rolinaj groeit dit Kruid, welk zulk een Stank

. Betac folio. CATE8B. Car
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heeft van Look, dat Ka lm de Bloem naaüw-^^I^

lyks onderzoeken kon. De Engelfchen noem- xXiU*
den het, deswegen, Bonfemkruid, de Sweeden Hoofd.

Beerenwortel of Beerenblad
y dewyl de Beeren^''""^*

's Voorjaars zig daar op vergasten. De Bloemen ^ri?*^

zyn paarfch van Kleur , en , als die op 'c belle

blocijen , komen de Bladen eerst te voorfchyn.

Het Vee rocrtze niec aan , maar tot inwendi-

ge Geneesmiddelen , inzonderheid tegen 'c

Scheurbuik , kon men *er, even als van 'n ge-

woone Kalfsvoec ,
gebruik van maaken. In

geheel Noordelyk Amerika was die Kruid ta?-.

melyk gemeen.

(^5) Speerwortel met Lancetvormige Bladen. v.

Onder de Planten van Kamtfchatka, in het^^^^^^^^-

Ooflelyke van Siberië, kwam deeze voor, diesWifch.'

een Eyronde zeer digte Aair hadc , beftaande

uit ongelteelde Blommetjes , met vicrbladige

ei^en Kelkjes , waar tusfchen vier Mcelknopjes

met een ftompen Sternpel , zonder Styl. Het

geleek naar 't voorgaande, doch dien Stank hecfc

men 'cr niec aan Lefpeurd. De Bladen zynby-

ca als der Maodrngora , de Blocmicheede als

van 't Arum , de Vrugtfteng als die van 'c

Slingekruid , maar de Keikfchubberjes , welke

de Blommetjes ond^rfcheiden , brengen het in

dit Geflagt t'huis, zo men aantekent.
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IV. (ö) Speerwortel met doorboorde Bladen en eent

'^XXIU
f^lirnmtnde Steng,

Üü^kT ^^^^ ^^^^^
»
^^^^'^

* yj' MIER in Westindie waarnam, zyn Klyfach-

•«^''i.r-"
tig. Hec is een Gewas , dat m?t Ranken van

^u/lZ"^ een Duim dik, die Worteltjes uitgeeven, langs

bS>^ de Boomen opklimt, hebbende Bladen vanéén

of anderlTolf Voet lang «n b^na een Voetbreed ,

welke met langronde Gaten weezentlyk door-

boord zyn. De Bioem , als die van 't Kalfs-

voet , geefc een rolronde Vrugt , van t:cn half

Voet langte , Goudgeel van Kleur , naar eene

Koorn-Aair der Spaanfche ïarw gelykende.

Op 't Eiland Martcnique hadt die Pater dit Ge-

was gevonden

C A L L A. Slangekruid.

Een vlakke Blocmfcheede heeft dit Gcllagt

;

de Vrugtfteng is met Blommetjes gedekt ; het

heeft Kelk noch Bloemblaadjes en draagt veel-

zaadige Besfen. Het bevat de twee volgende

Soorten.



( I ) Slangekruid met Pylswyi* Hartvormige IV,

Bladen , een gekapte Bloemfcheede en de

Frugtjleng van boven Mannelyk. Hoofd-
ITÜK.

In de Amfterdamfche Tuin was deeze Plant, i,

DU by de honderd Jaar geleeden, van een Kaap- ^^f^^^^f'

fen Bol gegroeid , en federc voortgetecld, zo «aapfch.

dac menze, omtrent den jaare 1736, nogvondt

in dc vermaarde Tuin van den Heer Cliffort.

't Gewas bereikte eens zo veel hoogte als het

gemeene Kalfsvoet - Kruid , daar het veel naar

geleek , maar de Bladen hadden aan *t end eeo

Klaauwicrtjc , door 't welke zy hec overtollige.

Water , dat men 'er aan gaf, uitwierpen. De
Bloemfcheede was aan 't end plat, ja zelfs ag-

terover geboogen , gelyk men dit ziet in de Af-

beelding , welke de beroemde Ledermul-
LEü , zo van de geheele Plant in 't klein, als

van de deelea der Bloem en Vrugtraaaking ia

Natuurlyke grootte en door fterke Vergrooting

,

ten naauwkeurigfte heeft ia Plaat gebragt enbe.

fchreeven

(2) Slangekruid met Hartvormig! Bladen ^ een !i.

vlakke 'It^l,,

(\) CulU Fol. Sagittato - Cordatis &c. Syjl. Nm. XII.

Gfn 1030. XIII. p. 691. H. Cii^. 43 J. R, Lugib. 6.

SS, T. jo. A^rum America«urn 8cc. MiCH. Flor. 9. T.

(•J Zie LEDERMULLEBS Mikroskooptfcht Fermaakhkhtdtn ,

(i) Calla Fol. Coidatis , Spatha pl ai &c. Gort Bilg.

FUr. Sue. 744 , |ït, FU Upf. jio, H. Cüf. 4ï<-

II. DKL. ZI. STVfc
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IV. vlakke Bloemfcheede en de FrugtJkngaAn

^Sfi!^* ^'^^ ^3*^*" tweejlagtig,

«TOK.
' Deeze , die men Water - Slangekridd noemt,

VeelmM'komx. by oDs voor, in Slooten en.ftaandeWa-

teren tusfchcn Gouda en Roccerdam , langs den

Hoogcn Dyk , als ook agter Westbroek by

Utrecht en by Oldbroek op de Veluwe. Hec

valt ook niet alleen in de Moerasfen van Rus-

land en Sweeden , maar groeit aan loopende

Watertjes cn Beekeii in verfcheide declen van

Vrankryk en zelfs in Spanje , zo Louel ven

haalt. In Switzerland , zegt H a l l e r , heb-

ben wy ze nog-niet gevonden.

Dit Kruid, (welk den naam daar van zou heb-

ben, dat het een tegengift ware voor Slangc-

beeten,) geeft uit een Rictachtigen Wortel,

die in de ürond onder Wattr voortloopt

,

lange Bladfteelen en op 't end dcrzelven rond-

achtig Hartvormige Bladen, waar tusfcheo dc

ronde voozc Bloemftcng opfchict , met een

Hoofdje van welriekende Bloempjes of Meel-

knopjes, na welken de Trosachtige Vrugt volgt,

van roode Besfen , hebbende de witte Schecde

cederwaards afgeboogen. Het bereikt in zyn

geheel naauwlyks een Span hoogte, rn komt in

fcherpheid het Kalfsvoet naby, doch heeft de

fchcrp-

ÏU Lu!i,db.6. Drncur.fa:us Faluftris f. Rnd. Arundinacca,C B.
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fcherpte riet van de voorgaande Soort. De IV.

Heer de Gorter verhaak, dat by fchaars^^^^j^^-

heid van Levensmiddelen de Ingezetenen van hoofd*^

Finland uit de Wortels Brood bereiden (*).8tuk.

Volgens het berigt van den Heer L i n n u s
^
ƒ^«^"^«-

is dit in Lapland zo gemeen, dat het Volk al-"'^''

daar naauwlyks ander Brood nuttigt , dan 'c ge-

ne van Meel uit die Wortelen, 't welk in Wa-
ter gekookt en afgegooten is , met Meel van

Koorn of van Pynboomen - Bast gemengd , be-

reid wordt? zynde wit, zoet en aangenaam,

inzorderheid verfch gebruikt. Men noemt het

Misfebreod , om dat het Kruid , 't welk wyd
uitgeftrekte Moerasfen bedekt, den naam van

Mufe of Misfue voGït; maar de Finnen noemen

het Wehka. By het Landvolk, aan de Oost-

en Westzyde van den Botthnifchen Golf^ en

by de Finlappen , is dit Brood zeer gewild ; jazy

verkiezen het ver boven het Pynboomen-

Brood (t3.

P o T H O s. Hangbast

Aan dit Geflagt wordt toegefchreeven een

Bloemfcheede ; een enkelde gedekte Vrugcfteng;

Seen Kelk ; vier Bloemblaadjes ; vier Meel-

draadjes en tweezaadige Besfen. Het bevat de

volgende Oost- en Westindifche Soorten.

(I)

(*> Gort. Fhr. Ingr. p. 147.

i\J Zie II. D. 111. STUK, van dee«eJV«, »i/f.l»Wï.57*<

U* üMML, XI, snci \
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IV. (i) Hangbast met de Bladjieelen van brsedte

^Siu'^* flZx de Bladen en eene mneUndt Steng.

SüK." Gewas noemde Rümphius, onder

I. veele anderen, het Aanhangzel der Boomen en

fcIiSti. ooderrcheidde hetzelve , doordien de Bladen

Klimmend.als dubbcld zyn , het een op het ander groei*

jende. Het klimt met de dikfte Ranken , ge-

lyk het Bofchtouw., by de Stammen en Tak-

ken op , en Iaat de anderen nederhangen. Op
Ceyloii kwam het voor , met Biaden , welke

een gevlicsden Steel hadden , naar die der

Oranjeboymen gelykende , en droeg eetbaare

vrugten, rond en rood, als Aardbeden. Van

het Ambonfche wist Rümphius geen ander

gebruik, dan dat men het hart der Rarkoti,

gelyk het Rotting - Riet , toe binden gebruikte-

By de Inlanders , aldaar, werdt het , zo wel als

andere dergelyke Aanhangzels , Tapanawa ge-

heten.

II, (2) Han^ba^t met Lancetnrmige effenrandi-

Acauiiu • gg ongeribde Bladen,

(i) Pttb,^ p

Gen. 10,1. r^g. XVI.

^yl. 197. BURM. FL
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Een orgefteelde Plant , (óle op de Boomen IV.

groeit en overblyft, in geftaltc naar de Aloë
'^j^^J^'

gelykende,) als deeze , werdt door den Heerffooro.

J A c Q u 1 N ÏD groote Berg - Bosfchen , op 't
"obc.

Eiland Martenique, gevonden. DerzelverBla-^^^f^^'""

den waren langwerpig Wigvormig gefpitst , ef-

fenrandig ,
glad, kort gefteeld , Lederachtig,

eenigermaate ftyf , komenue uit dtn Wortel

voort, lang anderhalf Voet of nii^er. Zy hndc

ronde Bloemfteelen van een Voet, zo dun ,

dat de Ingezetenen het deswegen
jlJ?*****

of Rotten- Sraart noemden. Hy beeldtze af

;

waar uit b'ykt , dat dit Kruid grootclyks van

het voorgaande verfchiHe. De Vrugtfteel is

geheel bedekt met twecflaïtige Blommetjes van

vier Blaadjes , met vier Meeldraadjes , ieder

twee Meelknopjes hebbende. De Bloemfchee-

de is een fmal Grasachtig , agterover geboogen

,

Blad: het Vrugtbeginzel langwerpig, vierhoe-

kig, zonder Styl, De Vrugt beftaat uit lang-

werpige , fpits gepunte , vierhoekige Besfen:

dnch hy hadt dezelve niet ryp gezien.

(2) Hangbast met Lanutvorw.ige , efenrandi- m.

ge , (Irieribbige Bladen , de f^rugtJUil aan lamtilt»^

de tip driekantig, Laacet-

(4) Hangbast met LancUvormige gekartelde iv.

bladen, (j) HarïóS"

(3) Pciios FoLL^nceohtisintceertlmUacc. Ar«m Fol. f-gl-
"^'E-

«cumiDatii et pergamaceU, JtüM. Sp. 4, It. 39,
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ïV, (^5) Hangbast met Hartvormige Bladen,

BoobI'
J^^cze drie , waar van de eerfte en h-itiie

iruK. in Amerika, de andere op *t Eiland van St.ïho-

V. inas, in de Westindiên, door Pater Plumier

CorËita. zoude waargenomen zyn , vcrfchillen van het

^j;^^"^*"^" laatstbefchreevenc zo weinig , datjAcQuiN
zelfs het eerfte daar roe betrokken heeft. Het

zyn Bygewasfen van dergelyke geftalte, meest

onderfcheiden door de figuur der Bladen, wel-

ke iu de zyne, volgens de Afbeelding, diehy

daar van geeft , meet Lancet- dan Wigvormig

voorkomen.

VI. (6) Hangbast met Vindnlige Bladen,

Vinbiadig. wederom een Aanhangzel der BoonKd

,

van RuMPHius ontleend, 'c welk zig oiider-

fcheidt door de Bladen , die als hec Groote

Boomvaren Vindeelig , doch ongelyk , gefnip.

perd zyn. Het heeft de Ranken , zrgt hy,

als een Kinds - Arm dik , ta?iy , doch niet Hou-
tig, en bekleed met eene Haairige ruigte, wel-

ke de Huid , daar zy aan komt, doet jeuken.

De Wortels hangen als Slangen om de Tak-
ken der Boomen, De Vrugtco, zegt hy, zya

als

(j) Pithit Pol, Cordatis. Arum Acinis Amethyfiinif , Flo-

wparvo. PLUM. Sp, 4. Ic. jg. Fil. T. loj Confer. Dra-

ïil. J9J. f. I.

'^"*** ^'*"^* ^'

(«j Pttlios Fol. Pinnatifidis. Appendix Uciniata. RuMPtf»

V. e.4g». T. 183. f, 2.BUHM. Fl. Ind,
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Kris - Hegtcn , vyf of zes Duimen laog , IV,

Tond, twee Vingers dik, met eene grofzaqdige
'^J^'^j^'

ruuwheid , welke zig vervolgens ontfluit en Hoofd»
mooglyk de Bloemen maakt. Dc BUden wor»sTüif«

den Tan het Vee mee Smaak gegeten.

Deeze Soort , in Amerika door P l u m i E r

gevonden , heeft de Bladen byna als die van 'c

gewcone Uraconiiam , Handpaïmswyze gevin-

gerd en zeer groot. Het js mede een klimmend

XXIII. HOOFDSTUK.
Bsfchryving rferEENnüizlGE Kruiden,

^at is der genen t die Maiinelyke en Vrouwe-

lyke Bloemen, vun elkander afgezonderd^ op

eene zelfde Phnt voortbrengen ;gelyk de Br&n-

denetels , Klitjes , Amaranthen , Pimpernel,

Druifkruid , Netelkruid , Bryonie £n de vee-

lerley Soorten van Kalabasfen , Meloenen ,

KomkoLiimers enz.

Tn deeze Klasfc, die de Eenentwintigde is ia

het Stelzel der Sexen , komen 'er wederom
voor met Een-, Twee-, Drie-, Vier-, Vyf-

(7) PBik>s Fol. ralmatis. Dracontium Hedmceuin poly.

Ptyllum. PLUM ylMtr. 45». T. 64, 6f' Dracunculus km-
<Jeiu polyphyllus. Flum. Fil. T. 207, aoï. DwcuJic, kiü'

majtiraua. Tvu». Sptt, $.

(7) Hangbast met Handpalmige Bladen.

Gev

U» Dmi.. XI. j

O
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IV. mannige, Enkdbroederige en Manwyvige B'ne-

XXIIl! » welken de Rangen gei'chikt zyn,

Hoofd' als volgt.

•TUK, Tot de Eenmannigen behoorcn, behaKe de

ZannichelUa en Chara , welken ik , zo wci a's

de Zojtera , die de laatfte is der voorgaarde

IClasfc , tot de Wierachtige Waterplanien be-

waarcn zal, de volgende.

Ceratocarpus. Hoornvrugt.

De Bloen-bi sadjes ontbreeken in dit (^eflagt.

De Mannclyke Bloem heeft een tweedeeligen

Kelk en een lang Meeldraadje: de Vrouwelyke

een tweebladigen Kelk, aan het Vrugtbeginzel

aangegroeid , dat twee S-iylen heeft en een fa-

mengedrukt tweehoornig Zaad.

Cerliocar-
^® eenigfte Soort (\) groeit op Zandige

^^A'tnl- Vlakten in Tartaria. Het is eea Takkige Plant

,

Itandniin-
""^^ zeer fmallc Ipitfe Grasachtige Bladen ea

Bcad. iVlannelyke Bloemen in de Mikken der Takken,

drie in getal, terwyl de Vrouwelyken ïig eeiT*

xaam en ongefteeld in de Oxels der Bladen be-

vinden. Men heeft in de Upfdlfche Tuin ont-

dekt, dat het een Jaarlykfe Zaayplant zy, heb-

bende het Zaad, zo v/el als 't Zaadhuisje, ge-

hoornd.

ii) Ceratocarpus. Sy,?. iV^f. Xir. Gen. 103». Veg- XIII.

p. 700. Am. Atüd. 1. p, ^^iz. II. Ups, xii. BOX*. A^'
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C Y M O M O R 1 O N. HoDdsfchaft. ^ IV,

Kier ontbreekt ook de Bloemkrans. DciSd^
Mannel^ke Bloemen zyn een gefchubJe KaCjSTüK.

waar aan zig ook de Vrouwelyke Bloemen
,
^^f^"'^^"

uit een enkel rondachtig Vrugtbeginzd of Zaad ,

met ééne Styl gekroond, bevinden.

De eenigfte Soort (i) valt in de Westindiën i-

£n Barbarie , ock op Malcha, Sicilië, aan dcricn^^ci'

Kust van Italië cn elders. Op 't Eil-od Maltfaa^jj;;^^^^^^^

eerst ontdekt zynde , gaf men 'er den naam
aan van Fungus Meiiter.Jïs y hoewel het Gewas
geenszins iet ce i addeiloclen behoort. Het

het ft de eigei fchap \an de H'ypociltis, Oro-

hanche en dtr elyken , die op de Wortels van

andc.e Plantin groeijcn. By 't Eiland Maltha

groeide het op een Rois, op de Wortels van

Zee l^orfelein , maar men heeft bet 'cr , door

't menigvaldig v?cgplukken
,

uitgeroeid. Na-

derhand is liet, by Livorno en Pifa ia Tot-

kanen , op de Wortels van Kali zittemïe ge-

vonden , en door omhein ine: van de plaats beter

bewaard gcblceven , zo Tilliüs verhaalt.

Op zeker Eilandje , genaamd RonzillOj groeit

het

(O Cynomorion. Sy/1. Na,. XII. Gen. 103 j. l^fg. XIII.

p. 700, Ak,. Ac'J. IV. p 3JI. T. 2. Ma:. Med. jh- Cy-



Eenhuizïoe Krüidkn.

IV. het overvloedig , als ook by l'unis en elders iü

^XXm
* ^^'^^'^^^^^ » zynde op Jamaika in dc Wcsiindiën

Hoofd' *ioor Browne waargenomen.

STUK. Dit zonderlinge Gewas bemint een Grond ,

die dikwils door Zcewaser belprodd wordt. Het

heeft byna geen Wortel , maar komt als de

Aspergief te voorfcbyn , met een Vingerachtige

gefchubde Steng opfchietende tot een half Voet,

ibmtyds een Voet hoogte. Als dan wyken de

Schubben Van één en dc Blommetjes vertooncn

zig aan het bovenlhil: , dat dikker is en \eel

gelykt naar de Lifch icdden; weshalve men hec

ook Fungus Typhoides genoemd vindt l'usfchea

de Hlominetjf s , die uit een enkel Meeldraadje

en Knopje, in een Kelkje, beflaan, komen de

Vrugtbeginzels te voorfch^n. De Schubben zyn

paarich, en, ryp wordende, is de geheele Aair

bedekt met hoogroode Bolktjes , zyrde hec

Zaad ; 't welk dit Gewas {?ehee] Blocdkleurig

maakt; ter^.yl het ouk , door drukking, een

rood Sap uitgeeft.

Het hf cft, (gelyk veele andere Planf en, Vrug-

ten , Btsfen cn Sappen , van die Kieur ,) een

byzondcte famentrekkende en verfterkende hoe-

danigheid ; weshalve die van Maltha 'er een

byzonder gebruik van maakten tot Bloed ftera-

ping. Een half Drachme, in VVyn of Vleefch-

uat gebruikt, was dikwils geroegzaam. Men
verzekert dat de Jiyroop van dit Gewas, in 't

R^k van Tunis ^ als een voornaam Middel te-

gen den Rooden Loop gebruikt worde. Tegen
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een geweldige Bloedvlocijirg heeft men het , in jy.

Sweedeo , mee goed gevolg ingegeven. Waar. Apdeel;

fchyolyk wordt hu, deswegen, in Italië San-^f^l^^;

guinaria geheten stuk.

Elaterium. Spriogvrqgr.

Dit Geflagt heeft geen Kelk, de Mannely-

ke, zo wel als de Vrouwelyke Bloemen , zyu

Trompetachtig , in vyven gedeeld , de eerften

metéén Meeldraadje, terwyl de laatften opeen

Vrügtbeginzel zitten , dat een eenhokkig twee-

kleppig Zaad hu je wordt.

Niet het gewoone Gewas van dien naam, dat

tot het Geflagt van Momordica bshooxz ^ maar

twee Amerikainfche Planten, wier Vrugt de

zelfde eigenfchap en derge^yke gedaante heeft,

zyn 'er in begreepcn ; naamclyk

( 1 ) Springvrugt met Hittvormige S^^*^^^^^^Jr^
Bladtn. CarTb^

ta»/f.

Dit zonderlinge Gewas, door den Heer jAC-^.f>^^'"'

(iuiN dus getyteld , was door hem alleenlyk

op den top van een B .rg , genaamd de la Po-

pa, by Karthiigcna in de Westindiën gevonden.

Het maakt ronde , gladde , verfpreide, klim-

ï runjo Melitenfi. Am,
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mende Stengen , waar mede het dikwils geheeTe

Kreupelbosfch'.n bedekte* Van de Mannclyke

Bloemen kwamen veel op een Steeltje , van de

>Wjwelyken maar éénc, die korter was, bci-

-deii wie van Kleur en by nagt zoet ruikende.

De Vrugt was Niprvormig, gehaaird en ander-

half Duim lang, dus gelykende naar die der E-

zels Kammeren Rypzynde fproog dezelve, op

de minfte aanraaking, met groote kragt in

tweeën , maar de ééne helft verfclJlJe van de

andere. De Zaaden waren hoekig, plat, in

een Waterig Vleefch bcgreepen.

(2) Sprinp'vrugt Tiiet drievoudige ingefneeden

V , Bladm.

a- In Virginie was de Groeiplaats van dceze ,

die, volgens den Heer Clayton, een klein

hurkend Plantje maakt j naar de Winde gely-

kende, met drickwabbige Bladen op lange Stee-

len , zo v.'i'l nis de wiite l.jck':rachtige eenbla-

c=go Blocmrn , Ik'e t-n vyfi^hjigcn Kelk

hcbbtn. Tc Vru. t ïs een Haairig Zaadhuisje,

ook eerhokk.g , tweekleppig , als de voorige,

en insgelyks door de ryphefd Veerkragtig open

barftende. Maar, in de aanhaalingen va^ den

Heer



Heer Gronoviüs , op deeye Soort, fchynt IV.

my eenige verwarring plaats te hebben. Imirers
^^xill*

die van T O u R N E f O R T , met hoekige Bladen , . ^oofd-

zou nader komen a3n de voorgaande. stuk.

Tot de Tmemannigen behoort , buiten de -^^•"'f'*

Lemr.a , welke ik tot de JlgcR betrekken zal

,

bec Gcflagt van

A N c u R I A. Angurk.

Daar de ManneJyke en Vrcuwelyke Bloe-

iren , beiden , een vyfdecligen Kelk hebben en

eene vyfbiadige Bloem. Het Vrugtbeginzel

,

onder de Isatfte, wordt een tweehokkige veel-

zaadige Appel. Het bevat dccze Uiie Ameri-

kaanlche Soorten.

( 1 ) Angurk met drkkwdbUge Bladen* ^i.
^

(2) Angurk met Pootachtig verdeelde Bladen. Sriekiïii-.

big.

(3) Argurk met drievoudige Bladen. 11.

De twee cerüen 7yn door den Heer J a c-jj^'*'*"*'

QuiN, 20 wel als door Plcm I ER, in de m.
VVcst.T-^^fJ'^

dig,"

fi) ^rguTia Fo!. tr^io^is. Syfi. Nat. XII. Gen. IOJ7.

f^*g. Xill. p 701. lACq. ^m^ flijl. 1+3. T. I5«. Angurla

^K;^uria Fel. redat^s jAcq. Am, Hift. 24a. T. 15J.

*ng. poljphy'lcs psrvo tuiia. Plum. Ie» ij.

'«Sato. Plum. vWr. T. 99'
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IV. Westindiên waargenomen , de derde alleenlyfc

^XÏII* ®P ^^^^'^So ^^"^T^ laatften. De eerlle

Hoofd-* geleek, wat de Mannelylce Bloemen aangaat en

STUK in geftaice, f.egt hy, zeer naar de cweede, die

£«nM»r.tjoor hem met de laatfte vermengd wordt, heb.

bende zyn Ed. dezelve ook opdat liiland waar-

genomen. Het was een overblyvende Plant,

niet lange Klaauwieren, beklimmende de Boo-

men dikwils tot twintig Voeten hoogte. De
oude Rankea waren Houtig, de jonge taay en

gebladerd : de Bladen p,ellee]d, met den Steel

driedeeligjhet middelüe Blaadje Lancetvormig,

de zydelingfen tweevoudig , en dus van figuur

byna als een Vogelpoot. Hy hadt de Mannely-

ke Bloemen getrost, de Vrouwelyken enkeld,

doch ieder op een byzor dere Plant 'waargeno-

men ; terwyl P l üm i e r dezelven als op ééoe

Plant groeijcnde vooiftclc. Ook vondt hy de

Vrugt langwerpig ronJ, een Duim lang, groen

met lange iitrcepen, vierhokkig, veelzaadig. De
Hooglccraar j. B u m a n n u 5 fchynt den om •

gekcerden Wortel voor dc Vrugt te hebben aan-

gezien.

De Driemannigm, in dceze Klasfe, leveren

verfcheide Geflagten uit, welke tot de Gras-

planten behooren , en daarom thins worden

voorbyge^aan. Verfcheide lieefterige en Boom-

achtige zyn reeds befchreeven : des alleen

nog eenige Soorten overblyven van *t Geflagc

van

Phyl-
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Phyllanthüs, Bladbloem, IV.

Dateec zesdeeligen Kelk heefr .zonder Bloem- XXIir,

krans, Klokvormig in de Manneiyke Bloemen

in de Vrouwelyken drie tweedceligc Stylen be-

vattende , en een drichokkig Zaadhuisje, met
drie enkelde Zaaden.

(a) Bladbloem met Bloemdraagende F'inUaad- n.

jes i geftselde Bloemen ^ en een Kruidige J.^J^'l'^l^

opgeregte Steng» "
_

(3) Bladbloem met Bloemdraagende F'inblaad^ iir.

jes ,
ongejieelde Bloemen , en een Kruidige Kood.'

hurkende Steng,

Deeze twee behooren tot het Droevige- Kruide

in Oostindiegroojjende , en dus genaamd, om ciit

het Loof tegen 't ondergaan van de Zon z'g ili-

Dientrekt cd fluit, getyk dit ook plaats heeft in

de Gevoelige Kruiden en Boomgtwaslën. Vnn

't aanraaken , evenwel, heeft het gem aandnc-

cing. Het Lcof gelykt veel naar de Sennebla-

den , en tusfchen dc Vinblaadjes komen Knop-

{ty Ph.lUrthut Folïolis Pinnatis Floriferis &c. Fl. ZejL
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IV. jes voort die Bloempjes , benevens anderen die

XXin
^'^^'^ uitle-crcn. In de laitik So zyn zy

Hoorr-* byra onged-eeld cn wit in de eerrte. De By-

«TDK. naam van Rood ziet op de K^eur der Stengen

Emma»' Blaadjes ; terwyl de Stenp in deeze ruigach-

tig 18 , in de andere g!ad. Het 7.vn Heeflerac'iti^'e

,

doch niettemin Jaarlykfe Plantjes. Men vindtzc

ook op Ceylon. , .alwaar H R m a n n u s Vr

,

wegens de byzondere Pisdryvcnde hoedanigh cid

,

den naam van Urinaria aan gaf, R ( m p h i us

zegt we], dnt het in Geneeskundig gebruik is,

tegen dc Klem en andere Stuipen , zo in als

öitwendig ; tegen Kolyk en Graveel 5 doch fpreekt

van 'c ccrstgemeidc in 't byzondtr nift. 't Is

het voornaarafle Middel , zo hy ge;uisït, dac

de Javaanen hebben tegen den Rooden Loop.

IV. (4) Bladbloem met gevinde Bladen , die zes

Blaadjes hebben ; de IFyfjesbloem aan 't end,

''^Sioe- (5) Bladbloem wet de Blaadjes overhoeks IVig'

vermig, gffpi^^^'

By Madras r aan de Kust van Coromandel

,

^spitsbU.
gjogjj. la^jfig ^ ^jig in de Hollandfche

Tuinen vindt, m^ar de eerfte is by Tranquebar

door

(4) Piyllanttu! Tol. pinnatis , Foliolis fen.'s , &c. Mant.

194.

(5) Phylhnthui Foliolis alterniï Cuneifoimihi.s mucrona-

tis. R. LugiUi. 200. Nircuri Maderasp. Sennz folio longioifc

ÏET. Caz. Frutex Bacdfet Fol. Lini &c. Pjioii. T. 31. f. »•

BOIM. Fl, Ind. 196, i
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door den Heer K o en i g waargenomen. Deeze iV.

hadt de Steog een half Voet hoog, de Vin^'^^XIIL
-blaadjes gelyk in de andere overhoeks , ftomp Hoofd-*

gefpitst en vry groot , met drievoudige Stoppel-^uK.

tjes. üic de hoeken der Vinblaadjcs komen de^^^^"""*'

Mannelyke Bloempjes voort, en aan \ end des

Blads de Vrouwelyke , die eenzaam en veel

groocer is, naar een Beüe van 't Bcerendruif

gelykende. Dezelve, naamelyk, heeft een Ey-

rond Honigbakje, driemaal zo groot als de Kelk

en daar op volgt een zeszaadig , zeskleppig,

Veerkragtig Zaadhuisje.

De Viermannigen leveren , behclve de Ber-

ken- , Palm- , Moerbezie - Boomen , welke reeds

befchreeven zyn , noch verfcheide Geflagten

uit, als volgt.

Centella. Honderi-nark,

la dit GeQagt heeft de Mannelyke Bloem

een vierbiadig Omwindzel, dat vyf Bloempjes

bevat , ieder van vier Blaadjes. De Vrouwe-

lyke heeft een tweebladig Omwindzel met één

Bloempje, waar onder het Vrugtbc.^inzcl , dat

twee Stylcn heeft en een tweehokkige Vrug:

uitleven.

Twee Soorten , beiden Kaapfe Planten zyn

Vrin vervat, naamelyk

(O Honderdmark mt Hartvormige Bladen. i.
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IV. Deeze heeft de geftalte van de Dioscorea,

'xxiï
stengen zyn windende , ruig , rond , de

HooKD-' B'a'len Hartvormig , overhoeks, gedeeld, gc-

5TUK. ribd, overal Haairig ; ecRbioemige Steekjes in

de Oxelen ; de Bloemen als gezegd is.

TT. Ca) Hoodcrdmark met Lancetvormige Bladen,

^'ci'aT'
Deeze, die kruipende Stengetjes heeft, ge-

iykt naar de Hydrocotyle en komt voorts met

de voörgsande overeen Het Plantje vanPLO-

KENET gelykt 'CT wel wat naar, doch is hec

zelfde niet.

Serptcüla. Kruipertje.

^ De Mannelyke Bloemen zyn, in dit Geflagt

vierbladig, met een viertandigen Kelk, die in

de Vrouwelyken vierdeetig is en de Vrugt een

Wollige Noot c*).

I; Maar ééne Soort komt in hetzelve voor(0,

rf^!!!"^ of liever twee, volgens den Heer N. L. BüR-
Kaapfch. MANNUs , waar van zyn £J. dc eerde den

bynaam van Quendel- , de andere den na-am van

Thymbladi§ geeft. Beiden hebben zy de Bladen

overhoeks , doch de eerlte langwerpig Liniaal

,
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de andere Eyrond - Lancetvormig , omgeboo- IV.'

gen, van onderen glanzig. Dc Mannelyke B!oc-'^^^^^j.*J*

men zyn geftecld, de Vrouwelyken ongefleeld. üoofd-

L 1 T TOR E L L A. Ocver-GraS. Tetran*

De Kelk is vierbladig , met een vicrdeelige

Bloem en lange Meeldraadjes in de Mannely-

Icen; terwyl de Vrouwelyki-n dergelyke Bloem,

doch zonder Ke'k hebben en een largsn Styl ;

de Vrugt is een Nootje, welks Kern het Zaad,

De eenigfle Soort Cl) , bevoorens Eenbloe-
^.J^l^^^,^

mige Weegbree getyteld, is door den geleerden L««.;fr./.

Ber O i ü i omdandig belchrecven. Hy noemt

ze een Sweedfch Gewas, en , om dat zy veel

aan den Oever groeit , Lï^ore/Za Juncea.TcvK-

KEFORT hadtze Moeras - Weegbree van Farys ^

die eenbloeraig is , met Grasachtige Bladen

,

getyteld. De Heer Jussiku hcefc naderhand

ontdekt, dat dit Kruid, behalve de Manrelykc

Bloem , aan den voet der Stengetjes Vrouwe-

lyken heeft , die vrugtbaar zyn. Het komt op

veele plaatfen van de VVoHden in Vriesland, op
Veen- en Zandgrond voor.

Dcwyl dit Kruidje zo lang onder den naam

van

(i) Littoidla. 5>A Nat. reg, XIII. Gen. ij»». p. 70S,

OSD. Dan. 170. Phntago uniflara. GoKx. Belg. p. 59. F/.

LMpp. 6+. Fl, Suec. u« , ijj. DAUB. P*ris. jo. Jus» Mem

longisfinii$'*FiIaraentis. PLUK. Alm. Uo. T, 3». f. Mo«.
iV, S. I. T. 9. f. 30. EE»a. Aa, Stotkb. 176$. p. J41.

11' Uiti.* XI. irvKi
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IV; van Weegbree geforceerd heeft, is het te be-

'^XXIII
' eenigszins naar gelyken

Hooi IK* co geefc Biesachtige Bla-

iToic. den , uit den Wortel , oiiitrert een half Voet

^Kifrwc^-iang , waar tusfchen de Bloemfteelen opfchie-

teo , die aan 't end een Bloempje hebben mee

vier zeer lange Meeldraadjes, Aan den voet van

deeze Bloemlteogetjes groeijende Vrugtbeginr

zeis , d5e een Nootje worden van grootte als

Lynzaad , bevattende een witte Kern.

U R T I c A. Brandcnetel.

De Mannelyke Bloemen hebben, in dit Ge-

fl igt , een vierblddigen Kelk , en in deszelfs

mid.'en een Bekerachtig Houifj^bakje ; de Vrou-

welyken een tweekleppigen Kelk , met een en-

kel glanzig Zaad. De Soortea, wier getal by

dc twintig is, zyn in de twee volgende Racgen

onderfchciden.

A. Paarbladige.

(Ij Brandenetel rdet gepaarde Eyronde Ziiag-

tandige Bladen, de Frugtdraagende Kat-

CO

latls, Amentis Fruflife-



M O w O I K I A. aas

(2) Br^ndcnecel mt gepaarde Hartvormige IV.

Zaagtaniige Bladen ; de Frugtdraagenie
'*xxllj'

Katjes Klootrond. Hoojtd-

CS) Brandsnetel met gepaarde Eyronde bym n*
effenrandige Bladen; de Frugtdraagende^^'^^''^^

Katjes Klootrond. ''Taieai-

fche.

Van deezc woric de eerfle , in de Zuidelyké nüirtü.
deelen van ii^üropa groeiy^^nd'^^ Roomfche Netel ^odaufc,'

genoemd. Zy heeft de fayzondere eigenfchap,

van ronde VrugiboHetjes ce draagen , die uic

ve^fchcide ZiaHhuisjes beftaan , icJer een enkel

ZaaJjc, als L^nzjad, bevattende De Stengen

zyn omtrent een Klle hoogi de Bfaden rauw,

gefpitst , aan den omtrek ingtTneeden , niet

minder brandende dan onze gcwoone Ncccls.

Deeze groeit , als gezegd is , in *l Zuidelyké

van ons Wereidsdeel
, op alleriey woefte plaat-

fen. Aan de tweede, welke naar dezelve gclykr,

wordt , volgens den bynaam , de woonpla'ts op

de Balearifche Eilanden, in de Middellandfche

Zee 5 volgens 't onderfchrifc in Indie , toege-

fchrt'^ven. De Heer N. L. Burmannus
heefize ,

dienvolgens , ook betrokken tot de

Oostindifche Planten , en de aanbaaling mede

gebruikt van den Ridder, uit welke men ver*

F<d. Cord. drcarBferratis. Hall. fith. 27.

(3) Urtieu FoU opp. Ovatis fuhintegerrim

Mttlifcra Parietariae foliis. DOD. JHem, IV. p

II, DKU. Xlt STOK^
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IV. moedcD zou, dat het een inboorling van Swic-

^XXlh'
zt-T^and ware (*). Ondertusfchen vind ik by

I,..oFp' H A L L E R , Doch 10 zyQ oudc noch in zy n nieu-

«TUK. we Werk, over de Planten van Switzerland ,

^.^'"'"""**eenig gewag van deeze Pjldraagende of Room-

fche Netelen , van welken deeze byna alleen

door de rondheid der Bladen en de paarfche

K!eur van Stengen en Bladileelen verfchilt i zo

dac menze ,
volgens Linis .eus , misfch:en

voor eene Verfcheidenheid of Kroost van dezcl-

ven houden kan. Maar hoe zou dit kunnen

vallen , wanneer zy haare Groeiplaats in Oost-

indie had? De derde , naar den beroemden Do-

dart gebynaamd, die 'er Glaskruid - Bladen

aan geeft, heeft het Loof nuauwlyks Zaagtan-

dig ; anders komt zy , zelfs door de om lang

geplaatfte Mannetjes - Bloemen , met de voor-

gaaoden overeen. Allen zyn zy Jaarlykfe of

Zaay- Planten , en de eerfte, die mea hier m
de 1 uinen heeft , is in Me licinaal gebruik ge-

weest. Het Zaad, inzonderheid, wastotBorst-

kwaalen in veel achting. (4^

l*^ LiNNXOS aelt , Mst. Md. de Gtoeiptaats , van
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^4) Brandenetel met gepaarde Eyronde Bla- ÏV.

den£n tweedeelige Tros/en,
^XXliL'

Deez3 Kanadafche of V irs:inirche , die in klein- st''k.°

te uitmunt , groeiiende op AVatcrige plaitf n, iv.

lièeft geaderde Zaagtandige B'aden, g'iMzi^^ i!s p^^Zt
of zy met Olie b -ftrceken waren, met vSfeicn

^^^JJ^^ï

iyoa een Vinger lang. In een vyfd .elige \elk

draagt zy een glim neod zware Zaad. Hoe Kr'.iij

heelt ecD aangenaanen Reuk.

(5) Brandenetel met gepaarde ovacile Bladen, r.

(6) Br^ndenptel met gepaarde Ihrtvormigt *^vl°**

Bladen en dubbelde Trosjes. Diola,

Dit zyn de pemeere Brandene'els , door ge-

heel ons Wereld^deel toe ir, Lnplind en Rusland

hekmd , en de laulte mooglyk we! het aller^e-

Pieenlte Onkruid io Europa , zo H a l L e a oor«

1-4) VrtU» wi

(jy Unica Fol.

(6) Unica Vt>\ oppoüti* Cordifs, Recemis ge-^inis. ür-

tica dioica Fol. oVynnBO-Cordatiï. GO»T. f.}0. Mat,

*• Od?. aspcrior. lOB /«. jai.
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deelt (*). Ik- ben van dat Gevoelen n"ef en

Ij*
denk dat veele andere Onkruiden, ten mirfte

p* wat "•ns Land betreft, m grnoter m ui f van

zelf voortkonien. Aan de Wegen, naamelyk',

op Velden , Akkers en in Tuinen , zal men,

by voorbeeld , mt-er Planten van Varkens - Gras

,

Kruiskrui J , vStekeJs aantrefF.n, dan Brandenc-

te!s , *t Is ondertujfc'ien zeker, dat zy in vee-

le Haagen en Wildernisfen het ander Onkruid

verdrukken en dus als den baas fpeelen , op-

fchicrende tot een ongeineene hoogte.

De Kleine Brandenttels , die het felst bran-

den , zyn in de Tuinen gemeenst , komende

tupfchen het gezaaide en andere Planten voort.

Deeze valkn veel laager, het Loof is groener

en de Bladen zyn ronder- Zy hebben Manne*

lyke en Vrouwelyke of onvrugtbaare en vrugt*

baare Bloempjes aan byzondere Trosjes ,
op

eene zelfde Plant. Men vindt ze die bont van

Blad zyn en met andere Verfcheidenheden. De

Croote Brandcr.etels b reiken , op fomraige

plaaifen, eens Mans langre of meer Het Loof

is graauwer, ruiger, met puntiger B'aden: de

Steng vierkant en ook bezaaid met Stekeltjes

,

die op 't aanraaken dc Hand of andere Lig-

haamsdeilen branden , even als in de Kleine

Soort. Men vindtze met roodachtige Stengen:

ook komen 'er andere Verfcheidenheden van voor.

Zelfj

(•) Polyckxefta Wawa , ia noftio Oibe forte vulgatiifi««*"
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Zelfs zyn 'er gevonden die niet branden , dat jv,

mooglyk van Ouderdom of door eenig ander Afdeel;

toeval zal ontftaan, Gemeenlyk hebben
^^^'^^^^l'

migen van deeze Groote Netelen Mannetjes ,jtuk.

*

anderen Wyfjes - Bloemen ; weshalve menze TetTén-

Tweehuizig noemt: doeh daar zyn ook Planten

van gevonden , die zo wel de eene als de andere

hadden , en dus Eenhuizig waren. De Manne-

lyke Bloem heeft vier of vyf Meelknopjes, die

op *t aanraaken open fpringen : de Vrouvvelyke

bevat het Vrugtbeginzel van een Eyrond ge-

fpitst , glanzig Zaad. De Stempel is met ruige

Haairtjes Straalswyze gepluimd.

De oirzaak van de Jeukt en Vuurigheid ,

fomtyds met Blaaren oploopende in der Men^
fchen Huid , heeft bezigheid verfchafc aan voor-

naame onderzoekers der Nacuur. Hooke en

Leeuwenhoek die Kryftallyne Pykjcs ,

waar mede de Bladen der Brandenetelen bezaaid

zyn, door *t Mikroskoop waameemende, be-

vonden, dat dezelven aan 'c end fpits waren,

doch ieder voortkwamen uit een Blaasje met

Vogt, ia de Opperhuid van het B'ad zittende ^

welk Vogt , dat zy onderftelden zeer fcherp te

zyn, in het Pykie doorging. Dit was genoeg,

om de Wereld te doen vascftellen, dat dit Vogt,

't welk Valisnieri by Sterk Water ver-

geleek, in de Wondjes , door de Pyltjes ge-

ïïïaakt
, uitgeftort werde ; doch na hun heeft

<^e Schrandere B o n a n n i getoond , dat de
Pyltjes aan 'c end volkomen geflooten zyn ; des
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IV, des hy Heweert , dat zulks geen plaats kan heb'

^XXm.
'^'^'^^ bevondc hy , dat het gedagte

Hoofd' Vogt alleenlyk door drukking in het cnder-end

STUK. van 't Pyltje doorging . ën niet langs hetzelve

,^>r«<wi.
voortliep ; gelyk men anders zou mogen den-

"'^^
ken. Ook nam hy waar, dat oude Pyltjes,

waar in het Vogt geheel was opgedroot;d , zo

wel als de anderen brandden (f). 'c Is my
daarom waarfchynlyker , dat dit Vogt tot voe-

ding van de Pyltjes diene , en dat de prikKe-

ling der Zenuwtepeltjes van de Huid , door

dezelven , de Jeukt en Vuurigheid te weeg

brenge. Dit is dan ook de reden , dat men , een

Brandenetel onbefchroomd aanvattende , daar

van geen nadeel heeft. Men oppert hier te-

gen C-1-) 1 tJat drooge Brandenctels de Huid niet

branden : doch dan hebben zekerlyk die Pyltjes

haar ftevigheid en kragt verboren. Immers

maar flap geworden , zonder droogen, branden

zy ook niet , en dus heeft men dit Onkruid,

'c welk het Vee anders onaangeroerd laat, in

Swee-

C) Mierti^r. emrhfa. p. yg, Fig, 75.

Heer Marti N£t> verhaalt , dat de Pyltjes van boven «

loof ik, de ec :fte zyn, die zulks heeft gezien.' £n het is,

araijt Hall. Helv. Inchoat. ii. p. 187. Vid. GuitTARB»

Mam, dt Parit, 1751, p. jjo. Oöavo. p, jJ4.
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Sweeden , fcdert vecle J aaren reeds , toe Beeften- IV.

voeder begonnen te gebruiken , agtende zulks
xx^ni

'

het gezoudfte en beste voor de Melkbeeften.HooFD.*

De groote Netels werden in Wermcland in Au-stuk.

guüus vergaderd en naderhand, het Vee in Huis

zynde , in Water gekookt met het. Nat aan de

Runders gegeven. Dus heeft mf n ook bevon-

den , dat de kleine Netels den Schaapcn zeer wel

bekonfien ( Het Zaad , tot een Handvol, twee-

maal *5 daags onder Haver tot Voer gegeven,

maakt de Paarden glad van Huid (f).

Voorts zyn de nuttigheden der Brandenete-

len , die men in 't Latyn , wegens de gedagtcei-

genfchap , Urtica , in 't Franfch Ortüs , in

'c Engellch Nettles en in 't Hongduitfch Bren-

ngsjlen noemt , Wereldkundig Oudtyds be-

diende men zig » tot Wellust , van zekere

Geesfieling met dezelven , ürïtcflJfo genaamd,

welke in onze Dagen nuttig bevonden is in Ver-

dooving van Gevoel en Lammigheden. De ge-

heele Plant en derzelver Sap, of ook de Wor-
tels gekookt en uitwendig opgelegd , dienen om
veelerley Bloedvloeijingen te ftempen. 1 egcn

'i Neusbloeden Oeekt men 'er een Prop van in

de Neus. Het uitgeperfte Sap, tot twee On-
een ingenomen , heeft een overmaatigen Ston.

den- Vloed beteugeld. Het Afkookzeiis van

een

(*) SwtedjU. Verhani. 1747. P »<.

(t) Senjen Avenis add.tura, ad Mmipulutn, h!i iti die,

Equosteddit luculentoi. Hall. Ihid. ex Oww.Ptfir.N. 35,

P 3
U. DfBt. XI. $TUK.
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IV. een openeode, afzettende hoedanigheid, inzon-

^XXai ^^8^° Blaauwfchuit dienftig. De

Hoofd
* Woftels worden tegen de Geelzugt aangepree-

S- uK. zen. Het Zaad is zo heet van natuur cnfcherp,

M^e'J'"'^'
Ouden het voor Vergif tig hielden» Door

een overn-iaatig gebruik van hetzelve , zou een

Teeringachtige Koorts ontftaan zyn. Miette-

irin wordt het , in Honig gekookt , tegen ver-

fcheide Borstkwaaien geroemd : alzo het de

loozing van Fluimen en Ettrr kragtig bevor-

dert. Ter veelheid van een Ünce gebruikt, heeft

het de overtollige Vettigheid weggenomen

Van de Kleine Netelen is meest het Kruid,

van de Grooten ook de Wortel en hec Zaad

,

in Medicinaal gebruik. Het jonge Loofwordt
^

in 't vroege Voorjaar, in Swceden overal als

Kool gekookt en tot Spyzc gebezigd , zegt Li N«

nMVs. Cel sus en andere oude Artfen

,

hebben de Brjndenetels aangepreezen , als een

zeer ge/ond Voedzel , den Afgarg cn VVater-

loozinp: bf vcrdercnde en dc Borst vcrzagtende;

rit! miLder dan Spinagic, Porlèlein en derge-

lyke Kost. De Kuikens der Kalkoenen , die

geen Gort verdraageti kunnen , houdt roco ge-

zond met jonge Brandeneteltjes onder hard ge-

kookt Wit van Ey fyn gehakt. JJat men van
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tien Bast c'er Groote Netelen zo wel Doek kan IV.

vvcevcn als van dc Hennip, is dopr Ündervin- ^'y
dingen blykbaar. De In-e^.etcnen doen zu ks,.^?'»;

EO wel m de Noordelyke ceeicn van Europa, «tuk.

als dr-or geheel Siberië, tot op dc Eilanden bc-^^J'""*

cx)lten Kamtficlratka. Lob l wist vo>r twee-
hor drd Jnar n reeds, dat men in Indie , te

Caticut et Goa, van de Schorfen van allerley

Soorten van Neicis
, langen tyd in Water ge-

weekt , een Soort van fyn Lyvv iat maakte, 't

we k in Europa vertierd werdt Dus is de

oirfpron^; van het NcUl mk , d it int Oostindie

komt, niet ver te rojken. Weinigen , moog-

lyk , zullen ooit gedagt hebben , dat dft van

Brandeneiels ge naakt worde. *t G ne men nu

onlangs , omrent den aanvang van 't jaar 1779,

hier te Lande daar van opgegeven heeft , is

derhalve niets byzonders. SchafFkw be-

reilde 'er goed Papier van (t). De Wortel, in

Water met Aluin gekookt , verwt het Garea

geel. Ook zou het Staal , in Branderetelen-

Sap gehlufcht,- zatter en fmeedbaarer dan an-

ders zyn. Den Stat k vnn een Lyk , welk over

Huis (laat, kan men w.gntcmen , door een ry-

kelyke veel! eid van dit Onkruid in *c Vertrek

te ftrooijen (4-).

(7)

^
U, V\t, w.ar van ik^zclf, meer d » cens.Onde

II, DHL.
P 4
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IV. (2) Fra-denerel met gepaarde Eyrondè Bta*

XXll' ' Hartrormige onverdeelde Stoppeltjes

^r'.Hd^o-
Br.^n 'cDCtrl met gepaarde driedeelige in-

gefneedene Bladen.

'

Tüi ^^^'^^ ^® eerfte , wegens de groot»

Cwnakina.hQxA der Bilden, die drieribbig zyn, op Jamai-

>ladit<J
gevonden; de andere, door Amman af-

gebeeld , gro» it in Siberië^ I^eeze heeft hec

Lotf byna 'e Byvoet , üerlfer brandende daa

dat der gemeene Brandcnetelen., en groeit dik-

TPÜs tot eens Mai s lang'e hoog. De Sxng en

Takifen zyn paatfch. Men ma^kt *er, zo wet

als: van de g'.mecre , gebruik van tot Moes.

IX. Brand c netel met gepaarde langwerpige
c-^^ndrua,

^i^^^^. ^ j^^^-^^ Rolrond, eenzaam , on-

kattige. verdeeld, or.gtftetld.

Op Waterige plaatfen van Jamaika, Kanada



cn Virginie , groeit Heeze Soort , welke door IV.'
^

de gezegde hoedanigheid kenbaar 's, en boven xxiu*
dien tot de Doove Netelen bi-noort. De Bla- jiooi.D% .

den zyn hrgwerp'g
,

Zaaj^tandifi; , ^eribi
,
ge-»TUK*

lleeld , neerhangende ^ van onderen een weinig

ruis;» korter dan de Katjes , die aan den top

der Steng, wcl-'e met Blaadjes gekroond is, als

kleine Pill-tj-s .naaken.

( ) Braa ienete^ nut gepaarde ^ Eyrondeycf- UnUa

fmrandi^e , gefireepte Bladen, viTreera»

(10) Braui^eT\cie]7net i'epaarde Eyronde kant- x.

haairige Bladen m gemikte Trosjes. K'nth'aai-.

(11) Brandcnetel met gepaarde Lancetvormige xi,

tffenrandige Bladen , die aan de ééne zyde
""'^

Smaller zyn.

Tot het Glaskruid zyn deeze betrokken ge-

weest, waar van zy de gedaante hebben, in-

zonderheid de laatftej doch zy verfchillea door

de Bloem- Trosjes, welke naar die der Brande-

netelen gelyken. De eerlte heeft een Strrgetje

van maar een Handbreed hoogte, rond tn ityf .

( ) Urtica Fol. oppos. Ovatts integerrimis lineatis. Parie.

m;.i Zey'anica. S,». Plant. 149*. HsiiM. Zi^l. jo.
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IV. met gepaarde Takjes en gedeelde Bladen , zo

^vilï
anderen ODjietand, aan den rand

Hoofd
* i""uw. De Bloe>-npje* komen ongelleeld in de

ïT';s. Oxelen voor , twee Mannelyke, éé i Vrouwe-
» r*f-«4«. lyjj. De eerften hebben een vierdeeligen Kelk

en vier witte Meeldraadjes ; hst laatlte een

lan^ien , ruigen witten Styi : de Vrugt is Ey»

rond, uicgerand , met agt Ribbetjes f^eH^ufd :

het Zaad zeer glad , E on' , zwart mpt e n

wit Voerje. Dit lant e . ' p Ceylon vallende

,

blyft aityd groen. De ai.derengroeijcn ia Wesc-

indie.

B. Overhoeksbladige.

xiT. (ift) Brandenetel mst overhoekfe Hartvo^-migf

tflul'l. Bladen , gegaffelde Trosjes en Bolrondach-
Hcedan. vergaarde l^rugten.

De Pino van Brafil was volgens P i s o een

Kruid , naar onze Brandenetc^en , zo wel in

Blad a!s in hoedanigheid , gelykcndc ; wajr me-

de het Ramie - Kruid van R u m p h i u s , in ge-

llalte, veel overeenkomst heeft; dan hetz'-ivc

maakt door dé ruuwheid zyner Bladen , maar

een weinig Jeukt. Met is in Oost indie van veel

gebruik toe Garen, dat de Inlanders, op de

Molukkifche Eilanden
,
grof cn fyn vaa den

Base

UriUa Fol. altcink Cotdatis , Rjcernis dichotomis^
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Bast der Stcelen weeten te bereiden , en waar iv,

van zy hun Vifchwand of Netten nnaaken. i)e^''??^J*

Steng is rond, een Vinger dik
,
vyf of zes Voe- ./ïo,"/

ten hoog; doch het Surinaamle heefr. Stengen-- i'^K.

van ecu Voet, met uitgebreide zycielingfe fros-^^J'''««*

jes ; de Manoelyke Bloemen eenzaam in de

Mikjesj de Vrouwdyken zeer klein: de Zaaden

knikkende , in 't ronde gei'c'iiKt

(13) Brandenetcl met overhoekfe Hartvormige xtij.

Sladen tn geaairde Kropjes, clpit'fta.

Volgens Kalm p^roeic in Kanada deeze, die

een regte hoekige naakte Steng heefc ; de Bla-

den overhoeks Hartvormig gcrpits', Zaagtan-

dig naakt , byna drieribbig. Van dc groo-

te Europifchc Netelen verfchilc zy door breed r

overhoekfe Bladen , cn doordien zy een Aair

draagt , van veele gekropte Bloempjes.

Brandenetel viet overhoekfe Eyronde Bk' xiv.

den en/amengejlelde gemikte Trosjes.
^^'varica.

(ij) Brandenetel met overhoekfe Hartvormig ^^xv^^^

Eyronde Bladen en Takkige
,
opjiaunds ,

.'^'«•-^'

gegaffelds Katjes. "kamd»-

Urtrca Fol. alt. Orati/ &c. Urcfca Racemofa major

K. LugdK 110. GRnN. rirg.l^S. GaUAN A'f J/», X.V

II. DEEtt xr» Stok,
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IV. Van dteze zou de eerfte de Pino van Brafil,

^?ni' 9 volgens Pluk I-WET zyn , naar

Hoofd
' welke zy oolc veel gelykt. Dc an-lerc, die zo

«TUK. wel als dteze in Virginie en Kanada, alsook
ykrma«. in Siberië groeic , komt volgens den Heer N.

L. BuRMANNüs, met de Hoofdige , msge-

Jyk« op Java in Oosdndie voor. Beide decze

laatflen zyn overblyvende Pl^^nten , die weinig

branden, en de zogenaamde Kanadafcbe is twee-

huizig. Van deeze, die inen ook in de Euro-

pifche Tuinen vindt, is de Steng twee Voetea

hoog , zeer Takkig en glad , met zeer kort ge-

ileelde Bladen en getakte korte Bloerakatjes.

XVI. ( 1 6) Brandenetel met overhoekfe\Eyrond - Hart'

ferrupta.'
vormigc Bladen , die Zaagtandig zyn en

Afgebio- doorgaans korter dan de Bladjleel, de Aai'

ren eenzaam
^

afgebroken.

Op Ceylon en andere plaatfen van Onstindie

groeit deeze fraaije Soort van Brandeoetelen

,

door wylen den Heer J. Burmaknüs in

Plaat gebragt. Zy gelykt naar de gemeene

Hoppe, volgens Pi-ükbnet} doch dewyl

ze niet driebladig is , zou dit op de Aaircn

moeten zien, die op een afgebroken wyzemet

Pil.
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Pilletjes Van Bloemen , ver van elkander , pron- IV
ken. AFDBEii

Van deeze komen aanmerkelyke Verfchei- iiooFo-

denheden in Oostindie voor , terwyl de Bla.«TUK.

den wel altoos lang gefteeld zyn , maar in de T'"'"*"

groocere twee kleine Blaadjes , byoa ongefteeld

,

aan den voet van ieder Bladfteel hebben , ge-

lyk uit de Afbeeldingen van gezegden Hoc^
lecraar in de Ccylonfchen blykt; waar mede

myne Javaanfche Exemplaaren ftrooken. In bei-

den , evenwel , zyn de Bladen Hartvormig j

daar zy in een der mynen, zo even gemeld ;af8

ook in een Japanfch Exemplaar aan den Steel

fpits toeloopen , en dus van de Hartvormige

figuur afwyken, nader komende aan de vol-

gende Soort.

(17) Brandenetel met overhoekfe ibyna ronde, xvir.

fpitfe , aan beide enden van onderen Wol- ^^^l*

lige Bladen» sneeuw

Hier brengt de Ridder ooi; bet Groote Ramie-

Kruid van Rümphius t*huis, en zegt, dat

menze op de Muurcn van China vindt groeijen.

De bepaaiing komt nader overeen met een E-

xemplaar,datik van Java ontvangen heb, welks

Bladen van onderen Wollig en van boven , aan

den top der Steng , geel bont zyn, alwaar het

kor-

(17) Urtka Fol. alt. fuborbiculatii Sec. H. Cüf. 44 1. R.

iugdh. 210. Urtica Racemifcra maxima Sinarum &c. JWS.
AmüUb. xiu

H. DX4I.. XI.
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IV, korte getropte Aairtjes , byoa als die der g3»

^Xill*
Europifche Biandeneteleo, draagt.

Hoofd-* Tot dc voorgaande Soort betrok de HeerLiN-
•TOK* NAüs, op 't gezag van gezegden Hoogleeraar,

Jgt!"*^'
den Jlkrurootjten Brandenetel van R o m p H 1 r s

,

die by denzciven moniirtus genoemd wordt

,

Diet wegens de hoogte van 't Gewas, waar van

de Steng flegts drie of vier Voeten opfch iet

,

maar wegens de grootte , het leelyk aanzien en

de ruigte der Bladen. Hy zegt , dat dezelven

een Span of eeu Voet lang , vyf en zes Duimen

breed, wit of roodachtig , aan de kanten diep

getand, en met ontelbaare pukkeltjes bezet zyn,

op ieder van welken een ftyf Haairtjc ftaat , als

een Angel van een Bye. Deeze Bladen waren

derhalve zeer ruuw in 't aantasten, brandende

in 't eerft wel zo fterk niet als de Europifche

Netels, maar, door ftyf aandrukken diep indrin»

gende, wierpen zy bobbels op met Jeukt, ge-

lyk door hei byten van Weegluizen ontftaar,

Hicro:n werdt dit Kruid, m 't Maleits, Groot

^euktblad gjheten. De Icdiaanen, inzonder-

heid de Vrouwspcrfoonen , lieten zig dikwils

daar mede de Huid wryven en hy hadt zelf

bevonden , dat dit een goede Remedie was , ora

het Lighaam van fchadelyke Vogtighedcn te ont-

laden , kunnende zulks ! voor eene Scarificatie

vcrftrekken : want de gezegde Bobbels gingen

ÏD een half Uur weder weg en fomtyds werdt

•cr een enkele roodheid doorverwekc (•}.

(j Urtica dtcumana. RWmph. Amh. VI. p. 45,. T. .



De Bladea komen in zyce Afbeelding veel IV,

fmailer naar de laagte, byra Lancetvormig ^^^xxiït
nagenoeg even groot voor , als am de Takjes Hoofd-

van een dergelyk Gewas , dat ik, onder den'*TOK.

naam van Angrom , van Java heb bekomen.
^^J*^"*^

Aan de bovenzyde gelyken die, in rauwheid,

ook zeer naar ('e gezegde befchryving en de

Kleur is roodachtig docJj van r ndercn zyn zy

zagt a's F'uv/eel en witacht'g; terwyl hcc Kruid

aan de Steng Bloem en Vrugt -Tro; jcs
,
ge^l:

die van onze Brandenetelen draagt. De Bladen

en 't Gewr.s, zowel als de Bloe?>fcm ,der Afgc-

brofv'ene voorgemeld , fchynen hier van groote-

lyks te verrchillen.

De drie overige Brandenetels op Java groei-

jende , en weezentlyk hier van verfchillende.

Welken de Hongleeraar N.L. Burmannus
Langbladige , Witachtige en Gejlaarte noemt,

fchynt de Ridder niet onderzogt te hebben. Zyn
Ed. geeft, als de laaifte van ditOeflagt, nog

de volgende Amerikaahfche op.

CiS) Brandenetel met overhoekfe Hartvormige xviir,:

getande gedoomde Bladen, een Heejieri' SacL/êrli,

ge Steng, de ^rouwelyke Kelken Befie» ^^^^"^^
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Een ontzaglyk Doorngewas , van eeEe Hce»

fterige of Boomachtige gellake , door Pater

* Plu MI ER in de VVcstindiën ootdckc, maakt

deeze uit. Her heeft Bladen byna als die der

"Hazelaaren, zeer j root, cn aio de Rib tn , zo

wel als aan dc i)tc^len , voorzien m^t korte

kromme Scekds. Hy vondt 'er eene Verlciici-

denheid van, die de Stcn.en a' eenl^k ge loornd

hadc, welke den iiouj-lecrair J. 1,Jü« m a n nus
toefchetn het Mannecje re ?yn; tcrwvl de rn-

dere Brsachri^ e Vrugr^ n droeg , vccl grooter

<Jan de g' woone Brai^dcnetclcn.

De Pildraaf>ende of R onfche Netels kwa*

men dtn Heer FonsKAOHLin Egypte voor,

maar in Arabic vcndt hy l^cl zes Soorten van

dit Geflagt. Eene hadt veel overeenkomst n et

onze Kleine Brandeoetels , doch droeg in de

Oxelen witte Trosjes ; een andere hadt gepahn-

de Bladen , en wordt naar zulks van hem ge-

noemd. Voorts waren 'er driederley niet bran-

dende of Doove Netels, by Hadicgmeijcnc^c;

cénc op het Gebergte , gelyk de twee voori-

^n; een andere op de Muurcn der Stad, Zy
hadden allen , by 't Landvolk, Arabifche naa-

men. Eindelyk vondt hy 'er ook een Twyfel-

achtige , met gepaarde Bladen , van langce als de

Bladfteel , Eyrond fpits , diep getand

Tot de Fyfmannigen in deeze Khsfe behoo-

len , behalve het Nephelium en iva, die onder

dt Heefters befchr^even zj n , de volgende Ge-

flagien, Xa«'
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X A N T H I u M, Klitjes, ^
IV*

De Mannclyke Bloemen hebben , in dit Ge-

flagt, deo gemeenen Kelk Schubbig, met één-,.TuT,^
bladige, vyfdeelige, Trechccrachtige Blomme- /'««wa-

tjes , op een KafBgeö Stoel. De Vrouwelyken'^"'''

'ccn t'weebladig , tvyeebloemig Omwindze', de

Vriigtbeginzels bevattende zonder Bloembraad-

jes, welke overgaan tot een drooge gedoomde,

tweedeeiige Vrugt, die een tweehokkige Kern

heeft. Het bevat de drie volgende Soorten.

CO Kiltjes met een ongedoornde Staig en
^^^^^

Hartvormige drieribbige Bladen. StrTma-

Door geheel Europa groeit dit Kruid , dat men f^h^^^^P'*

ook aan den Ysfeldyk by Kampen , buiten UC'

recht cn elders in ons Lanvl . aantreft. Het
voert den naam van Kleine Klis/en , n^ar c'en

Latynfchen Lappa minor , in 't Hoogduitfch

Bettlers Leusy.oïSpitskletten 't EDgelfch l.ow

febune of 'Oothburre , in 't Franfch Petit GUttè-

ron of Gloutteron. Die naamen zyn van dé

ftekelige Vrugten of Zaadhuisjes , welke als

Klisfen aan de Kleeders blyven zitten, en eene

Luis-

-oridis. C. B. Pin. 198.

Dut. 11. STCK,
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ÏV. Luisachtige figuur hebben , vr-clal afkomfiig,

^XXIll'
''^^^ hetzelve het Xanthium van Dioj-

HooFE-' coa I nEs zou zyn.

«TUK. Het heeft een opftaande Takkigé Steng, van

i^if'"'^'
ODgtvaar een E!!e hoogte, met ruige, lans; ge-

fleeldc, flaauw driekwabbigc Bladen, dierond-

om , doch ODgelyk , getand tyn , by den Steel

uiti;eraDd. In de Mikken der Bladen komen

weinige Mannelyke , doch veele Vrouwelyke

Bloembondeltje"? voor. De Vru-ten , van grootte

als een Ammdr^l Ktq ,
7yn bedekt met Haa-

kige Doorntjes. lUt bemint vogtigc plaatfeo

en een vetten Grond, gemest door Drek en al-

leriey Vuiligheden , gelyk de Groote Klisfen.

Het Xanthium, by Dioscorides, hadt

zynen naam van de gcele Kleur , wcikc door

hei Aftrcfczel der Vrugton in Water aan het

Hoofdhaair , cn aan Wollen Stoff.-n , gegeven

werdt. Ik vind het echter onder de hedendaag-

fe VerwkruiJen, in Sweedcn,niet opgetekend.

De Bladen zyn bitter en famentrekkende, en

het uicgepcritc S'^p d^jar van wordt, op fommi-

ge plaatfen , tegen Kropgezwellen ingegeven ;

waar van het Strumaria heet. Anderen pry-

zen den Wortel daar tegen aan. Een half On-

ce van het Poeijer det Ziaden heeft iemand

als een Geheim te^icn de Roos gebruikt.

(2) Klitjcs mt een on^edoornde Sti Jis; en Wig-

vormig Eyronde byna driekwabbigc Bladen.

Geens-

CO XantUwm CanJc incami, Fol. Cuneifoimi • Ovati» fu!>-



CeetiJzirs in de Levant of zogenaamde Oos- IV".

terfche Landen, maar in Kanada en Virgioie .^XXnr.'
als ook op Ceylon en elders in Oostindie, valt Hoofd.'

deeze Socrt. Uit Zaad van China, in 't jaar

176 1 ontvangen, hadt men ze in de üpfalfche

Tuin geteeld , die in Plaat gebragt is door den

jongen Heer L i NNiE us , van wien opgemerkt

•wordt , dat dezelve van de voorgaande, naar

w-elke zy veelgcly'ict, verfcbille ; door de Steng

rauwer ongevlakt , de' Bladen Wigvormig - Ey-
rond drit kwabbig, de Bladftcelen' rauw niet

ruig te hebben en de Vrugt driemaal zo groot.

Die zal driemaal in Lrgie betekenen , hoewel

de Vrugtcn van bet Eurcpifche Xanthium by

eere Olyf of Kornoelje verge'eekcn worden.

Op zyne Plaat zyndezelvenvyf Kwartier Duims

larg , in myn Japarifchc Tak maar een half

Duim , gelyk die van bet Europifche in myn
Exemplaar vcorkomen , en abo dezelven geen

kromme punten hebben , c roeijende by gefteel-

de Trosjes, ieder met ccn of meer Mannelyke

Blo( mhcofdjes , zonder B';kjes, zo denk ik dat

dezelve tot het gemecne Xanthium bchooren

van Soonif als in Japan groeijende, voorflelt.

De

tïilobis. LiNW. Dec. it. T. 17. Xanth. elatias majns Ame-

ttcanum «cc. Mon»8. Hijf. III. p. 6O4, S. ij. T. z. f. a.

Xanth. majus Canadenfe. iiERM. Litgdk. éij. EwiM. iV.
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IV. De Oosdndifche heeft de Steng; anderhalf

^XJCni"
^''^^^ ^'^ PeDnefchafc^rond

Hoofd- cn ruuw : de Bladen byna als de voorgaande,

•TUK. ma^r de Mannetjes Bloemen, in Bolletjes ver-

^
^a/'*'»*- gaard , komen aan 't opperfte van de Steng voor

:

de Vrouw.Iyke drie by elkander in dc Oxelcn,

en de Vru^t heefc de grootte van een Amandel,

zynde ronJom bezec met haakige punijes.

"I. (3) kUtjes met drievoudige Doornen en drit-

^Z/um'!' kwabbig. Bladen.

By Montpellier in Langucdok komt dceze

overal op dc Akkers en aan dc ksnrcn der Land-

fcheidingen voor. Zy groeit ook aan den groo-

ten Weg, tu<fchen Taiascon en St. Reray in

Proverce. Het fchynt dat zy voorheen in

Portugal waargenomen zy , als daar van den

naam hebbende by de Kruidkundigen, 't Is een

Gewas , dat Bladen als die van Melde of die-

per ingefneeden hccfc, van boven zware , van

onderen vyic en i!aar tusfchen praak mee lange

Goudgeele drievoudige fcherpc Doorcns , wel-

ke voor Stoppeltjes verftrekkcn ,zoL 1 n n ^.us

•wil. De Vrugien , die kleiner zyn dan in de

gewocne Europifche en ook geele Puntjes heb-

ben,
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Ambrosia. Druifkruid. ituk.

PfntMK-

De gemeene Kelk der Mannelyke Bloemen tiria,

is eeobladig, wel als de Blommetjes, daar

in vervat, die driedeelig en TrechtPrachtjgzyn

:

de Vrouwelykcn hebben eenen embladi^eD ge-

heclcG Kelk, die aan den Duik Vifcan'igis,

het Vrugtbeginzel uitmaakende, dat een Noot-

je wordt , met een enkele Kern, Het bevat de

vier volgende Soorten.

(i) Druifkruid met driekwabbige Zaagtandige
Ambr»/,M

Van dit Kruid , in Virginie en Kanada na-

tuurlyk groeijende en hier in de Tuinen gemeen,

is eene Verfcheidenhcid , grooter vao Gewas,

welke de ondcrlte Bladen vyfkwabbig heeft.

Voorts komt hetzelve , in Geilake , meer of

min mee de volgende overeen.

(i) Druifkruid mst dubbeld Findeelige Bladen

r. I. f. 4 /3. Ambrofia Gigancca ia

e&. iiAj. Hifi. suppi- I.».

(i) Amhrtjia tol- bipuinatifidii
,

Ö. DIBL. XI. STUK.
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.
gepluimde gladde end - Trosfen yM

rruK.^' C3) ^Tuifkruid met dubheldFïndeelige Bladen

,

uu de eerjlen aan de Takjes onverdeeld effen-

^ Byvoet- Naaf het gewoone Druifkruid , dat volgt,

^* gelykcn deeze door de verdeeling der Bladen;

maar de eerfte valt veel hooger, als eens Men-

fchen hoogte bereikende, de andere heeft eea

Icorte Ste^^g , mee Takken van vier Voeten

langte , z'g boven de Trosfen der Bloemea

verheffende , welke in de tweede Soort aan 'c

end der Takken zyn. De Bladen, die aandea

Voet der Takjes groeijen , zyn onverdeeld ,

langwerpig , effenrandig. Decze beiden groei-

jen, zo wel als de eerfte Soort, natuurlyk in

Noord - Amerika.

IV. (4;) Druifkruid met yeeldeelige Bladen , de

xïkanTC Miren eenzaam, Haairig, en bynaonge-
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Op Zandige plaaifcn aan de Zeekust van IV.

Italieen inde Levant komt hier enda.rdic Kruid
'^;jJxni"

voor, dat mtn Ambrofia m 't Grieks noemt, tiooFt,-*

welke raam dror fon migen ook aan het Pi.^tuk.

ment of Druivenkruid, 'c welk roe het Grfl.i^t^^.J'''"^"

van Ganzevoet behoort, gegeven worJt

In beiden, naamelyk, gro^Mjen dcRlocmhoofd-

jes Tresachtig aan de enden der Takken. Dit

Kruid, dat wegers den aangenaanien Reuk gc-

Ecemd 2CU zyn , groeit Heeltcrig, tot weinig

hoogte, met een witachtig Loof. Het is niet-

temin een Jaarlyks Zaïygewas , ge'yk de an.

deren. Onder de Bloemhoofdjes zitten kleine

ftekeligc Zaadhuisjes , met een zwart Zaad.

Partheniüm. Maagdeblocm.

Hier groeijen de Manrelyke Blommetjes
,

die eenbbdig zyn , ook by elkander in een ge-

meene vyfbladige Kelk , welke aan den rand

vyf Vrouwelyke Straalblommetjes bevat, die

ieder in een Bondelije tusfc^eo twee Manne*

lyken geplaatst ryn (f). De Bloemen gelyken

,

in *t irterlyk nanzien , veel naar die der Pcar-

mica. Het Gellagt bevat de twee volgende Soor-

ten.

(O

(*) Cher.tp$ilür» Eotryz, Zie het If. D. Vil. STUK. dee-

xer Nat. Hijl. blidz. 777.

ft) In de ui voeripe befchryvin:; dot Kenmerken ran dit

GeOigt , wordt in 't geheel niet van MAn.tlyh, ma« iL

leen vaa Twejinitigt Blommetjes gcTptoken.

Q4
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ïv. (i^ Maagdebloem met famengejleld- veeïdU'

n^ul^
Dit Westindifch Kruid, naar Alst, Kamille

,

'

of Maartel gelykende heeft V a i lla nt,oiii

Farfhe (Jat het Zaad ais in een gcvleu.;cld Kasje mee

JfTr^Jrai.een ^Spleet vervat is , den naam van HyfierQ'

iigef
'^"^

p/?on.'j gegeven T*), He^ komt in de Openbaare

1'uinen voor, en heeft de Steng geftreept, de

oiiderfte Slippen der Bladen kleiner, de boven-

ften Lancetvormig ingcfneeden, gcfpitst. De

hoogte is ,
volgens SnERAROa twee Voeten

of meer.

lu (2) Maagdcbloem met Eyronde gekartelde

h\i±.g,
Virginie levert decze Soort uit, wcike onder

den naam van Ptarmica met Alants • Bladen is

vocrgefteld geweest. De gekerde Dille-

N I u s gaf *er de Afbeelding van , uit den EI-

thamfen Tuin , alwaar het Gewas , uit Zaad

ge.

(1) PMthtMium Fol. compoGto-muItiffdi*. Sy/?. JV^f.XlI.

Parfheniaftriim Amer. Ambrolla folio. N:ss Mtm. 5/. 711.

DiLL. Eltb. 30a.



geteeld zynde, gegroeid en gebloeid hadt. Het IV.

hadt tot twee Ellen en meer hoogte, en was in ^^^"111*

alle opzigten veel grooter dan het voorgaande, aooFD-
zo dac men *er de Bloem- en Vrugtmaakende ^tuk,

detlcn veel beter in onderzoeken kon. „ Op^^.^""'"*'

3, de toppen der ruigachi-ige Stengen komen

„ Czegt hy) de Bloemen Tuilswyze voort, mee

„ Hoofdjes van boven Sneeuwrwic , als in

„ Gnaphalium, van onderen groenachtig, in 'c

j, eerst Pluizig , vervolgens zig uitbreidende

„ met kleine Blommetjes en zwartachtige Knop.

j, jes. L'eeze Hoofdjes zyn op de volgende

j, manier gevormd. De Kelk, vooreerst, is en-

3, keld , uit vyf Blaadjes beftaande , digt tegen

„ 't Hoofdje aangedrukt. De Bloemen zyn

„ famengefteld uit Blommetjes en half - Blom-

„ Bietjes ; de eerften flegts Mannclyk en Mcel-

j, drnagende , zooder eenig Zaad ; de anderen

Vrouwelyk of vrugtbaar, doch niet meer ia

„ getal , dan 'er Straalblommetjes zyn ; vyf,

„ naamelyk of fomtyds zes. Voorts is dit by-

„ zonder; dat ieder Vrouwelyk Blommetje als

3, twee Mannelyken tot vSp.elnoots heeft , die

„ *er byftaan aan de binncnzyde , ieder mee

„ een dun Schubbetje , boven gekarteld en ruig,

„ uit de zyden van 'c Zaad fpruitenJe , be-

), fchut; terwyl het Zaad, aan de buiienzyde,

„ ook een Schubbetje beeft , dat deszelfs rug

„ bekleedt , wit en gekarteld , naar de Kelk-

„ blaadjes gelykende. Hier van komt het

,

„ dat het Zaad , 't welk langwerpig is en fa-
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IV. famengedrukt , ryp wordende zwart, overal

^XXIIL »» ^" ^^^^ ^^^^^ V A I LLAhT
HooFij* 3» naaia Hyjierophwus gefi-ppod maar

»TUK* hy zou zeer wel dien van Par:heniajirum ,

.^J/*^"-,, welken Ni SS OLE 'er eerst aan g^fecvcn

hadt , fdewyl hec K'-uid zo zeer naar de

Maartel , die n.en Parthpnium geroemd

vindt , gelyktj , beboudt-n kunnen hebben.

De BI. mmtijes op de Schyf komen met de

)9 gez\gde Mannelyk n overeen , en hebbca

„ een dergelyk Schubbetje: waar uit de riiig-

„ te der Hoofdjf s omft iat eer zy biocijen.

5, Zy zyti wit en in vyf Slipjes vrrJeeld, waar

uit een zwart Mee!beursje komt; de half-

3, Blommetjes ook wit, h-l en aan 't end

„ tweedeelig , hcbbi n een gegaffeld Scy^tje.

a. Even 't ze'fde heeft in de voorgaande Soort

plaats , maar de Oortjes , die aldaar zyo ,

uit het Zaad zelf voortkomende , ontbreeken

„ in deeze" (t>
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C L 1 B A D I ü M. Stinkert. ^ iv.

Gelyk de voorigen heeft dit Geflagt een ge-
^^JJ^^-

ftraalde Bloem, met een gemeeisen Kelk die.^yJJ^^'

gefchubd is en vyfdeelige Schyfblommecjes be- p^td»!.

vat, welke Mannelyk zyn of liever Twee
flagtig C*) i de Straalblommetjes , drie of vier

in getal , Vrouwelyk met een Scyl en Vrugf

begmzel, on !er de Bloem, 't v/Ak een fappige

genavelde Pruimvrugt wordt.

De eenigfte Soort (O, welke de Heer Dok- i.

tor A L L A M A N D te Suriname is voorgekomen , sfw«^«^

heeft een aanraerkei ken Stank , waar van ^^Y s[„i^,gg,.

ze den bynaam gaf."'De Bladen zyn gepaard, fc.

gefteeld , Eyrond , gtfpust ,
fpits gekarteld ,

ruuw: de Bloenfteeltjes gepaard; de gemeone

Kelk ryp wordende Violet : de Bloem wit; de

Vrugt een groene Pruim met een Lymerig geel

De Bloempjes zyn in de Planten van dit Ge-

üv^t , allen , drie- of vyfbladig , zonder eenig

Blocmhlaadjc. De Manuelyken hebben drie of

vyf

vofden, dcvryi zy oak een klein Viugtbeginzeltje

he jbcn ; 't wdk in die van *t voorgaande Geflagt

uts heeft.

.ibadiuin. Sy/?. Nüt. r^é/r. XIII. Gen. 1119. p. 7".

9+. Clibadium facidaoi. AlMM. //j.
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IV. vyf Meeldraa Ijes ; de Vrouwelyken drie Sty^

"^X II'
^" Vrugc IS een eerhokkig omfnceden

HooKL Zaadhuisje , bevattende een enkel Zaadje,

STUK. De Soorten, Jaar in voorkomende, vtrierge»

f^yfias*- 12^1 ijit-^r iin tv^irtig is, z>n naar htt getal der

Meeldraadjes in cirie- eo vyfmaDoigen ondcr-

fcheiden , ais volgt.

ji. Driemmnigen.

I. (i) Amarantb met driemannige Oxel-Krop'

ffu71ih!s'
twcedeeli^ zyn; Elsvormige Blikjes

Witte.
*

tn Eironde uitgerande Streepige gejlrekte

Bladen.

Aan de Zeekust, by Philadelphia, is deeze

waargenomeo , naar welke een Kruid, in Tos-

kanen groeijende, gclykc Zy heeft de Steng

vierhoekig , opgeregt , en glad , zo wel als de

Bladen , uit wier Oxelen zeer korte Aarcjes

voorikomea , met gedoomde Blikjes.

II. (2) Amaranth met driemannige OxehKrop-

^Gt'£^'' Bladen Lancetvarmig , uitgegulpt ,

&c. Sy/l Nat.

M.titimum mini

Gi«ci»s fylr. anguaifolms. TooaNf.
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(3) Amaranih met driemamige Oxel-Krtp IVi

jes , die n>ndachtig zyn en ongefieeldi de Bla- '

^xYl?
den Lancetvonnig gefpitit. Hoofd-!

C4) Atnaranth met driemannige Oxel Krop- jj,

jes , die rondachtig zyn en de Steng om-^^^'^J^^'

vatten-^ de Bladen Lancetvormig Eyrondian.hoUcus^

gekleurd,
viakkigê.

Deeze drie zyn allen , gelyk de volj^endè * Trhoilr.

jaarlykfe Zaayplanten. Dc eerftc voert den by jj^g'^^'*^"*

naam, om dat Tour ne fort dcrgelyke in

Griekenland hadt gévondeo ; hoewel zy eigent-

lyk in Virginie groeit. De twee anderen , uit

Oostindie herkomftig , behoorcn tot dé Bont-

hladige Amaranthen , de eene ios&onderheid van

de andere verfchillende door de donkerheid

der Bladen, die van boven Koperkleurig, van

onderen bruin paarfch zyn , fomtyds ia *c mid-

den met een zwarte Vlak getekend , de boven-

flen wederzyds uft den geelen paarfchachtig.

De Steng is hooger en kan meer tegen de Kou-
de , dan in de cigentlyke Driekleurige Ama-

ranth, g<M^.?cnlyk Tricohr genarimd , wier Bla-

den

(j) AmsranJ>:i Gbm. tfiandc. Axillar. Sec. Ammntfu

tol. varieg3to. C. Pm, Colore obfcuriore f. Mis-TOURNF,

Jn/t, 2}6. B8BM. FL In-i. p. 199.

(4) Amarioiihui Glom. tri.mdr. AxiUar. &c GOüAN Mtnif,

-H7. Amatanth. Capit- fubroc AxilUribus flcc. //. C /f. 444.

Vpu at6. K.Lugib. 4r9. Aniirimh. Folio Taricgato , Fccnü-

»a. TOüRNF. /«y?. =36. Attjatanth. tiicolor. tot u. af 2.
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IV. den zeer fchoon groen, geel, en paarfchachfig

^XXIII*
g'-'neDgeld voorkomen. Men hceftzeook

Hoofd* die tweekleurig zyn van Blad , te weetcn parirfch

8TUK, en groen , c f groen en geel. De Driekleurigen

vvorden van do Duirfchers
, wegens haare üer.

lykheid , Duizenifclioon gi heten » en in Vlaan-

deren of Brabai t Pappegaaijenkruid , om d;u de

Bladen , met deeze hooge Kleuren , tevens

Vleugelachtig zyn. De Bloemen, ondertusfchen,

zeggen in deeze nieis (*)

V. (j) Am2iramh met tweemanni^e hyna gmairde^

th^tf>oLy'
Eyronde Kropjes^ tweeftagtige en F'rome-

gamui. lyke Bloemen i de Blauen Lancetvormig.

''^vj (6) Amaranth met driemaiïnioe
^ aenigermaate

Cé^gtti' geaairde , Eyronde Kropjes , dg Bladen

^Bengaal- Lancetvormig Eyrond, uitgerand.

(7) Amaranth met driemannige, eetd^ermaate

ja^lofla-
geaairdt , ronaachtige Kropjes en Ruitach-

^^f'gJ^u'
^^^^ anderhalf of twee Voeten hoog

groei-

Zie WEIWM. KtmUÜ. pi. N. 9J , 94, 9i , en LoBJt

tiiandr. fubfpicat. ovatis
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Rroeij.en deeze drie , mede Oostindifche Planten 'V»

zynde, dié jaarlyks vergaan. Dc eerde is by-
"^xxili.'

zonder, doordien zy, in plaats van Mannely- Hoofd-

ke , tweeH-igcigc B!oempj':'s heeft, met twee

Mcelvlrnadjcs. Dit zou de ï'Fitte Mvjer zyn iru."^*"^'

van RoMPHtüs, behoorenJc tot dj Krui-

den , in 'c Mileitfch »Va/or Bajang gcniand,
• welke de geringfle en gcfneon'te Moeskruiden

zyn in Oostindie. De andere , n.iar de Gan-

ges gebynaamd, heeft een rosfe Scenp; en ^roQ-

ne Bladen • zo dat die hec Roode Maijer van

dien Authnur , 't wslk geheel Bloedkleurig is,

Dict kan zyn. Oe laatfte, ik weet niet v^aarom

naar de Mangnjian, dat een Vrugtdraagend Ge-

boomte is , genaamd, vcrfchik door de figuur

der Bladen : welke Ruitachtig , groen en lan

den voet Wigvormig zyn , dikwils korter dan

de Bladfteelen cn aan de tippen f )inty Is een

weinig uitgeraüd. De Bloemen , in de Oxe-

len tot Bolletjes gekropt , zyn endelings in eea

famengeftelde Aair vergaard. Hec lapanfche

Kruid , hier nevens , in Fig. i , PU LXXII ,

afgebeeld , hoewel een weinig verfchillende

,

moet tnt deeze Soort behoorea. lx heb 'er

een Zaaddraagendc van , wair in fommige Bla-

den uitgeraod , en de meeften korter dan de

Steelen zyn.*

(8) Amaraoth mt driemarmige geronde y eeni-
^^"J;^,

(8) Amarmabut Glam, triandr, iowB<ljdf fublplctti* &c.ftl»«»

Aon-
fI. DUL. ZI, SlVK,
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IV. germaate geaairde Kropjes ; de Bladen Ey-

^X5CnV
''""^ ciartvormig , üitgerand, korter dan

HüoFE-* het Steelt']e.

v-^fMan- In Cüina groeit deezc , volgens L i n n u s

,

****
die het tweede Oostindifche Maijcr van RuM-

pHius fchynt te zyn , dat men te Batavia,

zo wel als het Witte Maijer , zo even gemeld , .

Chineefche Bajang noemt, wordende aldaar door

dc Chineezcn veel gekookt en gegeten. De

Bladen zyn , van onderen , met een Loodkleuri-

ge Vlak getekend.

IX. (9) Amaranth met driemannige , eenigermaate

fi^'iitt geaairde, geronde Kropjes j en rondachtig-

Donkere
Eyronde Jlompe Bladen.

In Virginie groeit deeze , die een hooge Plant

is met de Stengen en Bladen dónker roo J-achtig*

de onderlten (lomp , de bovenften fpits. De

Vrugten of Zaadhuisjes maaken een diVke Aair

uit, die bloeijehie groen is van K'eiir. Zy komt

de volgende , zegt LiNW-ffius, zeer naby»

Clo)
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'C 10) Amaranth met driemannige en vyfman* -I^.

nigs Kropjes ; de Bladen Eyrond , zeer ^xxulf
Jlomp ,

mxgerand en rimpelig. Hoofd-

Deeze, een Oostindifche Zaïyplant j^elyk de

voorigen, valt öok zeer groot , en heeft Bladen ^^;|"Jf^r

als van witte Becte; aan 't end der Stengen een ««.j
''

Aairachtig Bloemkropje, laoger dan de zydeling-

len , bleek van Kleur, üe mc^fte Bloemen zyn

rnecdrie, weinigen met vyf Meeldraadjes voor-

dien. Zy rchync hec Groote Witte Mafjer te

TByn van R üm'phius, voorgemeld , dat twee

cn drie Voeten hoog wrordt i als ook dat van

C. B auh iNüs ; rerwyl «ie voorgaande naar

het Groote roede Maijer van J. Baühinüs
gelykt. Beiden zyn zy van de veracfïtelykfte en

CTfmaakelykfte Moeskruiden.

(li-) Amaranth met zydaUngfe Kropjes ; de
^JJ^^^

Bloemen driedeelig; de Bladen Eyrond ge- Kicae'

Jlompt m eene vexj'prside Steng,
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XXIII.

(iz) Amaranth met driimanni^e Knpjes; de

Mannelyke Bloemen driedtelig\ de Bladen

Ho?FD-* Esnnd uitgerand en eene regtopjlaande

•TUK. Steng.

tfui^tri' O3) Amaranth met driemannige Bloemen f

'
Heejterige knikkende f^leezige Aairen en

Titr yerfpreide Steng,

Defltxus,

Knikken- Van deeze drie is de eerfte het Gemeenc

Maijer, doorgaans wit, doch ook roodachtig,

groeijende aan de Wegen en in de Bouwlan-

den , zo hier , in ons Nederland , als door ge-

heel Europa. Te Lunden , in Sweeden , viodt

men 't op de Straaten. Ook groeit het dikwils

op Mest- en Vuünishoopen. De Bladen zyn

fomtyds m 'c midden wit of Zilverkleurig; met

of zonder een bruine Vlak. Het Groene komt

zo wel in de Indien voor, als in Europa. Het

fchynt by Piso, onder de Planten van Bra-

lil , wel afgebeeld tc zyn met den naam van

Cararu» Het werdt Bredos by de Portugeezcn

genaamd, 't welk men aldaar kookte als SpiQa-

, hebbende dergclykeo laffen Smaak , en

wor-



wordende mee Limoenfap , even als die, ge- IV,-

geccD. Men kon het ook in de Geneeskunde

,

als verzagtende en den Afgang bevorderende 9 soofd.
zegt hy, 20 vrd als het .gemeene Groote Mai-ïTUK.

jer , gebruiken. De Stengetjes zyn rood met^^?'^'**'

fireepen ; de Bladen aan de kanten roodachtig

;

de Bloem -Aairen groen, waar van het dea

bynaam heeft. Het Knikkende voert deezen

tytel, om dat de Aairen, die ïakkig zyn en uit

Kropjes fan>cngefteld , als het Zaad ryp worde

zig nederbuigen. De Bloemen ryn groen naet

geele Medknopjes ; de Zaadjes Eyrond, ianger

dan de Keik, in eigen Hokjes beflooten. Het

heeft de Bladen gegolfd , geftrccpt , dikwil«

uitgerand met een Borfteltje , en Kruidige

Sfeogetjes van een Voet lang, die op den Grond

teggen. Dus g^^lykt hec naar het Groene zeer»

zynde mooglyk daar uk gefprooten.

•f14) Amarantti met driemannige Oxél-Krop- jlw.

jes , Ejronde uitgerande Blad$n en de FroU' tfi^^p^l

welyke Bleemen Trechtervormig Jtomp.
^Ki'-'^i

Deeze , op Jamaika en op Ceylon gevon-*^**

den ,
gelykt naar het gemeene Wilde iMaijcr ,

33»ar heeft de Bladen kleiner, Eyrond, glad.



Eenhdizice KnoiDÉN.

IV. uitgerand met een zeer klein Borfteltje, aan deö

^XXIIL
^^^^ Wigvormig , van boven met een witte

HooFo Vlak ; de Bladlteden gerand van langte als de

•TUK Bladen,- de B'oenien groenachtig, de Manne»
^Ky/«4«- jyjfgfj fpitfer, dc Viouwdyken Trechterachtig,

vyfbladiji , met et.n Vliezigeo
,
uitgebreiden ,

witachtigen Zoom.

B, Vyfmannigen.

(15) Amaranth met vyfmanvfge meer famengt^

Jtel 'e , vergaarde , naakte Tros/en en ge-

paarde Jairtjes,]

{16) Amaranth met vyfmannige meervoudig

famengejlelde Tros/en ; de zydelingjen uit-

gebreid»

(f17) Amaranth met vyfmannige , famenp-

Jldde , opgeregte Tros/en; de zydelingsen

zeer uitgebreid; de Bladen langwerpig Ey-

rond,

(18J Amaranth met vyfmannige zyddingfeen

b»©ge«. (ij) Amaranthut Kic. pfintandr. decompofiris &c. Aina-
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indelingfe Trosfen; een houtige ruige Steng ^
IV.

en agterwaards omgekromde Takken, XxfiL

In verfcheide dcelen van Amerika komen j^.^
5^°"

deeze voor De Baflcrde groeit in Virgi- 7',«f^rt.

Die, Nieuw Engeland en elders: de Bloed-

kleurige op de Bahama • Eilanden ; de Omgc-
bcog: ne in Pei fylvanie. Deezo liatdo is zeer

byzonder , doordien de onderfte Takken , eerst

agterwaards omgekromd, zig vervolj^env oprcg-

ten, toe twee Voeten hoogte. Voor 't overige

gelyken deeze Soorten veel naar malkander.

(19) Amaranth met vyfmannige famengefielde xir.

Trosfen ; de bovenjie en ondtrft» knikken-, tbuTftl^'

de : de Bladen Jlomp Ejrond gtjpitst,
""ceeie,

Deeze Oostindifche verffhilt van de overige

vyfmaDDigen, dat de Trosjes geel zyn, de Sten-

gen rood geftreept ; de Blad'^n van onderen

paarfch geribd ; de kleine Blcemdceltjes ruig-

achtig wft , waar het griXJtere , dat bleekrootj

is , tusfchen door bünkf.

(20) Amaranth met vyfmannigefamengefielde , xx.

digt getrapte , opjiaande Trosfen en E'^-^riVct?'

ronde gcfpiifie Bladen. (21)

«fc. /4 Ciiff. 444 H. Ups. 1S6. R. Lu^di. 419. N. j.Cron.

pnrp. TouRNv. /»/?.»3r. Amaranthiis p«rpureiis,DOD. ftw^x.



EaNHUlZiGE Krüïdiïi»

ÏV. (al) Amaranth met vyfmannige meer famn^

^xSIÏ.'
geJieUt , afjiandige , uitgebreid knikkende

HooFDr Tros/en en Eyrond Lancetvormige Bladen.

'
ixr. (2a) Amaranth met vyfmanntQe, meer famen-

tfuTIrT
gejieUe , Cylindrifche Irosfen , die mr-

Bloedige
uitermaate lang zyn.

cl^Jtus
JD^2e , inzonderheid de laatfte, maaken io

iatüiutct dfi Herfst het fieraad en de aartigheid der Bloem-

tuinen uk. Men rcemtze, in 't Franfch, Pasje

velours en in *c JSeerduitfch Fluweelbloem ^ ^c-

gens de Donsaehcig gepluisde Bloem - Aairen.

Deeze benaamiiïKen , echt^^r
,
zyn te algeraeen

en fp meer Planten toepasfelyk : des men ook

veelal den naam van Amaranth gebruikt in alle

Europifche Taaien , overeenkoni^ig met dea

Griekfchen Amarantlios , die een osverwelke-

lyke Bloe-n betekeoc, 't Is zeker, dat zy on-

gemeen lang van duur zvn en derhalve ook veel

in de Krooren en Bloeiiikranfeü der Ouden ge-

bruikt werden s zo men wil (*).

De

&c. H. Clif. 443, H. Ups. x«7. R. Luiih. 41

C. B. Fin. Jo Biitarn majui Femvi.nuin Cfs.

W«I1IM. KrMiA. n. "'n- 19 »URM. Fl. JrJ. p. 1(

(•i Hitt opxiarpeelt de Apoftel Petrus, wanne
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De hoogte vao dcezc drie is byna eveneens. IV.

In voordeelige Gronden en Klimaacen fchieten
^^xin'

zy tot vyf en zes Voeten op. De eerfte, wel- Hoofb-*

ke L I N N Aus een zonderlingen bynaara geeft, stuk.

gelykc, volgens hem, veel naar de laatfte. Zy
^„-f""^'"

heeft een groene Steng, de Bladeazyn, iu 'c

midden ,
paarfch of donker gevlakt en de Aai-

ren opgeregt , paarfch , Vleefchkleurig of ge-

heel groen. De afkomst is uit Virginie. De
tweede , een Chineefche , die fomtyds de Bla-

den bont beeft en de Steng geheel Bloedkleu-

rig, zo wel als de Bloemen, heeft de Aairen

uitgebreid cn een weinig omgekromd , metgee-

Ie Meelknppjes. De laatfte wordt gemeenlyJc

Amaranthus Katttnfiaart geheten , wegens de

verwonderlyke neerhangende Bloemftaarten ,

die zy maakt, welke ik hier in de Hoven gezien

heb , meer dan een Duim dik en wel drie

Voeten lang. In 't Hoogduitfch noemenze de

Plant , deswegeo s Fuchszwants , dat is , Vosfe-

ftaart (*> De Kleur is roodachtig paarfch ,

don-

«euwige Ztüghc'd een tnvtrvxliel^k' KrMjneder Hee:!ykheiJ

(A>a{i»$«»« T,V ^*|« SnfMMf) noemt.

Languedok , Cri_fla dt Gal , du is Haanekam noemt. De
HaanthM - Annaranthen komen in een geheel andere Klajfe

en in een byzondet Geflïgt , onder den naam ran Ctltfim

{Tic on« VU. Stok , Wadz. 701:; Mraar toe die by Wein-
MANN, op Fi. 8f,>$ enz, behooren. Deeze worden in 't

Fianrch ook wel Fkur d'Amtur , en dienvolgens in 't Hoog-

R 4 duitfcb

II. Deel* XI* Stok*



2(54 BEWHïnziGE Kroidbn;

ÏV, donkerer of bleeker. Deeze Staartea, boven uir-

'

XXIIL gw>eije''ds , beflraan uit Mmnelyke en Vrouwe»

ÏJooFD-* lyke Bloempjes, waar van de laatftcD, in eea

s.Tuit. rondachtig Doosje , \ weHc over.iwars , jrelyfe

niet!^'^^ een Savonecdoos, open f;aat,et n wit Zaad, dac

fomtyds ook wat roodachtig is, en zeer klein,

uitleveriP,

üe afkomst van decze Katteftaart • Amaran»

thcn, die federt. eenige Jaaren door kweeking

zeer verfraaid zyn , wordt uit Peru, Perfie en

Ceyfon ,
gerekend. Meer dan- twee Eeuwen

zyn dezelven reeds in Kuropa iiekcnd geweest,,

als blykt U't Cnjsius , die haar onder den'

naam van Q^dnuHf of zeer groot PeruviaanfcJi

Maijer i voorlidi, waar van het Zaad toE Spyze

en de Bladen tot Mos> konden rilrekken.

(23) Amaranth vut vyfmannige Cylindrifehe

opjlaande Troffen en Dmntjes inde O-

xeltn.

Dee-

duitfch FUrsmft , in > En)?elfch FUwer tfKtil . wegens d-

bevaliighcd der moemen, en, om du v^rfcheide Jure

mm Spnofuro. Humph. Amh, V. p. tj*. T.8i. f. ^.Büï^^«

FL Ind. p. ,oa.
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Deeze onderfcheidt zig van alle de andere

Soorten j door haare Doorntjes, welke, aanA'^^r,;

den voet der Bladen , gepaard voorkomen. Men XXIIL,

heefc dezelve, uit Oosrindifch Zaad, in deEu-j^'u^[*^'

ropifche Tuinen geteeld en voortgekweekt, 't p«tan.

Gewas wordt twee of drie Voeten hoog en heeft ^"'*-

Sappige Stengen, met Bladen als die van 't ge-

meene Maijer , maar fmaller , weiken meo in

Indie, even als de anden n , tot Moes gebruikt.

De Bloemen komen Aairswyze aan den top der

Stengen en langs dezelven Kropswyze voort,

zynde groenachtig van Kleur. Het Kruid wordt

op Java , in *t M.ileirfch , Bajana Baiuri of

Douri , dat is Gédoornd Miijer^ geheten; on-

der weiken naam ik niet alleen hetzelve Itcrt

gedoomd , maar ook vee! kleinder , en mi'?,

fchien jonger , bekomen heb , zonder Doorn-

tjes. Hei: valt ook in Westindic (*),

L ¥. B È.

De Kelk is , in dit Geflagt, vyfdeelig, zo

wel als de Bloem, die een Cyiindriich Pypach-

tig Honigbakje heeft, in de Mannelyken , ter^

wyl de V'^rouwelyken een Vrugt uitleveren ,die

in zes Hokjes zes enkelde Zaade bevat. Daar

komen in voor , de twee volgende Soorten.

O)

(*) Vcrfcheidi S^^o^ten van Maijer zya ,doorFOR55AOHt,

In ïgypte en Arabic gcv^aJen.

R s
U. DUL. XI. STOK.
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IV. (i) Leea met ten ronde ruigachtigi Steng,

XXIIi. Dit Kruid, in Oostiodie, alwaar het groeit,

'^Tvr*'
^"^^ genaamd , heeft gevinde Bladen

,

j' de Vinnen Lancctvorm^g ffefpitst ,Zaagtandig,^ een Span lang , twee Duimen breed en effen:

''c'ffenc. de Bloemtuilen in drieën gedeelde

II. (%) Leea met een hoekige Steng, die Franje

Deeze Kanpfc heeft, volgens den Hoogleer-

aar D. van Royen, een knobbeligen Wor-

tel ; een Houtige Steng , van drie Voeten

hoogte , die gewricht is en hoekig , met Vliezi-

ge krulletjes : de Bladen ook gevind, met ge-

lleelde Blaadjes , die langwerpig ovaal zyn

,

fpits Zaagtandig , glad en overdwars geribd.

Onder de Bladen komen halfmaanswyze Stop-

peltjes voor. De Bloemfteel is getuiid met klei-

ne Sneeuwwitte Bloempjes, BeiJe deeze Soor-

ten zyn overblyvende.

^ De Zesmannigen hier op volgende , zyn twee

Geflagien, die tot de Grasplanten bthooreo ,

Zizania , naamelyk eo fharus : Guettürda ,

tot de Zevtrmanrngen bchoorende , is reeds

befchreeven : onder de Veelmannigen , fchoofl

meest Boomen zynde , komen , buiten twee

Wier-

(i) Lua Caule teren* pubescente. Syft. Ntt^ XII« Gau

(t) Let* Caule ^tigulato fimbriato. Mant. 124.
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volgende Geflagtea IV.

xxni.
Hoofd.

Sagittaria. Pylkruid. «tuk.

De Kelk is driebladig, zo wel als de Bloem, '"^'*

in die Geflagt, welks Mannelyke Blpemen by-

Ea vierentwintig Meeldraadjes hebben , de Vrou-

welyke veel Stampers en veelc Zaaden. Het

bevat de vier Soorten, hier volgende,

CO Pylkruid mt fpitfe Pylvormige Bladen, j.

Die Kruid , dat , door de Pylswyie figuur tf^f'"'^'

zyner Bladen , den naam aan dit Geflagt geeft,^5pi»'>'«*

komt , met zyne Verfcheidenheden , in Sloo-

ten , Graften , aan de kanten van Rivieren en

Wateren , door geheel K.uropa voor. Men
noemt het , in 't Franfch, la Flêche d'Eau, in

't Engélfch Arr<ywhtad , in 't hoogciuitfch Pfiil-

kraut, dat is Pylkruid. Men geeft 'er , in 't

Franfch , ook den naam aan van Qutae d'Hirim-

ielk i of Zwaiuwftaart, en by ons noemt men

(i) Sagittaria Fol. Ssgittatis acutis. Sy/l. Nat. XII. Gen.

1047- f^tg* Xm. p. 7". Gort Bilg m. FL S,uc. 780,

«59. Oed. Dam. 17». GOUAN Monsp. 48c. KRAM Aujir,

274. HALt Helv. 3«o. R. Lu^dh. 491. Gbon. f»>f.

J'iu i94.*'saj. ;Aq. Folüs variij. Losa. Prmt/l 13^. T. 74.

Sngitta aajoc & minor. DoD. Pempt. s88. Sagittaria. LOJU

U. DXXL. ZI. STVX.
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IV. 'tg,emecti\yk Serpents-- Tongen, w^gL'OS de zoQ.

XxTlI.*
derlinge gedaante. Het valt grooter of kleioer

Hoofd- cn met fmaller of breeder Bbaen ,• komende
STUK. het Kleine meer in Holland, het Groote io Gel-

,

J*'""*
derland en elders voor. In Pnmün vak hec

met Bladen, die ten deele Grasachtig , ten deele

Pylvormig zyn , volgens L o e s p. l , i'och de

jorgcTC f'laden van dit Kruid zyn gemecnlyk

lang en fmal,zode Heer Hallf.r aan.nerkt.

Volwasfen' hebben de Blaiftcclcn
, f^^mfyc's, wel

drie of vier Voeten langtc en daar tusfche kotnc

een dikke Steng voort, in de Kleine laager, ia

de Groote hooger dan de Bladen, weke mee

driebladige witte Bloemen ptdalt. Deeze heb-

ben geele Meelknopjes eff daar onder groeijcn

de Vrugtbollctjcs , als kleine Karltengetjes,

ruuw en ruig, wegens de Zaadhuisjes, daar zy

uit beilaan , die één gevleugeld Zaad bevatten.

In de Modderige Grond , der Wateren komt

dit Kruid met vcele Vczd'ge Wortels, welke

aan een Schoedigcn ito-:! hangen ,
voor; doch

die het dieper hebb-^n nagegaan , bevonden

dikwils een Knobbel- Wortel , daar aan ver-

knogt , hoedanigen in Noord- Amerika den Wil-

den lang tot Spyze geftrekt hebben , voor dat

dezelvcn, niccstcndeefs , door dc Zwyren wa-

ren uirgcroüd. De Swecden , aldaar woonen-

d€ , Doemdenfe Kiitnisf , dat is Siykoooteo.

Sommigpn willen, dat men altoos zulk een Bol

oÏF Knobbel , die by wylcn een Vuist groot is

,

onder aan dceze Planten vindt. In China

groeit

,
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groeit
,
volgens den Heer O s b e c k , een derge- IV

lyk PylkTuld, grootcr dan het Sweedfche , welk
^x?nij

dezelven , zegt hy , niet veel groocer dan Erw- hoofd-

ten heefc. Dit verichilt wat veel. In Noord- «tuk.

Amerika bevondt ze detieerKALM anderhalf ^^.^"^3""'-

Duim lang en ruim een Duim dik, dat is als

Hoender > Eijeren van grootte , of als gemcene

Aardappelen, naar welken zy byzonder fmaak-

ttn i
wanneer menze gebraden at.

Naby Canton in China vondt Osbeck een

gehetl Veld beplant met zu'ke Wortels, by de

Chineezen Succoji fi gemamJ, waarvan het

Kruid de Steng en Bladltcelen zeshoekig envry

zwaar hadt; de Bladen met elf roode Ribben,

waar van de midde'ften wederzyds Takkig, De
Bloemen waren Kranswyze geplaatst en ge-

vvoonlyk drieendertig in getal. Anders geleek

het naar *t Europifche , in geftalte , zeer.

Ca} Pylkruid metjlompe Pylvomige Bladen en ii-^^

Takfdge Stengen. otfufifJii

Zeer zonderling zyn de Bladen van deeze ^^^^^^

doordien hec voorfte gedeelte, dat in ons Pyl-

kruid de punt maakt , hier geheel breed is en

afgerond : des d^; Bladen veel naar het ronde

Snymes der Schoenmaakeren gelyken. De Vrugt

heefc

(x) Sa^ittarU Fol. SagUmit okufis, Cau!c Ramofo. Sa-

gittati» foliii plant» &C.PLUK. 316. T. 100. f. 7. Cu-

Uwnura, flwr, Mêi, XI. p. s3. T. 45. Btma. //, /«i. p.
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IV. heeft de figuur van Koriander - Zaad
,

XXUi.
enkele Kern , gelyk het voorige. De Groei-

HooKD^ I-laats is in Oost.Ldie.

m! ( 3 ) P> Ikruid met Lancetvormig - Eyronde

^^fdi^
Bladen,

^:^.e,bia.
We?rindiën komt deeze Soort, in Poe-

len of ftaande Wateren, voor. Pldmier
betrektze , eenftömmig met den beroemden

T O ü R N E F O R T, ZO w«I als het gewoone Pyl-

kruid, tot het Geflagc der Ranonkel en. Het ii

een byfter groote Plant , de Bloemftengen een

of twee Voeten hooger dan de Bladen hebben-

de, die als het Yzer van ccn Spies gefpitst

zyn , zonder eenige hoeken. De Bloemen , die

Kranswyze groeijen , zyn eens zo groot als in

het Europifche, doch ook wit gebladerd, mee

geele Meelknopjes» De Wortel is zeer groot

dik, knobbelig en gcriogd.

IV. (4) Py^J^ruid met drievoudige Bladen.

"^dS- Van dit driebladig Pylkruid , dat P E T i v E n

*s» uit China hadt bekomen , vind ik niets aauge»

tekend, dan dat de Bladen uitermaate lang zyn*
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BEGONIA»
A»^^'

De Bloem is, in dit GeOagc, vieibladig
,

^^X^U»

Eonder Kelk, met twee tegenoverftaandeBiaad- stuk.

jes omgekeerd Hartvormig (). De Manuc- PoiyoH-

lyken hebben veele Meeldraadjes. De Vrouwe-'^''"*'

lyke Bloemen drie tweedeelige Stylen. Het

Vrugtl-egin/el , onder de Bloem , wordt een

driehoekig ,
ongelyk , driehokkig Zaadhuisje

,

waar in veele Zaaden vervat zyn.

Dus geeft LiNNifcus de bepaalingen op,

van een Kaaps Kruid ontleend, 't welk zynEd.

hier t'huis brengt tot het Gcflagt van Begonia,

door Plu MI ER ter eere van den Franlchen

Heer B . con ontworpen Cl). Die Pater vondt ^^i-^.^

de B ocmen , gelyk zy dcor Toürnefort ohu^ua.

in Pla^t gebragt zyn, geheel anders. De Man-biajigef*

nelyke of onvrugtbaare hadden vier ougelyko

,

de Vrouwelyke ofvrug^baare vyf gelyke Blaad-

jes in een Kelk vervat.
,
Ook kwamen van het-

zelve hem , in de Westindiën* aanmerkelyke

Verfcheidenheden voor, fommigen met geoor-

de , anderen met ronde , fmaller of breeder

,

(O Begonii. SyJI. Nét. I^tg. XIII. G«a, Hj«. p. 71$^

39» T. f. I , »• Bceonia purp. roaximti Folio Aurito.

glad-

(•) Daobus oppofitis obcordatis.

ManU loj. Sf. PlMt, II. p. 1497. Begonia n.v

Fol. Autito. Plum. Je. 4;. f. 1. Aceris Fmau I, Herba

Hum. Sp. w>. Empetrun

4S7- T. 16» f. ». Varistai

If. 4J- JAC<1. Oh. II. p. I

«PU. V.p.



27a Eeühüizi Kroiöïn.

IV. gladde of ruige Bladen ; de SlcTemcn wit , paarfch

^XXUl"
Roozek-ieurig. Bovcn^iien verfchil 'en zy

li uKP-* aaömerkclyk in grootte, doch kwamen overeen

ÏTJR, in voortkriiiptnde Worte'en te hebben , zeer

vol mee Spruiten ; d(s bu een Herk vocrttee-

lend Kruid ware. Sloane, die ze overvloe-

dig op Jamaika aantrof , noeiTit het een onrc-

gelmaatige Plant , m' t de Vrugten van Efch'

doorn cn een vierbladige witt Bloem, Zie hier,

wat de Heer J A c Q.Ü i n daar van zegt.

Bofeij- ,j Van een Wilde of Bofch • Zuuring
, by de

Kttuting, Franfchcï) Ozeille des bois gecaamd , zal ik

hier nog fpTeekeD. Het is een zeer fchooHfi

„ Plant, doorgaans voorkomende op de lomroer-

5, ryke en vogtige Gebergten van Martenique,

Ik hebze ook op natte Steencn cn Rotfcn

,

„ aan Becken, op opene plaatfen gevonden. Zy

valt twee Voeten hoog, fappig, en jaarlyks

j, misfchien of tweejaarig, uiT;;ebreid, fraay ia

„ in 'c aanzien. In Geftalte verandert zyzctr:

zo dat de verfcheide Soorten van PlümiER
misfchien aan een meer belommerde of ope*

ff tic Groeiplaats toe 'te fchryven zyn. De

„ Sappige Bladen , die zy heeft , zuur van

Smaak , worden door fommigen gelyk de

3, Tuir - Zuuring in Spyzec gebruikt."

:t tr^< bt hoort , zekerlyk , het Daun Jsfata

de- Javaantn , welk R umph i us Zuur Em-

J^etrum noemt / zynde etn Piantie . dat ovcr-

vircdig op de Klippt n der Molukkiichc Eilan-

den groeit en aldaar iD^geIyki tot Zuurjng ^e-
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bruikc wordt* De figuur der Bladen, welke jV.

fcheef Hartvormig zyn , geeft den bynaam aan AforeU

dit Kruid. De Heer Thunberg heeft het jj,™;
zelve ook in Japan gevonden , van waar ik, stuk.

derhalve , een Exemplaartje , daar van, heb /'f/^as^

bekomen.
"**

THELiGONüM. Hondskooi.

De Kelk is tweedeelig, zonder Bloemkrans i

in dit Geflagt ^ welks Mannelyke Bbem byna

twaalf Meeldraadjes , di Vrouwelyke één Stam-

per heeft ; zynde hec Zaadhuisje Lederachtig j

éénhokkig, éénzaadig.

De eenigfte Soort (i), in de Zuidelyke dee-

len van Europa groeijende, is ook in Oostihdie^^, cy'ai

gemeen , zo L i n n^ u s aon tekent. Sommigen "'"^^^^^

willen , dat het de Cynocramht of Hondskool Wadig.

van DioscORloEs zou zyn , welke Fa-
bi us CoLUMNA , onder den naam van een

nieuw Planrje,naar hec Muut gclykende, voor-

gefteld heeft. Hy hadt hetzelve van het Ei-

land Capréa , aan de Kust van Napels, beko-

men« Het groeit overvloedig in Sp'eeten xm
Rotfen , aan den Zce*-:ant van Langucdok eil

Provence. De Bladen, gewreeven zynde, heb-

ben volmaakt den Reuk , zegt hy , van Korti*

kommers en een Waterigen Smaak. Andereo

noemen het een ftmkehd Kruid. Zie hiér , hoe

L 1 N N ^ u s hetzelve befchryft.

j, De Sténgen rond, verfpreid, bogtig, ^ap-

5? „ fig-

11. t>ESL. XI. StUK.
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IV. ,3 pig. De Takken gepaard, wyd gemikt, uii

^xSn " ^^'-^^ gepaarde Bladen. De Bladen

Hoofd- a Eyrond ,
ftompachtig , efF n , geribd , eeni-

•TUK, „ nigermaate geftrcept, Moeskruidig, aan den

^^^^ """"^ * -'^ ondt riten gepaard , de boven-

„ ften overhoeks , in Steeltjes uitloopende zo

„ lang als de Bladen , wederzyds lamengehccht,

3, door een drietandig , Vliezig , kort , breed

5, Stoppeltje. De Mannetjes Bloemen twee te-

„ gen 't Blad over , op zeer korte eigene een*

b!o. mige Streltj s; met den Kelk twecklep-

j» P'g> ftomp, agterom geboogen ; vandertieQ

tot neg'^r.tie^n Liniaale regte Meelknopjes.

a, Dp Frouwelyke Kelk, tweekleppig, eenzaam,

3, ongeft- eld, in de Oxelcn, met éénen Draad-

achtigen langen Styl en een enkelden Stem-

„ pel; waar op volgt één rond Zaadje, op een

„ Vleezigcn Stoel, mcc welken het afvalt , zit-

De Heer Goüan merkt aan, dat de Biad-

fteelcn aan den voet verbreed , met Oortjes

,

half omvattende zyn. De vStf^rgrtj'.s neerleggen-

de of hurkende met gezwollen Knietjes , en dat

de Mannelyke 3 f^men , waarfchynlyk , riet

de tegenoverftaandc Vrouwelyken , maar die

daar onder zyn , bevrugten.

P O T E R I ü M. PimperneL

{ De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

3cxn, een vierbladige Ktik en vierdeelige Bloem,

wier
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wier Mannelyken van dertig tot veertig Meel- IV.

draadjes hebben ; de Vrouwelyken twee Stykn^^^^
en de Vrugt beftaat uit tweebeklcede Zaaden . Hoofd»

die vervat zyn in de verharde Kelk, Het bevat «tuk»

de drie volgende Soorten.

(1} Pimperrel die mgedcomd is, met eender' r»

maate hoekige Siengen.
sm^uifti^

Op ruuwe Velden en woefle plaatfen komt Gewoone.

in ('e Zuidelyke deelen van Europa dat Kruid

voort, 'c welk men hier in de Hoven teelt en

nahoudt onder den r mm van timpernel , in 'c

Hoogduitfch Biebernell , Blutkraut of MegeU

hraut^ in *t Engelfch Burneto^ Stone Par/ley ^

dar is Steen - Peterfelie. Danr zyn echter meer

Kruiden, die den naam van Pimpinella voeren,

fommigen met den byna^ra van Saxifraga of

Stcf'nbreekende
,
by ons Bcverr.el , betrokken

tot het Geflagt van deezen naam *. Anderen •

hebben van ouds den bynaam Sanguiforba ^^^^^^^^^

wegens de Bloedftempende kragr. , daar aan

toegefchreeven en hier van is de Groote, onder

den naam van Sorbenkruid , ook reeds voorge-

fteld t. Die beiden komen in onze Provintiën ^ vii. st.

240. N. 1. GOKT. Bflg- Pïnjpinella Sanguiforba minot

hIdUta. C. B. Pin 160.
fi.

lacvis , y. incdoca Ibid. Piinpt-
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IV. wild voor , en misfchien oofc deeze , als welke

fxxnï'
^ Bentveld, by Haarlem, aantreft zo

Hoofd.' wel als irï de tloven.

STUK. Hoe algemeen bekend , nu , de benaaming
^rieiman-zy, die mcH io 'tFianfch en Neerduitfch over-

genomen heeft ; derzelver oirfprong is en blyfc

zeer dui.ter. Hoe zeer deeze kleine en gewoo*

nc Pimpernel naar de grooteof het Sorbenkruid,

gelyke; de Vrugtmaaking verfchilt zeer. De

groote, naame!yk,mettv^eeflagtige Bloempjes^

en vier Meeldraadjes, behoort tot de Viermanni'

ge Kruiden, daar deeze Kleine, volgens H al-

ler, ^riederley; Mannelyke , Vrouwelyke eo

Tweeflagtige Bloempjes heeft , loopende hec

getal der Meeldraadjes tot vyfng; en tweeSiy-

len , met een Pluimigen Stempel. De Bloemp-

jes zyo , zo wel in de Kleine als in de Groote

Pimpernel, tot Eyronde Hoofdjes vergaard, en

Hall ER heeftze beiden , in navolging van

ï O ü R N E F O R ï , tot één Geflagt betrok-

ken (*>

Deeze , welke zyn Ed. Polyjlemon , dat is

Veelmannig , bynocmt , groeit ter hoogte van

een half of geheele EIlc. De Eladen zyn, ge-

lyk in het Sorbenkruid , van agt Vinnen weder-

zyd^, taamelyk diep Tandswyze gefchaard; de

jonge Bloemt n groen , de ouden paarfch. Io

eene zelfde Aair k^mcn Bloempjes van gezegde

verfchillende Sexen voor. Het Loof is ruig ot

glad, welriekende ofgeheel Reukeloos. fle*

() mv. mh,at, Tom. J. p. 311,



M O N O i it 1 1. »77

Het is van eene famcntrekkende hoedanigheid , IV.

gelyk de groote Pimpernel of vSorben kruid , voor-
^^XIII**

gemeld. In de Voorjaars Aftrc kzels met VVyn Hooi^d-*

is het een voornaam Ingrec'ient , dat dezelvenSTuK.

een aangenaaraen Smaak jgf eft (*) Ge ï;eenlyk y^.^*'^^"*

wordt het als een Toekruid over de Slaa ge-

bruikt , om dc zelfde reden. Dat het inzonder-

heid dient, om overvloed van fjooy te maa-

ken en daar toe in Engeland zeer menigvuldig

gezaaid worde (f), is my wat duifter :terwyl de

groote Pimpernel zelfs het Vee niet rmaaktQ).

De Wortel heeft dergelyke fcherpheid, als die

van 't Bertram • Kruid , en doet
, gekaauwd

zynJe , kwylen : ja maakt , door oplegging,

Blaaren in de Huid(+-). Men vindt*er fomtyds

kleine Korreltjes aan , die naar het Poolfche Grein

gelyken, gcevende een roode Kleur ('§j.

(a) Firn.

(t) Princeps ufus eft ad Fwni abiinc

Ruu, I. p KAV zegt, a« men

en in Weiden , inzonderheid die een 1

ben, zcet veel vindc. Hifi. Plant. ]

van zc!f groeit , behoeft men niet t<
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IV, (%) PimDernel die ongedoornd is > met rond&

^XXIL ' gefirekte Stengen.

iTüK. Deeze, naar de Agritnonie gelykende, heeft

II. haare Groeiplaats te Montpellier , zegt L i n-

k^h^ZT. N-flEüs; dat zonderling is, tcrwyl GouANze
Bafterde. ajcjaar uitheemfch aanmerkt. Deez' geeft 'er,

ÏD 't Franfclj , den naam aan van Welriekende

of Muskus - Pimpernel , als in aangenaamheid

van Reuk de gewoone overtreffende. Lin»

THJEJji denkt , oF zy ook uit dezelve en de

Agrimonie mogt voortgeteeld zyn , waar vands

bynaam.

III. (?) Pimpernel met Takkige Doornen.

^Gedoom- Van deezc , die fommigen willen het Pote-'

rion van D i oscoaioEs te zyn , is de Ge-

flagtnaam afkomftig. R a it w o l f nam hetzeN

ve aan den voet van den Berg Libanon waar

;

doch het groeit ook op Kandia en Lob EL

hadt het uit de Zuidelykc dccien van Pie-

(3) Pettriam Spinis Ramofis. H, Clif, 44». R. Lu^»^.
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jrcnt bekomer, daar het irooglyk in de Tuinen JV.

gekweekt zalzyn, geiykelders in Europa. Clü
^xxili*

siüs hielde het voor de echte Stebe d'^i Oü -iu.-pd-*

den, njet welken naam vcrlcheide Kriiidtn be «tük.

ftempeld worden ,

,f°h'»*'

Uk een langtD dikken Wortel breidt het zy-

re Stengel jcs uit, met Takjes, hoekig, krom,
door ïTialkander, Ibmmigen naakt, at deren ge-

bladerd , met gevinde bladfteelen , de V inblaad-

jes Wigvormig j aan 't end breed en dri putuig,

anders veel gelykcnde naar die der Piraperneüe.

Hier verioonen zig de Zaadhuisjes volmaakt

Ec'/ie-achtig. Verfeheide Takjes ioopen fpks

roomachtig uit. De binnen -Bast is rood, de

buiten -Bast op vecle plaatfen gefcheurü , Afch^

graauw. Het wordt, zegt Lobel , Nourade

genoemd , raar het Griekfch , als voor de Ze-

nuwen (iienftig.

Hier op volgen , in het Stehel der Sexen ,

de Eiken-, WalnooUn , Beuke - , Hazelaar-

Pynappel- , Cypres en andere Booraen , die reeds

befchreeven zyn ; des ik thans overgaa tot de

Behoorerde tot de Enkelbloederigen , dat is

die de Meeldraadjes in één voetftuk famenge-

voegd

(*) zie 'net Geflsgt deezes naams Jn myn II. D. VI.

Stuk, bladz. is:, cn verfckeiriene in dit van de Santo-

ile, hier voer ,
gelyk de Salmantifche , in Spanje dus ge-

heten wordende, bladz. 40.

S 4
II. DIIL. zi, sniK.
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IV» voegd hebben , onder de Eenbuizige Planteo,

'^XIIL
Gcflagtnaam , met veel reden, ter eera

Hoofr> ' ftrekt van den zo menigmaal aangehaalden En-

»TuK. gclfchman P l d k e w e t , doör wien de groot-

krnd^'^e.
menigte van uitlxemfche Planten , tot by

de zesduizend , m befchryving en Afbeelding

is jeehragt.

Geen Kelk, vier Bloemblaadjes, in de Mao-

Eclyke Bloemen agc Meeldraadjes en vier ge-

baarde Honigbakjes ; in de Vrouwelyken eea

zeer lange Styl, met een Schildvormigen vier-

kwabbigen Stempel , en een Zaadhuisje , dat als

uit vier Besfen beftaar.

I. Dus komen de Kenmerken van dit Geflagt

^^'^ eenigfte Soort (i) , reeds Plo.
Windende, k E N E T i A door P L ü M J e R getytcld , een

klimmend Gewas is , dat die Parer in de West-

indien waarnam. Het hepft Hartvormige Zaag^

tandige, fpitfc Bladen, mee flappe Steelen,en

draagt Trosfen , die uit veeJe Mannclyke Bloe-

men boven, cn weinige Vrouwelyken beneden,

famcDgelteld zyn. 't icbynt overeen te komea

met dat Kruid , welk R u w p h i u s , onder de

Oostindifche Planten , voorflelr. Men noemt

het aldaar, zegt hy, Sajor Maccqu, zy»de het

Loof een zeer aangenaam en lekker Mues:docti

de Vrugtcn, hoewel ook uit vier Huisjes, Sters-

wy-

(I) Plukenetia. Syj2 Nat Xtl. Gen. io?o. re^- X'H. p-

71P Plukeneti» fcandeou tiedfxx fo'hs fctrat-i &c PtüM.

Gw. ^7- Ic. iif. rj,r vo^u'iil * 2ic KVM?H. Jmt, l- J^'

J>4- T. 79* f. 2. BüRM. Ind. p. 2»i.
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wyze geplaatst , beftaande , die gefpitsc zyn , IV.

verlchilljai zeer van- de Vrugteo , door P l u-

MI ER afgebeeld, welke meer naar die van de hoofd^T
Oostindifche Kers gelyken. Dus zwecTien dee- stuk,

ze Wcstindifche ook iets naar die van de Suri ,
^^"«^

naamfche Paarldraagcnde Plant by Pluke-
KET (*) i daar die van *t Klimmend Moes hy
R u M p H 1 ü s Ht meisbreedte van verfchilien»

Met een kort woord zal ik hier nog gewag wit?e

maaken van den Witten Meesboom by dien Au-

,

theur, welke op de Molukfe Eilanden doorgaans

de hoogte van een Appelboom en ook wel die

van een Ockernooten - Boom bereikt , doch 20

men wil nooit Bloem of Vrugt draagt. De jon-

ge Bladen daar van leveren een lekker Moes ^

zo voor dc Indiaanen als voor de Europeaanen

uit. De volwasfen Bladen yyven geel groen

en deeze zyn wel een Voet lang , een half Voet

breed , van eece Lancetvormig ovaale figuur (f).

Hy wordt van Takken gepoot, als de Wilgen

in ons land. Een Wilde Witte Moesboom (4.},

verrchik niet alleen , doordien zyn Loof bitter

is, maar ook, doordien dezelve B'oemen geeft

en Vrugcen, welke als kleine Kootjes zyn,

Dee-

(•) Eronyraus Marg^rtifera. Pht. T. V6. f. 4: doch

<t> Oius album f. Sajot poeti. «.UMPH. Amk, I. p.

ii) Olus albii^n Inlulare. Rumph. Amb. I. p. 15(3. T. -J»
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IV. Deeze groeit alleenlyk op kleine verlaatene Ei-

^XXIH*
om ftreeks^eq wordt eenontzaglyk

Hoobi;-' gicote Boom , wiens Stam dikwils twee Man-

»Tü«i Een niec kunnen omvademen. Dit byzonders

*rSrJ. ^^^^^ > deeze Stammen fonjtyds door

uitkankering [)ol werden, en dan in de Regen-

tyd zo veel Water verzamelen, C't welk 'er, als

in een natuurlyke Regenbak , goed t n drink-

baar blyft,) uat het voor de genen ,die op dee-

ze Eil.indjes in het drorge Saizo< n komen en

daar cenigen lyd \ericev n, lot een aa-^nierkc-

lyk Onderhoud ftr- kr. Zo he ft de miide Na-

tuur voor de behoef* ens van het Mcnfchdoni en

ook van Dieren , in fommige deelen des Aard-

bodems zorg gedragen.

Naar een Aucheur, door zync algemeene be-

fchryving der Planten, te Lyons m Vrankryk

reeds byna twee Eeuwen gelecden aan 't licht

gekomen, is dit Geflagt benoemd, 't welk zeer

byzondere Kenmerken heeft , als volgt.

De Mannelyke Bloemen hebben een gemeen

Omwindzel , dat vierbladig is , inwaards raS

twee driedeelige Bladen , waar in een ticnbloe-

mig Kroontje, met een twcebladig Omwind-

zeltje en mc-nigvulJige Kafjes ; de eigen Kelk

van ieder BJ< em vyfbladi^r, zonder Bloemkrans,

met vfcle fömengcgrceide Meeldraadjes. Dc

Viouwelytc Bloempjes, drie in getal, hebben

een drkbladig Omwindzel, den eigen Kelk vaö
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elf Blaadjes, en geen Bloemkrans; een Draad- IV.

achtigen Styi en een Vrugc van drie Zaadhuisjes,
x'x?!^*

Hier van is ook maar ééne Soort bekend (i^, „ .uro-

welke de Heer Iacq^utn, op 't Eiland Sc.8"^o-<'

Domingo in de WeMindiën, bevondc een ge-
^^J;^^^,

heel ruig , niet Mt-lkgeevend Gewas te zyn , oi^/w»-

dat ract zyne Ranken, gvlyk de Hoppe, de^^Kii^,

Boon.en b i. lom tot twaalf Vt^eten hcogie. De"^»'*^»

Bladen haut het laüg gefteeld , Hartvormig

,

driekwabbig, in wier Oxelen lange Bloemftee-

Ten met twee Blikjes als Bliden , tusfchcn wel-

ken de Bloesfem ve-holen zit. De Mannely-

ke Bloempjes , klein en groen , met geele

Meelknopjes , waren , in haar eigen Omwind-

zei, op een dikken Steel geplaatst, aan welks

voet de drie Vrouwelyken zig bevonden, ia

brandend ftekelige Kelken , te famen ook in

haar omwindzel , als boven is gezegd.

Ac&LYPHA, Netelkruid.

Dit Geflagt bevat eenige uitheemfche Krui-

den , die naar de Brandenetels gelyken , doch

in de Bloem- en Vrugtm.aaking , welke meest

Aairsvvyze valt, verfchincn. 2y hebben, zo

wel

(!) DaJechampia. Sjft. Nat. XIL Gen. losi. ^eg. ZllU

f. 7>o. Mant. 496. H. Cliff, 4t5. lACQ.^«.fr. Hi/l. zfi.

A..r, 't9. T. ici. Cc;nvolv-u!o«Tiihymi!ui. BOEBH. Lugdi.

II. DlU.« XI. StuS.
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IV' wel als die, geen Bloemkrans noch Bloemblaad-

XXITiV »
Manoelyken een drie- of vierbla-

Hoofd- dipen Kelk en van agttot zestien Meeldraadjes;
«TüK. de VrouweUken een drieblaiigen Kelk en drie

h^de%, Stylen. De Vru,>t beflaat uit drie Huisjes, ieder

één enixel Zaad inhcu lende.

'c Getal der Soorten , welken Linn^eus
daar van opgeeft, is vier, als volgt.

M^aly ha
Nctelkuiid met de Frouwelyke Omwind-

VirimL' zeis Hartvormig ingejneeden ; de Bladen
Yirgmikh. ^yrond , LancutvoTmig ^ langer dan het

Stedtje,

n. Ca) JNete'kruid met hyzondere Aairen ; de FroU'

^llmli' velyken Hartvormige gekartelde Ommnd'
iiaafcn. < zeh hebbende \ de Mannelyken naakt \ de

Bladen Lancetvormig Eyrond.

Deeze Planten , waar van de eerfte in de West-

indiën en Noord -Amerika, als ook op Geylon,

de andere allecnlyk in de Westindiën is gevon-

den , hebben het uiterlyk aanzien van Bingel-

kruid. In de eer(te, die men in de Europifche

Tui.

Xn.^Gen. To|2. reg, XIIl. p. 721. H. Up:. 290. ^Fl. ^>yl.

cos hcmaph:oditica. Flvk. T. 99. C 4. UüUM. FJ, lU. p.

(») jfiolypba Spicis focmmeis Involucris &c. Am. Atd.

V. p. 41*. Acalypha humilior , FoJ, Cord. cienatü J^^,

aOWM. J^, 34«. T. 3«, f. I.



M O « O 1 K 1 aSjr

Tuinen heeft, en welke , uit gevallen Zaad, zig IV;

als een Ookruid geweldig voortteelt, is dit by- ^xx"r*
zoDderc, dat de Aairen der Mannelyke BIocvioofdI

men uit zekere Vingerhoedjes voortkomen , wel- -tuk.

ken eenige Vrouwelyke Bloempjes en Vrugtbe

ginzels bevatten. Naar het Virginifche gel ykt

dat van Jamaika , maar is hooger en heeft de

Mannelyke en Vrouwdyke Bloemen in byzon-

dere Aairen , welke laatflen aldaar over de ge-

heele langte in zogenaamde Bliicjes gevat zyn,

Cs) Nctelkruid met de Vrouwelyke Omwind- iir.

zeh Hartvormig eenigermaate gekanel l , ^^^S/^
de Bladen Eyrmd, korter dan liet Steeltje

M'^^"^'

Beeze Soort , die ook in de beide Indiöa

groeit, was , nu omtrent een Eeuw geleeden ,

uit Zaad in de Leidfe Akademie-Tuin geteeld,

20 de beroemde H e r m a n n u s verhaak. Hy
noemtze Driegreinig Ceylonfch Bingelkruid met

Vingirhoedjes ^ by de Ceyloneezen Kupamenija^

dat is Drekminner, genaamd, om dac hetgaam

op Mesthoopen groeit. De Stengetjes waren

ongevaar een Voet hoog, met EyronchchLige

U. Wh. XI. $TVS,
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Bladen aan lange Steeleo , uit wier Oxelen Draad-

jes kwamen van een Vinger lang, overhoeks

bezet met Kruidige Vingerhoedjes 3 de Vrouwe-

lyke Blommetjes bevattende , terwyl de Man-

nelyken zig boven aan het Draadje of Aairtje

bevonden. Het was , gelyk de voorigen , een

Jaarlykfch Kruidje* Ik heb dergelyke Plantjes

daar van , gedroogd , uit Java bekomen, van

een half Voet hoog. Dat gene, 't welk naar

hetzelve geleek, op Jamaika groeijende ioZand*

velden , telt Sloajsê onder de Doove Ne-

telen.

IV. (a) Netelkruid met de Vrmwelyke Omwind'

7£ls efenrandig , de Bladen Jlomp Lan-

cetvormig.

Deeze,uit Zuid -Amerika afkomflig, fchynt

de Ricinoides met Karfteogen- Bladen, van Pa-

ter P L üM I E R , te zyn. Nader vind ik ze ciet

omfchreeven.

Arabifche. In Arabie kwamen den Heer Forskaohl
vyf Soorten van dit Geflapt voor. Twee der-

zclven, genaamd Afvallige en Geaairde^ leet

kleine Kruidjes zynde , had en veel overeen-

komst met het Virginifche Netelkruid. Een,

dat hy Overig noemt, om dat de Mannelyke

Aai-

IV.

XXIIL
HooFi-

obtnfis. Kicinoides
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Aiiren aan 't end een Vrouwelyk gedeeld IV:

Bloempje hadden , zou , zegt hy , indien hei
^xxlïl.'

Bhkjes had , die misfchien afgevallen waren , Hoofd.

io Kcnm rk met h.-t Indifchs , voorgemeld ,'tuk.

ftrooken. Dit komt my echter geheel an'iers

voor : want de Aairen , zodanig zynde , ais hy

die befchryfc , verfchilde het grootelyb daar

van. Ken Kamhaairig
, dusgenaamd, om dat

de Vrouwc'yke Omwindze?s met Draad'jchtige

Haairtjes gezoomd waren , op de Gebergten van

Gelukkig Arabie tusfchen 't Koorn groeijende ,

was een Jaarlyks Kruid van een Elle hoog. De
anderen wiren alle , door hem , in de Valey

Surdud gevondtn , alwaar ook een Heejlerig

Netelkruid voorkwam, drie Ellen hoog, 't welk

de Mannelyke Bloemen in byzondere Aairen,

de Vrouwelyken in een Huikachtig OmwindzeU
tje zittende , hadt. Dus geleek hetzelve veel

naar bet Jamaikafche , voorgemeld. Met ds
Bladen van dit laatfle , in Water geweekt ,

werden de Kinderen gewasfchen , die met ze-

kere Poistjes in de Huid bezet waren (*).

Het blykt dat de veranderingen van d:c Ge- watln^i-

flagt vry groot zyn. Immers den Heer Jac-^'^'^^

<iü I N kwamen , ia de W estindiën , nog drie

verfchillende Soorteo van hetzelve voor. De
eene , die hy Karthageenfche noemt (f) , hadt

de

() F;*r. jE^ypt. Arob. p. ifir.

(t> Acalyplia Caithagineafis, }KC^ Amer. Hij. p. ilj.
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IV. de V'rouwelykeOmwiQdzels byoa Hartvormfg^

XXIIli gs"^^"^ » ^^6C middelde Tandje zeer lang;

Hoofd* eo aan *c end der Takken zacen de Vrouwely-
ITUK, Aairen,de Manntlyken op zyde, in de 0-

èro^Zr'se.
der B adea. E-ne Ruige () hidt de

Vrouwelyke Ooiwindzels getaod en zeer ruig,

de Bladen fpics Eyrond , langer dan de Blad-

fteel. Hier zaten de Vrouwelyke Aairen op

andere Takjes dan de Mannelyken. De^ze

beiden groeiden in digt Kreupelbofch en Heg-

gen OïTiftrceks Kartiiagena. De eerde was een

opftaande Heefter van zeven Voe:en hoogte,

de andere een Rankgewas > dik wils vytoen

Voeten opklimmende. Eeo derde Soort, ook

Heefterig , werdt van zyn Ed. Corenfis > mis-

fchien naar Coro, de Hoofdftad va^i Venezue-

la, alwaar zy overvloedigsc groeide, i!cby-

naamd (\). Deeze hadc de Vrouwelyke Om-

windzels driebladig. Hier zaten ook de Vrou-

welyke Bloempjes, dat zonjerIin<< is. Tros-

wyze aan 'c end der Takjes, cerwyl de Man-

nelyke Aairen in de Oxels der Bladen voort-

kwamen ; verfcbillende in deeze opzigtcn dus

aanmerkelyk van de Soorten, welken Linnjeus

opgegeven hadt,

^Ortstlndi- Zodanigen vondt ook de vermairde Hoog-

leeraar N. L. B u r m a n n u s , onder de Oost-

indiicne Planten. Zyn Ed. heeft daar van

twee

(•) Acalypha Villofa. Ihid. p. aS4. T. Ij,. f. 6U
ft) Acalypha CoieaOs. Ibid, p. ij4. T. itfr.
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ewee nieuwe Soorten bepaald , waar van hyaan IV»

de eene den bynaam geeft van Stekelige, aan de
^^^l^*

anderen dien van Aairbloemige (*). Tot defjoopo-*

eerfte betrekt zyn Ed. de Kattenflaart van «tuk.

RuMPHius Cf), hoewel hy aanmerkt, dat^^^'J"'

in alie de monfters daar van , uit Java gezon-

den , de Aairen opdaande waren en niet han-

gende , gclyk die Autheur dezelven voprfteltw

RuMPHiüs meldt, dat de Aairen eerst neer-

hangen en vervolgens , dikker wordende , over-

end gaan ftaan> wanneer zy dc Zaadkorreltjes

bevatten , in de roode Wilde Katteftaart. Dit

billykt eenigermaatc het vrrfchil , dat zig in de

afgebeelde Aairen openbaart. Liwn^eus be-

trekt het Stekelige Netelkruid , voorgemeld ,

als tweehuizig zynde , tot een Geflagt, welk

hy Caturus tytelt. Dit komt zo oneigen niet

voor, dewyl R ümph i us getuigt, dit de Aai-

ren wel Korreltjes , maar geen Zaad voortbren-

gen in de Tarpme Katteftaart. Doör den Heer

Pryon was üie Soort aan deti ifccr Bvr-
MANKUs overgezonden, onder den naam van

Boomachtige Amaranth , by dc Javaanen Tam-

lang genaamd ; mee aanrekening, dat de Bloe-

men een voornaam Middel zyn in de Loop en

alle Kwaaien , die uit een flapheid der Vaten

in 't Menfchclyk Lighaam ontftaan ; gelyk RuM-
PHIÜS

f*) Acalypha hispida & Spiciflora. BORM. Ft- tni, p.2*i.

Ta'>. 6x. f. I, 1.

(t) Cauda Felis. Rumph. Amb. Ui jJ. «a. T. js*

X
U. DSXI.^ ZI« SVOK.
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n^- p H I ü s verhaald h ?dt , dat men ze , in O ^«tin-

^XXII-
^'^ ^'^^ Wortel, tegen 't Bloedfpu.

Hoofd- wen gebruikte,

STUK. Het Aairbloemige Netellcruid , met afgebro»

imdtriit.
^^"^ geaairde Bloemen , en Hyrondc aan 't end

uitgeknaagde getande Bladen, van gezegden Hoog-

leeraar , ook door zyn Ed. afgebeeld , was door

den vermaarden P l o k e n k t , volgens de aan»

haillDg, voorgefteld onder den naam van Klein

Oostindifch Wolf<«melk met Bladen van Doi'

zendgrein, Collar-pawly der MaUbaaren- Als

Verfcheidenhedcn betrekt zyn Ed. daar toe, de

Opgeregte Struikige Acalypha , met Eyrond ge-

fpuite Bladen en eenvormige Oxel Aairen , van

BaowNE op Jamaika waargenomen (*),ende

Oylonfche brandende Rïcinocarpos , van den ou-

den BüRMANNbS afgebeeld ( Hier geeft de-

zelve Bladen van Bingelkrui 1 aan en zcgcdac

zy Aairen uit dc Oxels vooribrenj;t , onder mcC

Vrouwelyke , boven met Mannelyke Bloemen.

H-t Loof was b-andende
, gelyk onze Netels.

Manr de jonge Hcc- brengt ook daar t'huis, <^

Wilde mne Kattefiaart va'i Rümphiüs
dat een Heefter is , gelyk de Roode , van groot-

te als een Hazelaar , met Bladen veel naar die

der

(*) Acalypha er8d>3 Virgultofa &c. BRoWN. Jam. 34«-
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der Moerbezieboomen gelykende , doch van IV;

wier branden niets gemeld wordt : ook hadt
^XHI**

dezelve lange neerhangende Katten , die zig Hoofd-'

geenszins afgebroken vertoonen : zo dat dic*TUK.

wat veel verfchilcï een klein Wolfsmelkachtig^^^^^f*

Brandenetelig Kruidje , en zulk een Boomach-

tige Heefter ! Maar zyn Ed. hadt *er deeze>

zegt hy, als Verlcheidenheden bygevoegd, om
dat de Aairen in de gezondene monfters over-

eenkwamen, verfcbillende dezelven door veel

grootere en niet zo diep getande Bladen»

Uit Japan heb ik twee gedroogde Planten ont- Japaniche.

vangen , die in zeker opzigt veel gelyken naar'''/^^^''^il"

de gedagte Soorten, en op wier Bladen zoda-

nige witte Pyltjes voorkomen als op die der

Erandenetelen. De Bladen hebben zy gepaard,

of tegenover elkander cn vry lang gedeeld,
uit wier Oxels telkens een lange Bloem -Aair

fpruit, die weezcnlyk afgebroken is, of beftaat

uit afgezonderde Blocfem - Tropjes , welke als

door elkander verwarde Meeldraadjes zig ver-

toonen. Hoe zonderling de Bladen ïngefnee-

den en getand zyn , ziet men uit de Afbeel-

dÏDg van eco gedeelte van den grootften Tak,
(in Fig. 2. op Plaat LXXII ,) aan welken

de onderlten wel drie Duim breed zyn en

meer dan vier Duimen lang. De Kleur is van

boven zwart- , van onderen rosachtig , zo wel

als die van den Tak, waar van het kleinere

Exemplaar door de groenheid cn kleinte der

Bladen en Aairen byna alleen verlcliüc, Moog-

.
Ta lyk
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IV. lyk zou dit Gewas ook behooren kunnen tot het

^XXnï* Geflagt van Caturus , dat ik onder de Heellers

Hoofd- heb geplaatst {*).

«TUK. De volgende Geflagtpn van deezen Rang , als

fffr^"'""
Croton , Cupania , Jatropha , Ricinus ,

Stercu-

Ua, H'ppomane f Sti.lingia , Gnetum, Hura y

reeds beibhreeven hebbende , gaa ik tot dien

der Samenteelige , onder de Eenhuizige Plan-

ten , over ; welke my rog gehtel te btfcbry-

ven (laat. Het eerst daarin voorkomende Ge-

flagt heet

Trichosanthe?. Haairblocin.

Hetzelve hcefc ^ in een vyfcandige Kelk, een

vyfdeelige Bloem, die op de kant gehaaird is;

in de Mannclyke Bloemen drie Meeldraadjes;

in de Vrouwelyken een driedc^lige Styl : zyndc

de Vrugt een langwerpige Appel.

Nat. XII. Gen. 1089. Xill p. 7ii. H. CUff. -

Lugdh, 2(Sa. Anguina Sincnfis &c. MfLL. Gen. 11

Mi LU. Dia. T. SI. Cucurbua SinenOi Frucèu lat
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Ivks , in de Akademie - Tuinen zaait» De lange IV;

kalabasachtige Vrugt , welke fomtyds Slaags- ^xxm
wyze omgedraaid is , geefc 'er den bynaam aan. f3oi>FD-

TiLUüs noemtze Chineefche Kalabas met 'tus.

een lange bonte Adderachiige Vrugt , dc Bloem

wit hebbende cn verüerd met efcnc Franje van

zeer fyne Haairtjes. Michelïüs ziegt ^ dac

de Chireczen dezelve gclyk anderen Kalabas-

fen, co^ joni]; zynde, eeconcn 'er den naamvau
Patola aan geeven. Hy geeft een fraaije Af-

beelding van de Bloem cn van het Loof , 't

Ww-Ik veel naar dat der andere Kalabasfeo ge-

lykt. Eerst is de Vrugt wit en groen , doch

ryp wordende geheel rood.

(2;^ Haairbloem met Eyronde fpiife P^rugUn }U

en Hartvormige langwerpige drieiibbigeTht'sN^rX

getande Bladen,
{tJbiadlg,

(3^ Haairbloem met Eironde fpitfe yrugten qJ^I'^-,

en Hartvormige gehoekte Bladen,
Komkom

(4) Haairbloem met Tolachtig Eyronde f^rug-"^"l^\

De twee ecrften vallen in Oost- , de laatfte
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IV, ia Westindie. 'c Zynmede Kalabasachtige PJan-

^^jjj^'ten,. wat het Gewas aangaat, wordende de

Hoofd ^ twccde , die Komkommerig is , vao od« Volk

,

«TUK. aan de Kust van Malabar , Kalpert geheten,

t«iT"*'
Vrugt van deeze is langwerpig Eyroodjge-

lyk van dc ocrfte en uit deo gedea roodachtig.

De laatile , die op St. Domiogo door Pater

Plumier is waargenomen, heeft ook de

Bloemblaadjes op de kanten als met Franje

gehaaird : de Bladen zyn byna als die van den

Balfem- Appel iugcfceeden , ruuw, met vecle

Afchgraauwe Vlakjes cn Siippcn getekend. De

Vrugten gelykcn naar Peercn, van vierof vyf

Duimen langte, van buiten glad, groenachtig,

geftreept. Het Vleefch dcrzelven is wit en

zeer bitter, met veele fmaüe bruine Zaadcn.

Het Geftippeld Haairblocm , twcehuizi;: zyn-

de , wordt vervolgens in 't Geflagt van FeuilUa

befchreeven.

MoMOROicA. Springvrugt.

In dit Geflagt hebben deManndyke en Vrou-

'wclyke Bloemen den Kelk vyfciech'g, zo wel

als de Bloem in de laatüeo , doch die is zes>

deelig in de Mannelyken , welke met drie

Meeldraadjes voorzien zyn. De Styl is in drie-

en gedeeld cn de Vrugt een Appeltje, dat Veer»

Icragtig open fpriogt.

Deagt volgende boortcn, meest uitheemfche,

zyn 'er in begrccpen , naamelyk

0)
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(l) Sprinj^vr; gt met hoekige geknobbelde Jp'

peltjes en gladdt uitgebreid Handpalmige

Bladen*
XXIIi.

(O Springvrugt met hoekige geknobbelde Ap-
peltjei en overlangs Handpalmige Bladen, ^-«^ordjcn

Gemecnlyk geeft men den naam van Bal-

fem - Jppel aan dit Kruid , wegens een Balfamie- charamu.

ke hoedanigheid , die daar in piaats zou heb.

ben. De Vrugtcn , als langwerpige Appel-

tjes , Oranjekleurig of geelachtig hoogrood

,

werden in Olie gezet en dit leverde een V\'ond-

balfcm uit. Hierom wcrdt het Mannetjes BaU
famina genoemd , tot onderfeheiding van dc

VVyfjes- of gewcone Balfamina der liioen.ifteD,

die echter byna niets , dan het wegfpringen van

bet Zaad, daar medelovercenkomdig heeft

De Franfchc naam is,mooglykdcswcgcn, rotn-

(i) MomcriU* Pomli ang. niberculatis , F«l. glabtis pa-

7aj. 4Jï'^^/>'- ^9^- ''^*««'*' GOUAN

DOD. Pfn,'>t. SFB.'//a«. U. T- 3
f". I

.

J\iL palmati». //. Cliff^^iL FL Ztyl. Jst. K^Lm^dk^
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IV. me de Merveille, de Italiaanfche Garanza,Daar

^XXm Latyofchen Charantia^ die *er, wegens de.

Hoofd
' fraaiheid, ook aan gegeven wordt.

STUK. De eerllie Soort is meer dan twee Eeuwen

ttefi'f""
^^^^"^ geweest en uit Ooscindie afkomllig, zo.

* ' wel als de tweede , die weinig daar van ver-

fchilt. L I N 1^ üs merkt aan , dat het Hart-

vormig , de Steng omvattend Omwindzel , ia

deeze cffenrandig , in de gewoone getand zy.

My komt daar van niets voor in de Afbeeldin-

gen (*;. VVeïnmann geeft 'er, op ééne

Plaat , twee van die zeer fraay zyn , en het

verfchiV byna voorftellen, dat S e b a aanmerkte

tmfchen de Amerikaanfche en OostindifcbcBa!-

femappels plaats te hebHen. De laatfte zyn lang-

werpiger en meer geknobbeld , byna Komkom-

merachtig, gclyk uit de Afbeelding van CoM-
MELYN blykt, die het Gewas vertoont, dat,

nu negentig Jaaren geleeden , hier in de Hortus

Medicus rype Vrugten hadt voortgebrngt.

Pl.txxiii. 't is een Ra! k::chdg klinipjend Kruid, dat in

^' Oostindie gebruikt wordt tot bekleeding vai

Prieelen met groen Loof. Het moet jaarlyks uit

Zaad geteeld worden , 't welk veel gcly kt naar dat

der Kauwoerden , zynde plat , hoekig , bruin

met zekere tekening. Dit Kruid is met Klaau-

wieren voorzien en heeft de Bladen , als gemeld

(*) GoVAN zegt» dut 'er in 't midden van de Blocmllee'

ICQ een Harrvormig ongefteeld Blikje is , dezclven omrattcn-

de ; doch cUc laakc de Steng nier.
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is ,
Handpalmswyze , doch breeder in de eer- IV.

Ite, langer in de tweede Soort. Een Wilde
Oostindifchc, met roade geele Appeltjes , wel- t^ooFD.'

ke men ook hier in de Hortus gehad heeft, 'Tuk.

hadc de Bladen minder ingefneeden. Het ^ys^""''-^^'

Ecvensgaande, in Fig, i , op Plaat LXXIII,
heb ik onder den naam Papari van Java ont-

vangen. Het fchynt my van de gemelde Indi-

fche zo wel als van het gewoone Halfem - Appel

Kruid , te verfchillen. Het Hartvormig Omwind-

zel der Bloemfteeltjes is bier zeer blykbaar.

Men maakt, in Indie, veel gebruik van het

Loof des Balfemappels , dat bitter is , dienende

om een Suikerbier te bereiden , 't welk de ge-

woone Drank is onder het Gemeen. Ook wor-

den de onrypc Vrugten in Melk van Kokosnoo-

ten gekookt, en decze Kost acht men zeer ge-

zond. Ryp zynde , is het Merg zoet met eeni-

ge bitttrheid en levert den gezegden VVond-

C3) Springvrugt met hoekige geknibbelde Ap- ^a.

peltjes , die met een afvallende tip g^^^^'

zeld zyn ; en gekwabde Bladen. ' Gcdek.

Geheel verfchillende is deeze Amerikaanfche,

doordien de Vrugt aanrypende groen blyft , eo

dan een afvallend Dekzeltje heeft, zynde van

T5
11. DEEt. XI» STOK,
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IV. binuen drooo; en gevuld met Netswyze Veze*

^XXal'
^"^^^'^^^ zwi^rcachcige plaice Zaaien

Hü«**D ' zyo vervat.

)V. (4) Sprin2;vrugt met langwerpige Appeltjes ^

^«^ordicA die gekettingde Sleuven hebben en ingefnee*

_
EgyptV dsn Bladen*

Een Soort van Wilde Komkommer?, jo E-

gvpte bekend en aldaar onder den naam van

Chaté tot Spyze gebruik^lyk , Lufa genaamd

b> de Arabieren , maakt decze uit. ^a het weg.

Deernen van den buitenften Hast , die dun is en

geelachtig , kwam een verwonderlyk Netwerk

van witachtige Vezelrn daar in te voorfchyn,

»t welk V . s L I NG I ü8 'er deo naam van Net-

veevigen Egyptifclien Komkommer aan deedt gee-

ven. Mooglyk worden hier door die Slcuvea

gemaakt, waar van de Ridder fpreckf, of Rib*

ben met haare tusfchen- Ribbetjes, zo zigtbaar

in de Vrugt der Petola , door R u m p h i us af-

gebeeld, die men Petola Panjang noemt, naar

een Zyden Kleedje, 'c welk als Borduurwerk

is gemarmerd, fiet Zaad is witachtig en do

Klaauwieren zyn aan de tippen Krooctjeswyzf

getakt , zegt L i n n i£ n «.

(5)

(4) McoordicA Pomis oblongis , Suldi Catemilstls , Folii»

ïndfis. n Ciff 451. Ups. 293. F: Z'^l iSi. R- /«l***

gyprius leticulatns f, Luffa Arsbun». Vesl. in Alpiv. Csf-

38. r. it7. MOBIS. I, S. 7. T. 7 f. i , Petola. ROMfB.
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(5) SpriDgvrugt met Rolronde zeer lange Ap- IV.

pelen.
^^^Xnl;

Dc«e , die op Ceylon en in China vale, heeft

de Steng vyfhoekig ; de Bladen, als der Kom- y,

kommeren, met fpitfe hoeken, aan ^cn voet^^.«^^'Jj*

Zaagtandig : de Appels een Voet lang , eeniger-Rohondel

maate ruig. Rolrond, met zwarte Zaaden,

(6) Sprirgvrugt met Eyronde gedoomde
4P-^.lJf;^^^

pels en drievoudige getande Bladen. DrleMa-'

(7) Springvrugt met gejireepte Appels enVoet. ^vii.

achtige Zaagtandige Bladen. vUtbidi''

dige.

Van deeze is de eerfte , in Oostindie groei-

jenJe, de langwerpige Poppya of Sajor Poppy

der indiaanen, anders ook Vleermuizen - Moes

genaamd , om dat de Bladen , die men tot

Moes gebruikt , naar derzelver Wieken ge-

lyken. De Vrugt wordt van de Slangen gege-

ten. De andere, in Peru Caigua genoemd wor-

dende , is , volgens Pater FEoitLéE, een

Rankgewas dat de hoogde Boomen rot aan den

top beklimt, en, behalve verdeelde Klaauwie-

(s) Momtrdua Fomia CyUndricis longisfimis. Pepo I

Parad. App. n. Raj. Suj>pl.

f6) Momoriica Pomis Ovatis muricatis, Fol. ternaüi d

tatii. Foppja fylvcftrls. Rumph. Amb. V. p. 4H. T. j

f. 1.

f7; MomoTÜca Pomis ft.iatii , Folüs Pedatis fertatU. jM(

II. DlEL, XI. STOK,
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IV. ren. Bladen heefc, welke zeer aartig, byna als

^XXIll
Wonderboom, in zevenen gefnee-

Hoofd
'

t^en en by den Steel nog gekwabd zyn. Sceel-

STUK tj^s, uit de Oxels voortkomende, draagen ver.

s^mtn- fcheide Mannelyke Bloemen en aan den voec

van 't Steekje koint een Vrouwelyke met een

Vrugtbcginzel , dat eene gfelachtig groens

Vriigc wordt, van vier Duimen lang, twee

Puimen dik, aan beide enden fpits, geftreept
,

"

van binnen een zeer vcrfrisfchend rins VIcefch

hebbende en dcswegrn kicin gefnccden wor-

dende by de Peruviaanen,tot hunne Pottagiön.

Een witachtig fpongieus Stoeltje , binnen de

Vrugt , bevat verfcbeidc Zaaden , met eene bruirie

Schil en eene Pit, van fraaak als onze Aman-

delen.

^^lljua
Springvrugt met Jiekelige appeltjes en

geen KlaauwUren.

Dit Gewas, dat mengcmeenlyk fc/x-^öw-

kommers of Sptingkruid noemt , groeit aan de

kanten der Zaailanden en elders wild, in de

Zuidelyke deelen van Europa. By Wecnen io

Ooftenryk , en by ons , teelt het overvloedig

voort uit gevallen Zaad , zo op Mest- en

Vuil-

(8) Momordica Pomis hispidis , Cirrhis r.ulfis. GoüiN

Mtmp. 437. GORTER B:k. 276, Alat. Md. 447. H. Cüf.

451^ R. Lu^di. ló*. GHON. Oritnt 300. Cucumis fyl*',

Atóttinus diilus. C. B. Pin Ji*. CAM. EfU. $.46. LO». U'
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Vüilnishoopen , als in de Hoven. Onder den IV;

naira van Wilde Korakommers is het gemeen-

lyk bekenJ in Vrankryk en Duitfchland , doch aoorD-*
in de Winkels wordt het Cucumis Afininus ge stuk.

heten. S-jKgtnefia.

'c Is een Plant naar de Komkömmers gely-

kende , doch ruuwer , met kleiner dikker Bladen-.

De Bloemen zyn bynaeveneeüs , ook kleiner en

de Vrugren niet meer dan een Vinger dik , Ey-

rond 5 van grootte als een Olyf , van buiten

geheel ruig , eerst groen , ryp wordende geel-

achtig. Zy hebben die zonderlinge eigenfchap,

dat, wanneer menze aanraakt of zagtjes knypt

,

het Sap met de Zaaden 'er aan 't end uit en

iemand , die 'er niet op verdagt is , dikwüs in 't

Aangezigt en de Oogen fpringt. Men fpeelt 'er

dus onkundigen een leelyke pots mede ; want het

Sap is ongemeen fcherp en maakt een geweldige

Ontfteeking. Uit dien hoofde kunnen zy den

naam van Ezels - Komkommers bekomen heb-

ben. *t Is veiligst, buiten noodzaake deezePIanC

in de Hoven niet te kweeken, om geen gevaar •

toe te brengen aan Kinderen of jong Volk. In 'c

plukken zelfs wagt men zig daar voor ten

hoogden.

Meest is dit Gewas berugt , wegens het van

ouds befaamde Elaterium , een fterk Purgeer-

middel, ligt, zeer bitter en, aan de Kaars ge-

houden , Vlam vattende. Men bereide hetzel-

ve , nog hedendaags , of uit het Sap alleen ,

of uic de Vrugten met de Zaaden geitampt

,

CD
ZI. DXIL. p. SUIS*
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IV. en fterk uitgeperst door een Teems of door

*XXni'
öaairdoek uitgewrongen en dan op 'c Vuur of

Hoofd.* i° ^e Z^ nnefchyn gedroogd. Het is verfchillen-

ITUK. de raar de meer of minder rypheid der Vrugten
^SawHtee-QYi moet Hiet veel voorzigtigheid gebruikt wor-

den Een of een half Grein is fomtyds genoeg,

om een geweldige Braaking en Afgang te ver-

wekken. De Wortel , op Wyn gezet en ook

voorzigtig ingegeven , heeft tot Geneezing van

Waterzugtigen geftrekt. V^eiligst gaat men *er

mede te werk, dooreene langzaame vergrooting

•van de Gifte. De Bladen van dit Kruid zyn

ook, doch flapper, purgecrende. Het Sap dient

uitwendig om harde Gezwellen te doen verflaan»

Het komt in verfcheide oude en nog gebruike-

lyke Winkelmiddelen
; gelyk in de Zalf van

Agrippa tot de Veriosfing en in die van Artba-

nita tot Wormdoodiog dienftig.

CüCüRBlTij. Kalabas.

De Kelk fs yyftandig en de Bloem vyfdee-

lig in die Geflagt, 'c welk in de Mannclyken

drie Meeldraadjes , in de Vroawelyken een

vyfdef 'i, en «Stamper heeft, en van de volgen-

de inz"Pderheid verfchüt door de Zaaden, die

een d'kken rand hebben.

Behalve de gewoone Kalabas fen , bevat het

ook de Pompoenen , Watermeloenen , Knu-

woerden en dergelykea , io de zes volgende

Soorten.

0)
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(l) Kalabas met eenigermaate hoekige Wollige IV:
^

Bladen , die van onderen , aan den voet , ^XHI
*

twee Kliertjes hebben , en Houtige Frugten, dooFo^.

Zeer bekend is dit Gewas door de gelieele i.

Wereld. Men noemt het gemeenlyk Kalabas

en ook wel Kaauwoorde^ io 'c Hoogduitfch JCwr F.efchach^

Us , in 'c Fiunich Cot/rge , in 'c Engelfch Gourd. "S^*

De figuur geeft 'er den naam aan van Fiefch-

Kalebas/en en decze worden in 't Franfeh ei-

gcntlyk Calebasfe of Courge de Pelerin^ dat is

Pelgrims ;^aauwoerdc geheten. In veele Lan-

den , immers , is het gehruikelyk , dat de Rei-

zigers en 't Gemeene Volk zig daar van als

Flesfchen bedienen om Vogt in te bergen en by

zig te draagen ; 't welk decze Vrugten , in haare

Houtige Bast, zeer wel houden. In Indie is 'c

een algemeen gebruik , dat ds TyfFeraars , die

den Kokos- of Paimiet- Wyn uit de Boomea
tappen , zig daar toe bedienen van ledige ge-

droogde Kalabasfen ; als welke , wegens de

ligtheid, van hun gemakkelyk, wanneer zy dea

Stam beklimmen , kunnen mede genomen wor-

den (). De

:ucur!.ita oblong:

aeurbita Lagenarii

ir. Dllfc, XI. STOT,
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ÏV. De ongemeene grootte der Kalebasfen in In-

^XXIU,
fomtyds een half Anker en meer kunnende

Hoofd* inhouden , geeft daar toe aanleiding. Ik heb

STUK. een Surinaamfe van eene Peerachtige figuur,

ƒ^'*"'"^ anderhalf Vbet lang cn over 'c kruis half zo
^'

dik, welke ik denk wel zes Mengelen Vogt te

kunnen bevatten. Sommigen zyn krömhalzig

als een Retort , met een zeer grooten ronden

Bol : fommigen elfen , anderen raet Knobbels be-

zet. Men vindt 'er die minder Buikig zyn en

van ongclyk meer langte (), Pliniüs ge-

tuigt, dat mcnze in Italië» onbedwongen ge-

groeid, negen Voeten larg gezien heeft. Ik

zag voorleeden Jaar, by myren Vrind Z.Br a-

KEL, Kweeker en Kenner van veele Uitband-

fcbe Gewasfen .buiten Utrecht, dezogcnaamcle

Hercules- Knods van ongemeene grootte, welke

zyn Ed. , op myn verzoek, volgroeid zyode,

gemeten heeft en bevondén vyf en een fialf

Voet lang te zyn. Dezelve was zeer dun ,zyrdc

van onderen in midde'lyn maar een h^ilfVoeC,

cn van boven twee Duimen : zo dat zy een

Knodsachtige figuur badt, weeg^ndc , nog on-

gedroogd , zeventien Pond , en dus geelachtig

groen zynde van Kleur. Sommige Kalabasfen

vallen rond en dan zeer groot , anderen riet

grooter dan middelmaatige Appelen» Men viodc
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*er ook die in 'c midden ingekneepen zyo ;
juist IV.

gelyk de Flefcti - Kalabas by Lobel en Do-
üON^us afgebeeld wordt (*); want menkaD Hoof»-
ze zo door ombinding als anders , onder 't 'groei- «^'' •'

jen, toe veclerley gedaanten dwingen. Evenwel
bebben zy het natuurlyk , by den Steel wa:
dikker te zyn en dan meer of min te verdunnen ^

eer zy den Buik maaken.

In de Kleur der iCalabasfen is ook een aan-

mcrkelyk verfchil. Somnïigen zyn groen met
geele Vlakken , acdrren geheel geel, en fom-

migen hebben een aarti^e marmering van roodé

of witte V'iakken. Ook veranderen zy , dat

zonderling is, als menze bewaart, fomtydsvan

Kleur ; wordende het gee?e de eene Maand

groen, en ineen volgende weder geel. Gezegd

de Hovenier rekende omtrent twintig Verfchei-

denheden daar van te hebben. De Bloemen zyn

wit en in fommigen vry aangenaam van Reuk;

Het Zaad, omtrent een Öuim lang, is plat en

dik, wit van Kleur ,
cenigerinaate hoekig of

met punten , bevattende een Pit , die aange-

naam van Smaak is en in de Apotheeken gstelc!

wordt onder de Verkoelende Zaaden.

Van de Kalabasfen kan men niets tot de Kost

gebruiken, wegens de walgelyke bitterheid.

Rcgt K üM PH I us ; maar Hasselq^u i s t

() Cücutbita LagOT

Dob. P»i,pt. «8ï. E

iCrUidhttk.. bl. 1044.
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.
.IV. De ongemeene grootte der Kalebasfen in In-

-^^Yii"^^^'
fomtyds een half Anker en meer kunnende

Hoofd
' inhouden , geeft daar toe aanleidiog. Ik heb

STUK. een Surinaamfe van eene Peerachtige figuur,

^s^*«.«f. anderhalf Vöet laog cn over 't kruis half zo

dik , welke ik denk wel zes Mengelen Vogt te

kunnen bevatten. Sommigen zyn ktömhalzig

als een Retort , met een zeer grooten ronden

Bol : fommigen elFen , anderen met Knobbels be-

zet* Men vindt 'er die minder Buikig zyn en

van ongclyk meer langte (*). Pliniüs ge-

tuigt, dat mcnze in Italië, onbedwongen ge-

groeid, negen Voeten larg; gezien heeft. Ik

zag voorleeden Jaar, by myren Vrind Z. B r a-

KEL, Kweeker en Kenner van veele Uit^ard-

fche Gewasfen .buiten Utrecht, dezogcnaamcle

Hercules ' Knods van ongemeene grootte, welke

zyn Ed. , op myn verzoek, volgroeid zynde,

gemeten heeft en bevondén vyf en een half

Voet lang te zyn. Dezelve was zeer dun ,zynde

van onderen in midde'Iyn manr een h^lf Voet,

cn van boven twee Duimen : zo dat zy eea

Knodsachtige figuur hadt, weegende
, nog on-

gedroogd, zeventien Pond , en dus geelachtig

groen zynde van Kleur. Sommige Kalabasfen

vallen rond en dan zeer groot , anderen niet

grooter dan middelraaatige Appelen. Men vindc

'er

f*) De menijrvuldige Verfche'denhedcn rsn Kalabasfen oi

Kuuwoerdan hcert Wkinm.4Hn op vier P!a,i»a zeer uit*

Vo«tig vtitoond; Zie zya Kraidèoek, N. 44*. +4;.
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•cr ook die in 't midden ingeknsepen zyn ; juist IV.

gelyk de Flefch - Kalabas by Lobel en Do-
^^{f^\'

D OUMUS afgebeeld worde (•); want men kan HoÓfd"-

ze zo door ombinding als anders , onder *t 'groei- «'^'us-

jen, tot veelerley gedaanten dwingen. Evenwel
hebben zy het -natuurlyk , by den Steel wa^:

dikker te zyn en dan meer of rojn te verdunnen^

eer zy den Buik maaken.

In de Kleur der Kalabasfen is ook een aan-

incrkelyk verfchü. Sommigen zyn groen me:
geele Vkikken , andtren geheel geel , en fom-

migen hebben een aartige marmering van roodé

of witte Viakken. Ook veranderen zy , dat

zonderling is, als mcnze bewaart, fomtydsvan

Kleur 5 wordende het geele de eene Maand

groen, en ineen volgende weder geel. Gezegd

che Hovenier rekende omtrent twintig Verfchei-

denheden daar van te hebben. De Bloemen zyn

wit en in fomrrigen vry aangenaam van Reuk;

ilet Zaad, omtfcotcÈn Üuim lang, is plat en

uik, wit van Kleur , eenigerüiaate hoekig of

met punttn , bevattende een Pit , die aange«

naam van Smaak is en in de Apotheeken get^^ld

wordt onder de Verkoelende Zaaden-,

Van de Kalabasfen kan men niets tot de Kost

gebruiken, wegens de walgelyke bitterheid^

y.cgt KüMPHius ; maar HAssELQ.uist
ver-

() Cücutbita Lagennria. LOï- Ie (f44. CQC«rIuta prF/^r.

Dob. Pe*pt. 6SS. ECtrtc üf FlÉfch-Caauwftoiden. Dotj:
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IV. verhaalt, dat dezelven, in Egypte, het arme

tr'T^EEL Volk tot Spyze ftrckken , wordende van hun

looFü'
Azyn befprengd en dus bewaard.

^iK." Ook vullen zy, zegt hy , den Bast met Rysc

Samen' QR gckncusd Vleeich , maakende *er dus een

foort van Bculir.gen van ; 't welk denkelyk op

de groene en nog onrype Vrugten ziet. Fors»

K A O H L zegt , dat men de Kalabasfen te Kairo

teelt, byna rond zyode en dikwils anderhalf

Voet middtUyns. I.edig gemaakt werden die

van de Visfchers aldjar gebruikt, om hunne

Rietvlotten honger op 'c Warer te doen dryven.

Deeze Soort was niet eetbaar, maar men hadt

'er twee anderen , ook met witte Bloemen en

Wollige Bladen , die gekookt jrcgett n werden.

Deeene hadteen Vrugt van twee Ellen lans;. Hy

teltze beiden mede onder de Flclch - Kalabas-

fen r).

rllhita
Kalabns met gekwahde Bladen y Jiomp Ey

óvifira» Ton-fe F'rugten en zennvingerige Klaau-

Sï. 'bieren.

Hier bedoelt de Riclder een Soort van Kala-

bas, die te Aftrachan aan de Kaspifche Zee

t'huis is, volgers den Heer Lerch e. Hy be-

trekt 'er bedenkelyk toe, de Kaauwoerde,
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welke in 't Werk van J. B a u h i n u s wordt IV,

voorgefteld onder den naam vün Ruuwbladige , xxml
met een kleine geele, wit gejlreepte , Tolachtige Uoofd-

rrugt, In de Upfdlfche Tuin, niettemin , was^^us.

dezelve geteeld niec Kruid en Bloemen zeernaar
^y'^-'-^'^'

de Pompoenen gelykende , maar minder ruuw

en de Vrugten geenszins bitter. De Klauwie-

ren ondericiieidden dezelve wel allermeest. De
Vrugten waren van grootte als Hoender - Eijeren

en van dergelyké figuur, hebbende een Bast zo

hard, dat men dien naauwlyks met een Mes
kan doorfiiyden en met Melkwitte Streepen o-

verlergs getekerd , (zegt LiNKisus,) even

of 't een basterdkind ware van de Gefnipper-

de Br>onie

U. DESL. XI. STUK.
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iV. Tot deeze Soort behooren alle de zogenaam-

^xxflï*
Pompoenen , 't zy langwerpig of platachtig

Hoofd* rond. Immers alle die een gladden zagten Bast

STUK. hebben en eetbaar zyn, met gekwabde Bladen;

uSgT'^'
Za^d , dat een dikken rand

heeft en rondachtig is van figuur, van de Me*

loenrn verfchillende, komen hier i'huis. Ge-

mecnlyk hebben zy de Bloemen wel geel , doch

men vindc 'er ook met witte Bloemen , gelyk

FoRSKAOHL aangaande de Egyptifche meldt,

In 't Franfch noemt meiize la Cmirge de St.

Jean , dat is Kalabas van St. Jan , in 't Engel fch

Fumpion, en by 't Gcmeene Volk Meloenen,

zegt Ra Y, Dus ziet men, dat zy als lusfchen

de een en anderen in 't midden ftian. Hier

behooren derhalve ook , zo wel de InJifche

Kaauwoerden als Pompoenen van R u m p h i us,

en zelfs de allergrootfte, Camolenga genaamd,

die men aldaar Spaanfch Spek heet , vallende

anderhalf of twee Voeten lang en meer dan an*

derhalf Voet, in den omtrek, dik (*). Deeze,

zegt hy
, zyn langwerpig of Eyrond, egaal vaa

Bast en met een wit of grys Meel , dat men

afftryken kan , als beftrooid. Bovendien heb-

ben zy de Bladen altemaa! gckwabd, niet veel-

deelig gelyk de Water -Meloenen.

wy

et Mclopeponis «fiïgic. Lob//c. *64i , 44». Cucutbita In*'

«*» RUMPH. uimb. V. p. s»S. T. 14J,

(•) liiJ. p. T. HU
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My werdt, door gezeg'^en Br akel, in 't I^.

jaar 1777 een Eyronde Pompoen
, van ontzag -

^x5a"'*
lyke grootte , t'huis gezonden ; die ik bevond Hoci d-

by de veertig Ponden zwaar te zyn. Thans «twk.

berigt hy ,
op myn verzoek , daar van geteeld ^y^*"'^^'

te hebben , tot drieenvyfcig Ponden gewigts.

Deeze zyn geel van Kleur, maar ik zag voor-

leeden mjaar, by hem, op een Mest- of Aard-

hoop groeijen , een Plant van witte
, ronde,

gerib ie Pompoenen , die eenigszins geborduurd

zyn , waar van by het Zaad van Biberig in

Duiifchland hadt ontvangen. De grootfte, die

hy daar van geteeld heeft , woog, zo zyn E.

my fchryft, ruim 69 Ponden zwaar Gewigt,

zynde by de twee Voeten over 'c kruis of in

middellyn , dat is oogevaar zes Voeten in de

Omtrek groot. Onder de Nederlandfche Vrug-

ten, inderdaad , een VVonderltuk van Kwect
kery!

Dat, nu, de Pompoenen of Pepoeren , in 'c

Hoogduitfch Plutzer of Pfebtn genaamd , eet^

baar zyn , is r iet alleen blykbaar uit R u m p h i u s,

die zegt , dat menze in Oostindie in den Pot

Inydt cn kookt , maakcnde daar van met Spe-

ceryën geen onfmaakelyken Kost ; dat zy vaa

de Chineczen mee Suikef gckoafyt worden, of

ook dat men van het uitgeperfte Sapen Vleelch

een Marmelade maakt, gelykvan de Kaauwoer-

den : welke Spyzcn, wegens haare verkoelende

hoedanigheid, in die hecte Landen gezond zyn:

maar men weet het ook vao nader by. In

V 3 Duitfch-
II. D«*I.. XI. STXJK.
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IV Duitfchland worde 'er veel gebruik van gemaakt

^XXm*
Spyze, zo voor Menfchco als Beeften; als

Hoofd- onder de Duitfchers in Noord - Amerika

,

•TUK. en in de Westindiën. „ Dceze Vrugtcnwor-

Samen. den tc droogen hangen boven of ondereen

,, Haardilede en in de Roo^-, (zegt Lobkl,)
'„ welken 'c qemeene Volk in de Winter eet."

Kasu' Sommigen willen , dat . het Zaad der Pom-
wü2tdeH. poenen eerst uit Oostindie overgebragt zy, of

misfchien uit het Beloofde Lnod , in lia'ie,

alwaar men die Vrugten Ziiccha ge'ietcn heeft,

begrypende onder deezcn naam alle eetbaare

Kaaumerden, Of dezelven , nu , door de witte

Bloemen van de Pompoenen en door de ge.

hoornde Zaaden van de Kalabasfen verfchiüen,

die rond Zaad geeven , laat ik daar. Lob EL

zegt (*), „ dat de lange Kaïuwoerden, de

grootften van allen zynde cn gekromd , drie

„ en zes Voet lang, glad en witgroen van Bast,

„ die droog zynde , zeer hard is , de allerbe-

„ kendften cn bekwaamden zyr; oin te kon-

fyten. Derzelver Vleefch is wit cn gczoodeQ

„ niet onaangenaam ; 't Zaad lang en breed,

3, een weinig vierkant. De Bladen gclyken naar

5, die der Korakommeren , maar zyn veel ron-

„ der , de Bloemen wit. Van deeze Vru^iten

,

„ in ftukken gefueeden cn met Suiker gekoa-

. Gucurbita longior» DOO, Pem
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„ fyt, brergcn de Portugcezen cn Spanjaards IV.

„ zeer veel te korp in dc Noordfche Landen
'^xxnï*

en hcPten 't Carbafade. 'c Zyn zeer goede ioofd'

„ en lieflyke Koi.firuren voor dorflige Menlchen -^i-"^-

en die aan becte Koortfcn leggen." Moog-'^-'*^""-^''*

lyk is dit ook wel, 'c geen men SKi^dc noemt,

daar ik bevoorens v an fprak (*;.

(4) Ka^aba? met gekwabde Bladen €7i Knoopig tv.

Wrattige Frugten, ïtrr'Joji,

Wrattige.

Deeze , die een zeer eigen bynaam voert ,

heeft de Eloem , Zaaden en gedaante van de

Pom-fKDeEen of Kiiauwnerden , zegt de Ridder,

maar de Vrugt is kleirer , met een harderen,

byna Houtigen Bast. Misfchien zal het maar

eene Verfchtidenheid van de voorgaanden zyn.

(5) Kalabas mt gekwabde Bladen^ een opge- y.

regte Steng , en Frugten die ^noMtgsS^*
neergedrukt zyn. «nige. •

Den naam van Melopepo, door welken Tour-

HiJI. II. p. ai». Melopepo Verm-

barii , Caa'e ctefto Pomi» dcpresfo-
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r/, NEFORT Geribde Meloenen , uitwyzens zyne.

iXÜL Afbeelding , bedoeld heeft , wordt door den.

M OTTD-* Ridder in *t byzonder aan deeze Schildvormk

gen gegeven, die eenigermaate gelykcn naar de.

RondasfcD der Ouden. „ VVy hebhenze ook

^, genoemd Siciliaanfche KaauwoQrde en met

,y fommige Dukfchers Muchel - Kürbis zegt

J. B A ü H I N q s. Hy geeft de zelfde Afbeel*

ding van 'c Gewas als T a b e r n e m o.n t , en

melde, dat het op (tanode groeft, zonder Klaaa-

wieren. De Vrugtcn komen by DoDowéüs
en Lob EL , in 't groot, zeer wel afgebeeld

Aioor, en de laaiftc fpi-eekt 'er dus van.

„ Dcfe Soort is van R^ncken ende Bladers

5, den anderen gelyck, m^ar de Vrucht is plat

3> gelyck eenen ronden Schilt oft Bcucklaer

»

^5 met ghefpleten canten , ghecronckelt ende

ghefronfck, ende een gherimpelde Schorsfe,

„ de weicke lachte is , van verwe enic fmaecke

„ de voorga-mde (*) ghelyck. Bcyde defe

„ Soorten worden in Iluckskeos ghefneden^n-

5, de in de l\inoe gheFruyt met Meel beftroeyt

„ ende zyn zeer lieflick om eten, foo wel iQ

„ Nederlandt als Vranckcryck ende elders."

Waarfchynlyk is dit die Kroon - Kalabas,

(*) Hier dr>or vetftait hy de platachtige gerihdc Pompoe-

een fMeïopepo compresfus. C. b; fin, ut-.) tot de derfe

Soort van dit GeH-igt behoorencf , voorgemeld. Hy beeldt

een platachiige Meloen -Fompoen af, djc hy zegt fomtyJ»

dc zwaaitc te hebben van ca£tig Fönden.
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waar van ik van gezegden Liefhebber te Ut- IV,

recht, in November s'voorleeden Jaars , de Te- ^^Sjf,
kening ontving , zynde , by den Steel , van Hoofo-

'

gedaante ais een ronde Kalabas » met Sleu-tfuK

VCD , die rondom uitliepen naar den omtrek , en ,

door haar tujfchenribben , eene Kroon maakten

van tien ftompe punten , binnen welken een

ronde Kop was , byna gelyk het Bolletje in de

onrype Kruidnagelen Rondom was deeze

Kalabas fchoon geel , maar op dc punten en aan

den Kop fchoon groen , met geel als een Kivits-

Ey gefpikkeld. De middellyn moet omtrent

een half Voet zyn geweest.

(6) Kalabas met yeeldeelige Bladen.
^

vi.^

^

Dit zyn de JFater-JWWoenffn, wier aangenaam- ^watetl*

heid en verfrisfching in de Oofterfche Landen , Meloen.

ToDRMEFORT, die 'cr Ondervinding van

hadt, zodanig roemt. Dc Arabieren zegt Has-
*^ELQüïST, noemenze Batech , en dit zal der •

49. PL. XII. F'S. I.

(ó; Cueurbita Fol. raultipanitis. Mat. MtL 44». GOUAN
Mor^ip. ^97. HASSELq. Itin. ^ti. Cucuiblta Scminum mu.
gine bafi dilatato. U. Cliff, 4si. R. L^gü. 164. Anpuria

Indka. RUMPH. Ami. V. p. 400. T. 146. Anguria Ciciullus

diaa. C B. Pin. ji». Citrullus Folio ColocyntWdi» feao

,

Semir.c nigro. J. B. Hifi. II. p. 13 Angiuia , Cuca-

V 5
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ÏV. halve die Vrugc zyn , waar F o a s k a o h l al»

^xni ^^ay - Komko nmers melding van maakt, zeg-

Houpi- ë^oCe , dac menze dikwils teelc van een Eile

STUK. middellyrs, zeer zoet, malfch, v/icofgeelen

IT"
' fomtyds roodachtig van Vlccfch. Inimt^rs dceze,

van hem Battich Burlos genaamd of Bruilos,

naar den uithoek van 't Eiland Delta , m de

Armen van deo Nyl, worden aldaar best en al«

lergroorst geteeld, zo Hasselquist ge-

tuigt. Ik kan niet nalaaten, zync uitmunteode

befchryving van die Vtugten bier kortelyk in

te voegen,

Zy worden inzonderheid aan de Oevers van

den Nyl, in vrugtbaare Kley , die na de over-

ftroominge leggen blyft , van 't begin van Mey

tot aan hec end van July gewonnen. De Vrug-

ten zyn uitermaate groot. Hy hidc/c van twee

Voeten dik en drie Voeten lang gezien. Zy be-

vatten een overvloedig. Waterig, zeer verkoe-

lend Sap , m een Vleefch dat voos is, a!s van een

irurwen Appel of beurfe Peer, met zwartachtig

of bruin Zaad. Drar.k en Spyz-e levert deezc

Vrugt den Egyptenaaren uit. 't Gemeene Volk

verheugt zig over dat Jaargetyde en gebruikt als-

dan byna niets anders tot Voedzcl ; eetende de-

zelve met Brood , en wel nog oaryp zyode

,

altoos raauw. Dus verÜaat zy tevens den Dorst,

door haar Sap , 't welk men ook uit een Kuiltje,

In^deeze Vrugt gcmaaU , kan fcheppcD. Dit

Sap , uit de Sappigftrn , die by Kaïp Burgos

groeijen , als dezclven overrypzyn, op tic ge-
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zegde manier vergaderd, met Roozenwater en IV.

een weinig Suiker gemengd , is een algemeen
'^x^jii*

Middel voor de genen , die aan heece Koortfen -fooFon*

leggen. Jammer is 't, dat men 't zelve naauw-s^üK.

lyks langer dan drie Weeken kan bekomen.

Groote voorzigtigheid , ondercusfehen , is '«r

noodig, dat de Gezonden zelfs niet te veel ge-

bruiken van deeze koele Vrugten, In dat heete

Saizoen verwekken zy anders ligt Kolyken,

Buikpyn , Eloedloop en Bcnaauwdhedcn, Ook
kan de overmaatige inzwelging plotsliogs dc

dood veroirzaaken. Iemand, die 'c niet gewoon

is , valt een ftukjc daar van a!s Ys m de Maag

;

gelyk hy zelf bevonden hadt. Aanmerkelyk i$

't , dat ten tyde, wanneer men de Water -Me-
loenen in Egypte eet, de Lintwormen gemeen

zyn (*).

Men noemt deeze Vrugten in 't franfch Ci-

trouüles, naar den Latynfchen naam CitruUus, ^

die muoglyk van een Citroen zyne afleidmg

heeft , 'c zy wegens de Sappigheid of dc Kleur.

De Eögeirchen noemenze Citruls ^ de Duit-

fchers Ciirullen of Anzuriën , naar den ande-

ren Latyaiclicn naam Anguria^ die vaneen A-

rabifch woord , dat rond betekent , zou af-

ftimmen. Op deeze lekkere Vrugten, in 'tHe-

brecufch Abatichim, dat in \ HoUandfch Pom-

poenen vertaald isj betuigden delsraciiten,inde

VVoe-

II. DEÏL. XI. STUK,
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IV Woeftyn , onder anderen belust te zyn (*). Zy

*XXjÏi
Oostindie, alwaar menze, naar

Hoofd 'c gedmte Arabifche Battich , volgens Rum-
•Tu-r. p H I ü s Batteca noemt en zeer hoojr waardeert.

^5^w#n. £)je binnen een fchoon rood Vleefch heb-

ben , zyn de aangenaamften van Smaak. Uit

ZiaJ heeft men deeze in ItaKe voortgeteeld en

zy worden 'er, op de Markten , onder den naam

van Cucumere en Freddo uitgefchreeuwd , zo

R A Y getuide. Niet minder kweekt meoze in

de Wesrindiën en Zuid- Amerika : want inhcete

Klimaaten flaagen deeze Vrugten besr en grootst,

zynde zo Sappig , dat men onder *c ecen het

Water uit de Schaal kan flurpcn , als uit een

Kom of Glas (fj.
Het Zaad der Citrullen verfchilt, van dat der

Pompoenen en Kalibasfen, niet zo zeer door

zyne figuur, als wel door de Kleur die zwart

••is en het heeft fomtyds de Oppervlakte aartig

met ftreepjes getekend, byna als deBoomflee-

nen. Te Alexandrie werdt een Watermeloen

geopend, die alle Zaaden dus gemarmerd hadt,

zegt FoRSKAOHL. Dit Zaad komt met dat

der Kalabasfen in hoedanigheid overeen , en

wordt mede geteld onder de Verkoelende , die

men dikwils tot Emuliiën gebruikt. De Bladen

zyH

(*yNum. XI. VS. 5. Zy aten di«Vmi;ten in Egypte cm

tilt (irratis; dat is te zeggen , voor weinig Prys : w3M uit

(t) Pi«0 A Jnd. Nm. (y Mti,
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zyn twee of driemaal Vinswyze verdeeld en iV,

gelyken etnigszins naar die der Koloquinthen.
'^xxnï*

In Arabie, evenwel, vondtFo as ka oh l twee cioofd'

Soorten , die hy Citrulicn noemt, met gepalm* «^"^

ue of gekwabde bladen, Syngtnefis.

C ü c ü M I s. Komkommer.

Van het voorgaande vtrfchilc dit Gcflage

byna alleen door een driedeeligen Stamper, en

dat de Zaaden fpits zyn. Het bevat, buiten

cn behalve de gewoone Vrugten vao dien

naam , ook de Meioenen cn anderen , in elf

Soorten, als volgt.

(i) Komkommer met veeldeelige Bladen en i,

Klootronde gladde hippelen, CoftTylf^

Deeze hadt de vermaarde Tournefort, Koioquint,

wegens de bitterheid , afgezonderd van de

overige Komkommerachtige Planten, 't Gewas »

welks afkomst onzeker is , komt met dezelven ,

en inzonderheid met de laatst bcfchreevene

,

grootelyk» overeen , maar heeft de Bladen niet

zo fyn verdeeld. Men zaait hetzelve 's Voor»

jaars veel in Vrankryk, Duitfchland en Enge-

land; doch in de Zuidelyke deelen van Europa,

lis, PomUGlobofis glabris. Sy/l.

. Colocynthis Fr. rotundö majot
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IV. in Spanje en Italië, flaagen de Vrugten best,

^^^yj 'die men Koloquint - /Appelen noemt. Daar ko-

Hoofd* men an dezelven aanmcrkelyke Verfchciden.

ITUK. heden voor. Lobkl hadt 'er in de Hoven

(ff^ir"*'
Holland, Vrankryk en Italië , gezien , die

donker groen van Kleur warcij , een weinig

gefpikkeld ,
Peerachtig als een klein Kalabas-

je , of ook rond als een Oranje- Appel, en

geele, platachtig rond. Zeer dikwils kwamen

hem ook voor , die zeer klein waren, lang-

werpig, van grootte als een Ganzen- of Zwaa-

nen-Ey, ze^r hard van Schil , gefpikkeld, groen

en graauw. Het Zaad, daar in vervat, is by
na Eyrond , eeni-.;'zins platachtig, bruin, en

heeft wel den dikken zoom niet van de Pom-

poenen en Kalabasfen, maar -ook geenc fpits-

of fcherpheid.

De Appels zyn onder de Geneesmiddelen

«•bekend, wegens hunne alles overtreffende bitter-

heid, daar men een Spreekwoord van heeft (*}.

Inwendig levert het gcdroogJe Merg een Iterk

en gevaarlyk Purgeermiddel uit , dienftigst io

Klyfteeien. , als wanneer het van een kragtige

uitwerking in zwaare Oplloppingen en tot

Afwending bevonden wordt. Het Zaad kan

men veiliger ingeeven. 't Extrakt kan met voor-

zigtigheid in Pillen dienen. Voorts komen de

Koloquintnn in verfcheidc Samenftclzels der

Apotheekcn.

(2; Kom*
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(2) ICotnkommer met Hartvormige vyfkwab- IV.'

bige getande Bladen, die Jiomp zyn; i^^xxTlL
yippelen Klootrond met Doorntjes gewa- Hoofo-

pend, STUK.

Volgens den bynaam fchynt deeze van den p^"^^'^^*

Ridc^er g; houden le zyn voor dïe fVilde Kolo-^fm.

quinten , waar van men in de Heilige Bladeren ''^App^r

leest , dat het M^es ,daar van gekookt , oneet-

baar was vegens de bitterhei.5, doch van den

Profeet Eli7.a, als dooreen Wonderwerk, mee

Meel- eetbaar gemaakt werde (*). De Plant,

waar toe die van Shaw met twaalf gcele en

groene Streepen , in Arabie gevonden , t'huis

gebragt wordt , heeft volgens FIasselquist
een kruipende- of klimmende vyfhccKi:^e Steng,

met Bladen als der Aalbesfen , zynde klein van

Gewas , en een rond Appeltje draaiende , dac

aan alle kanten met Doornen is bezet

Euphtaat by Ragdad. groeien en van de Terfitanen WM/lyn'

KaUbot geaoemd worden. Deeze vondr FonSKAOHL niet
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IV. (3) Komkommer met Handpalmig uitgeh$ekté

^XjSiI*
^/örf^», en Klootronde Jiekelige Appelen,

vtvk!* Decze Amerikaanfche , die men ia de Euro-

III.
.
pifche Tuinen aantreft , verfchiic door de uit-

jiniUri^!' gehoekte Bladen niet alleen ; maar ook door
Eyvoimi-^g figuur dcF Vtugteii , welke met Doornige

knobbeltjes gewapend zyn , van dè anderen. De

Stengen zyn gehoekt en ftekelig; de Bloemen

klein als die der Bryonie ; de Vrugc eetbaar.

IV. (4) Komkommer met rondachtig gehoekte Bla-

den en F^rugten die tien fpitfe hoeken

Een eetbaare Vrugt , in Tartarie cn Chica

vallende , welke G a e w voordek onder den

naam van Indifche Kalabas, wordt hier bedoeid.

2y heeft aan 't end een klein Dekzeltje, en

van binnen maar ééne Holligheid ; daar die van

die

in deh Pot géfuesdén zyo gèwecft , maar met de gIa<JJ«

Xoloquinten kon men zig vreigisfen.

fj) Cucmmis Fol. palmato - finuatis Sec. GOUAU Mtns?>

49». CucoiBis Foliis Paimttis. R. Lagd^, Cucurais (yl^i
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dit Geflagt doorgaans drichokkig zyn , met IV.

Vliezige afgezonderde Holligheden. De Zaa- xx^nl*
den zyn zwart en als gekaauwd , gelyk in de Hoofd-

Water- Meloenen , zegt de Ridder (*> De «tuk.

Bloemen komen getropc op één Sceeltje voor ^J"?'"-^''*

en zyn geel van Kleur. De Vnigt is tusfchen

de K(>mkommcrs en Kalabasfen middelflagtig
,

wordende in Oostindie Petola genoemd , dewyl

haar Schors eenigermaate gemarmerd of Vlakkig

is, gelyk de Zyden Kleedjes van dien naam.

Zy valt wel twee Voeten lang en langer , maar

men heeft 'er Verfchcidenheden van , onder

welken de Bengaalfche veel kleiner is en Oran-

jekleurig : de Slangvormige tot de Trichofan-

thes, hier voor, behoort; en degewo^neof

l*anjang-Petoliiy by de Chmeezen Moes -Kom-

kommer genaamd , welke loc het Gefligc van

Momordica of Springvriigt is t'huis gebragc.

Jong zynde , worden dviezo Vrugten in Schyven

gefneeden , als Komkommers , en dan , by iets

hirtigs gekookt , leveren zy een lekkere Potta-

gie uit , zeer veel in gebruik by 'c Gemeene

Volk.

(5) Knmkornmcr jnet de Bladen Tond gehoekt , v.

en dikbuikige l^rugten. De

(•> Immers is dit uit het gezegde ; Stmina n.gra
, quafi mat-

ticata ut In Anfuria ^ waaifchynlyk te begrypcn.

Mat fifei 444. n Chf. 4Si.ff Ups.i^t.K^ LuyS. atfj.Me,

lo vulgaris. C. B.F.n 310 Melof.Melopepo Vul£i,Cu6unii»

«miquomm. Dod. Pempt, 663. LOB. /». <J9.

X
U. Deel. XI. Stok.
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IV. 'Deeze zeer beVende edele Vrugtcn , wd-

^XXIIl'
^'^^ Acmeenlyk Meloenen ^ in 't Fr-r cli

HooFD' en Ei^effch Meions , in *t Hooj^duitfch Me-

STUK. launen noCTnt , hebben , zo men wü , c:cn

leJ^r"^'
Appelreuk of van de Appelachti-

ge figuur. Ik weet niec , waarom men niet v^e!-

ter derzclver naam van 't Latynfch. woord Md
of van *c Gnékfche Meeli t dat Honig beickent,

wegens den zoeten Smaak , dien de IckKerilea

hebben, zou afleiden. Zy waren, by de Oudca,

onder den naam van Sikuës begreepcn. 'c 'Ge-

was onderfcheidc zig door de ronde hoeken der

Bladen , groeijende anders, op du-zclfde manier

,

Rankachtig langs den Grond , met geele Bloe-

men. In de gedaante der Vrugten heeft de

kweeking der Tuinlieden een grootc Verfchei-

denheid gemaakt. Daar zyn kleine , middel,

baare en ongemeen groote Meloenen , die byna

rond of langwerpig rond , aan de enden puntig

of ingedrukt zyn,glad van Schil of knobbelig,

geribd ofongeribd ', groen, geel of bont, met

het Vleefch van binnen wit , groenachtig ,
geel

of Oranjekleurig. In 't algemeen kan men zeg-

gen , dat. de grootte zelden die van eens Meo-

fchen hoofd veelte boven gaat. Die wit Vleefch

hebben , Spek Mdozmn genaamd , zyn door-

gaans de fle^nften. Hier ain vnlrren die met

groenachtig Vleefci. De Kanialoepen, ronden

geribd , maatig grooc ven Iluk , van bin;ïen rood-

achtig, worden meest tot den Tafel gekoozen.

Het Vleefch derzeiven is zo zoet, dat menze
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gcwoonlyk met Peper en Zout nuttigt. Daar iv.

zyn ook zeer kleinen ,
genaamd Suiker • Meloe

^^xiii^
nen, c]ic, behalve de zoetheid, eenen Moskcl Hjofd-
jaac-Reak hebben > naauwlyks groorer dan een stuk.

Oranje- Appel , hier te Lande minder bekend. ^y-S'"'''/'*'

In Sp'ïnje , Italië , en andere Zuidelyke Lan-

den, als ook in de Levant, Turkye en Egyp-

te, teek iT^en de M- loenen , gelyk hier de

Komkommers, op den blooten Grond. In de

middel (te en Noordelyke deelen ran Europa

vereifcht derzei ver Teeliog overdekte Bakken

of Brot ibergen , en een behandeling, waar om-
trent veel nan te merken valt : w-ant het is een

Gewas, welks tederheid byna de kkkerhe'dder

genen , die "er vnn finull-n , evenaart. -Onder-

tusfchen mogen decze Vru , in de Zomer,
wel onder de rezondde N-'i-vregtcn ^eceld wor-

den ; als zynde van cenc vcrfriffchende , zagte-

lyk afgang maakende hoedanigheid , met maatig-

liCid gebruikt. De Zaaden behooren tot de

vier Verkoelende der Apotheeken.

(6) Kcra'kommcY met rond gehoekte Bladefi en vt."

Klootronde Frugten
,
jiomp gcnaveld» o^a!^

Tot deeze Soort betrekt de Ridder een Me-
^^'^^"''^

loentje,

(6) Cac«*w:i Fel. angulis ratundatis Sec Mefo ytriegatus



384 Eenhuizigje Kruidïw.

IV. loentje , van grootte als ccn Oranje -Appel en

^XXIlï*
dergelyke figuur, den Bast Oranje hebbeo-

HooFD-* de groenachtige Vlakken, die door de ryp.

STUK. heid wit worden. Het heeft een zeer aange-

tttlil?"^'
Reuk, doch liiircn Smaak. Sommigen

hebben het Per/J/c/j genoemd, hoewel het Zaad

van de Kust van Barbarie, en wel uit Marokko,

overgebragt zou zyn.

De bynaam Dudaim, die op twee plaatfen

inde Heih'gc Schrift voorkomt (*^; wordt by

de Thalmudiftcn geron-cn voor w^clriekende

Blcen:en ; als Violen of dcrgelyken. Op dc

eerfte plaats fchyct zy , vetleer, zekere Vrug.

ten te betekenen, en hoewel men 'er dc Man-

dragers • Appeltjes door verftaan heeft , is zulks

,

dewyl die in de Ocfterfche Landen niet groei-

jen, gartfch ongerymd. Met meer reden, der-

halve, zou men om deeze Meloertjcs denken

mogen , indien dezelven in Paleflina wild voor-

kwamen.

De Heer Forskaoiil bevondt , dat men

te Kairo, onder vcelc anderen ,
dcrgelyke Soort

in de Tuinen kweekte en Schemmam noenK?e.

De Ranken hadt zy vyfribbig en flekelig

wel als de Bladen , welke langwerpig Hartvor-

mig, fpits en Tand&wyze uitgcgulpt waren ;met

geele Bloemen, in de Oxclen getropt. Zy droeg

Eyronde zeer gladde Vrugten , geel met rosfc

r> CtH. XXr. w. 14- 1«. an Hc.gl, VII, vs, iS-
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Vi'akken en een Waterig VIcefch, vol Zaad. IV.

Men teeldeze om dtn fterken, niet ^^^^^ë^'^xxi^'
naamen Reuk, doch zy werden niet gegeten. Hoofd-

(7j Komkommer die ruig is , met de hoeken vn.

der Bladen onverdeeld en getand ; de Vrug ^""""j*

ten Spoelachtig y Baairig , aan beiden enden Aabikhe»

verdunnende.

Ezn Komkomrnerachtige V^rugt der E«ypte-

naaren , waar van Alp in os de Afbeelding

geeft. HasselQüist noemtze de Koningin

dtr Komkommeren , en houdtze vror de Ab-

dellavi van dien Authcur , een langwerpige

Meloen van eenalleruitmuntcndrten Smaak, die

nergens dan by Kairo geteeld werc|t. Blyk*

baar, nogthans,is dezelve, uit de befchryving,

van de Chatè verfchillende ; wdkc Plant ge-

heel ruig is, en ook de jonge Vrugten Haairig,

de volwasfene glad heeft, Forskaohl, niet-

temin , zegt dat Abdellavi de Arabifche naam

is van decze , die in Egypte by gcheele Akkers

wordt geteeld. Men bereidt 'er een aangenaa-

men Drank vrin,duor aan 't boven • end een Gat

te maaken in de Vrugt ; dan met een Stokje hec

Llcrg door één te roeren; voorts de Vrugt,

zo

(7) Cucumls hirfutus, Fol. angulii integiis dentJiis &c.

FOB«ii. Fl. jS-gipt, Arah lög.

11. DKBI.. XI STUK«
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Afoml/^ Steel zit, begraavende

XXIIL Si* wanneer , na eenige Dagen verloops, de-

HooFD. zelve vol is van een zeer lekker Sap. Dir dient

'"^slw^
bereiden van Sorbet en andere Dran-

trJ^l*" ken , waar op de Turken yeer verflingerd zyn.

Sommigen bcwaarcn die Meloen • Komkommers
daar tcc het gehèele Jaar ,*^n Kaf of ^tloo.

Veslinoius, niettemin , merkt aan , dat het

veel gt bruiken van die Vrugtrn de Egyptenaars

aan V\ aier-Brtukei! oik et hevig mnakt: boewei

het GemeeneVolk die ook kr\gt door deSalpe-

terigeen üerk verkoelende hoedanigheid van het

troebele Nylwater.

VJIT. (8; Komkomn^er vitt de hoeden der Bladen

r^tZl7" regt en Eyrond - lar.gM'crpi^e knobbelige

Dit zyn de gewoone Komkomrners , door ge-

heel Europa , en inzonderheid in de middel-

deeien bekend ; wier afküinsc men niet weet.

'l Is eea Gewas , ddc , gciy^ de voorgaandeo*

Jaarlyki. n.oet gezaaid worden , docii zig yeet

gemakkdyk voorttedeü laic ,3 In Egypte eet

„ het Gemeen ze gakookt en tmcc Azyn inge-

^ le^d, zegt IiAbS£LQ.jisT, of als Beu.

fcabris /.lat. Mei. 44 j. H. CLig. 4ji. H Ups. 29i- ^•

*. cr,j Cucuxis ütivm vuigatis. C B Pin. ^xo. Cu-
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3, Hngenniet Vlccfchen Kruidcryën vo; g üopt IV.

„ by Luiden van Vermagen, die ze dus ook
'xjqi^"

„ kookcn , als wanneer zy een goede Spyze r^oovDm"

„ uitleveren." F o r s k a o u l tekent vcrfchei- 5"?"^.

de SoiJi'ten , behalve de gemelden , aan ; fom- S)Kg{nejia,

migen een Elle , anderen een Voèt of een

H;-.: dbrecd lacg, die by Kairo gekweekt wor-

den.

Wy hebben ook veelerley Komkommers ;

on:'er welken de Geele alkrgemeensc zyn, 031

raauw als Salade te nuttigen. De Franfchen

nogchar s en EngcHchen achten de Groene fmaa-

kclvker dan de Gccle of Witte, welke laatftca

gebruikt worden tot den vrcegen Kumkommcr-
Tceit

,
op Mcstbcrgen gefcliiedcnde a's die

der Meloenen. Van de Groene worden de

jonge Vrugcen , onder den naam van Augurk-

jes ^ tot inleggen genomen* De Geele , die

men rer langte van een Voet , of daaromtrent >

eet, worden , alsmenze aan den Stoei laat bly-

ven, wel een Arm dik en een Elle lang, als

wanneer zy Zaad uitleveren. Dit telt men
mede onder cc Verkoelende Zaaden.

(9) Komkommer met Jwekig - gekwabde üia- \x.

den, de Frugten Rolrond y gejleufdenkrom,
fl.l'^'^l

(10) Bofitice'..

II. Deel. XI. stuk.
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IV. (lo) Komkommer met gekwabie Bladen en

XXni' ^^^^ ^^"5^ Rolronde , gladde , gedraaide

Hoofd* Frugtan,
STUR.

X. Deeze beiden , in Oostindie vallende , heb-

Anll^ui.
Slangsvvy^' omgckromde Vrugten , iczon-

siangach'. derhcId de laatfte , waar toe de Slangvormige Pe-

tola van Rüm?hi us betrokken worde, die

ik, wegens de Haairigheid dór Bloemblaadjes,

veeleer zou denken tot de Trichofanthes Angui-

na te beho:.rcn. De Vi*igt wordt wel drie of

vier Voeten lang.

3"* (II) Komkommer met Hartvormige onver'

f^tlnuT' deelde fyn getande Bladen en Ktootrondc

üSfchc.""
gladde Vrugten.

Aan de Kust van Koromandel groeit decze,

die, als kleine roode Bcsfen draagende , door Hek-

MANNüs tot de Bryonie was betrokken. Ik

weet niet , hoe men dat Komkommerrje van

Madras, met t on zeer kleine Vrugt, van Plc-

KENEï, hem door den Heer G. d o Bois ver-

eerd , hier kan t'huis brengen , als hebbende

hetzelve zeer blykbaar een ftekelige Vrugt (*>
Üit
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Uit Japanfche Zaaden , welken ik van Java IV.'

bekomen had , is in 't voorleeden Jaar , by een xxiÏl'
Liefhebber alhier , een Plantje opgekomen tot joofd-

dit Gcfiagtbehoorende,'cwelk in 'c zelfde Jaar, '"^^'s-

uit zyn eigen Vrugc , nog eens is voortgetceld^Ji^J'^'^",^^^

en ten tweeden maale Vragt gedraagen heeft, plaat

Het Loof gelykt naar du der Meloenen , doch ^^^^t.
is in allen deele ycet kleiner. J .e Bloemen zyn

geel, maar de Vru>!teQ niet gr> oier , dan Ftg,

a , op Plaat LXXÜI , aanwyst , zyndc getekend

naar zulk een Appeltje, *c vv^lk ik doorgefnee-

den en de Zaaden daar in volmaakt als die der

Meloenen bevonden heb. De Vrugt was geelach-

tig van Kleur, glad, met een zeer dunne Schil,

en aangenaam van Smaak , byna als een^ciflk

of murwe Peer. Tegenwoordig , nu ik dit rchryf,

in Juny des jaars 1779, is wederom een Plar^tje

daar van met Schepzels , een Duim groot , be-

laden.

B R Y o N 1 A. Bryonie.

In dit Geflagt zyn de Mannetjes- Bloemen

Vyftandig gekelAt , met een vytdee'ige Bloem

en drie Alceidraadjes : de Wyfjes - Bloemen heb-

ben een gelanden Kelk en zyn ook vyfdeelig,

mot cenen driedeeligen Styl , en de Vrugt is een

b; na Kloorrond^ veel^aadige Befie.

II. DKII., XI, STÜ«,
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l*"^* (O Bryonie met gepalmde , wederzyds Eeltig

frul!"
gcwoone Bryonie der Winkelen , welke

I* men in 't Nederduitfch fVilde If^yngaard . in 't

Bryenia gngelfch IVUde Hoppe , in 'c FmiS^h Coluvrie

vTittz. en in 't Hoogduitfch Stichvurts noemt , koinc

hierin aanmerking. Zy groeit jc Europa over .1,

in de Haagen en Wildernisfen j op beiom nerde

Zandgronden , beklimmende het Kreupelbofcli

met zyne Ranken. De Bladen en Bloemen zyQ

als gezegd is , maar de B'csfen h^vft het fo;!!-

tyds rood, fomtyds zwart. Gemeenlyk komen

de vrugtbaare en onvrugtbaare Bloemen opééce

zelfde Plant voor, mdar men heeft 'er ook ge-

zien, met Vrouwelyke Bloemen en Mannelyke

op byzondere Planten ; ja de Heer J a c Q u i if

tekent aan., dat hy den VViiden VVyngaard,

omftreeks Wcenen, altoos tweehuiziggevooden

hebbe (*>
Dc zo beroemde Mcdicinaale krjgtt;n berus-

ten in dc V\^ortel van dit Kruid, een flcrkPur-

geermiddcl , dac dunne -Slymeiige Vogten <;oec

(i) Bryenia Tal. Palmatis utrinque Callofo . fcabris. 5?/.

Kat. Kil. Gen. 1093. ^eg. XIII. p 7:7. Mat. Mei 4+»'

Gort. Btlg. 270. H. CU^. 4,,. FL Suic. 790, S7« ^'

Lugib. 2rt4. Bryonia aiba Bacris nigris. C. B. P.>--

Vitis alba Daccis nigris. Cam Epit, 987, Vitis alba, Bry^

nia. Lob. Ie. 624. Bryonia alba et nign. DoD. P^"?*-

() VM. Enum. p. 171.
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ontlasten. Hierom hecfc men deszelfs inwendig IV.

gebruik dienftig bevonden tegen Verftoppingen
"^^^^^J*

en Verhardingen der Ingewanden, verouderde rijoi-D-*

Borstkwailen en de Waterzugt. Het Sap van'i'UK.

den verfchen Wortel is zo fcherp , dat hctOnL-^)"^""''*-

vellingen maakt in de Huid. Door den gekofus-

den Wortel , met Lyn . Oly gekneed , uitwen-

dig op. te leggen, heeft men fom.tyds Jxhrpy.

nen verdieeven. Uitniur.icn J is ook die Vvortel,

vtilch zyr.de, en onder andere MiddUen ge«

mengd, in Pappen of Stoovingen, daar men de

Verrotting , of het Vuur, moet tegengaan of

vcoikoniien , en loc v^e^ne^miog van Wratten

of andere Huidkvvaalen, op z\g zelf alleen.

(2) Bryonie met Handpalmige effer.e , vyfdee- u.

lige Bladen; de Slippen Lancetvormig uit-paE^Z'a!^

gegulpt Zaagtandig^
gctdr'"'

(3^ Bryonie met Hartm-mige hoekige BI2 ^nr^

derty die aan den voet van ondaren geklierd ciLt'

(4) Bryonie met Hartvormige langwerpige tv.

II. DEEL. XC. STCK.
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vyfkwabbige getande rumve Bladm , de

£ladjieeltjes tweetandig

Cs^) Rryonij met Handpalmige Bladen t de

Slippen Lancetvormig Zaagtandig , de

<* Bladjleeltjes gedoomd.

Deeze vier zyn Oostindifche of Ceylonfchc

Planten , die door het gezegde van de voor-

gaande en van eikanderen verfchillen. Zy ko-

men allen daar in overeen, dat de Blaienmeer

of min in vyven gcdceÜ of vyfkwabbig zyn.

Die van de Derde cn Vierde Soort zyti echter

maar v^'fhoekig en in de laarstgrmclde byna

Hartvormig. Van derze , we'ke de Witte

Wilde Wyngaard is by Rüwph i us, werden

de Bladen tot Moes en d^ Wortels tegen de

Kinderpokjes gebruikt (*J. De Vyfde, in te-

gendeel , heeft de Bladen zeer diep gefnip-

perd, zo dac zy veel naar die van de gewoo-

ne PasGebloem gelyken. Het is, gelyk alle de

voorgaanden , een Rankachtig klimnaend Ge-

Bryonia Zcïl. Fol. profunde laciniatis. HXHM. Lugdh. ;

37- T. jp. Bairatnina Cucumerina. Commex. Cat.

BURM. PI. lr.i. 2IO. NS. Synonyma excludciidi; muu
fed qu» ?

r) De HartbUdlie is dikwils met de Witje Brjenle i

de Kaap gezonden , zo de Heer N. L. BubmanNuS a



was , in de Europifche Tuinen bekend , dat Bes IV.

Icn draagt van grootte als Kruisbefiën of ^^s^^^^^'

Kerfen, bleek paarfch, met witte Streepcn. Het ij „jfd-

fchynt dcr_iclyke eigenfchappen te hebben als-ruic.

dc Kuropifche Bryonie, wordende van deCey •S>«g*»?,'ï#.

lonoer-: in de Waterzugt gebruikt. Aao de Kust

van Malab;ir v:ilt een dergelyk Kruid, dat de

Portuueczen Nhola , de Nederlanders Siitten

genoemd hebben.

(6) Bryonie met Handpalmige , vy 'deelige, vr.

wederzyds efene Bladm , die de Slippen

Vindsdig hebben. Afnkaanfc.

Deeze Afrikaanfe heeft de bovenfte B'adcn

vyfdeelifi, aaa den rand ruuw , de Slippen in

fmalle fpitle Vinnetjes germaldeeld. Zy draagt

eenzaame Besfen , rondachtig , gefpitst en ftomp

gehoekt , geel van Kleur , met drie of vier

Zaaden.

(7^) Bryome met Handpalmige van onderen Eel- vir.

tig gefiipte Bladen. kS»*'

bus &c. H. CUff.

U. DEXL. XI. STOK.
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IV, De Gevlakte Kretifclic Bryonie , welke ook

^^j^j' bekend is in de Europifche Kruidhoven, maakt

Hoofd* deeze uir. Zy is in alle opzigten kleiner, doch

STL-K. heefc ^eroocer Bloemen dan de gemeeoc Wilde

ïeetT"*'
Wyngaard, die larg geibeeld zyn, en de Viug:

is tweezaadig,

S I c Y O s. Stekelbes.

De Bloem cn VrugtmaakenJe deelen zyn hier

van de voorigen niet verfchiüende , maar dc

Vrugt is cenzaadig met Stekelige puntjes.

ToüRNEFORT maakte 'er een Ge/lagt van

,

genaamd Sicyoides ^ als naar de Komkomraers

gelykende. Dit kwam D i l l e n i u s wat onei-

gen voor , die den naam van Bryonioides beter

oordeelde. „ Want Czegt hy,j het zweemt

„ in Bladen noch Bloemen, noch manier van

„ groeijing , naar de Komkommers of Kaau-

5, woerden zo veel niet als raar de Bryonic.

„ In Vrugten wykt het ook van die beiden,

,, zo wel als van de laatfte , zo zeer af, dat

het met regt een nieuwen naam verdiende."

L I N N ^ u s , eindelyk , (laakt den Gordiaanfchen

knoop , als een tweede Alexander , co m?ï?ikt '^r

onbcfchroomd Sicyos van , dat de oude Griek-

>fche naam is der Meloenen , Komkomtneren en

dergelyke eetbaare Vrugten, in 't algemeen (*}

De volgende uitheemfche Soorten zyn *<-'!

in begreepen.

(O

(*; RUTTï Jllat, Mti. p. Ijo.
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Cl) Stekelbes met hoekige Bladen, IV.

Die , ^elke D i L l e n i us afbeeldt en be-
^^JJ^^*

fchryft , in de Ekhamfe Tuin by Londen jtS^^'
jiarlyks goteeld uit Zaad , dac eerst van Me- i.

xi!-:o of Nieuw Spanje waa gekomen , ver- ^^•^^''^^''^^

fchilde, volgens hem , van de gemeenc Soort Hoekig,

uit Kamda, die men reeds lan^ in de Eu- ^^'^vjf

ropifche Tuinen gehad heeft, duor in Blad,

Bloem ea Vrugt , veel kleinir te zyn ; hoewel

zy niet minder hoog opklom met haare Ran-

ken. Ik weet niet , met wat regt de Bryonie-

üchtige Komkommer van Bisnagar, door Plu-
ken t afgebeeld, daar toe betrokken kan

worden , welke eenzaarae Vrugtjus hadc met

gedoomde Kelken. Want , zo wel de ge-

dagre Kleine als de Groote Kanadafche , heb-

ben getropte Vrugtcn , van eene Kegelachtige

figuur, geheel bezet met Doorntjes, die in een

Vleezige Schil een Kerntje een Amandel be-

fluiten , dat Komkommerachtig ruikt en bitter

is van Smaak. Het Exemplaar van myne Af-

beelding, is van Java in Oustiudic afkomllig.

Zeer

(2) Stekelbes met gefnipperde Bladen. ^ lï.

xm? p 717. ^/. Cifff. 291 V. Lu^db. 'Ht'. ^y>^'^
^

onioides hlüie et Fruau minorc. Diul. Elth jï. T. jt. f.

49. CucumiS Uryonioides Uisn.gar-ca fr. parvo. Pluk. Phyt.

(z) Sihos Fal Laciniatiï. Syfl. Nat. XIII. Sicyoides FlUC

tu ecninato, Foliis laciniatis. PUUM» Sp» 3* Ie. a4j,

fl. DML. XI. STUK.
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IV. Zeer twyfelde de Ridder voorheen , of de

^XXIII*
S^^^y^^^*^^ "^^^ ^'^^ gedoomde Vrugt en gefhip-

HooFo'perde Bladen van Plu m er, wel een by-

8TUK zondere Soort ware, die zynEd» 'er thans van

sapien- maakt. Volgens de Afbeelding heeft dezelve dc

Bladen met veele diepe itXnydingen , za dat

zy w< ezcntlyk daar van fchynt te verlchilicD.

Ook zyn de Vrugten ronder , dikker en met

fterker Doornen gewapend,

III. (3) Stekelbes mt vyfckelige uitgeknaagd T/in-

G^eli. dige Bladen en gehaairde Vrugten*

Deeze heeft de Heer Li nn-^üs overge-

nomen van den Heer L. Burmannus
door wien zy in Afbeeldirp; was gcbr.igt, on-

der den naam van Sieyos Garcini. De Heer

Garcin hadt2e genoemd Ceylonfche Bryonie^

in Tutokoryn gevonden. Dat de Bladen Hart-

vormig , vyfdeelig zyn , met ftompe inh immen

;

de Slippen uitgehoekt met gefpitfle Tanden: de

Vrugten ongefteeld , eenznam
, gehaaird tn te-

gen de Steng aangedrukt, hadt gezegde Hoog*

leeraar, nader ^ den Ridder gemeld.

jv. M Stekelbes rmt enkelhroederige vyfmannigi

Eduiis. Bloemen,
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Ir de Westindiëvi , alwaar zy op 't Eiland iv.

Kuba wild groeit en ilerk gekweekt wordt , vondt ^Z^J^'*
<3e Heer J a c q ui n deeze zoaderlinge Plant , ^joo^J*
welke , hoewel ecnigszfos van de Kenmerken stuk.

van dit Geflagt vcrfchillende, zyn Ed. ncgthaas

onder dien naam voorftelt : twyfeiende niette-

min , of zy niet een byzoodcr Geflagt zou mo'
gen maaken. Zy behoort ten minftc tot de Klas-

ieder Eenhuizigsr» , a's iMannelyke Bloemen op

byzondcre Steeltjes, getropt, en Vrouwelyken

een of twee, op een Steeltje in de zelfde Oxel

der 'Blfiden hebbende. De Bloem is, in beiden,

eenbladig , in vyven gedeeld, van eene Klok-

vormige figuur , in een dcrgelyke Kelk gevat,

ïn de Mannelyke of onvrugthaarc zyn de vyf

^Meeldraadjes tot een CyliDdrifche Buis famen-

gegroeid, zig boven wyd uitbreidende. In de

^'r^2gtbaaFe Bloemen is een Vrugibeginzel, dac

een ronden Siyl heeft met een ze^r grooten

Schildvormigen omgeboogen Stempel,

Het is een klimmend gekkauwierd Raokge-

was van eene Komkommeracbtige gedaante,

tact Jlartvormigc gehoekte Bladen , die bovei;i

lüuw zyn ^ de hoeken fpits. De Bloemen zyn

geel , klein , Reukeloos. ^, Dc Vrugt (zegt

„ hy3 is van buiten glanzig groen , vanbinnen

„ wit en Vlcezig , in grootte verfcbillende en

„ vnn een zonderling maakzel. Zy is Tolach-

.„ tig Eyrnnd met vyf Sleuven,' met niet ftee-

„ kende Doorens be/et , aan 't end oiiefFen

y, gebult , alwaar zy tene holligheid heeft , be-

y ,i vat-



358 EenhüT zTOE Krütden.

IV „ vattende een Eyrondachtig plat Vleezig

^Xni'" Dit Zaad, d.t groen cn onbekleed is

,

Hooro.' vane'^^n Duim in de grcotfte Vrugren, breekt,

STUK. a!s die ryp worden , door een Spleet aan 'c

^SameKtee- end een wcin?g uit cn maskt vecle WortJ.

„ tjes , tervvyl het zyn Bladerig Kiempje tus-

„ fchen de Plaatjes van het Zaad opregc (*/;

de Vrugt middelcrwyl allengs verrottende,

„ Dezelve fchynt, door h"are Vogtigheid, het

Zaad allengs tot groeijing te brengen en die

„ te bcvordef-en , tot dat ha zyn Vocdzel uit

3, den Grond kan trekken. De Ingezetenen

pootcn wel , tot voort kwcekini;, de gehcele

3, Vrugt in de Aarde, maar zy Ipruit niettemin

3, uit, ofrchcon flvgts op den Grond gevallen,

„ ja ook irgryameld en elders bewaard zynJe.

„ Die van Kuba zyngt woi-n deezc Vrugten,

5, in Vteefchnat en Bry gekookt, of n^ct Os-

„ fenv'eefch gedoofd , dagelyks op Tafel te

„ brerg< n. Zy ondcrfchcidm 'cr twee SoorteC

„ van, vvcfivcn ik dtrk Verfcheidenheden te

7.\n, uit dc «weeking f^efprooten. De eer-

5, (te of gemeene , welke zy eenvoudig Cha'^o-

„ te noi-men , h eft vecle of zeer weinige oiet

„ kuet/tnde üo^rren , en is vier Duimen j

rr(er nf min, lang. Dc andere, welke zy

Francés of p"ranfi:'.e Chayote noemen , min-

9, der raten en doorgaans geheel zender Door-

j, oen»

(•) Dit rchvnt veel met dc uitbotting der geweekte Tui»'
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'5, een, is van grootte als ccn Hoender -Ey. Ik IV.

„ heb de Bloemen en Vrugten in December ver-
^J^IL*

a, zameld." Hoofd-

De Bladen van deeze Eetbaare Sicyos dei-^^üK.

Westindiën zyn zo wel hoekig als die van de ^ys'"--'/'^

eerfle Soort, welke in 'c byzonder daar van

den bynaam voert. Toe deeze dagt den Rid-

der raisfchien het Sechiim ,van BROWNEop
Jamaika gevonden , te behoorcn Ik heb

een Oostindifche Plant ontvangen , welke de

Heer Thunberg met den naam van Sicyos

mgulata doopte; doch, volgens de aanmerking

van D i L L E N I u s , dat in die Soort de onder-

fte Bladen flegts hoekig , de middelften inge-

fneeden en die aan de Ranken vyfkwabbig zyn,

kan dezelve niét daar toe behooren. Alle Bla-

den, immers, aan mynvo Ranken ^ zyn Hartvor-

mig en naauwlyks gehoekt , als uit de Afbeel-

ding van een Rank , welke ik daar van uit Ja-

va oDtvaogen bi b , in Fig, 3 ,
op Plaat LXXIII.

afgebeeld , b'ykbaar is.

In de Rang der Manwyvigen van deeze Klas-

fe komt a'lcenlyk hier nog in aanmerking de

Kruidige Soort van 'c Gcflagt vaa

Ahdrachnï
Dat den Kelk , zo wel als de Bloem, vyf-

bladig

() JJ/^t. alt. p. 4s3. Sicyos angulata. Obs. Secimm.

Bao-wN. Jam. 335. fotte hujus gencris.



IV. bladig heeft met vyf Meeldraadjes in de Man*

^SlII
'"'^'y'^^"> ^'^ ^'^^ onvolmaakteo Styl zitten:

Hoort.* terwyl de Vrcuwelyken drie itylen hebbenen

fXüK. een driebokkig Zaadhuisje.

Ik heb de Booiuaditige Oostindifche reeds

befchrecven; des thans overbJyft

Anir'achnt
Andrachtic dk Kruidig is, neerhurkende,

' Dit is een Kruidje , door T o u r n e f o a r in

Gaekfche.^^
aanvang deezer Eeuw in Griekenland waar.

genomen en Telepliioides genoemd , als veel ge*

lykende naar het Echte Telephium van Impe.

R A T ü s (*). Het heefc verfpreide Stengetjes,

van een Handbreed, een Span of een VoeLlang-

te, die rond, glad en groen zyn, met EuoicJ-

acbtige Blaadjes , byna als van het Muur of

dergelyken , overhoeks. In de Oxels hangen,

aan korte Steeltjes , tweederJey Bloempjes

,

Mannelyke en Vrouwelyke , of onvrugthaare

en vriigtbaare, als gezegd is, W3?r van delaat-

Iten , in een vyfdeelige Kelk , een rondacbtig

ZaadboUetje voortbrengen , dat in drie holiig-
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heden verdeeld is, iedertwee Zaadjes bevatten- IV.

de, die ftomp driekantig zyn.
^Xxm*

Ka TouRJSEFORT heeft m^n dit zc'fde d-

Plantje ook in Italië en zelfs in Kle-n AfiesTUK.
^

groeijende gevonden , zoDilleniüs aan-

merkt, die zig verbeeldt, dat dergelyken ook

in Oostindie voorkomen , in de M^labaarfche

Kruidhof Nirouri en KirganeUi genaamd, be-

huorende tot I et Bladbloetn, welk Piidryven-

dc is- , hier voor te bock ?efteld *; doch ^«^czeg,^^

Plantjes zyn Heeftcrig en komen dus nader aan
'

de rteds te vooren befchrccvene

XXIV. HOOFDSTUK.
Befchryving rftrT w e eh u : z IG e K r u t o en,

die de Mannelyke en l^rouwelyke llloe nen op

byzondere Planten hebben; i^elyk de Gfjla^ten

van Heonip , Hoppe , Spinagic , Bingelkruid ,

tnz.

•17aD de Twechuizigen (Dioikia), dat is zo-

^ danige Planten , die de Mannelyke Blocineo

op den eenen Stotil,de Vrouwelykcnopeen an-

deren draagen , zyn nog de agttien volgende

Gcflagten van Kruiden hier te bcfchryven.

Die

(ny II. D. ?I. STUK, bliit. 189.

y 3

II. DIII.. XL STiau
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IV. Die van den Rang der Eenmannigen en Twee-

'^XXIv'
>

naamelyk Najas en Valluneria,

Hoofd
' onder Water groe'jende , betrek ik ton de

STUK. Algat of Wieren, welken myne agtfte Afdee-

ryfmm'ii^^ uicmaaken (*) van he: Ryk der Planten.

In de Rang der Dricmannigen behoort Rejlii)

tot de Grasplanten , myntjr Zesde Afdeeliog.

Van de Fiermannigen zyn reeds alle GeOagten

befchreeven , als ook van de Vyfmannigen,

uitgenomen de volgende.

I R E s 1 N E. Struisveer»

Een Geflagc , 't welk den Kelk tweeWadig

,

de Bloem vyfbladig heeft , in de Mann lyke

Bloemen met zeven Honigbakjcs , behalve de

vyf Meeldraadjes ; in dc Vrouwclyken met twee

Stempels , zonder Styl j en Wollige Zaadhuis-

jes.

De eenigfte Soort , by den Ridder fO, groeit

CetfoTdes
Virginie 70 wel ais in de V\'e^tindiën. Zy

Amaran-is tot dc Amaranthen betrokken geweest, caar

^^'^^'^ welken zy in (ieltalte veel gciykt , hebbende

een langa dunne Steng , met kleine , bleeke

Bi2-

{*) Zieir. DEF.L3. I. STUK van deezc N^tuurhh "i^**

r,>, bladz. ï3S.

C') irefine. Syfl. Nat. XU. Gen. iiij. r*^. xni. p.

Ircfinc erefta Hcrbacea &c. Brown J^m. Celolia Fol.
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Bladen als van Maijer cn aan 'c end een veel- IV,

voudige geele of witachtige Bloempluim , die
'^x^xiV

zeer fchraal is cn beftaat uit veele afgezonJcrde Boofd-

Dc Hongleeraar N. L.B

u

r m a n n u s , ceeft
^J'^'-^^'^-

de Afieclding van een Plant , welke zyn Jid-

Perjijche Irefine roemt (*), volgens het Kruid-

boek van Cr AR Cl N. Dcezc hadt ftomp Ey-

ron'e Bladen en ecre Pluim
, famergcfteU uit

CDkcide lange Aairen, Fluweelachtig wit. Als

ook van ecre Javaan]che Irefine (f;, hier uit

Zaad geteeld, w^lke de Sten^ een Vadem lang,

van dikte als een Gnnze Schaft , gt ftrtk. hadt,

met WoUig witte Takken. De PIjI.ti beaondt

uit vtele korte, digre Aartjes, hcbberde witte

Bloempjes , met ^.ro^ ne Mceldrai ?jes , waar

tuslc^.en een Haairig Honigbakje. D' Pbntbragt

glanrig zwarte Zaadrn v( ort.dfx* Vrouwe 'yke

Bloempjes hadt 2>n EJ. 'er niet aan kuiiüen

vinden.

Spinacia. Spinagie.

De Marnelyke Blremen hebben den Kelk

vyfdeelig, de Vrouwelyken vicrdeelig, bei !en

(*) Irefïne^ rol. obovalibm , Paniculi terniin?fi , Spicis

Ct> Ireüne FcU oblongis , Spicis Paniculatis compaftis

brevibuï. Ihid f. i. Amaranthus vertfclll. min' r Bcnghalca-

fa ,
SeipillifoIiHj incanus. Pjlük. Pbyt^ 27. T, lo, f. j.

Y4
lU DïBi^ M. Stuk,
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IV. zonder Biocmblaadjes t de eerften vyf Meet

^XXlvi
^'^adjes , de laatden vier Stylen en een enkeF

Hoofd-' Zaad, dat binnen den Kelk hard worde en aan*

sruit. rypt. Hier van zyn de twee volgende Soorten.

^i.
^

(i) Spinagie toóé ongejieelde Zaadhuisjes.

MoeS- Een zeer bekend Moeskruid , dat door geheet

«^6^' Europa in de Hoven gezaaid wordt, doch waar

van men de plaats der afkomst niet weet. Het

fchyot de Ouden niet bekend ;;ewecst tc zyn»

en beboert misfchien toe du Inboorlingen van.

den Noordelyken Aardbodem; alzo het zig niet

aan den Vorst ftoort. J)aar is echter een ron-

de grootbladige van , welke beter tegen de kou-

de befland is, dan de fpitsbladjge, welke malfei;

ï$ tot Moes rn daarom 's Voorjaars.vcel tusfchen

de Boeren Boonen wordt gezaaid. Het Zaad-

huisje deezer laatfte heeft fpitfe puntjes ,
dat

van de rondhladige niet.

Jn 'tFranfrh noemt men dit Kruid Espimrsy

in 't Engclic;. ,in 't [loogduitfch

Het groeit ongevaar een Eile hoog, en heeft de

«ertte Bladen driehoekig , de volgende meerdan

eens uicgehoekc , breed «u glad , groen van Kieiu:.

Aan den top vaa ronde Stengen draagt het zvne

Aai«

C») Spinaela Fmciihus fesHUbus. Sjjl. Nat, ^en.

H. Clip, 157. R. Lugdh, ZIO. UoOAN Min^p. 504 L»?''

Sent», nonfpinofo. Uj..Spinaela. Lob /*. 157. DOD. Ft»P^'

6jj>. Spintchia njrts « fwoiina Dalich. Uijï, i^u.



Aairen , welke in fommige PJanten alleen 'V.

met onvrugtbaare Bloempjes , ia anderen met xJQy"*
vrugtbaare beladen zyn. Verkeerdelyk plagt Boopd-'

men die Zaad voonbragten de Mannetjes, de

anderen de VVyfjes - Spinagie te noemen.
iriaT^"*'

Dit Moeskruid is zwaar om te verteeren en

geeft weinig Voedzel; doch , door wel gelardeerd

te zyn met Boter cn Speceryën , krygt het een

plaats onder de Toefpyzen. Uitwendig kan het,

gelyk veele andere Kruiden , in verzagtende
,

weekmaakende Pappen dienen en hét Sap tot

Keeldranken. Het Zaad is ook onder de Ge-

ncesmiddelen geteld geweest.

(a) Spinagie met gejieelde Zaadhuisjes^ ir.

Volgens den Heer Gmelin komt in Sibe-

rie deeze wilde Soort van Spinagie voor ; wel-

ke de Steng hooger heeft, de Bladen driehoe-

kigEyrond, fomtyds uitgehockc , ftomp, ge-

fteeld; drie of meer Zaadhuisjes in de Oxelcn,

op eigen Steeltjes , Eyrond , ftomp , gekield

aan beide zyden.

A c N I D A. Kcnnip.

Een vyfbladige Kelk zonder Bloem heeft in

de Mannel^'keD van dit Geflagt plaats, met

vyf Meeldraadjes een tweebladigc Kelk zon-

der

Cl) Spifuuia Fruftibus Fedunculatii. Sy/f, Nat, XII. < v J
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IV, der Bloem i'q de VrouwelyVen met vyf Stylen,

^^^"j^-'waar op een Befieachtige Vrugc volgt, raeteeo

HooFr.' enkel Zaai.

«TüK. De eenigrte Soort ( i.), door de gezegde Vrugt

I. voornaim.'hk van de Henr.ip vtrfchiliende

,

c^nnZina.komt in ZüUtig- AJjen.sfen van Virginie , mde

fche'/^'"'*
Herfst, overvioeJii voor Zy heeft Je Stengen

en Bïadfteelen lood r glad en glanzig i ^'e Bla-

den eike'd, la^g Lancervormig
,
gefteel l, '^ver-

hoeks: geelo Mrelknopj-s in de M.nnetjes,de

fi uur bcbb' n.ie van de Letter X ; cn i e- Zaad-

huisje in de Wyfjes mervvf s'euven Bv Bau-

HiNUs vindt men/e yirg^inifche Honnip ge-

niamd, als naar de Manoeijes -Haot veei ge-

lykende.

Cannabis. Hea nip.

In de Mannelyken van dit Geflagr is Kelk

vyfdeelig , ronder Styl; in de VrouwelyVen

eenbladig, on\erdceld, opzyde gaaperde,met

twee Styicn en de Vrugt een tweekleppig Noot-

je, binnen den geflnotcn Kc;k.

, Hier van is ook maar éére Soort bekend C0>

ramme.
^^^^ ^^^^ ^^Uj p 7^,.

MITCH. Gtn. 18. Am. AcaJ l I. p. 19. f.ann bh Fol. fi".

pücibus. GRON. rirg. isj. Cann:bis Vubiniana- CB.

Pi». 3iO.

(i) CannibJs. SyJJ. Nst, XTT. Gen. iiij rr^^ X'"- P'

741. Cannabis Fol. d.gitaüs. ü. CUff, sj. Upu %9't'
^^*^'
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(ïaar men iosgelyks Mannetje van heeft en Wyf- iv.

je ofonvrugtbaare en vrugtbaare Hennip. Naar
^jciy"

den Latynfchen naam Cannabis , noemt menze Hoofd-*

in 't Spaanfch Canamo, in 't Franfch Chanvre y^-^^^*

in 't Engellch Hemp, m *t Hoogduitfch Hanf.^J^y^'^

In Oonindie, daar dit Kruid ook groeit, wordt

het Ginje by de Javaanen en aan de Vaste Kust

van Indie , als ook in Perfie Bangue ^';cheteD.

De Arabieren noemen het Axis y de Turken

Jlfarath.

'c I» een Gewas , dat dikke ronde Houtige

holle Stengen voortbrengt , van vyf of zes

Voeten hoogte, fomtyds Takkig en zig dan als

een geheele Boom vertoonende, fomtyjs onge-

takt, gelyk meest plaats heeft» wanneer het op

Akkers, digt by elkander , gezaaid wordt. Het

Mani,etje,dat onvrugtbaar iscn enkrl Bloemen

draagt, fchict hooger op dan htt Wyfje. Bei-

den hebben de Bladen Vingcrachtig in zeer

fmalle flippen verdeeld , ruuw , donker groen

en zeer zwaar van Reuk, aan de kanten Zaag-

landig. De Zaaden , die de VVyfjes Hennip in

dc Oxds der Bladftcelen draiet, z^n leJereen

bekend. By den Gemeenen ^]an wordt de Zaad-

draagendc bet Mannetje geheten.

Dat

Mfi. JJ7. R. Lugdb. Gort. Melg. .zzi. C^nnzb % ^ï-
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IV Dat de Htnnip by de Ouden reeds in gebruik

''xXIV*'^^^'
blykt uic HtROooius, oie verhaalt.

Hoofd* hoe de Scythen zig bedwelmden door het Zaad

STOK. op gloeijende K-^lca te rmytcn. VVegens die

Vyfman- hoedanigheid is hetzelve bemind by de Oofter-

fche Volkeren. D- Bl-iden zelfs worden gerookt,

of het Sap met te.iige Kruideryën gement^d, ja

zelfs Pillvin dair van g/:miakt, door de Muoren,

Perfiatnen en Turken, gekaauwden ingefloKt,

om zig dronken te maaken of tot g.uhcid op

le wekken. Men wil ook da: htt Zaad, in

fommige Landen , tot Spyze jicbruikt worde.

Het Piuimgediert is 'er, lo 't algemeen, vry

gretig naar. Een mjaiig gebruk kan nier fcha»

delyk zyn. Ook kan het Zaad, in McK go-

kookt, fomtyds dienen tot vcrza.'jmg van den

Hoest der Kinderen. Het uitgcpentc Sap of

de EmulGe heeft dik wils Mcnfchon , met de

Geelzugt gekweld, gehcjpto. Uitwen )ig wor-

den , door betfing met dezelve , de Vlakken

van het Aangezi:J:t weggenomen. Ook dient

het in oplosfende Pdpp.n en tot Brandfteden.

By de Romeinen was reeds de dienst der

Hennip, tot het vervaardigen van Zeilen en

Touwen ter Zeevaart, ten overvloede bekend.

V»n de Steelen, in Water geweekt, en ge-

kneusd , tot dat menze van dc Houtige dee-

len en van ander Ontuig door den Hekel kan

zuiveren , kom: dic kost'^aare StofFe , welke

wy jaarlyks , by zo veele Scheerslaadingen ,

Bit de ISoordelyke deelen van Europa ont-
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vancj^n. Dir Gowas
, naime'yk, fchoon uit IV,

In ]ie , naar 't fchync, afkomftig (*) , groeit,
^xxiv'

do.)r de Itcrke Zonerwarmte dier Gewesten , iriooFo*

in hf^r korte Sai^oen aUaar tot volkomenheid, «tuk.

Ir S weeden, nogthans , wil het niet voort. Pe-

tersburg alleen levert t c den uitvoer, jaarlyks,

meer dm een mU ioen Poeds daarvan uit. Die

van Rigi in Lvflind geldt veelmeer. Heden'-

daa-ifch verbeeldt men lig, dat de in Vrankryk

geteelde Hennip beter zy dan de Noordfche.

Ook .neent men, dat dezelve door de kwecking

verbeterd zou kunnen worden , om fyneren fter-

ker I3raad uit te leveren. V^eele Proeven zyn

hier om rent door de Franfchen genomen , die

wel verdienden agtervolgJ te worden,
j

H ü M ü L ü 8. Hoppe.

Van het voorgaande verfchilt dit Gtflagt, in

Kenmerken , byna alleen door de Vrugt die

Schabbie; gebladerd is , ieder Schubbetje aan

den voet een rond Zaadje bevattende.

De eenigfte Soort (i;, insgeiyks een zeer ge-
fj^;^^^

meene Lupujus.

(*) U t Ziaicn van Jap^n werdr, ru veertig Jiar gelee-
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jV. mecne Plant , komt overvloedig in de Wildernis-

Afdeei. fcn door geheel Europa , zo in de Zuidelyke

XXIV. als in de Noordelyke deelen , als ook in onze

ïTUK^***
Nederlanden voor. In de Dennebosfchen van

Vyfman. Sweeüen , op de Eiiandjn in de Oostzee, in

PommercH en Lyfland , als ook door geheel Rus.

land , is zy gemeen. De Heer Thuneerg
heeftze in Japan gevonden. Zy groeit Rank-

achtig , zycde een klimmend Gewas , dat zig

om Takken , Staokcn , Boomdaramen en alles

windt. Het heef* ruuwe Bladen , welke naar

die der Bryonie of van den VVynftok gelyken;

weshalve, of ook om de Trosachtige Vrugren
,

fommigen hetzelve den Wyngaard dn Noorde-

lyke Landen heeten. Op veele plaarl'cn wordt

het in menigte geplant, als een ovcrblyvcnd

Gewas zynde , niet Jaarlyks gelyk de Hencip

ftervende.

De belachelyke gewoonte, wederom ^ van de

Vrugtdraagende Hoppe het Mannetje en de on-

vrugtbaare het Wyfje te noemen , zal daar

van afkomftig zyn , dat men de eerde den

vocMTang geeft. Sommigen hebben gedagt,dat

het van Sexe veranderen zou ; doch L i N N ^

bevondt in Góthland hrc tcgerdeel, 't Zaad

van de Hoppe, c^n AKKer gezaaid, brcugt

zo wel Tv'anrelyke als Vrouwclyke Flanteo

voort , waar van de eerden , als fterker vao

Gewas zynde , de laatften onderdrukken ; zo dat

men eindelyk niets dan blocijende of oDvrugf

baare Hoppe heeft. Dus komt dezelve ook



D I O I K ï A. 35t

't wiHe meest voor. Nietremin kan het Wyf- IV;

je O ik Vrugt draagen, zonder door het Man-
xXlV^'

netje bevrugc te zyn
, caamelyk gefcliubde hoofoJ

Kropjes znndcr Zaad; en dit ^'ient om dc twy-sTUK,

fel mg , waar in Toübnpfort en an-ieren^^^^*"'-"

daar do' r vervallei zvn, op te helderen (*).

De Franfchen noemen dit Gewas Houblon,

de Engclfchcn Hops , de Dukicliers Hopfen.

Men maakt onderlcheid tusfchen de tamme cf

Tuin en Akker-, en de wilde of Wilgen Hop-

pe, die in Kreupelbofch nf Bakhouc en veelaan

de kanten van Rivieren groeit , by de Wilgen

opklimmende. Van de eerde hee^t men vroege

en laate Hoppe , van de laatlle kom 'er voor

met gro.^te en met kleine Knopje*; of Vrugten*

De vroege, die men ook A ugu (lus • Hoppe

noemt, bot het eerde uit, en geeft de groocUe

Knoppen , wordende daarom van de Brouwers

voor de beste gehouden.

Het voornaamfte gpbruik , immers , v^n de

Hoppe is tot het brouwen van 'Bict,"t welk 'er

bitter .chrig doch tevens duurzaam van wordt.

Dat zy 'er een hoedanigheid ain zoude by-

zetten, om den .Steen re veroirzaaken
, gelyk

fommigen gewild hebb n , is niet geloofb:ar^

Ve< leer , immers , zal het de uitwerkingen

,

anders uit de fchcrpheid des Biers in de In-

gewanden ontltaande , verzagtct?. Men houdt

de

(•) I/'^gor Rem Ileriariium. p.

it. DBKL. XU STUK.



5f2 TwfiEHUiziGE Kruiden.

IVr de Vrugten voor een Middel dat de Vertec*

'^X'Xav'. ^''^S bevordert, de Slym en Gal uicJryft en de

HojFü Ontlastingen , inzonderiieid door Zweet en

iTüK. UitwaafemiDg , bevordert. Zy zyn Harftig ,

ilria.'""'
ijalfainiek en hebben een (lerken bedwelmenden

'
- Reuk. De Jn\«.'0ODtrs van VVestgochland ge-

bruiken het Zaad tegen de opftopping van den

Afgang zegt Linw^us, die aannnerkr, dac

hec K'uid van Honigdaauw aangetast worde,

wanneer zekere Worm of Rups de Wortels

vertecrc. Dc Honigdaauw, ondcrtusfchen, is

zeer fciudelyk voor den teelt der Hoppe, die

in Swecden thans , zo wel a!s in Engeland

,

fterk wordt gedreeven. Men plantze in Tui-

nen , om ze voor den Wind te bcCchmLcn,

die, geweldig zyndc , een zonderling gekraak

of gerammel , naar ver af zynde Dondeinagen

zweemende, in zulk een Flantagie maakt. De

jonge Sprui(en worden , zo hier als eiJcrs ,

wel toebereid zynde, op de manier van Spar*

gies in 't Voorjaar gegeten.

Omtrent de manier van winding der Hop-

pe , om een Staak , Stok of Stam , vind ik aan-

getekend , dat zy zulks altoos met de Zon om

doet, dat is van 't Doften , door 'c Zuiden , naar

't Westen; gelyk de Bryonie, Tamnus en Ka«

perfolie: terwyl anderen, gclyk de TurkfeBoo

nen en de Klokjes Winde, een tegenftryJigeo

koers houden : en het Bitterzoet op beide ma-

nieren flingert. Daar uit blykt, dat zulks niec

van de werking der Zon afhange. Die is een



zaak, die men uit liefhebbery nader kan ónder^ iV;

z A N ó N i A.

Naar den Italiaanfchen Kruidkenner Zano-^ ?"

K I , Opziender van den Bonobifcheri Tuin >

die nu omtrenc een E uw geleeden flierf ^ is

deeze Plant benoemd. Zy heeft een driebiadisen

Kelk en vyfdeelige Bloem , de Vrouw mvI'G

met drie Stylen , waar op een driehokkige

fie volgt , uit den Kelk gcbooren, bevattena-

twee Zaaden in elke holligheid.

De eenif^fle Soort (i), aan de Kust van Ma-
labar Penar-Vaüi genaamd, en by de Neder- a

Janders Naadklim ^ in 't Portugeefch FruitaBan* ^^^l. .

doliera , is een zeer uitgebreid Rankgewas , faloei-

jende in het Regen- Sai/.oen. De Takken zyo

groen , van bionen Houtig , de Ranken met

Kiaauwieren voorzien , üe Bladen fp'^.s ovaal ,

dik en zagt vanGeweefzel, maar groen -

fterk geribd , bitter van Smaak, De Bi i^mea

groeijen Aairswyze in de Oxel t ,:ige

Bladlteelcn, en de Vrugten Troswv/.t. Deezc

hebben ecnigszios de gedaante vaT de Kruidko-

kers , die men oudiyds plagt te hangen aan de

Bandelieren der Schuttery ; waar van' de Por-

tu*
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IV, tugeefche naam. Zy zyn driekantig, aan 't ead

^5aV
*
^^"^P » bevatteode platte Zaaden , en hebben

Hoofd* zo wel den Reuk als den Smaak der Komkom-

Feuille;\.

Zeer duidelyk beftempelc dit Geflagc denaam

van Pater F e u i l L é e , wiens Waarneemingen

byna de eenigften zyn , die men van de Planten

van Peru en Chili heeft. De Bloem is Rader-

achtig en ten halve in vyven gedeeld , zo vrel

als de Kelk , die Klokvormig is , beiden ecn-

bladig, zo wel de Man'-clyke als in de Vrou.

welyke Bloemen. De eerften hebben een Ho-

nïgb.kje , met vyf Draadjes , beurtwislelendc

met dü vyf Meeldraadjes. De laatften bevat-

ten een Vrue;tbeginzel met drie Stylen , dat een

Vleez'ge Appel wordt, met een harden B«stf

Eyrond , in de Kelk gevat.

Hier vaa is opgegeven.

(I) Feuilléa met gekwahde Bladtn , die va»

onderen gejtippeld zyn.

(») Feuilléa mtt Hartvormige gehoekte Bladen,

(i) FeulUh Fo!, lobatis fubm» punaatii. Sjfi. Ndt. X

Cen. iiig, reg xnr. p. 742, Trichofa nthes punaata. ^

rUnt. i4.|i. Nhand.rofia fcandca?. Plum. /*. 2o>, s

lunciiroba Sloan. Jam, S5. Hifl. I. f

(a) FmiUé» Fol. Cordati» angulatis, XII , XiU» -
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In de WestindicD groeit deeze , ook een IV.
^

Rankachtig of klimmend Gewas , waar van de

twee Soorten naauwlyks volkomen onderfchei- Hoofd-;

den fchynen tezyn, aangezien Browne het-^^"'^*

zelve zegt foratyds met Hartvortnige
, fomtyds /iZ''^*'

met driekwabbige Bladen voor te komen. On-
der den mam Nhandiroba geeft Plumier
daar van twee Afbeeldingen , dat geheel ver-

rchillende Planten zyn , zo de Heer J. Bur»
MANNUs oordeelt. Bevoorens hadt Lin*
K^us het tot de Tweehuizigen betrokken in

'c Gefiagt van Trichofanthes , en aangemerkt

als in Oostindie groeijende, gelyk het dan ook
dus geboekt is door den Heer N. L. BüR-
MAKNüs. Browne bcvondt het tot de

Tweehuizigen te behooren.

Behalve het Geflagt van Smilax , dat reeds

befchreeven is , leveren de Zcsmannigen hier

nog deeze volgende uit.

T A M u s. Vrouwen -Zegel.

De Kelk is zesdeelig, zonder Bloemkrans zo

wel in de Mannelykeals Vrouwelyke Bloemen;

welke laatfte een driedeeligen Styl hebben, het

Vrugtbeginzel onder de Bloem , en de Vrugt is een

driehokkige Befie, met twee Zaaden. Hier van

komen de twee volgende voor.

(IJ Vrouwen - Zegel met Hartvormige onver- x.

deelde Bladen. ^'^^ctl^s,

CO Tamus Fol. cordatis indivifis. Sj/f. K4t, JU- Gtn.

Z a
lU Dim., XI. sïuK»
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IV. Dit Kruid wordt mide Br^onie genoemd, cf

^xSv.' '^^'^^^^i ^" onderfcheidicg van de gewoone Wit-

Hoofd- te Bryooie, waar van het , inde eerfte opflag,

STUK. door de gladheid en dnnkrrneid v.m het Loof

verfchilt. Latynfchen raam is Tamus of

Tamnus^ en de Vrugc werdt Uva Taminia ge-

noemd ; maar de Franfchen geeven 'er , ik weet

Diet om welke reden , den naam aan van Seau

de Notre Vierge dat is Lievi Vrouwe Zegel ; de

Duitfchers noemen het Schwartswurtzel , dat is

Zwartwortel.

lo de Zuideiyke deelen van Europa; als ook

iD de Levant, groeit deeze zwarce Bryonie, in

Bfislchen en wilde Haagen , zig op dergelyke

wy/.e om de Takken windende met zyne Ran-

ken , doch zonder Klaauwieren. Men vindt

het ook overvloedig a.- n den grooten Weg tus-

fchen LonJen en Oxford , en elders in Enge-

land, alf medeomüre.ks Pnrys ,in I^uitfchiand

en Switzerland. De Blidtn zvn Klyfacbtigof

liever Elartvormig, la. g gcflcdd
, fomtyds, p

aan de zelfde Plant
,

Ipiifer , ilonper eo ook

wel uitgehoekt of byna drickwabbig. Het Man-

netje draagt groene B^ommetjt s , zo enkeld als

Aairswyze zegt H a l l e r ; hec Wyfje op Tak-

kigc

HALL. H,h. 'IL/ghon "or^nt. sf; ^BryoL livis f. ni-

gra Racemofa et bacci'era. C. B. Pin. 297. Vitis fyl'-
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kigc Stoeltjes, die uit de Oxels voortkomen, IV-

en daar op volf2;en roode Waterige Beslln. . ct ^^-^y'
heeft ccD overblyvende Penwortel, die uiic cn -oofd-'

vol van een Slymerig Sap. Dioscok i i>es,

die met zynen Zwarten Wyngaard dit Kruid

bedoeld , doch lictzelve met de Bryonie , die

zwarte Bcsfen draagt
, fchync verward te heb-

ben, fthryftden Wortelen eene Warerl^iozen-

de hoedanigheid toe. Matthiolus wil,

datzy , onder de Afch gebraden , uitmuntende zou-

den zyn tot opwckkinge der Minnelust. Pl r-

wius telt de Tamus onder de eetbaare Kruiden

en Bellonius verhaalt, dat de Turkende

jonge uitfpruiczels jdaar van , met Olie en Azyn

eetcii. Hoe 't zy, in Europa wordt weinig ge-

bruik gemaakt van dit Gewas (^).

(a) Vrouwen - Zegel met driekwabbigi Bladen. u.

De Heer Ger ARD, hetzelve in Frovence^"'"*.'.

waaraeemende ,
bevondt, in de eerfle plaats , ''iaatih.

de Bloempjes van het Mannetje kleiner en

bleek g'. cl , die van het Wyfje gronter en wit

van Kleur. Ten anderen merkte hy op, dat,

in de Schaduw groeijcnde , dit Kruid de BlaJen

breeder , groener , uitgehoekt en driekwabbig

heeft.

(* . 'w:,:s quidem nul!o in u'.a cll, Hau. flelv, Sndt^t,
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IV. heeft, fchynende in 't geheel niet te verfchillen

'^XXlv'*
van den Kandiafchen Tamnus , wanneer hy

Hoofd
* hetzelve roet gedroogde Monfters , weleer door

8TÜK. Tour» EFORT op Kandia verzameld , verge-

,2'«i««i-ieck. Des houdt hy deeze Soort flegts voor

eene Verfcheidenheid van de voorgaande (fj.

Japan/eb. Te onbefchfoomder breng ik derhalve hier

PI Lxxïv Japanfche Planten , door den Heer ThüN-

>^^«i>»«BERG geplukt, a^& Verfcheidenheden van dit

Gewas ler baan. Fig, i, op Pl, LX XIV, ver-

toont het Mannetje , dac zeer duidelyk drie-

kwabbige en Klyfachtige Bladen heeft, waar

van de twee zydelingfe Kwabben nog vry diep

ingefneeden zyn i maar aan dunner Rankjes ko-

men de Bladen byna eveneens voor , als aan

het Wyfje , Fig* 2 ^ naamelyk fpits Hartvor-

mig en weinig uitgerend , gelyk in de gcwoone

Europifche Tamnus. De Bladen zyn glad en

fterk geaderd , de Ranken rond en de Bloempjes

groeijen Troswyze in de Oxels der overhoekfe

Bladen ; doei) in de eerfte met dubbelde , in de

andere met enkeldeen zeer yle Trosjes. Die van

het Mannetje , met Vergrooting afgebeeld by

«, hebben, in ©en zesdeelige Kelk, zes Meel-

draadjes zonder Styl of Vrugtbeginzel ; dievan

het Wyfje hebben het Vrugtbeginzel zeer dui-

delyk onder den zesdeeligen Kelk , als blyl^t

by fc, zynde het Vrugtbeginzel in een Blikje

ge-

GEB. Frov, p. Sï<.
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gevat 5 en dus voldoet dit Gcv^ras aan de opge* IV.

gevene Kenmerken.
"^XXlx*

D I O S C O » B A. SYüK.

Dit Gcflagt , naar den groeten D i osco-'^^»'».

jiiDBS getyteld, heeft ook ccö zesdeeligea

Kelk zoDder Bloem, in de Vrouwelykeo met

drie Styltjes en een driehokVig famergedrukt

Zaadhuisje, 't welk twee Vliezige Zaaden in

zyne hokjes bevat.

De agt Soorten van hetzelve zyn Indifche

RanVgewasfen , meest verfchillende door het

Loof, als volgt.

(i^ Dioscorea met gevingerde Bladen. i.

(a) Dioscorea met drievoudige Bladen.
^'^phi-,

VyfbladJ.

Decze beiden, mooglyk flegts Verfcheiden-e«'

heden, groeijen aan de Kust van Malabar, SL]»T»Aa,
ook op de Eilanden van Oostindie , en in de nriebla-

Westindiön. Zy behooren tot die Kruiden ,

wier Wortels men gemeenlyk in Oostindie 0#-

bies , in de Westindiön Inhames of Batattes of

ook Tams noemt , zynde aldaar een zeer ge-

woo-

fl) Dhuörea Fol. digJtatü. CËf. 4S*. FL Z*^L 3*1.

ïtis. H. Cliir. f». RüMPH. Amit,

X. H. Mal. VII. p. 63* T. jj.

Z4
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IV. woone Spyze , zo onder de Slaaven als by 't

^XXIV*'^
Gemeene Volk.

PooFD-* Deeze veelbladige zyn in de Molukkes wild

sr it. groeijende gevonden, hebbende een onbefchoft

lisman- gT^QOtcn Wortel , die by een Kaas vergeleckcn

wordt. Zy heefc de grootte van eens Menfchen

Hoofd, en verfchaft, als het Kruid in Tuiucn

geplant cn gehavend wordt , een zeer goede

Spyze,

iiL (3^ Dioscorea met Hartvormige Bidden , de

f^ie'ata.'^
gcdoomd en Boldraagende*

dc. C4) Dioscorea met Hartvormige Bladen, de

Mata ^^^"^ gevleugeld en Boldraagende.

fcide.
'

(j) Dioscorea met Hartvormige Bladtn, de

j^hifert.
^^'^^ ^^^^ Boldraagende,

Ecnde?^ Deeze allen komen in het Loof cn daar in

overeen , dat zy aan de Ranken zekere Bolletjes

draagen , welke in dc Grond aanftonds Wortel

fchietcn ; zo dat dit nuttige Gewas zig zeer

fterk vermenigvuldigt. Het is derhalve Rhizo-

phora

(3) Dmctrea Fol. CordatU &c. Combilium. RUMPH.

(-4) lïmcorea Eol. Cordjtis Sec. Ubium digitatum. RU«?H,

Amb. T. 121. Katfill kelengu. H. Mal. T. 38.

(J) Diateorea^oX. Cordatis &r. Ubium Pomifeium. RUMPH.

Amb. V. T. 114. Rh.zophora Zeylanlca Scammonei folio.
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phora of Worteldraager getyteld geweest van IV.

den beroemden Hermannüs, doch welken
^xiv*^

naam de Ridder, mnoglykmec meer reden , toe-aooFol
gepast heeft op het Icdifche Boomgewas , datsTui.

men gemeenlyk Mangles noemt of Duizendbee-^^^^**«-

nen *. De laatfte wordt deswegen ^ppeldraa-^zieu.v.

gend Oebie geheten, dewyl die Bolletjes van^J-^^Tt/ic

»'

vsn grootte als een Appel of Citroen zyn. De
^

tweede, mee een gevleugelde Steng, heeft een

bevingerden Wortel ; de eerite , Ccmbilie Plant

by jRdmphios genaamd, heefteen zonder-

lingen Wortel ,
eenigszins naar een Zeug met

haare Jongen zweemcnde. Alle deeze Wortels

zyn rr.eer of min aangenaam tot Spyze en die-

nen zelfs tot Verfnapcring , gelyk onze Aard-

akers.

(6) Diofcnrea viet Hartvormige overhoskfe yr.

Bladen en eene effene ronde Steng, f^iva*^'

Deeze Soort is het gemeene Oebie , niaaken-

de de Tams - Wortelen der Westindièn uic

Kien teeltze meest op plaacfen en in Landen ,

daar weinig of geen Koorn of Ryst gebouwd

wordt, en dus zeer veel op de ZuidooQcr - Ei-

Jan-

•

(<!) Dieseotea Fol. Cord. alternis ^c. //. Cli,^. 453. T.

z%. FL Ztfl. 358. R. Lugih. JÏ7. Dioscorca fcandm? foL
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IV. landen van Oostindie , Nieuw Guinée, Nieuw

^XxTv'
Zeeland en de nieuwlings ontdekte Eilanden ia

Hoofd** Zuidcr Oceaan. Ongemeen (terk worden

STUK. deeze Wortels ook by de Negers , san de

.f™<»*Kust van Afrika, geteeld, en ttrckken tot den
' * voornaam (Icn Voorraad , welken men hebbeu

moet, om een ^chip met Slaaveu te fpyzigen»

Zy vallen 'er wel zo groot als de grootfte

Zoetemelks Kaazen, en worden dikwils j^am-

mes genoemd in deWestindicn , daar deeze Wor-

telen insgelyks tot Spyze ftrekkeo. Zy zyn

van buiten bruin , van binnen Sneeuwwit en

zeer goed van Smaak , droog en vast van Vleefcb.

Men braadt of kookt dezclven en de Zwanen,

gelyk ook veele Blanken ^ eetenze in plaats vao

Brood.

Dit Gewas heeft de Wortels van vcelerley fi-

guuren, dikwils veelcn aao.éénen Stoel, gelyk

ik dan ook zes Soorten van Oebies , allen eet-

baar , van Batavia bekomen heb. Het klimt

als de Klokjes - VVinde en geeft verfcheide on-

getakte Ranken uit, met fpits Hartvormige Bla-

den, die zwaare Ribben hebben, gepaard. Op

de Bloemen van het Wyfje volgt een Tros

van Vrugten , als graauwe Erwten of Vogel-

harten , twee of drie aan elkander gevoegd

,

welke het Zaad , als gezegd is , bevatten.

yn. (7) Dioscorea viet Hartvormige BladWi over'

t/Sf/ï."^" ^'^^^ gepaard , de Steng effen* We-
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Wegens de Vrugten wordt deeze Soort op IV.

Java genoemd Penning- of Dubbeltjes - 5^^
»^XXIV*

zo het de aangehaalde is van R u m ph i us, en Huofd-'

aan de Kust van Malabar, alwaar men alie de*TüK.

Soorten van Oebies , waarfchynlyk wegens de^^.^^*'»''-'

Knodsachiige Wortelen, Atfufe» noemt , heeten

deeze Munniks - Keukn, Het is de Floridafche

naar de Bryonie gelykende Plant, met Mos-
achtig Eiken - Bloesfem , de Bladen van onderen

Wollig gepluisd, en de middelrib in een Doorn-

tje uitloopende. Clayton noemt het een

Soort van Hoppe , die zig al flingcrende wyd en

zyd uitbreidt , met gevleugelde Zaaden , welke

in een driekantig hokje of Huisje ^befiooten

zyn, veelen aan een digte tros by elkander, ge-

lyk de Zaaden der Hoppe, 't Gewas groeit in

de Zuidelyke deelen van Noord - Amerika.

(iJ) Dioscorea mt gepaarde Eyronde gefpitjle viir.

Wegens den bynaam zou tot deeze Soort het Pa«Wadi-

gemeene Ocbie , voorgemeld , kunnen behoo-^**

ren , zo wel als het Slangaclitige , dac er door

den

ir. DISL, XI. STU^
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I^'' den Hooglceraar N. L. B u b m a n n u s toe

XXIV betrokken wordt. Wonderbaarlyk zyo deeza

liuvfo' Wortels omgekruld , zo dat zy zig byna als

sT'."*. Slangen of vliegende Draaken , gelyk R u m-

„hf!""^" p H I ü 8 zcpt , vercoonen , en dceze Soort be-

hoort, zo wgI als de gemeene, tot die, welke

geen VVortelboUetjes aan de Ranken draagen.

Iwee Soorcen zyn hier door den gedag-

ten Hcogleeraar nog bygevoegd , waar van

de eere , Schilibladige genaamd (*), ten op-

zigt VifH e Vrugtmaaking onzeker was , of

zy tot dU GcHagt , tot de Smiiax of anderen

behoore: de andere. Rolronde gebynaamd we-

gens de figuur der Wortelen , mi^fchieo niet

meer zekerheid heefc Ct). Decze, die rood

van Bast is , roemen de Nederlanders aan de

Kust van Malabar Battates , naar den Portu-

geefchen naam. In Oost- cn Wcstindie voe-

ten deeze Ocbies of Keulen, by de Inlanders,

een men-gtc van verkhillende naamen.

Naar den" vermaarden Ray is dit Ge/Iagt

oer LiNNJEus dus beter , dan door Pi-u-

Itatit Cordato - obiongis &c«



Pj^aat lxxv.
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«IER Jan.Raja getyteU P> Het verfchilt, IV,

jn Kenmerken , van *c voorgaande byna alleen
^xSv^*

door de Vrugc , die rondachtig is , met ern Boofd*
fcheeve Wiek , beneden de Bloem gebonrcn. 'tuk.

Het bevat de drie volgende Amerikaanfche

Planten.

{i) Rd\zmzmet Piehw-js' Bartvormige Bladen» ^i.

Op 't Eiland St. Domingo is decze door P/.u^ Piékhia-

MIER waargenomen, welke een dunne winden-

de Steng heeft , zonder Klaauwieren , de Bla-

den eenzaam effen « van eene Hartvormige fi-

guur, aan den Voet hreeder, naar de punt zeer

fmal ,
efFcnrandig glad en gefteeld; brengende

de Plant, uit ieder Oxel, twee of drie Bloem-

of Vrugtirosj es voert.

(2) Rajania met Hartvormige zevenribbige ir.

Deeze, in Zuid -Amerika groeijende, hecfc

de Bladen Hartvormig, langwerpig, gefpirsc.

Nets.

(*) Hic [nempe Johannes Rajus] folu» plura pneftitit
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IV. Netswyze geaderd en de Bloemen getrost, ab
Afdml. de anderen. Zy heefteen knobbeligen Wortel,

nofrl' ^'^ Franfche Raap, in den Grond zinkende.

STUK, De Vrugten ,welke gevleugeld zyn , gelyken naar

die van den Efchdoorn of Schotfe Linde,

zeer, en bevatten een rond Zaad.

III. (3) Rajania met yyf langwerpig ovaale Bladen

by elkander»

vyfwadi. Deeze , ook in Amerika valknde, heeft dit

byzonders , dat de Bladen , vyf by elkander

,

aan ieder Knoop der Ranken , voortkomeo

,

zynde drieribbig en geaderd. Anders verfchilt

zy van de voorgaande weinig.

Quinata. Volgcns de bepaaling zou hier dat Gewas

Sxxxv. kunnen t'huis gebragc worden , *t welk de Heer

-P'i- 1. Thünberg in Japan gevonden, maar onder

den bynaam van Quinata afgezonderd heeft.

In de figuur der Bladen , immers , is zeer weinig

verfchil , maar dezelven zyn niet drieribbig en

zitten met hun vyven op 't end van de Steeltjes.

Zy zyn in de kleinfte Rank, welke ik daar van

heb, hier in Fig. i , op Pl. LXXV , natuurlyker

grootte vertoond, Eyrond, zeer puntig naar den

Steel; aan 'tend met een klein puotje: maar in

de grootlte aiicu oyna volmaakt ovaal en aan

dc punt uitgerand , gelyk uit het in de natuur-

lyke

(ORmjmU FoU quiiils owU-oblontis. Jan-Raja fca»«

iera quinquefolia. Tlusi, C?t»» U. U. ijy. f. 2.



D I O I K I A.

lyke grootte by A afgeb elde blykt. Die Rank IV.

heeft geeo Bloemen, zullende misfchien de
'ÏJ^*^"

Vrugidraagende of het Wyfje, en de andere , Hoofd-*

die zo veel te meer met Bloemtrosjes of Tuil- stuk.

tjes beladen is , het Mannetje eyn van deeze

Soort. Uit de figuur der Trosjes blykc ge-
''

'

öoegzaam , dat het een geheel ander Gewas dan

het Amerikaanfche zy. Ik geef het op 'c geloof

van gezegden Heer , die zekerlyk de Bloemen ,

in de frisfche Plant, onderzogt zal hebben. Zy
zyn hier, zo als zy zig thans voordoen, en dus

fommigen met drie, anderen met vier Kelk-

blaadjes , afgetekend , gclyk ook het Loof.

Het Ichynt dat op fommige Steeltjes vyf , op

anderen vier , drie of twee Blaadjes voorko-

men i 'c welk meer plaats heeft in dergelyke

Planten. By ieder oirfprong der Bladen vindt

men drie Stoppeltjes.

Tot de Agtmannigen van deeze Klasfe bc-

hoort, behalve de Popelicrboom
,
'tGeflagtvan

R H o D I o L A. Roozenwortel.

De Kelk is vierdeelig, met een vierbladige

Bloem in het Mannetje , maar geen Bloem-

blaadjes in 't Wyfje , dat vier flooigbakje»

heeft en vier Stampers , draagende vier veel-

zaadige Buisjes.

De eenigfte Soort (O groeit op de Alpifche
,

(O WiodioU. FL Lapp. i7U R. Smc. «ji, Mst,

MtiJ
PUL. XI. STU«t
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ÏV. Bergen van Lapland, Ooftenryk', Switzcrland

-'^^^j^'en Groot Brittannic, zegt Linn^eus. VVe-

Hooro.' ^ens de Geflaice hadden foramigen die Kruid

«TOK. onder de Telephium geteld en T o u ii n e f o r t

maakt het tot een Soort van Anacampferos ,muT
Hall ER noemt het Sedum of Huislook van

yarfchillende Sexen , dat Zaagtandige Bladen heeft ,

d2 Bloemen in zeer digte Kroontjes^ Clus i us

geeft het allereigenst den naam van Rhoiia

radix, dat is Roozenwortd ^ dien het nog in de

meefte Taaien van Europa voert, wegens dco

lieuk der Wortelen. Zeer overvloedig vondt

hy hetzelve op de Rotfen van de Bergrug Dur-

rcnftein, daar het hem voorkwam met bleeke

of roodachtige Bloemen.

Uiteen dikken, Houtigen, Knobbeligen Wor-

tel Ichiet dit Kruid veele ronde Stengetjes van

ongevaar een Voet hoogte , met Bladen die

Wigvormig en aan de kanten diep Zaagswyze ge-

tand zyn. Het brengt Tuiltjes voort van Bloe*

men, als gezeild is , dikwils geel, de Manne-

lyken ookvs'el voorzien met Vrugtbeginzels,doch

misdraagende ; terwyl de Vrouwelyken van

drie tot zeven rosfe Zaadhuisjes hebben, zegt

. C/#. 470. R- luzib. .



Hall ER, welke een zeer fyn Zaad bevat- IV.

ten. xxiv'
Op de Eilanden Ferröe , waar dit Kruid, zo Hoofd*

wel als op Ysland , overvloe ^1^4 groeit , worde ^"^vk»

het Hielproedy dat is Helpwortel genoemd, we-
gens de uitmuntende kragten , tegen *c Scheur-

buik, waarlchynlyk in Gorgeldranken of Mood-
fpoelingen, daur aan tuegeicnreeven. DeVVor-

t€l , naamclyk , is fameiurckkende en geeft door

Dettillatie een Roozewater uir. De Alpifche

Berg - Valeijen vervult het foimyJs met een aan»

genaamen Geur- Een Pap van het Kruid, op

't Voorhoofd gelegd , doet de iloofdpyn be-

daaren. Het wordt ^van de Groenlanders tot

Spy/e gebruikt.

Van de Negenmannigcn komen de twee vol-

gende GcAagten voor.

IvIercürialis. Bingelkruid.

In dit Geflagt is de Kelk driedeelig , zonder

Bloemblaadjes , in de Mannetjes van negen tot

twaalf Meeldraadjes hebbende, mee Kogelron-

de tweclii^gfü McelVncipjes ; inde Wyfjes twee

Stylen en ccn Vrugt ciic uit twee Zaadhuisjes

beftaat , welke ieder ccn enkel Zaad bevatten.

Daar komen in de vyf volgende Soorten.

) Bingelkruid met een zeer eenvoudige Steng i.

en ruuwe Bladen. i^Zll^
In nu!

(O MiTcwialii Caule fimplicisfimo , Fol. fcabiis. S>/?.

II. DErt, XI. STUK,
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IV. In EO'fchcr. komt, door geheel Europa, di£

"^XIV*
^^^'ë^^^^^^''^ »

Hoo^duitfch ook

Hoofd-* Hondskool ge-oetnd wordt, in 'c Franfch Üioux

tTUK de Oliën (:r< Mtrcuriale fauvage , in 't Engel fch

^Ennean-j^m MöTCury Mcn wil dat dc Grieken hetzel-

ve Cynocrambe genoemd hebben ; n)aar ccn an-

der Kruid, hier voor befchreeven , zou de Honds-

, 2 e
^'^^ DlOSCORl DKS Zyu *.

biad£.27:. ijyDoDON/fcüs enLoBEL vindt men een

Afbeelding van dit Kriiid , weike d:iar in ge-

brckkelyk is, dat cc Bioeni- Aaircn cn Zaad-

huisjes op éénc Plant gebragt zyn , 't welk nooit

plaats heeft. Anders vcldoct dezelve taamelyk.

JhcL Zaaddraagcnüe is hier, wederom, b-y C.^-

61 ER A u 1 ü s , vr rkccrdeivk het Mannetje ge-

noemd. De Bladen zyn grooter dan in het

Jaarlykfe , *t welk volgt ; maar het wordt ten

onregte , in plaats van 't zelve , tot Moes of toe

Geneesmiddelen gebruikt, dewyl men 'crkwaa-

de uitwerkingen van gezien heeft (*),

jikrtuna.
^'^ Bingelkruid met een gearmde Steng y

glad'
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achtige Bkden en gekranjie Bloemen, =^0^^^^'

wel Mannelyk als FrcuwelyL XX^V.'

In Spanje , vooroaaniclyk op de Muuren der<;TUK.

Steden Kadix en Gibraltar , komt dic Kiuid

voor, dac men iiic Zaad vao daar in de Üpfal
'^"''*

fche Tuin geteeld hecfc. Van de volgende

Soort verlchilc het i.ici alleen or geea geaair-

de Bioemcn, n;aar (;ok door dezciven in Krans-

jes , de Marnelyken en Vrouwe!\kja by elkan*

der te hebben in de Oxcis der Bladen. De eer-

ftcn zyn gellteld, drie of vier in getal, by ééo

Vrouwelyk Bloempje , waar op een Zaadhuis-

je volgt als een Balzakje- , dus veel naar dat

der anderen gelyktnde. Het is een éénjaarig

Kruid.

(3) Bingelkruid met een gearmde Steng
,
glad' itt.

de Bladen en geaairde Bloemen,

Veel algcmcener komt deeze, in de middel-

fle deelen van Europa -, 7.0 op Zaay-andcn als

inde lurken voor. In onze Nederlanden be-

h Cnu'e brachiato, Folfi» pb'^"s, Flor.Spi-

/.r. üSJ. Müt, Mid. 444. //. Cliff.^iuUpt,
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IV. miDt 7y meest vogtige, belommerde Zandgton-

^xSv
in de Moeshoven. Gedagce Autheuren heb-

HooFD* ben van dit Jaarlykle Bingelkruid een JVlannet-

STUK. je en VVyfjc, doch v^ederom averechts , ondcr-
Negen- fcheiücn.

manr.,se.
^^.^^^^ grocit dikwils ter hoogte van een

EI!e, iKet optiaande gearmde Stengen en ge-

paarde, gladde , gedeelde Bladen, die Lancet,

vormig Ejrond en óp dc kanten gekerfd zyn.

De Mannetjes hebben dc Bloempjes, in ovcr-

endliaande Katjes , u;c afftandigc Kropjes fa-

mengelleld ,
groenachtig van Kleur. De Kelk

is drie of vierdeelig , en dienvolgens komen

'er Oük wel twaalf of zestien Meerdraadjes in

Toor. De W^fjes- Plant heeft de Bloempjes

ongelleeld in de Cxclen , veekyds twee by el-

kander, met drie of vierbladige Kelken en daar

op volgen twee Zaadhuisjes , ruuw , rond , een-

zaadig,

Linozojlis zou dit Kruid by de Grieken ge-

noemd zyn en Mercurialis by de Latyren , ais

van Mcrcurius gevonden zynde. D i o s/; o r i •

»ES heeft reeds aangemerkt , dat hec Afgang

maakte. iHct is vao een Waterige Zoutige na-

tuur, en wordt in Klyllecren gebruikt, ja ook

van het Landvuik gegeten. In Vrankryk maakt

men van hetzelve een Syroop, by fommigen

als zagtclyk laxecreüde zeer gepreezen. De

Honig van het Bingelkruid is in de Apothee-

ken niet onbekend. Oudtyds wcrdt 'cr Moes

van gekookt, tot iJpyze.



(4) Bingelkrrid , dat byna Heejlerig is, met IV.

Wollige Bladen.
^XX?v'

In Provcnce , Langucc'ck cn Spanje, grooit

dit Kruid , dat ondtr den naam van Pliyllon

voorkoiiit hy de Autheuren. Hcl ivi-ert dc j!a Mcrcuna.

den Eyrcnd , zc\^t Gouan , dc Bloemen t'ra!""''

kropt , dc Marnriyken aan 't cn 1 der Bloem- '"^oWig.

Ttedcn , die lacger dan dc Bladen zyn , de

Vrouwelyken byna drie by elkander ; hw^c eene

Bloempje gefteeld.

Cj) Bingelkruid met een hurkende Kruidige v.

Steng en Eyronde eenigermaate Wollige
^fj^*^^

Bladen ; de Bloemen Manmlyk en Frou-

Bezyden den Leeuwenberg , ain de Kaap

dtr Goede Hope , vindt men dit Kruid , *c

welk de beroemde Boerhaave tot het Ge-

flagt van Ricinokarpos , dat is Planten , die de

Vrugt als van den Wonderboom hebben , i*huis

bro^t. Die Vrugt, niettemin, beftaatuit drie

Zaad.



374 Tweehuizigs Kruiden,

IV. Zaadhuisjes , en deeze Plant heeft 'er mair

^^^'^ly
twee (*; , weshalve zy , by H f r M a n n u s

,

FÏOOFD-' tJsn nfacn kreeg van Tweegreini^ , hurkend ^

iTVK. Afrikaanfch Bingelkruid y met Bladen van de drie-

Ne^en. keurige l^ioUn A^n dj Lcedj.s vdn de Sreng,
wMHtge.

o;-n;rciit; c.n thrdbrci^d hoog is , Ico nen

Kyrondc gedeelde HlaadjvS getropc vorr, be-

nevens ccnbloemige Steeltjes van de zelfde lang-

te. M^nnclykc Bloempjes zyn 'er veelen , Vrou-

welyf-en weinig aai 't zefJe Plantje. De Vrugt

is t^\r-nd, geknot, fa t-en^edruAC , geflcufd,

met twee Stylen en in iwetën fplytbaar.

Hydrocharis. Vorfchenbeet.

De M-'aneti-s hebben , in dit Gofla-c , ceo

twccb'aJizo tloetnfcheede: de Ke!k 'n dri^dee-

lig cn de Bloem driebladig, zo wel in die als

in de Bloe.-ricn der Wyfjes- Planten , welke zes

Stylen hebban en de Vrugt is een zes^.okkig

veclziidfGj H::isje: het V^rugtb"ginzel onder de

Tibem zittende:

ï. De eenigde Soort ( i 3 , hier van bekend ,

(i; Hydcocharis. Syft, Nat. :



xxiy.

groeit aan de Oppe^vlakre t-n 3'ooien , Cïnften IV.

en liaan Ie vV.ireren , zo in do Ziiidelyki

Noordelyke declen van EnroDa. l.lcn vir

Forfchenhcet j^-njL- n i ei' Mvrfu! Rancs , onder
welken naam Tournefort de Afbec^ldirg^,^.^"'''"'

gaf van de Bloem en Vrugt, aanmerkende, dac*"""

fbmmi.':e Bloemen van onderen Knoopjes heb-

ben , 't welk ó : Vrouwclyken zyn. Van de

Mannelyken zit een twee o{' drie Steekjes by el-

kander in een tweeblaüige üciieedc , nnir de

Vrouwelyken komen eenzaam voor op byzonde-

re Piantcn. De Bloemen zyn gcmeonlyic wie,

doch ook geel of geelachtig aan den bodem van

den Kelk. Het is een Kruidje, dic op 'c VVa.

ter zwemt , met ronde Bladen geiyk dc Plom-

pen, doch ongélyk kleiner; v/esh ilve lommi-

gen het geno-mid hebben kleine of allerklein ilc

Plompen. Alen vindt het op Modderige on.

diepe Üilllaandj Slootcn , zelfs hier by de Stad,

overvloedig;;, deze! ven dikwils geheel bedekken-

de , dewyl hoe , door zyne Kcop- of Boldraa-

geido Rankjes , iterk voortloop- en zig langs

de Opper vh'ae ver het kan vcri-nonigVLiiJ;.;:.

Dc
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De Tienmarnigen vsn deeze Kli>fe heb ifc

;
reeds bt fchreeven en on- erdeTwaalfmannigen

blyfc alleen nog over 't Gtflagt van

D A T I s c A. Wecdaarc.

Waar aan de B'oemblaadjes geheel ontbree-

ken : de Mannelyke Bloemen hebben een vyf-

blcidigen Kelken vyftienong(.fl:eelde lange Meel»

knopjes: de Vrcuwelykcn een tweetandigen

Kelk, dr'c St>Ien en f tn driehoekig, driehocr-

ri>.' (e;. bokkig Zaadhui-jt^, dac open is en veel-

aaadigj order de b!( em gebooren-

De twee volgende Soorten zyn daar van

aangetekend,

CO Wcedaart mst een effene Steng^

Dit Kruid , dat op Kandia groeit , is wegens

de geftalte tot de Hcnnip betrokken en geek

Hennip genoemd geweest , uit hoofde van de

Kleur der Bloemen. Men vindt het onvrugtbaar

en vrugtbujr, in de Natuurlykc Grond eenby-

na Boomachtig Gewas maakcnde, met de Steng

een Arm dik, in Takken uitgefpreid ,ter hoog-

te van zes toe tien Ellen, volgers P ona, dat

echter



echter bedenkelyk maar tien of twaalf Voeten IV.

zal geweest zyn. In dc Europifche Tuinen ^x'xiv
groeit het ongevaar eens Mans langte hoog. De Hoofd'
Steng is van onderen naakt, maar boven maakt'*^"^"

zy als een Pieramiede uit , hebbende de Tak- ^J^'/'^^

ken als Aairen , met Bladen naar die van de

Hcnnip g( lykende , waar van het den bynaam

heeft. De Bloemen zyn groenachtig geel in het

IVlannctje, doch het Wyfjc heeft de Takken

doorgaans met kleine Knopjes beladen, daar de

Vrugten van voortkomen , 'c welk langwerpige

,

byna driekantige , van boven gaapende Zaad-

huisjes zyn , bevattende veele kleine Zaadjes,

(a) Weedaart met een ruige Steng, ir.

In Penfylvanie komt, volgens Kalm, dee-
^'^'Jf''-

zc Soort voor , die nog grooter zou zyn : dehaaitis.

S'e- g mcr, uitf^erkrrdo H . airtjes aan alle

kanten ruig ; k.'.^ Lladtn gevind cn een'gs*

zins naar die der voorgaande gelykende , maar

de Blaadjes gro3ter hebbende, meer overhoeks,

meer aan den voet afloopende cn famenvloei-

jende.

Tot het Geflagt van Menupermum of Gulp-

zaad, bevoorens geheel door my bcfchrceven*, «ir. o,

hadt de Heer N. L. B o r m a n n u s een Soonvi.^STOK,

betrokken , onder den bynaam van glabrum

dat is glad; welke door Pr yon genoemd was

;

fz) D*tUc4 Caula hlffuto. Syji. NMt. XI! , XIIT.
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IV. Klimmende Plant , met dikke gladde Hirtvormi-

^^^vv -^^'^-^^ Bladen en een ronde roode f^rugt , Daua

iJoFo.* Tayonam op Java genaamd, ik heb onder den

STUK. naam van Fantjafona , in Vcgt , v - aar een

Tten- Gewas ontvangen , 't welk ceni;;erma£te met

""cT^d*'
Soort fd ijDt le üroökcn ; ten minüc wysc

Guip/.aad. dc maiiicr van groeijing aan , dat het tot dit

^'f/J'.'j.^'Ceflagt behoorc. Het heeft dikke Trosfen van

veele rondachtige Besfen , in ieder van welken

één Zaad vervat is, van eenc zeer zonderlinge

figuur, die moogivk ook de Geüa/TLsUccaaming

billykt. Het is Schapachtig rond , op de kan-

ten getand, op de zydcD plat cn wederzyds diep

ui{^egi]lpt , zodanig , d .t liet in t midden een

doo'fchynend Pk-kje of Gaatje heefi ; d^s ik

het in twee plaatzingen vcrgroo?; , by a en b ,

heb vo.-.rsc field. Byzonder fc'iynt het nair 'c

lionighakje of onderst Blocmbla i vndiePlanc,

wdke cCo. wegen Vrouwen of Papenfch icn ge-

noemd wordt {Calceolus Maria te gelyken (*)

Onder dc Erikcloroederigcn vsn de ze Klasfe,

r.yn nog tc befchryvcn overgeblecven de twee

volgende Gefla_tca.

Cl s s A M p K L O s. Touwdruif.

Het TvJanretie hcefc den Kelk vierb^adig ,

zonder Bloemkrans, ma ir een Raderachtig Ho-

rigbakje en vier Mee draaJjcs , die gedceltelyk

famengegroeid zyn ; het VVyfje dea Kelk een-

bla-

Zie TOBRNF Tab. 14P.
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b!ïidig, Tongswys' rondachcig en geen Bloem- ^ IV.

krans; drc Stvlen en e ne éénzaadige Hefie. x^avV
Dus konien de Kenmerken in dc berchryvjng H- > 'o-

van 't Gcfla.c voor i^*^ ; m;.ar aan 'c hoofd der^"^"*

Kli^fe that (met de U'tvoenVe voorne' ing der ^ijl,^^.'""*''

Kenrnerken r+) overeenkoTiftiff ,) dnt h( t Man-
öetje geen iTe/^ , doch re.T vierbladige Bloem

heeft , en vi r Meeld" tadjc ; het V\ yfje gw»

^Jom nor/ï iTei^: , dne Stempels en de Vriigt

eenzaadig.

Dit valt moeielyk overeen te brengen en men
zou mogen derken , d;U nnder VV;'arneemin :en

dit verfch'l haJdtn veroir?r,„!vL , indien het niet

by herh^aling in de zelfde Uicgaaven van het

Samenftel der Natuur , maar weinige Bladzy.

den na malkander, d'js tegen ftrydig ;;evonden

wcrde. Ik zal inmiddels de drie ongcgevene

Soorten, akemaal Amerikaanfche Planten, bc«

fchryven.

O) Touwdruif met Schildachtig Hartvormige j.

uUgerande Bladen i ^'/^Tli*

(*) Sv,?. N^t. XII. p. 651. l-es. XFH. p. 75°. bhdlg!''^'

ftJ Gen. PU'.t. Ed. V. 4SS,da:ir hst onder de Dlolkia

Htxandria ftaat, ea Ed. VI.

(O Cisfamptles Fol. peltatis Cordatis emarginatis. Syfl.

Kat. XII. Gen. 1138. y^g. XIII. p. 750. Mat. Mti. 459-

LoFFL. It. 2S7. Clematis Baccifera g!abn & Tlllofa, ro-

Brut,

11. DIEL. XI, STtW.;
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IV, Dit worde gehouden voor de Amerikaanfche

^xxlv
*

' Wortel
, genaamd Pareira bra-

Hoofd' va, uitlevert, welken men als een byzooder
üTüK. Middel, tegen den Steen , het Podagra en an-

J^^'f dere Kwaaien, gepreezen heeft. De Smaak is

bitteracbLi;^ zoet , de hoedanigheid afzettende

en vcrzagtende , byna gelyk die der Openende

Wortels en verdunnende Houten. Het Kruid,

Ca ipéba in Braül genaamd , noemden de Portu-

gcezen, wegens de uitmuntende kragten tegen

hcc Slangen - Vcnyn, Lieve Vrouwe Kruid. Het-

zelve groeit byna als de Wmde en heeft de

Bladen fonotyds Hartvormig , fonityds rond

,

doch altoos met den f-ieel naar 't midden inge-

plant , gelyk in de z'>g^^naamde Oostirdifche

Tuinkers. Het is derhalve Sc:iiklbladig en ais

het Loof Wollig is , gelyk men 't op Jimaika

veel in Kreupelbofch , omftrecks d'j Stad St.

Jago vondt , werdt het Velvet - Leaf , dat is

Fluweelbad geheten.

jy. (2) Touwdruif met . aan den voet gejieelde,

uicl'^é'
"^^^ ingefneeien Bladen.

Rondbia- Het komt vreemd voor, dat de Bloem io

^'2' de voorgaande Soort agtbladig zou zyn ,
gelyk

Ray uit Ma RKGRAAF meldt, cn dat Lin-

N^us denkt, of die misfchien niet het Wyfje

zy
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zy van deeze ; daar hy de Vrouwelyke Bloem IV'.

Itelt Ke k en Bladerloos te zyn , in die Gc-
^^xiv

'

flagu Hoe 'c zy , dewyl 'c Gewas, volgens hoofd.*

B R O w ,> E , de Manodyke Bloemen aan I ros- stuk.

jes , de Vrouwelyxen geaaird heeft , met Bla-

derige Aairen ; zo komt deeze
, volgens de Af-

^

beelüing van P l u m i e r , het Mannelyke na-

der. Doch hier is wederom tegenilrydig
, dat,

caar de belchryving , Bloemen van beiderley

Scxe zouden voorkomen op de zalfde Plant.

Men mogt derhalve dit Gewas nog wel tellen

onder de genen , die nader onderzoek verei-

fchcn.

De fchrandere Loefling, die hetzelve

aan de Vafte Kust van Zuid -Amerika waar-

nam, merkt aan, dat in dc Mannetjes deBI:i.

den niet , in de Wyfjcs Schildvormig zyn

,

altoos Wollig; de Mannelyke Biosmen Tuils-

wys' groeijcndc op Steeltjes , met een vierbla-

digen Kelk en eenbladige Bloem , hebbende cc»

Meeldraadje met vier Meelknopjes ; de Vrou-

welyken Troswyze geaaird , met Blikjes , waar

uit Blommetjes voorkomen , die een eeribladi^

gen Kelk hebben en een enkel Bloemblad. Hoe
veel verfchil: dit niet van de opgegevene be-

paalingen ! De laatften hadden kleine dunne

jjtyltjes en enkelde Stempels , waar op een

rondachtig ovaale Vrugc volgde , een weinig

famengedrukc en esnigerraaate Wollig, met een

enkel Zaad.

ïï, DEM.. XI. sna,
(3) Touwt-
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(3) ïouwdruif met Hartvormige fpitfegehoek'

iXUK. Deeze Soort billykc de bcnsamicg van Touw-

III. druif ^ mee den Griekfchen Cisjampelos OKCtevn-

J^{;^f;j;'komllig. Zy is in Karoliua waar<^enomen door

spusbia- Cat EMJ V , hebbende dunne Ranken, waar
^*

ine-'e zy by de Muuren van oude Gebouwen,

als ook by Paaien en Boomrn opklimt : en zigom

dezelven ÜreDgelt, De Bladen heeft zy ra:r

die van de gewooae Kiyf of Klim op gclyken-

de, en draagt Irosfen van roode Besfen , wel-

ke io groot als kleine Erwten zyn.
,

De Bloemen zyu, in die Gcflagt, vyfbladfg

en de Kelk vyfceelig in beide Sexen. De Man-

netjes hebben vecle famcngevocgde volmaakte

Meeldraadjes en onvrugcbaare Scylcn ; de VVyf-

jes veele dergelykc onvolmaakte Meeldraadjes

cn veele Stylen , die langer zyn. Het Zaad-

huisje is rond cn plat , tienhokkig mee eenzaam»

Zaaden. Het bevat de twee volgende Virgini-

fche Kruiden.

I. (i) Napsea met naakte efene Bkemfteekn en

Uvis^^' gladde gekwabde Bladen. Uit

Giadbla^

(i) Cisfumpelos Fol. Coïd. acutis angulatis. Smilax lens

Fol. an£u!ofo Hedetaceo. Catbsb. Gw. I. p. sx. T. su

StLlOM. rirg. U. D. PI. X.

(I) NapjiA FeJunculis nudis lavibus Sec. 5:,jl. Nat. VA,
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Uit Zaad vau Virginic was deeze Phnc, al- IV,

lereerst , in de LeiJlè Akadeaiie -Tuin opge-'^^xiV*
groeid, ter Inogce van ./iccr dan zes Voeten. tiooFoT

Zy heeft een Vv ortel naar dien van Heemst io'^'^^'

gedaante cn kragt gelykende; de Bloemen en ^ffj^'""^^"

't Zaadhuisje ook zeer daar mede overeeokom-

Itig, maar Bladen als die van den Wonderboom
een Span groot. De [J'oemen zyn hier niet

twcehuizig maar tweefla^tig.

(2) Napaea met omwindzelde gehoekte Bloem- n-

pekn en gepalmde ruuwe Bladen. "^^'^
Ruuw-

Zwaarder van Gewas komt deeze in Virgi-^^^'^®»

nie voor , hebbende de Bladen een Voet over

't kruis
,
Schildvormig ; maar tot aan den Steel

,

de onderden in zevenen , de middeHten in vy-

vcn, de bovenften in drieën gedeeld. Zygroeic

in een grootc Valey der Weltelyke deslen , vol

Kalkfteenen , tusfchcn de blaauvpc en Noorder

Bergen, zegt Clayton, De Bloemen zyn

kleiner dan der voorgaande , in de Mannetjes.

Plaiiten Mannelyk of onvrugtbaar, inde VVyf-

jcs vrug-i .lar. De Znaden groeijen Radcrachcig

Gen. 8j8. r^r. xni. 7;o. Sida FoU palmatis. H Cliff,

?4«. Vr.i ivS. R. Lugib. 3+8. Malva Virginiana Ricini

fo'.io. HEBM. Luiil>> az. T. 23. Napaea hcrmapliroditica. Sp^

Pl..t.^.

^^^^^^^^.^

Virg. 102. Althia raagna Aceris foUo &c. Bamist. Virg.

ivi8. Abutilon folio profunde dislcilo , Pcd, multifloris

Uii Sc FoEiuina. Ehret. PiÜ, 7, 8»
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IV. aan dea top der ScengeQ , zynde ieder gedckc

^XXIV^^^ een Snuitig Huidje. Deeze Soorc blyff

Hoofd-* zo wel over als de voorgaande.

fXUX.

XXV. HOOFDSTUK.
Befchryving der Veelwyvige Kruiden
(Polygamia) , tot welken het Nieswortel ,

Glaskruid, de Melde en anderen hehooren,

In de befchryving der Boomen van deeze

Klasfe, heb ik omftandig gemeld, waar in

de Veelwyvigheid b^rtaac cn waarom de Plan-

ten, daar toe behoorenic, dus geuoemi zyn*;

III. STuit.dat zy naamelyk Twetfiagtige cn bovendien
bi. 568» Mannelyke of Vrouwelyke Bloemen , 't zy op

ééne of byzondcre Planten, hebben, en dus

één- twee of drichuizig zyn. Van de Eenhi;i-

zigen komen hier nog de volgen Kruiden

V E R A T R u M. Nieswortel.

De Bloera is, in dit Geflagt, zesbladig zon-

der Kelk : de iweeflagtigen hebben zes Meel-

draadjes , drie Stampers en drie veelzaadige

Zaadhuisjes ; de Mannelyken zes Meeldraadjes

en 't beginzcl van een Stamper.

De drie volgende SoorceD, twee Europifche,

«yn daar in bcgreepen.

co
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(i) Nieswortel met een meervoudig famenge- IVi

Jlelde Bloemtros y de Bloempjes overend.
^xx"v

^

Dit Kruid , dat in de Zuidelyire deelen van ]tük!^
Europa , als ook in Switzerland , Ooftenryk cn i.

Rusland , ja in Siberië
,
op de Gebergten groeit , ^IS*"^

is in *t algemeen bekend by den naam van Wü wubioc

Nieskruid , wegens de witheid van den Wof-
°*'*'^*

tel; om het dus van 't gewoone Zwarte Nies-

kruid der Apotheeken te onderfcheiden, Bevoo-

rens heb ik verklaard , waarom dit beter Nies-

wortel genoemd worde (*)
*

„ Niets is gemeener op de Bergvelden en id

5> de Valeijen der Switzerfche Alpen , ("zegt

i,, Haller et) ,) dan die Gewas /t welkéeci

j, Steng van twee Ellen hoog, niet Takkig ,

,j regtopftaande ; Bladen uit de ontwikkeling

„ van de Steng gefprooten , gertreepc , Lancet^

„ vormigEyrond heeft, en talryke digte Bloem-

i, Aairen * met opgeregte , ruigachiigc, ftyvc,

j, witte Bloemen , die van buiten groenachtig

5j zyn, aan den voet met een Pylswyze Streep

le fubviridt. C. B. Fin, 186. H, Ciij

Je. 311. CAM. Epit. 939.

(*) Zie II. D. IX. Stuk, bladz jj

(t) Heiv, incAoat. Tom. 11. p. 96.

IT. DEf^.. XI* i
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IV. SI getekend , dc drie buiccndc Biaadjei harder,

ATfT)EEL. „ ÓQ diie bicntcflen blaker , allen geftreert

I^oro» " hebbende , en de boverilc Biueiiipjcs twcc-

STUK.
'

s> fl3c;tig, de ondcrften Manrelyf:."

Enéui' Het beflaac , (zegt l;y wydtrs,j als een

„ fchadelyk Onkruid geheeïe Ücrg -n , worden-

3, de van geen Dier gevreten dan van ('enMuil-

j, ezel, dien ik, door groote Velden , methet-

„ zelve begroeid, naar Montendre trekkende;

3, de Bladen, in 't voorbygaan, gretig hcbvicn

„ afplukken De \\ ortel, die uit ccn dik-

5, ken Knobbel veele Vezels afgeeft, is uiccr-

^, maate heet , brandende den Mond en Lip-

pen. Aan 'c Vuur druipt er een zeer fch^rp

„ Vogt

(«) Dit luidt iv.ditdzid Riit»rif(A , pm uiet ic zergen Cf
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" Vogt uit , byna gelyk de Kalk (lort (*). Het IV."

, , Waterig Aftrekzei is flap , het Gceftige fcherp.
^^XV^*

Men krygt 'er , niettemin , een groote veelheid Hoofd.

„ Extrakt van met Water, tot het halve Ge-*Tüit.

5, wigt der Wortelen , ook flaauw. En het met -^««'i'''

„ Wyngeest bereide Extrakt is minder kragtig

5, dan de Tinfluur , doch evenwel te fcherp.

„ Derhalve moet de voorraamfte kragt in de

5^ vlugge Deeltjes plaats hebben , die onder *t

„ uitwaafemen vervliegen. Zelfs het Waterig

3, Extrakt wordt re fterk geoordeeld "
(f).

Dit aangaande het onderzoek van deezen Wor.
tel, die by de Ouden niet minder vermaard was

dan het Zwarte Nieskruid. Zy kenden dcszelft

gevaarlyke uitwerkingen , en bereidden het Lig-

haam, zo voor als na het gebruik. Hippo-
CKAT^s wilde, dat men eerst de Maag zoa

opvullen met Spys en Drank: Rhazes , dac

men door 't ing-even van veel laauw Water

de kngt zou brcekea. Immers het geweldig

Braakcn eo de Bïoedloop , dien deeze Nies-

wortel , in.:;enomen zyiide, veroirzaakt, is ver-

fchrik.

(^ Dit, uit GEOTFEoy dKit KALLlR bv^e'jragt, ïs we-

(f ; Dit '>rcngt gezegde H«er uit NeumANBT cn CarTHBU-

£SK te beide.

£b 9
II. DWL. XI. STUK,
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fVhrikkeiyk. üe Vader dor Geneeskunde hocfc

. . Js van dcïrjJcIykc Scuipen, daar door vcroir-

. a'.t , gcfprrkcn. üoar hcc gewoone Geners-

:: :jdel der Nooidrche Volken, het poeijer des

VVorcels met Keuken -Afch, ccn weinig Aluin

en Gember ,
gemengd , toe etn Drachme tegen

de Koorts in te ncemen , heeft Bartuoli-
^ us een wooderlyke omdraaijing der Oogen en

blindheid van een Uur lang zien ontftaan, ici

dat na menigvuldip; braakcn de Wartel weder

uitgeworpen was en de Koorts verdrcevcn (*).

Geweldige benaauwdhedcn, Stuipen, Krampen ,

Flaauwtens, ja de Dood, heeft men in Men-

fchen van cvn zwakker Geflcl dikwils daar uit

zien voortkomen ; op welk ten manier die Wor-

tel ook ingegeven werde. Zelfs ,
uitwendig op

de Maag gelegd , heeft dezelve doen braaken.

Het Sap, in de Wonde komendeen zig dus met

het Bloed vermengende , is voor Menfchen en

Beellen een oogenbiikkLlyk Venyn. lliercm

was het oudtydsjin Spsnje cn Portugal , de ma-

nier , de Pylen daar mede te beftryken , roet

welken men op de Jagt ging.

In zeer kleine veelheid niettemin , op zekere

manier bereid, en voor fommige Geftellen , is

dc Witte Nieswortel een GeDccsmiddcl , da'

in hopelooze Omftandighcdcn voorgefchrecven

kan worden ; doch beter een Kwakzalver dao

ccn braavcn Geneesheer past. Sommige Ruï-fi -

AH. Ha



1
' cn.n van Siberië gcbruikcnze ly,

crzngt rrchryfc G m e l i
Akoeeu

, naamt lyk, van den WoncIjj^J;^*,

,
V.CU of tw'ialf ü;;gcn lang

,

stuk.

vin zy gewLldig aan J^hni>,kia.

akcDj't welk foni-

'iieften van kant

j ...ch zc'Idzaamer ,

roV;-n gebruikt. Dc Wortel,

cn deszcUs Vezelen aan den voet der üctrg

geplaatst, zyn by die van Jcnifea in gebruik

tegen a'Icrley Zwceren , inzonderheid loo-

pcnde cnn dc Eeencn. Alle morgens ceten

zy ccD Vc.'.cl cn Haairtje van den Wortel,

zo lang tot dat de Zwceren gezuiverd en

genezen zyn. Zy zeggen dat, onderdien,

hun dikwils Afgang verwekt worde cn poo.

cing om te braaken. In de Noordc'y'.cc d ce-

len van Siberië , verhaalt men , zou het ce:en

der eerst uitfchictende Bladen, in 't Voor-

jaar, doodelyk zyn voor het Vee

„ Een fchsd.'lyk en veele Mcnfchen doodenj

Huismiidcl Icvert de Worte! vac 'c Wiitc

Nieskruid , welke by dc Kofakkcn in alle

Ziekten zonder onderfchcid gebruikt wordt.

Oneerlyke Vrouwluy dryven ook daar mede

de Vrugtaf (tv
Zonder nadeel komt deezc gcvaarlykc Wor-

tel

Bb 3
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IV. tel in hec Niespoeder , dat men Groeoe Snuif

%XV^ noemt, en die is d s^elfs voornaamfte dierst,

»ï(»OFD- tegenwoordig, in de middelde deelcn van Ea-
sruK. ropa. Een Smeering, daar mede i^ercid, is ook

.y.fr**"
tegen de Schurfc /ee-- nuttigen h-Jt Afkookzel

tegen den Huidworm dt r R undercn. Van een

2onderiir:g gebruik , dat men 'er in Noord-A-

merika van maakt, fchryft de Iker Kalm het

volgende (*;.

Om re verMrderm , dat Kraaij.'n, Mays-

5, dieven of fnMi^orrtje.s , de verfcn geplante

Zaaden uit dtn Grr^nd krabben , neemen

fommigcn den Wortel van *t Witte Nieskruid ,

„ dat daar mcnicvuldir; op vogtige plaatfen',

„ in Morrasfcn en Eeckcn j.'. roeit , en v/ecken

„ in het koud p;eworden A'"kookzcI dnar van

de Spaar.fche T..rwe, die yy mt cnen tezaai-

jen. 's A' nryjs worden 'er de Korrels inge-

legd, 's morT;ens weder uit^^oriomen en dan

„ gcpkjit. 't (r(/e,^de Gedierte, een of twee

„ Korrels daar v.in uit den Grond gehaald en

die opg' get'.n licbbendc, word: 'er zo dron-

„ ken van , d-t zy om ver tuimelen , en dit dient

„ tot een affchrik van de anderen. Maar, men

„ moet voorzïgtig zyn,dat geen ander Vee van

„ die geweekte Korrels vreete. De Mays,daar

„ van geteeld, hetft geen de minftc nadeelige

hoedanigheid, voor Mcnfchen of Bee(ten.'*

(O
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(a) Nieswortel met een Jamngejlelde Tros m IV.

z€€r uitgebreide Blaeinen,
^XXV^*

Zeer naby komt deeze aan de voorgaan- irux^*
de , zegt L I « K jEU8, doch vcrfchslt door de 11*

plaats^ kleur, ruige Bloemfteeltjes, uitgebreide ^p^^**
niet opftaaode Bloemen eo een fiimeogefteldc ^iwm,

I ros, dic niet Tluimswyze verdeeld is. Ande-

ren heb' en 1 ct a'lecn door de zwartachtig roe-

de Eixiiiivcs, en dat het vroeger blncit, ondcr-

fcheidcn- Het is in onze Tuinen als een niet

onaartigc Blocmp'ant , inzonderheid aan «yne

brcccle ^.ckreuk-tc i: . ien, bekend. Wild viodc

men het niet, dan in Hakbojfchen van Honga-

rie, en op optne drooge Velden in Siberië, al-

waar het in de Ooftelyke ücjien overvloedig

voorkon-.t , mids niet Noordelyker d m op vyf-

envyfti^ Graadtn Breedte, vulgcn:; G xM e l i N,

die 'er du-; van Ichryft,

„ Ik heb geen verfchil tusfci.cn deeze en de

„ andere kunricn v/aarneemen,als dat dc Bloera-

„ fteeltjes l-ïrger zyn dan de zeer uitgebreide

„ Bloem. In de voorgaande /yn /y korter,

„ Stel Lr R. .
- iingor en

yler
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„ yler aan de Steng geplaatst zyn. hhzVcn
• crk de drooge Velden het Sap, dat op vog^

„ tige plaatfcn deer den Ouderdom flanuwtjes

„ purpert , uit zynen aart donker paarfch ?

• Kunrcn die tevens oirzaak zyn,dat dcB!oem

eens zo k'ein va't , de Bladen langer gioei-

„ jen en min.'cr in getal? Zul, eindelyk, de

fchraalheid van het isap dc reden zyn, dat de

j, rand der Bloem zig n'tt kan rpregten ? Zo

nr.en dit bewy7en kan, dan 7.A ik tocflaan;,

j, dat dec7.c beiden voor een en de zcfdc Plant

„ te houden zyn. Maar ik vreeze , dat dit be-

,3 wys verder te zoeken zy,"

Het is ook ten niterfte onwaarfcbyDlyk, aan-

gezien deeze beide Soorten in de Tuinen, op

eene zelfde Groeiplaats , 't gezegde vcrfchil

behouden. Delaatfte pronkt, inzonderheid, met

haare lange geaairde Bloemllcng , vol kleine

zwartachtij.;c Blommetjes die Goudkleurige Meel-

knopjes hebben. De Bloemblaadjes vallen niet

af, maar worden f.rocnachtig , en fommigcn,

hier cn daar , bevatten , als Kelk, de Vrugt,

beftaande uit drie, en fomtyds vier Scheedjes,

welke veel gelyken naar die van 't Zwarto

Kieskruid.

(3; Niesworre! met een geheel enkelde Tros;

de Bladen uit den WorteU
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In VirgirJe cn Kanada groeit deeze Soort , IV,

die 7eer ra irdv breedbladige Weegbree gelykt
,

'^l^^»»-*
hebber dco'.n Krans van breed - LancetvormigeHooFD*
gcrib-'e 'h v glacde Bladen op den Grond, uitsxuKw

Vi'elken een vStergccjo ryst van een Voet hoog, Mtnoikia.

met e( r,-ge k'tutc Blaadjes , die men Blikjes

?ou ktnncn nuLip.cn en aan 'r end een digt ge-

tfopte Aair van Qcele Bloc-upjes.

Hier toe belioort een dergclyk Plantje met
Tvitte Bloemen , dat zo wel als het geelbloemi-

ge een grooten knobbeligcn gedraaiden Wortel

heeft, die gekanuwd zynde Speekzei doet uit-

werpen. Men roemtze , in Noord - Amerika,

volgens C L A V T O N , R ateljlang - Wortel, en ,

volgens C O L D E N , Eenhoorns • Hoorn. Buiten

twyfel zal die, welke, in 'c Werk vanTaEw,
door Ehret afgetekend, gcbragt is, hoewel

de Bloemen een Roozckleur hebben , ook tot

deeze Soort te betrekken zyn.

De Tweeflagtigen hebben , in dit Geüigt,

geen Kelk, een vicrdceligc Bloem, vier Meel-

draadjes, een tweedeeligcn Styl, cn één Zaad-

je; de Mannelyken geen Kelk, de Bloem drie-

of

GaoN. i^lrg. l, 5 9- /3. Vet.icrij.ni Scapo fiftulofo et Rimo-

fimpücisfnno , Cotoll. jxucntibuJ , Staminibus lon£ioiibi;j.

Bb 5
11. oirx. Til. Stok.
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IV. of vierdeelig ; drie of vier Meeldraadjes en een

^XJCvJ"
verwelkten Stamper. Het is naar den vermaar.

Hoofd den Vaillant, die zo veele fraaije Waar-
STUK. neemingen omtrent: de Planten aan 't licht ge-

bragt hücfc , gctyteld , cn bevat de agt volgea-

de, meesL Europifche Soorten.

. (O Valantia viet de Mannelyke Bloemen drie-

jUuraZ' deelig , de Tweejlagügén op een gladF'rngt-
Qcdooiti- heginzel zittende.

Op Zandige, ruuwe. Steenachtige plaatfcn,

die droog zyn , aan den Zeekant, ah ook op

oude Muuren en Wallen , by Montpellier ,

Marfeille , Rome , Livorno ^ en elders in de

Zuidelyke deelen van Europa , groeit die Plant-

je, dat het uiterlyk aanzien der Gcftcrnde of

Kransbladige Kruiden (*) heeft , doch door

zyne Vrugcmaaking;', zo wel als de volgende,

zeer daar van verfchilt. Drie Bloempjes, die

Klokvormig zyn , heeft hetzelve by elkander,

waar van de twee boven ften driedeelig zyn en

onvrugtbaar ; het onderfte vrugtbaar en vier-

deelig. Het Zaad, dat Nierachcig is, zit in

een gedoomd, doch niet ftcke'i^^ Zaadhuis-

je. Het heeft vier Blaadjes by elkander aan zyne

gladde leggende Stcngetjes, (2)

(i; yh^Ktia Flor. Masculiï trifïdis &c. Syji. Nat. XIU

Gen. 115 1. rtg. Xlll. p. 762. GOUAN >V«J/). VaF,

ptocumbens glabra. H. Cltf. 468. R.. Lm£ib, 158. VaK an-

ola echinata Sajtatilis. C. B.^/'in!' J}*. Criiciata Muiali*

(> f^<rtifUl*u; aie II, D. VII. Stok, blads. tóf.
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(ji) Valantia met de Mannelyke Bloemen drie. IV.

deelig, de Tweejlagtigen op een Jiekelig^^^^'^

yrugtbeginzel zittende* HoofdI

Deczc gclykt naar de voorgaande zeer , maar „
is grooter en gehee! ruig van Gewas , niet neer- ^r*'^''*

leggende , eens zo groot en n'cttemin ftegts eenstekeitge.

half Voet hoog ; anders byr.a van de zeïfde ge-

daante. Dc Cloempjes zyn geel cn komen voort

in lange ftekelige Hoorntjes. Zy groeit ook in

de Zuidelyke deden van Europa.

(3) Valantia , die alle de Frugtmaakingenmet nr.

een Eyrond neergeboogen Blikje hedekt^^^f^^Z''

heeft.

Een klein Plantje , dat B u xb a u m op 'c Ge-

bergte in Klein AQe vondt, door hem Cuculla-

ria genoemd, om dat de Bloempjes in een huiks-

wys geplooid Blaadje verholen zyn. Het is ook

vierbladigj ei> beeft een langwerpig Zaad.

(4) Valantia inet de Mannelyke Bloemen drie- iv.

(i) Z^alMtia Flot. Masculis trifidis &c. Valantia erefta

hispidi. H. aif. 468. Galium fl. Aiasc. trifidif. Zinm.

G:itt. m,
(ï) r*lantia Fruftific. fiugnti* Briftel ovati deflexJ oV

p. n. T. 19- f. a-

U) r^UntU Flor. Mwufis trifidh Pedice!»at»i 8cc. H.

V^s. loï. GO'rAN Montp. f 16, Aparine s«mine Izvi. VAIIX.



deehg ,
g^^ledd en op liet Steeltje van de

Tii'eeJIa^tigen zittende.

Onder 'c Koorn, in Duitfchland, Vraiikryk

. en op Sicilië, groeic deeze, die de gcftalcevan

het Kleefkruid heeft , zynde de Steng agter-

waards ruuw cn klimmende, de Bladen by zcs-

fen gekranst , met ruuwe randjes. Het heeft

Steeltjes zo lang als de Bladen, ook met drie

Bloempjes , één ongefteeld tweeflagtig , de twee

zydelicgfe Mannelyk en gefteeld, nu drie- du

vierdeelig. De Vrugt is rond cn niet ruuw

,

maar Sagrynachtig en hier door verfchüc zy in-

zonderheid van het Kleefkruid, dat Zaadhuis-

jes als gefuikerdc Koriander heeft, zegt V/.il-

r.ANT. Dit was 'er bevoorens toe betrokken (*).

Het Kruid kleeft ook geweldig aan de K'ce-

(5) Valantia met de Mannelyh Bloemen vier-

deelig, de Steeltjes gegaffeld ongebladerd

,

de Bladen Hartvormig.

Dit is, gelyk de voorgaande, een jaarlyks

Kruidje, voorkomende, volgens LiKNiEUS)
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in Egypte, Syrië en Barbarie. Dc Stengetjes IV.

zyn een Voet hoog, niet Hartvormige, glad-'^^^^f'-

de , Kruisblaadjes. 'c Plantje heeft eindelyk Hoofd*.

alle Blaadjes omgeboogen , het rype Zaad be-«TüK.

dekkende: als wanneer de Leedjes van de Steng

afgaan , wordende met de Blaadjes door den

Wind her- en derwaards verftrooid.

{6) Valantia met de Mannelyke Bloemen vier- vt.

deelig, de BloemjUelen tweehladig,

Dit Kruid, dat in Duitfchland ,SwitzerIand,

Vrankryk, alsook in onze Nederlanden groeit,

voert den naam van Croifette of Kruiskruid;

hoewel men een ander van dien naam , veel

bekender en gemeener , vindt (t). H aller
noemt het Walftroo , met viervoudige ruige

Bladen en agtbloemige Steeltjes» In Switzer-

land
, zegt hy , is niets gemeener aan de We-

gen. Het blyfc over en geeft jaarlyks leggen-

de Stengetjes uit , met vier taamelyk breede

Blaadjes kruislings bezet. Het heefc een rond

Zaad in een rimpelig Huisje en kleurt rood.

Men houdt het voor een Wondmiddel , dat

'in. 33y. Craciara. Don.

, blidz. 6i3 , ens.

n. DEEL. XI. STOK.
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IV. tot Breuken ook nuttig zou zyn, wegens de

"^XXV^
famentrekkende hoedacigheid.

«u°/.^ (7) Valactia met de Mannelyke Bloemen vier-

yij^ deelig j de Steeltjes ge;^aff'eld ongebladerd;

^'uèlT
ovaal, op de kant gehaaird.

Dit Gbdde komt het ruigcKruiskruid,zode

Rid' Ier oordeelt, al te naby. Het groeit naauw-

lyks een Handbreed hco^ , in Ooftenryk cn

Italië voorkomende, Ümflreeks Bononie vindc

men het den geheelen Zomer, zegt Baühi-

Wüs, tusfchen de Dooreen.

VUT. (ö) Valantia met alle Bloemen vierdeelig be-

Hypécar-
jj^^^^ Frugtbeglnzel , en naakte een-

Laagbioe- bloemige Steeltjes.

Op Jamaika in de WestindiSn komt deeze

voor , die naar het Kruiskruid zeer gelyfv'c

,

zynde geheel ftekelig , met vier lan.'wsrpig

Eyronde Bladen. Zy heeft in de Oxe'en een-

zaaiTiC Bloem tteeltjes; de Kelkblaadjes zyn gt"

fteeld; de Bloem is Raderachtig, vierdeelig,

met vier Meeldraadjes en twee Stylen: ande-

len zyn geheel Mannclyk,

(J) ITaUHtia Flor. Masc. quadiifidi* &c. Galiu

!X>!ygainis &c. SCOf. Cam. 3+4. Galium latifolium

B- Prtdr. 146. Crudata clabta. C B. Pi*- 3 35
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Parietaria, Glaskruid. l\r.

De Kelk is vierdeelig, zonder Bloemblaad-.^^^*

jcs in dit Gcflagc , met één Styl of Stamper, j^^^'.^*

en he. Znad enkeld, laogwerpig, uit hec Vrugt- McKtikié.

beginzel binnen den Kelk gebooren. De Twee-

flagtigen hebben vier Meeldraadjes; de Vrou.

welyken , loedanig 'er één, tusfchen twee an-

deren, in één Omwindzel voorkorte , draagen

zo wel Zaad als die. Het bevat de zes vol.

gende Soorten.

(i) Glaskruid met Lancetvormige Bladen, de i-

Ste7]g opgeregt. "iTJZ!'

Als een byzondere Soort , die naar het Win-^''*^'»»

kei - Glaskruid gelykt , wordt deeze Oostindi-

fche door LiNN^üS voorgefteld, hebbende,

zo zyn Ed. aanmerkt , de Bladen Lancetvor-

mig , veel langer gefpitst , drieribbig, naakt;

de Kropjes der Bloemen kleiner, gevat in Els-

vormige, niet Eyronde Blikjes: de Siylen lan-

ger; de Vrugten ongedeeld, gefleufd.

Hier brengt de Ridder het Ambonfche Kruis-

gras van Rumphius t'huis , welk de Heer

N. L. B u R M A N N u s geoordeeld hadt tot de

SpernuuQce te behoorea (t> Ora de waarheid

(l) ParietarU Pol. Laaceolatij Caule «efto. S-fft. Nét
m. Gen. IIJ2. l^eg. XIII. p. 74J. /i4«. n,. Qiateoj.

twn. RuMiH. Amk, VI. p. a|. T. 10.

(t; %yi»u. FU Ind p. ïJ.



IV. te zeggen , indien dit Kruisgras Zaa;5jes als

^XXV*"
^^^'^^^^^^^^ ^^^^^ > ^^^^ ^'^^^ Kenraer-

Hoofd-
^ ken van dat Geflagt, door my tandzaader ge-

STUK. noemd, weicig overeen (*> Doch 'c gezegde

Kruisgras was dcor Liwn^.üs reeds bevoo-

rens tot dc Oldunlandia betrokken (f).

Hier fchync my hec Oostindifch Glaskruid te

ftrooken , 't welk gezegde Hoogleeraar rp-

geefc , als Lancetvormige Bladen overhotks

hebbende , en Kompot Garang by de Javaancn

genaamd 5 met roode Bloemen. Dit zou, vol-

gens zyn Ed. , het Memorie - Kruid van R u m-

p H I u s zyn , 't welk vee! naar dr.t Kruisgras

gelykt, en daar toe zou ook het Kakarat der

Javaanen behooren , *c welk , witte Bloemen

en breedcr Bladen hebbende , van 't Winkel-

Glaskruid naauwlyks verfcbilt dan door een

ODgefteel Je geaeufde Vrugt (|).

II.' Ca) Glaskruid met Laiicetvormig Eyronde

o'ën^* -B/aim , gegaffdde Bloempelen en twee-

Emopifch.* hladige Kelken.
Dit

f») Zie II. n. VII. Stuk , bJads. i66.

(Tj Zie II, D. Vil. STjK.bladz 349-

Jl)
BWHM. rL IrJ. p. zri. Hci'). Memorix. RüMPll.

OlD, Dm. szi. Parietaiia Officinatum öc Dioscotidis. C B*

P"». UI. Parietatia Vitriola f. Peidicium. LOï- /<•

Hclxine. Cam. Epit, 849.
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Dit is het gewoon Europifch of Winkel- IV.

Glaskruid, ook Helxine genaamd en PerdiciiLm,^^^\
dat Patryskruid betekent, om dat de Patryzen Hoofd-
•er op aazen zouden. Men noemt het in 'tsTurt.

Franfch Pmcram , naar denLatynfchen naam, ''•'J'^"=^*'^'

om dat het veel voorkomt op Muuren; doch

het is ook in Wildernisfen en aan de Wegen
niet ongemeen. By ons groeit het overvloedig

in de hooge deelen deezer Provinciën ; maar in

de Noordelyke landen vindt men 't weinig. De
Engelfchen noemen het Pellitory of the Wall,

de Duitfchers Mauerkraut, Dag und Nacht.

Het heeft een oplhande Steng , van twee

Voeten , met lang Lancetvormige Bladen , die

in 't wilde eenigermaate ruig zyu , doch in dc

Tuinen glad en door het droogen doorfchyncnd

worden als Glas , waar van de Nederduitfche

naam. Aan den oirfprongder Bladen komen dig-

te tropjes van kleine cogefleelde Bloempjes ,

onder welken de Vrouwelyke vierhoekig en pie-

ramidaal zyn , de anderen Raderaehtig uitge-

breid , hebbende vier Meeldraadjes , met Meel-

koopjcs, die Veerkragtig het Stuifmeel uitwer-

pen, wanneer menze aanroert. Het Zaad, dat

Eyrond is cn glad , wordt door de aangegroeide

Kelkblaadjes zo muw, dat het aan de Kleede-

ren hangen blyft , en hier van hadc het den

Griekfchen naam, Heteff , bekomen.

„ Het is ,
gelykde Puinplanten gewoon zyn

„ vol van een Salpeterig Sap en Water ; zo

Pisdryvende, dat drie Oneen van het Sap de

Cc „ ürin
II. OIII.. ZI. STÜKi
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IV. „ ürin met kragt afzetten. Hec Water isssoat.

^xxv!' " ^^^^^ ^^^^^ ^^^^

Hoofd- j» dat het de Waterlopzing vry maake; *cweik

«Tüï. „ al te veel fchynt* Men leest de Hiftorie van

xi^r^"' " Calculeufen Hond , die in de Opftop-

3y ping van 't Wateren zig dikwils hulp ver-

„ fchafte door het GlaskTuid;eindelyk,toen 't

3, zelve op gebruikt was, ftierf en aan de oncf-

„ fenheid van wiens Blaasftcen de uitwerking van

3, het kragtig Middel bleek. Onder die tegen de

Melaatsheid maakt C ^ l i u s van dc Parieta-

„ ria gewag. De Kole wordt , tof witmaaking

der Tanden, door Marcellws gepree-

3, zen. Met regt vermaant Floyerhs, dat

'er geen Verzagtende kragt in het Glaskruid

„ zy , hoewel 'er die gemeenlyk in gedeld wordt.

Oni de Kalanders uit het Koorn te houden

a, wordt het Loof, op den hoop gelegd, van

j, H A R R I s aangepreczen'* (*).

iiT. (3) Glaskruid met Eyonis Bladen, bymop-

^jtdlica" ë'^^'S^^ Stengen , driehlosmige Kelken ^ de

joodfch!* Mannelyke Bloemen langwerpig Rolrond.

. Deeze , die in Paleftina , als ook in Italië en

in Switzetland groeit, is kleiner van Gewas en

heeft leggende Stengen met de Takken opge-



rc3t ; dc Bladen Eyrond met korte Steden ; de , IV

Bloemtrosjes komen aan de Takken voor, of^^^l'

aan den top der Steng. Men vindt de drie Se-tjo.

xen in de Trosjes by elkander , zegt Haller.»i«^'

Hy zal hier mede zeggen willen ^ dat 'er Man- ^' "

nelyke , Vrouwelyke en Tweeflqgtige Bloem-

pjes, in dezelven voorkomen. Doch de uit-

drukking is zeer oreigen. Het KrUid beeft,

volgens L 1 N N u s , tvveelings - Mancelyke

Rolronde Pypblommetjes met de Tandjes aaii

den Mond famenluikende , en een Vrouwelyk

Bloempje, dat Eyrond is^ daar tusfchen.

(4) Glaskruid met Eyronde ftompe Bladen en
.

Draadachtige gejireepte effenè leggende LtfusrZ

gec'fcL?'

(5) Glaskruid met byna Eyronde Bladen; de v.

^

Vrugtdraagende Omwindzeh vyfdeelig fa- ^Kan-'

mengedrukt ; ma de zydelingfe Sllppen^'^^^"^-*

grooter*

Naar de Groeiplaats hebben dèezé 3en by*

hagin , kleine Plantjes zynde , waar van he&

eeille in fortugal , doch ook in Spanje cn op

Si-

f4) 'Parlttaria Fol. ovstU obtafi* 8cc. tat'ct. taGt. an-'
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IV, Sicilië, het laatfte op Kandia groeit. Zy heb-

i^^Ei. ben kleine Blaadjes , als van Muur (*^.

exuk!*^'
Glaskruid met gepaarde, effenrandige

;

VI. JZowp Eyronde Bladen j en kleinere Ey-

^"würo!^
roKi/e daar onder gemengd»

bhdi"""
Oevers der Rivieren en in de Splee-

'
ten van vogtige Steenrotfen, is dit Kruidje op

Jamaika gemeen. Het heeft de gedaante van

Duizendgrein , met zeer kleice Blaadjes, van

cene Glasachtig helder groene Kleur.

A T R I p L E X. Melde.

Hier hebben de Twceflagtige Bloemen een

vyfbladigen Kelk, zonder Bloemkrans, mc: vyf

Meeldraadjes ; een tweedeeligen Styl en één

ceergedrukt Zaad; de Vrouwelyken een twee-

bladigen Kelk , Izonder Bloemkrans of Meel-

draadjes , met dergelyken Scyl en één famen-

gedrukt 21aad.

De

(*) Het CetliH/de, hier op volgen<J^, is in de laatfle Vit-

gaave van het Samcnad der Natuur , daar het bevoorens ,

iladz. 70P, met eene omftandijic beichryving , tot het Ge-

jefen uit te dcea : want de befchryving^, iW««t. p. Jol,

(<5) Fatittaria Fol, oppofitis integcrrimis obovatis, n

ribusque ovatïs immixtis. jim. j4e*J. V. 412. Uitica

miliot diaicha &c. BRowH. yam. 3j6. Hernïaria li

Aquatlca. Sloan. Jgm. $0. fliji, I. p. ïf j. T. s3' f'
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De twaalf volgende Soorten zyn in dit Ge- IV.

flagt begreepen , naamelyk
^XXV^

(O Melde met een Heejlerjge Steng an <?rf?.^^°7^-

kantige effenrandigc Bladen, j

*

Aan den Zeekant, op vogtige plaatFen , in«^2'^^

Portugal, Spanje en Virginie, groeit dit Kruid , dfge!"""'

dat men, wegens de Zoutigheid, Ha/tmttx ge-

noemd vindt, een woord, van Dioscori-

DES afkomftig. Het wordt , deswegen , van de

Portugeezen Salguedeiras , van de Spanjaarden

Marisma , zo 't fchynt , geheten» Een witach-

tigen Heefter maakt het uit, met Houtige Tak-

ken , die broofch zyn ; de Bladen veelal van

eene driehoekige figuur, Vleezig en glad, van

eenen zuurachtigen Smaak ; de Bloemen , in 'c

uiterlyk aanzien byna als van den Olyfboom

,

paarfchachtig ; het Zaad breed , bykans als dac

der Melde.

Van dit Heeftertje waren de Toppen of

üitfpruitzels van ouds, gelyk nog heden byde
Portugeezen , tot Spyze in gebruik. De Bladen

,

met Zemelen gekookt en op de pynlyke deelen

gelegd, hebben ook in 't Voeteuvel fomtydstot

verligtinge geftrekt. De Wortels gebruikte men
tot Geneesmiddelen. q^j

SyJi^Katfxn. Gen. iiyj. Fig. XIII.
p "*

H.' C/^.

46,. IL. Li'gdb' Grow. f^irg, ,9,. Halimui latifdius

f. Fmticofas. C B. PU. 120. Halimus. Clüs. IlijJ. i.p. 5,.

Hisp. T. p» 73' DOD. Pempt. 77U tOM, I(, jyj.

Cc 3
II. DFXL. ZI. STUK.
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XXV.
Hoofd*

(2^ Melde met een Heejlerige Steng en Jlomp

Eyronde Bladen:

Deeze, die men Zge - Porfeïein noemt , komc

aan de Stranden der Noordelyice niet alleen ,

fe_maar ook der Zuidelyke dealen van Europa

voor. Immers hier wordt de tweede IJalimus,

'^"^^'vao Clüsius, die aan de Zeekusten van Va-

lence valt , betrokken. By ons groeit zy over-

vloedig op het Koegras en elders aan de Kus-

ten, zo van Zeeland aKs van Vriesland, enz.

Zy is ook Heefterig en heeft ronde Takken

,

met dikke Vleezige Bladen , veel gelykende

Daar die van het Porfelein , dat men tot Moes

in da Tuinen teelt. De Bladen worden fom-

tyds als de Kappers ingelegd en dan tot Toe-

^yzc over '1
'^fel gebruikt;.

(5) Melde v:et esn Heejlerige hurkende Steng;

"^^^ de Bladen ] Eyrond ongefiseld efcnrandig t

'ds cnderfosn esnigermaate getand.

(4) Melde met een Kruidige Steng ^ gryze Zaag-
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tandige'Bladen en vierhoekige Vrvgien met ÏV;

Tandjes. ^'d»^!

In de Zaidclyke deelen van Europa , by- f^.^^^'
üonderlyk in Spanje, komen deeze voor, waar jutr'iik'

van de eene door haar Loof , de andere door

haare Vrugten, die als Roosjes zig vertoonen,

uitmunt. De eerfte groeic ook by Tholoufe ,

aan de Middel'andfche Zee, alwaar mtnzcVHer-
Ie du MascloUi dat is tegen 't Kolyk diecftig

,

noemt. Zy vale Heefterig en zeer wit van

Loof gelyk dc voorigcn , hebbende zeer kleine

rondaclitigc Blaadje. De laatfte groeic ook

overvloedig in üuitfchland , omftreeks Jena ,

zo Halter wil : ten minfte de aangehaalde

van C. ^Ai--: -rs, vi-: '-r.c R-rs-u-ini:

famenjy;:

uirget

.

(5) Meidc met een Kruidige

tige gehoekte Bladen en gedoe:

kelken.

(6) Melde vist een Kruidige Stc

angulofis , Caule aaraofisfimo* Hall. Ctett,

(«> Atrlfkx Caule Hcrb. Fol. Dcltoidibus finnato.

Cc 4
11, DiEiH XI. Stuk,



Veelwyvige Kruiden.

kantige uithoekig getunde gegolfde Bladen

overhoeks.

sTu?-^ Van deeze groeit de eerfte, die de grootte

E'M- der Tuin -Melde heeft , in Siberië. Derzel-

ver Vrugt is van onderen Wollig , aan de

buitenzyde gedoomde De andere , die in Tar-

tarie voorkomt , heeft eens Menfcben hoogte

cn de Bladen zyn van onderen Afchgraauw.

Deeze beiden , zo wel als de naastvoorgaande

en alle de volgende , zyn Zaayplanten , die

Jaarlyks vergaan»

yir.^ C7) Melde met een opgeregte Kruidige Steng

HoTttnjls. en driehoekige Bladen.

Hier wordt de Tamme of Tuin- Hielde be-

doeld, die men in de Moeshoven teelt. In *t

Franfch noemt men deeze Arroche of Bonne

Dame , in 't Engelfch Orrache , in 't Hoog-

duitfch, gclyk by ons, Melde of Milde,- mis-

fcfaicn wegens haare zagcheid,die in het Moes,

daar van gemaakt
, blykbaar i<?. De afkomst

zou ook uit Tartarie zyn. 'c Gewas , dat ie-

dereen bekend is , valt wie of geelachtig, rood

en

dcntatls &c. 11. Vpu 30 j. Atripicx maiitima noflras procc

lior. PLUK. Alm. éo.

(7) AtrlpUx Caulc creao Hetbaceo , Fol. tr:angul3ribu?.

Mat. Mti. 47J. R. LugL 1,7. GORT. B(h^. tU. U- CHff-

4«9. Atriplex Hortenfis aiba & rubra. C. C Fm. 119. Atii'

plöc HottenUs. DoD. Ptmpt. 61$. LOB. Ic. zsi.
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en uit den zwarten ; zo dat bet , door zyne Ver- IV.

Jcheidenheid van Kleur , zelfs de Tuinen ver- ^Z^^^
üen. Het is van cene verzagtende, verkoelen^Hoorol
de en weekmaakendc hoedanigheid, maar dc ^uK,

Ouden fchynen iets gevaarlyks daar in opj^c-

merkt te hebben. Het Zaad, dat platachtig rond

is , ter veelheid van een half of vierde Loots

ingenomen , doet purgceren of braaken.

(83 Melde met een Kruidige Steng en dnekar.- virr.

tige getande, van onderen verzilverde BIü-uZum.

Aan de Zeekusten van Europa en Noord-

Amerika groeit dceze Gefnipperde Melde, dus

genaamd , om dat zy haare driekantige Bladen

diep ingefnceden heeft. Zy komt aan onze

Zeedyken hier en daar, cn op Zoute Stranden

voor, hebbende een naakte
, regte, ronde, ge»

ftrekte Steng. De Bladen zyn van boven met
een Opperhuid bedekt , die 'er op 't aanraaken

afgaat, en van onderen met Zilverachtfge Plaat-

jes. Aan *t end heeft zy tweeflagtige Aairen,

met roode Meelknopjes , en tweelingfe Vrou-

welyke Bloempjes in de Oxelen. De Vrugt*

kelk is famengedrukt , vyftandig, met hetmid-

delfle Tandje grootst. (9)

(%) Atrlpkx Caule Hetbaceo Fol. Deltoidibus dentatls

Cc 5
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^ Cf) Melde mtt een Kruidige Steng , de Frow

"^xy,^^
iJ'£/3?^e Klepjes groot , driekantig, uitge-

Hocrr- J'oekt.

IX. C Io) Melde inet een Kruidige uitgebreide Steng
,

ifjfl/t!^''
£?e Bladen byna driekantig, Lancetvormig;

p:ekb]-*di- de Kdken der Zaaden aan de Schyf ge-

spitÜdi- (ii) Melde met een Kruidige opgeregte Stmg

en alle Bladen effenrandig Liniaal,

^sm7\bii- Deeze drie Soorten van JFilde Melde, komen
'^'se. ^ 20 ons Wereld^deel op veelerley plaatfeo aan

Wegen, in Tuinen < op Mesten V'uilnishoopcn,

doch de laatfre inzonderheid aan de Oevers van

Meiren cn Stranden voor, 't welk zy met de

Gefnipperdc gemeen heeft. Zeer overvloedig

vindt men deeze , die door de fmalte haarer

Bladen uitmunt , aan de, Dyken langs den ge-

lieelen omtrek der Zuidci-cc, die ccaig Voor-

fio) Aftipltx au!3 Hetbaceo p^ulo &c. Cobt. Bc'.f,

nSp. Fl. Suic. itt, 911. DiLiB. Par. jo5. R. Luidk ziS.

Artip'ex angufto oblongo folio. C B, Pin. iij». Atripiex fylv»

ïolygoni f. He'xine» foliis. Lob. I{. 257.

(II) ^triplex Caule Hetbacco «cao &c. Gort. Bt/g,



land hebbeot Voorts verfchillen deeze wilde Hr.

Kruiden meest door het Loof en door het*gene jxvv

'

in de bepaalingen is opgetekend. Zy vergaan Hooid-

jaarlyks en komen ^eer ce voorfchya uit gc-**"^

vallen Zaad.

(12) Melde met een Kruidige vyd gemikte xrr.

Steng ; Lancetvormige Jiompe effenrandige

Bladen, de Frouwelyke Kelken gejteeld. ^^g^,^/

£cne andere Soort, aan| de Zeekuften vanEa->

geknd en Deeneraarken voorkomende , is dce*

ze, die door het gezegde inzonderheid van de

anderen verfchilc Zy blyft laag , en heeft Zaad-

huisjes naar die van 't Herdersta^viuid gclyken-

de , driekwabbig , op taamelyk lange Steeltjes.

Een dergelyke vindt men in Engeland, met zeer

kleine Blaadjes.

Op Yslmdvakdc gcfnipper V cn fp^rsWadi-

ge Melde. 'De eerfte en dc Sinalbladigo rn;cft

de Heer Bürwannüs van Java ontvangcn-

Jn Egypte kwsm deo H-ei Forsk aohl, be-

h-jlvc de Zeegroene en Porfcleicachtige ofllomp-

bhdige , aan de Grafplaatfen by Alexandrie

iples maiit. Haliintis di^t

T. 36. (. I. (t, Atf. mi.

alio. KAj. ^ngl. UUp,



Veelwvvige Kruiden.

ïV; eene Lederachtige Melde voor, dus wegens de
Afpbel. taaiheid der Bladen , die als met Meel beürooid

Hoofd- zyn » genaamd, met Takkige Stengen van een

3TUK. Voet hoog, Hy vondt, op Kieijige Zeeftran-

EcK^ui' jjcn van Gelukkig Arabie , de Piekbladige en

eene, welke hy Winkel 'Melde noemt, alsook

eene Meelachtige ^ van hem dus genaamd, met

Hartvormig - ovaale , taamelyfc dikke, llompe

Bladen

Alle de verdere Geflagten van deezcn Rang

7yn reeds befchreeven , uitgenomen de twee

volgende.

SOLANDRA.

Naar den vermaarden S ol A n n e

r

, die dit

Kruid aan de Kaap der Goede Hope waar-

genomen heeft , is hetzelve door den Ridder

getyteld. Hier door heeft men de Kenmerken

aldus bevonden.

De eigen Kelk ontbreekt , de Tweeflagtige

Bloem is zesbladig , met zes Meeldraadjes en

twee Stylen ; het Zaadhuisje , beneden de Bloem

«

is twcegreinig. De Mannelyke Bloem is vyfbia-

dig, met vyf Meeldraadjes.

5#.Wrfl
eenigfte Soort van hetzelve (0> ^irec-

(*) f/ffr. ^gypt. Arsb. p. CXIIII , 17S.

(i) Solandra. Sjji. Nat. XII. Gen. io«l. Veg. XHI. P»

Ï67. Ricinokarpoi Afra. Boibh. Lugdh. II. p. zH- Mereu-

ïialis procambciw dicoccos Arricana , Fol. Viol» txicoloris.

HIBM. Jpp. 10.
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greinig Afrikaanfch hurkend Bingelkruid , met IV

i31aden van de driekleurige Violen, door Her-"^^"^^!-?

M A N N ü s getyteld , was Ricimkarpos door den Hoofo'.
grooten Boerhaave genoemd. Dezelve ''ï'ï»

heeft een Stengachtigen Wortel, die zig langs -^^«"''-i'*.'

den Grond Takkig uitbreidt en het Loof geheel

Wollig grys. De Stengetjes zyn maar een
Duim lang , met Wigachtige zeventandige ge.

Heelde Blaadjes overhoeks en zydelingfe Bloem-;

Heekjes: de Stoeltjes der Bloemen paarfch, de
Blaadjes wit.

H £ R M A S,

De Tweellagtige Bloemen maaken een en-

delings Kroontje uit in dit Geflagt , dat een

algemeen en byzondere Omwindzels heeft:

de Kroontjes met geknotte Straalen, de mid»

delften Bloemdraagende : vyf Bloemblaadjes en

vyf onvrugtbaare Meeldraadjes : twee Zaadeo

die Schyfrondachtig zyn. De Mannelyke Bloe-

men in zydelingfe Kroontjes, hebben dergely-

ke Omwindzels', vyf Bloemblaadjes cn vyf vrugt-

baare Meeldraadjes.

Dlu- Soort van het Haazen-Oor, ^elkePlui-^^^jr.^^^,

zig gebynaamd was, maakt dseenigfte uit (j),pZp'rata.

Het is mede een Kaapfe Plant , welke wylen^"»"»^'

de Hoogleeraar J. Burmannus Perfoliata

noemde, als tot het Doorwas behooreode. De
Bla-

(i; Keimas. 5>;9. Nmt. Veg. XIII. p. 767»MM, x»f. Bn-

pleurutn villofutn. Sp. Plant. p. 34}. Peifoliats Fol, «Uvnx

£U finuofi» 8cc. BURM. /Ifr, 156. T. 71. f. a,

U» DUL. Zl. SVOK.;
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IV. Bladen, naaiuelyk, die breed, uicgehoekt, van

^J^^' boven groen , van onderen ruig zyn , omvau

HooFiïö ten de Steng , welke zyn Ed. voorkwam van

9TUI. een Heefterig Gewas te zyn. Hy heeft hec

^^^^"^'"'"zeer fraay in Plaat gebragt en omftaodig be-

fchrecven.

Onder de Tweehuizigen van deezeKlasfezyn

nog de volgende onaangeroerd.

Arctopus. Beercnpoot.

Dit Gellagt heeft , gelyk hec voorgaande ,

Kroontjes - Bloemen» Een Jamengefield Kroontje

van enkel Mannelyken , die vyfbladig zyn mee

vyfbladige Omwindzels , vyf Meeldraadjes en

cwee misdraagende Stampers: een enküd Kroon-

tje ^ met een vierdeelig, gedoomd , zeer groot

Omwindzel , dat op de Schyf zeer vcele Man-

uelyke Bloempjes heeft en met vier Vrouwely-

ken geftraald is. Deeze laatften hebben twee

Stylcn en draagen een tweehokkig Zaad.

Dc ecnigftc Soort (i) maakt een zeer zon-

^rar#^w öcrling Gewas uit, dat op opene Zandvelden,

Gcd«>aïd.omtrent de Kaap der Goede Hope, veel voor-

komt en dezelvcn moeielyk te betreeden maakt

door zyne dikke knobbelige zwartachtige Wor-
tels,

Xi) Azaofm. Syji. N4t, til» Gsn. iifj. P'eg. tlU- ?*

771. II, Clijf. 495. Valerianoides Cottuf* Matthioli facie ,

ïlanta Ethiopica &c. Pluk. JiUnt. iSj. T, 171. f. S.Arfto-

PM Foliij fupctac fpiniï 5wUifo:n>ib9s öcc BUBM, f»'
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tels, waar uiteen korte dikke Steng cpfchiet, iV;

die boven zig uitbreidt in breede platte glad-^^^y^"^

de Schecden, tot Steelen dienende voor de Bla-HooFDV

den. Het gelykt eenigermaate naar onze Spruit.«TUK.

kool : want die Bladen, met haar agtenofmeer
in 't ronde geplaatst , zyn plat, breed, dik,

geaderd en gefnipperd , draagende aan <!« Slip-

pen , in het bovenfle gedeelte , zeer fpitfe gee-

le Doornen , die zig Sterswyte naar alle kan-

ten verfpreiden , terwyl de raod der Bladen ook

bezet is met fyne Haairachtige Doorntjes. De
Bloemen komen, uit het midden, op dergelyke

wyze voort, als in de Kervel en andere Kroon-

tjes -kruiden , doch verheffen zig naauwlyks,

blyvende tusfchen de Bladen gedooken. Zy
hebben een korten gemeenen Steel, die veele

anderen uit een Bladerig Omwindzel opgeeft,

welke aan 't ené met Bloempjes gekroond zyn ,

als gezegd is. Men kan zulks in de Afbeelding»

van wylen den vermaarden HooglceraarJ.BuR-

MANNüs, duidelyk befchouwen, die aanmerkt,

dat op fommige Planten Manntlyke Bloemen,

op anderen Vrouw^elyken voorkomen; des on-

ze LiNK^-Us het Gcflagt in de Rang der

Tweehuizigen geplaatst heeft. Hec kon geen

plaats viqden in zyne Klasfe van dien naam,

om dat 'er by de Vrouwelyken ook een me-

nigte i lannelyfccn zyn , gelyk in de Kenmer-.

ken is gezegd.

De geleerde Plukenet hadt dit Gewas,

4ac in zeer verfchillende Geftalten groeit , by-

aer
iX, DBSI" XI. STUK.



IV. fier kleiQ en onvolkomen afgebeeld, zodanig,

^XXV*'
kwaalyk naar de Auriculaas ge-

HooFD- toe welken het ook, in naam, is t'huis

STUK. gebragt geweest, Hy hielde hec voor een

^wei»i-Qchte Soort van Speerkruid en meende dat men

'c Vakriam iipimfa behoorde te noemen, 't Is

zeker dat het, door zyne gedoomde Zaadhuis-

jes, van den Kelk afkomftig endoor zynpun-

tig Zaad, met die Soort, welke Locuftagcbj-

uaamd wordt, de l^alerianella van ToüRNE-
i< ort , by ons Vettekous genaamd, wel eeni-

germaate ftrooke. De naam van Ardiopus^ dat

Beerenpoot betekent , is 'er door den Ridder

wegens de ftekelige ruigte der Bladen en de

figuur van 't Gewas, aan gegeven.

P A N A X. Heilwortel.

Dit Geflagt , waar mede ik de Afdeclïng

dfir Kruiden eindig, behoort ook tot de Kroon-

r-esdraagende (Umhdliferx.) Het heeft 'er, op

ibmmige Planten, van Tweeflagtige Bloemen,

die vyfbladig zyn , met vyf Meeldraadjes en

twee Stylen , in een vyftandige Kelk, boven

het Vrugtbeginzel , dat een tweezaadige Befie

wordt; op anderen van Mannelyke Bloemen,

<lie ook vyfbladig zyn en alleen vyf Meeldraad-

jes hebben j in een onverdeelde Kelk gevat.

De reden , dat ik 't Geflagt van Heradem ,

waar in de Panax of Pamces der Authairen

vin!"i°' "^^^^ * iiet/^rtf2ii genoemd heb^ doet my aan het
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tegenwoordige , ook met de betekeoing van 'c IV,

Griekfche woord overeenkomftig eo zeer toe-
'^xxv'"'

pasfelyk, den naam van Heilwortel gecven. aoorD-
Van hetzelve komen de drie volgende Uit- «tok,

heemfche Soorten voor.

Cl) Heilwortel met drie vyfvoudige Bladen» r.

De Ginzen^'Wonél der Chineezen, die by
J!^?**/""'

fommigen voor het Ninzi der Japoneezen ge- vyfbudig.

houden , doch door anderen , te regt , daar van

onderfcheiden wordt zou van een zodanig

Kruid als dit afkomftig zyn. Het groeit in Vir-

ginie, Penfylvanie , Nieuw Engeland, Kanada

en andere declen van Noord -Amerika. De Heer

B A R T R A M vondt het aan de Dellaware - Baay

,

en zondt den Wortel , zo wel als het Zaad

,

aan den Heer Collinson te Londen, in

wiens Tuin het Kruid weclig is opgefchooten.

Natuurlyk aart het best in vrugtbaare Berg-

• V^aleijen of vette Gronden. Men kan in de

Bosfchen verfcheide Mylen reizen, zonder iets

daar van aan te treffen , zegt Kalm. De Iro-

.quoifen noemen hst Carang- toging wegens do

figuur

{DPunax Fol. tem!s quin«l»^5^. mt. Xll. G«.

L.V Fit. Ginm. 51. T. i. CATISB. Car. III. T. p. 16. A«-

llaftnim fol. tetnis qiiiiiqucpaititis Sec. THIW Ebnt. T.

(•) Zie imyn II. DEIU, VIII. STUK , blad?:. 121 ; alwaa?

d« Plant, die het Ninzi voortbrengt, is befctuccYen.

Dd
II. DKSL. XI. STIJK4
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IV
^

figuur v2n den Worre] , die eenigermaate naar

^XXV^ het onderlte van een Menfch gelykt. De Fran-

Hoofd- fchcn houdénze voor een Middel dat de Borst-

sTüK. kwnalen verligt, de Maag verkerkt endevrugt-

^J^^'*"' baarheid der Vrouwsperfoonen bevordert. Zy
hebben zie: in 't eerst, toen deeze Wortel in

Kanada ontdekt werdt , veel voordeel gedaan ,

met denzeiven aaa de Chineezen te flyten ;doch

door verrainderinj? van den Prys is de agting

gedaald. In de Zomer vsn 't jaar 1748 betaalde

men, te Qaebek,cn~cvaar drie Gulden Hollands

voor een Pond. *s Jaars daar aan kwam zo veel

vraag uit Vrankryk naar deezen Wortel, datby-

na alle Wilden, omftreeks die Stad, aan 't op-

zoeken van denzeiven gingen ; zo dat *er Volk

te kort kwam tot den Oogst. Men vreesde dat

de Pltfic geheel uitgeroeid zou worden. Ook

werdt gezegd , dat deeze Kanadafche Ginzeng

by de Chineezen in zo veel waarde als deTar-

taarfche was, die by ibimnigen genoemd werdt •

de Konijigin der Planten.

In 't uiterlyk aanzien gelykt dit Kruid naar

het zogenaamde Zevenblad , dat zo veel ia 't

.

wilde by ons voorkomt , ook Gerardskruid ge-

naamd. De Steng, zig in drie Bladfteelen ver-

deelendcjgtef!: een Steeltje uit met een Kroon-

tje van witte Bloempjes , die op fomraige Plan-

ten misdraagen , op anderen roode Besfen uitle-

veren. Het bloeit op den zelfden tyd als het

Vrugt geeft. Men ziet hier uit , dat dit Kruid

van &Ai der Japanfche Ninzi - Plant zeer ver-

fchillende zy. , C^)
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(a) Heilwonql met drie drievotidige Bladen,^ IV,

Deeze , zeer gclykende naar de f^^^
de, en insgelyks in Virginie voorkomende, zoujtuk.

misfchien eene Verfcheidenheid daar van zyn

kunnen. Immers, inen heeft vraargenoracn , tri^^fj^

dat fomtyds de Bladen vier- ja vyfvoudig zyn,^"*^^»^'e«

tusfchen de twee drievoudigcn , op een zelfde

Scengeijc. Naar die Wilde Anemonen , welken

men Bofch- Haanevoet noemt, gelykt het Loof

zeer, als uit de figuur van Plu ken et
blykt. V A 1 LL A K T hadt deeze , zo wel als

de voorgaande, Araliajirum geheten en geeft

'er Aardbezie. Bladen aan,

(3) Heilwortel met meervoudig famengejlelde

,

Tandswys' kanthaairige Bladen en «ene
J''*"'"'

Heejlerige Steng. Hcsfterig.

Dit is het derde Schotelkruid van Rum-
PHiUS j groeijende op de Molukkifche Eilan-

den. Het wordt dus genoemd , als een Kruid

zynde, 't welk men, gelyk by ons de Peter-
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IV. felicj dikwils gebruikt tot vcrfiering der Schot-

^XXV^* » °P komen : want het trekt in

Hoofd- Smaak veel naar dezelve , en wordt , dewyl

«TUK. het Hecfterig is , de Peterfelie - Boom geheten.

«J^"**"
^® Wortel is ook aangenaaracr dan het Kruid,

en zet , gekookt zynde , het Water fterk af

,

des menze tegen *t Graveel en zelfs in Ve-

nuskwaalen, gebruiken laat. Dus befchryft de

Ridder deeze Soort.

Het Boompje heeft de Bladen twee- of drie-

voudig gevind , met Lancetvormige , ongelyke,

Zaagswys' kanthaairige , effene Bladen. De
Bloemfteel is ongeregeld Takkig, gegaffeld of

gearmd. De Kroontjes zyn byna naakt ; de

Besfen tweewyvig, tweezaadig: deZaadco een

weinig famengedrukt
,
gefleufd.
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N A-B E R I G T.

DUS heb ik , byna onverhoopt , het einde

bereikt van myne befchryving der Krui-

den. Ten derden maale heb ik het gehecle

Ryk der Planten, volgens het Stel-
7. EL HER Sexrn, doorloopcn , en eerst ag-

tervolgelyk de BoomenfVeTvóigensde Heejiers,

eindelyk de Kruiden voorgefteld , na dat ik de

Palmboomen , als de voornaaraften, vooraf had

laaten gaan. Het meest van belang zyndc , zo

ten opzigc van derzelver Groeiplaats, Geftal*

te, onderfcheiding en Vrugtmaaking , als ook

het gebruik , dat men van derzelver deelen cn

Voortbrengzelen , in de Huishouding en Sa-

menleeving, of in de Geneeskunde maakt, heb

ik beknoptclyk gemeld , naar dat zy voorkwa-

men in de orde der Klasfen, Kangen, Gcflip-

ten en Soorten van het Samenftel der Natuur

,

't welk de Groote Linn.t. us zo fchrander

heeft ontworpen en voltooid.

't Getal der Geflagtcn , die ik befchreevcn

heb , zal omtrent twaalfhofiderd zyn en dat der

Soorten beloopt verfcheide duizendtn. Hier

mede , echter , is de befchryving der Planten

wel ver heen gebragt , maar niet vojkomen ge-

ëindigd. Van de tien Afüeelingen , door my
indeNATUuRLYKE Methode ge-

maakt , zyn llegts de gemelde vier gebock»
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ftaafd ; des 'er nog zes overblyven , die ten

opzigt van de grootte by dezelven niet in vcr-

gelyking komen. Ik heb , om iedereen daar

van te overtuigen , en tevens als in eenen op.

Ilag het geheele beloop te vertoonen , de Ge-

Jlagten , welken door my voor dezelven overge-

laaten zyn en dus nog te befchryven ftaan , hier

in orde laaten volgen.

V. Afdekling,
BOL'PLANTEN. L il i a.

Bcgrypende , buiten en behalve de genen

die een eigenilyken Bolwortel hebben , ook dc

Lelieachtigen in 't algemeen en dus dc vol-

gende Geflagten»

Driemannigen of

Crocus»

Ixia.

Gladiolus.

Aotholyza.

Iris.

Zesmannigen of

Hoemanthus.

Galanthus.

Lcucoijum.

Fancratium.

de Derde Klasje.

Morasa.

Wachendorfia.

\ de Zesde Klasje.

Crinum.

Amiryllis.

Bulbocodlum.

Aphyllanthcs.

AHium.
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Tritillaria.

Uvularia.

Gloriofa.

Erythronium.

Tulipa.

Albuca.

Hypoxis.

Ornithogalum.

Cyanella.

Anthericum.

Polynnthes.

Hyacinthus.

Aletris.

Altftroemeria»

HemerocaUis.

Melanthium.

Trillium.

Colchicum.

Helonias.

Asphodelus.

Van de Negende , Elfde en Twintigjle Klas-

fe, enz.

Butomus. Limodorum:

Gethyllis. Cypripediura.

Orchis. Sifyrinchium.

Satyrium. Fcrraria.

Ophrys. Chryntrix.

Serapias»

VI. A F D E E L I N G.

GRAS-PLANTEN. Gramina.

Waar onder alle de genen die Halmen drasgen

of Biesachtig opfchietcn , cn dus ook alic

Soorten van Koorn of Graanen begreepen zyn.

Een en Tweemamiigen.

Cinna. Anthoxacthum.

Dd4 I>rii-

11. Dm,, n. stük.



Driemannigen of van de Derde Klasfe,

Schoenus. Briza.

Cypcrus.

Scirpu?.

Eriophorum,

Nardus.

Uniola.

Daótylis.

CyoofuruJ.

Feftuca.

Lygcum.

Bobartia.

Sachaium.

Phalaris.

Paspalum.

Panicum.

Promus.

Avena.

Lagurus.

Arurdo,

Arittida.

Lol i urn.

Phleum. Elymus.

Alopecurus.

MiMum.
Agrollis. i

Secale.

Hordcum.

Triticum,

Aira. Kriocaulon.

Zesmannigen of van de Zesde Klasfe,

Juncus.
j

Scheuchzeria.

Oryza.
|

Triglochin.

Een en Tweehuizige en Veelwyvigs*

Typha.
|

Olyra.

Sparganium.
j

Carex.

Zea.
I

Zizania.

Tripfacum«
|

Pharus.

Coix.
] Rcflio.
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Spinifex.

Andropogo

Holcus.

Apluda.

gon.

IfchEBmum,

Cenchris,

^gilops.

MaDlfuris.

VII. Afdeeling.

I/'ARE NS. FiLicEs.

Hier onder zyn de volgende Planten door den

Ridder begreepen ; naamelyk

Die hit Zaad Aairswyze voortbrengen»

Equifetum.
|

Ophioglosfum»

Onoclea. I Osmuoda»

Die het Zaad aan de Bladtn draagen.

Acroftichum. Aspleniura.

Ptcris. Polypodium.

Blechnum. Adianthum.

Hemionitis. Trichomanes,

Lonchitis.

Die het Zaad aan den Wortel hebben,

Marfilea. 1 IfoStes.

Pilularia. I

Dd
il. DSEb. XI. STVK,

VIII.



VUL APDEELING.
WIEREN. Algve.

Tot , behalve het gewoonc Kruid van

dien naam , hier alle dergclyke Waterplan-

ten t'huis gebragt zyn, die niet tot andere

Geflagten behooren: als

Met blykbaare Bloemen,

Zoftera,
|

Ceratophylluni.

ZannichelJia. Myriophyllara.

Chara. Najas.

Lemna. I
Vallipneria.

Met duijtere Vrugtmaakingen,

Yacas. 1
Conferva.

IX. A F D E E L I N G.

MOSSEN. Müsci.

Deeze hebben, in 't klein , een Kruidige of Hee-

fterige gedaante , als veelal uit Takjes met

kleine Blaadjes en zigtbaare Vrugtlteeltjes be-

ftaaade, met de Meelknopjes of

BloQt en ongedekt,

Lycopodium.
I

Sphignum.

Porella» 1
Phascum.
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Of gedikt met een Huikje,

FoDtinalis. \ Mnium»
Euxbaumia, Bryum.

Splachnum, Hypnum,
Polytrichuin,

{

Of zyn met Kelkjes voorzien.

Jungermanni Antboceros.

Targionia. Lichen.

Marchantia. Tremella»

Blafia» Bysfus,

Riccia.

X. Afdeeling.

FADDE STOELEN. Fdngi.

Een byzonder Gewas zonder Blad of Loof,

Met Hoedjes gedekt.

Agaricus.
j

Hydnum»

Boletus. 1 Phallus.

Zonder Hoedjes of ongedekt.

Clathrus» 1 Clavaria.

Helvella. Lycoperdon.

Peziza, • Mucor.
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Dus ziet men , dat vp.n de Bolplanten nog

f3 Gtflagtcn ; van de Grasplanten 58 Gedag-

ten ; van dc Farens lö; van de Meieren li

;

van de Mos/en ao , en van de Faddefioelen 10

Geflagien te bcfchryvcn ïlaan. Die maakt in

't gchcrl ctn getal van 168 Gcflagtcn (*^, 't

Tvclk geen zesde deci is der Gtflagten die reeds

befchreeven zyn, en dusblykt, dat het fiot van

dc befchryving der Planten , ra het tegenwoor-

dige, niet meer dan twee of drie Stukken j, van

niaatige grootte, zal beflaan.

Veelijgt zuilen fommigcn van myne waarde

Leezcnv , opmcrkzaame bcfchouwers van de Wer-

ken der Natuur, en inzonderheid dc Liefhebbers

van de Plantenkunde , alreeds voorheen ccne

invoeging of hier eene byvoeging van de zo

merigvuldigc nieuwe Gejlagten van BoomeD,

Heefiers en Kruiden , welke niec ter kennisfc

van wylcn den grooten L i w n^us gekomen

zyn , verwagt hebben. Ik bedoel l.icr de ge-

r.in, die door dc vlytigc, kundige cn geleerde

l^otanistcn , den Heer FoRsKAonLin Ge-

lukkig Arabic cn Egypte ; den Heer Pai.las
in Siberië ; den Heer T h u n n e r c aan de Kaap

;

op Java , in Japan ; den Fleer Fors ter in

de Zuidelykc dcclcn des Aarcboderas crtdtkt

en waargenomen zyn. Die Landen waren moog-

lyfc

(•) Ik heS hier Ccgn dc -Ccntgien r:.n Liwk.ïü» cpge-

geven: ccnigc wdnf£en , dair by komcntJc, rullen dir getal

fliet aanmcikeiyk vcrgiootcn.
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lyk nooit zo ver , zo diep cn met zo fcherp-

ziende Oogcn doorfrufFcld. 't Getal dier nieuwe
Geflagten is niet klein. De eerstgemelde heeft

'erioArabie en Egypte 52 opgetekend; de Heer
Thunberc aan de Kaap en in Japan meer

dan co, de laatfte wel Geflagten.

Dit maakt een getal van byna anderhalf hon-

derd nieuwe Geflagten , die dus dat der reeds

bekende tot by de vyftienhonderd vergroorcn.

Daar kon ik, van de Planten , die my gedroogd,

zo van de Kaap als uit ïndie gezonden zyn,nog

eenige nieuwen byvoegen. Van alle dezelven

zou ik, wel is waar, de naamen, van de mee-

flen ook de Kenmerken , doch van zeer wei-

nigen de befchryving kunnen opgeeveu: zodat

ik , in deezen , aan het verlangen der Liefheb-

beren even zo weinig , ais aan myn oogmerk

en manier van behandeling der Natuurlyke Hi-

üorie zou voldoen. Hier komt by, dat nog

vccle Kruidkundigen in het nafpooren der Plan-

ten , op vcrfcheide deelen des Aardbodems , be-

zig zyn : zo dat de Kruidkunde in 't kort nog

meer vervullingen ftaat te bekomen ; welken

€en bekwaam Navolger van den Grooten Rid.

der waarfchynlyk in 't vervolg behoorlyk zal

fchiften en tot het Samenftel betrekken.

Ondertusfchen kwam het my niet oneigen

voor , den Leezer hier een Proef mede te dee-

len van de gemelde onderzoekingen. Van de

Boomen , naamelyk , die buiten de Palm- en

Kokosnooten, in het Eerfte Stuk van dit Werk

XI S UK
^'
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beichrceven , de voornaam ftc Vrugtcn tot Spy«

ze in Oosticdie uitleveren , was de hoedanig-

heid der Bloemen onzen Kidder onbekend ge-

weest ; weshalve zyn Ed. dezelven uit het Sa-

menftel gelaten hadt. Hy zou ze niettemin tot

de Eenhüizigen kunnen betrokken heb-

ben ; alzo het uit Rümphius genoegzaam

Lkek, dat derzelver Mannelyke Bloemen een

Soort van Katten waren, groeijende, gelyk in

onze Hazelaaren , van de Vrouwelyken of Vrugt-

beginzels afgezonderd , op den zelfden Stam,

Het gene tot de Viugtmaaking behoort , is thans

geheel opgehelderd : zo dat dezelven , die men

in Maleitfch Nanca, Tsjampadaha en Soccun

neemt , volgens den Keer T h u n u e r o on-

der de Eenhuizige Eenmannigen moeten

geplaatst worden , om één Geflagt uit te maa-

ken , volgende aan dat van Ceratocarpus ^ hier

voor, blad/, aio , befchreeven.

Dit Geflagt heeft zyn Ed. , niet ten onregte,

Rauemaciiia getyteld : aangemerkt de by •

zondere Gunfte, zo door hem in *t by«onder,

als door dc Liefhebbers der Natuurlyke Hi-

itorie in 't algemeen, gcnooten van den Wel

Edelen Geftrengea , zeer Geleerden Heer Mr,

J. C. M. Ra DER MACH ER, die dc aanzien-

lyke Waardigheid van Raad Extraordinair van

Nederlandfch Indic thans met niet minder roem

bekleedt, dan dc Direüie van het Bataviaafch

Gmootjchap , tot nut van Konften co Wee-

tenfchappen en ter bevorderiog van den Wel-

vaart
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vaart der Oostindifchc VoIkplautiDgcn , door

zyn Ed. en andere voornaame Perfoonen , ia

den voorleedenen Jaare 177b' te Batavia opge-

rigt. Die Gunfte immers , van gedagten Wel
Edelen Heer , is my in het befchryvea deezer

Natuurlyke Hiftorie by uitftek gebleeken

,

in de bezorging van zo menigvuldige Zaaken,
inzonderheid hec Planten -Ryk betreffende, wel-

ke hebben kunnen dienen , om dit Werk met

keurlyke Afbeeldingen van Japanfche en ande-

re Oostindifchc Gewasfen, nooit te vooren in

*t licht gebragt , te verfieren. In 't byzonder

munt dezelve uit , in het toezenden van Tak-

ken met Blad, Bloem en Vrugt, zo gedroogd

als in Liqueur , van de gezegde Boomcn : des

ik niet heb kunnen nalaaten , de befchryving

daar van hier in te voegen en de Afbeelding

naar myne Natuurlyke Voorwerpen te doen

maaken.

Ik zoude , wel is waar, reeds voor eenigen

tyd, op ecne andere manier, dekcwte befchry-

ving van deezen Boom , met dcszelfs Kenmer-

ken door den Heer Tiiünberg, die gezegde

Wel Edele Gcltrenge Heer my voor twee Jaa-

ren hadt laaien toekomen , afzonderlyk in 'c

licht hebben kunnen brengen ; maar onder de

hand verneemende , dat die zelfde befchryving

aan één onzer Vaderlandfche Geleerde Genoot-

fchappen was medegedeeld, achtte ik best, af

te wagten, v\ clk gebruik hetzelve daar van maa-

ken zou. Die , nu , myns weetens, niet ge-

fchied,

11. DMt. 21 STUK,
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fchied , en mi.fchicu uit gebrek van een be-

kwaarae Afbeelding , of om andere redenen ,

agtergebleeven zynde ; zo vond ik my bevoegd,

om dezelve aan 'c lichc te geeven , en achtte

de beminnaars der Plantenkunde, niet alleen,

maar zelfs de Liefhebbers der Natuurlyke Hi-

Itorie in 'c algemeen , pleizier te zullen doen

met eene uitvoerige befchryving van deezen

Boom; waar toe my zo wel de Reistogc van

Kapitein Cook , naar de Zuidzee, als zeker

Werkje van den geleerden Heer El lis, de

noodige handleiding gaven. Men vindt in die

beiden ook , wel is waar , de Afbeelding van

een Takje , met Bladen , Bloem en Vrugten

;

maar de Liefhebbers zullen ligt zien, hoezeer

de onze , door dc kundige hand van den Kon-

ftigen Piaatfoyder , den Heer Philips, naar

de Natuurlyke Voorwerpen vervaardigd, di3

anderen , waar de Vrugten van grootte als

Karftengen zyn , ovcrtrcfFe. De deelen der

Vragtmaaking zyn 'er uit de Plaaten van voor-

gemelden Heer Forster, volgens deszeifs

Waameemingen , daar ik ook gebruik van ge-

maakt heb, bygevoegd.

In Amfterdam,

26Sept.l779.

MARTINUS HOUTTUYN.

B E-
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BES CHR YVING
VAN DEN

OOSTINDISCHEN

BROODBOOM.
Deeze is 't , dien men in 't Maleitfch Soc^

cun , en op lava gemeenlykv^o«/loM noemt,

waar van Ruw ph jus den Latynfchen naam

Soccus ontleend halt. Men geeft 'er, op Ma-
kasfar, den naam van Bakar \ op Tornare dien

van Gomo , tn verder onder de Amboineezen

dien van Sü'in of Sune aan, Hy is eerst kort-

iings in byzonderc aanmerking gekomen; hoe-

wel Dampier verhaalt, dat op één der La-

drores of Dieven Eilanden , in de Groote Zuid-

zee, zekere 5rood-^rMgï groeide opeen Bcom,
met donkere Bladen , aan wiens Takken Vrug-

ten hingen als Appelen,, van groocce als eea

Saiivcrs Bol. Rypzynde, wierdc dezelve geel,

zagt en zoet van merg; maar het Landvolk

nam dezelve groen en bakteze in een Ovea

tot de Bast zwart ware, dien zy affchrdapten

,

eetende dan het binnenüe, 't welk wit enzag't

was als de kruim van nieuwbakken Brood ,

zonder Zaad of Steen , doch , een Etoiaal be«

waard zynde , wrang wierdt. Agt Ma inden

in 'c Jaar hadt men het genot van die Vrugtea

en geduurende deezen cyd aten de Inlanderi

geen ander Brood. Zy verhaalden > .dat men
Ee 'er
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'er op aHe de Ladrones overvloed van hadt,

maar hy boorde 'er niet van Ipreeken op eenige

andere plaats.

Door Valentvn is deeze , onder den

naam van Socko nhoom , befchreevcn, doch hy

verfchilt van ^e Jnsjeli aan de Malabaarfe

Kust voorkomende. Men weet thans dat hy in

geheel Indie gemeen is en op de Ooftelykfte

Eilanden, inzonderheid in de Grootc ZiiiJzec,

dc voornaamfle Spyze voor Menfchen , Vee

en Vogelen, uitlevert. Lord A n s on nam *er,

byzonderlyk op 't Eiland Tinian , een der ge-

dagte Dieven - Eilanden , twee Soorten van waar,

de eene eigentlyk Broodvrugt , Rima , de ande-

re Ducdu genaamd. De eerfte groeide aan eea

Boom , wac grooter dan onze Appelboomen,

2egt hy, met breede donkergroene Bladen, die

vyf Infnydingen aan ieder zyde hadden. Zeer

llegc is dan die Boom in zyne Reisbefchryving

afgebeeld. De Vrugt , aan Steeltjes als Appe-

len hangende , was byna rond , zeven of agt

Duimen io middellyn en hadt een dikke taaije

Schil, aanrypende geel van Kleur. De Ducdu

geleek 'er veel naa , doch hadt de Bladen lan-

ger en niet zo veel ingefneeden ; de Vrugt van

byna gelykc grootte , maar van figuur als een

Meloen , bevattende dertien of vyftien Zaad-

Pitten of Nooten , als kleine Karftengen , die

gebraden zynde zeer wel fmaakten. Het Scheeps-

volk gebruikte , geduurende hun verb!yf op
ïiniao, geen ander Brood. Dit hadc alleen
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gebrek, van , oudbakken zyndc , wrang te wor-

den en fchilferig , ecDigerrraate (yegt hy^ als

het Aardappelen • Brood , in de WcMcIyke dee-

len van Engeland. Mtn kon het echter hier

voor bewaarcD , door het , oieuwbakken zyn-

df, aan Schyven te fnyden en in de Zon te

droogen ; waar door ht.*t de fmaakelykfte Bis-

kuit witrdt (*).

Nader is dceze Boom bekend geworden , door

den Reistogt van Kapitein Cook naar de Zuid-

zee, in den jaare 1769 en 1770, met de Hee-

ren Banks en Solak der. Aan het Eiland

Tahiti i federt zo vermaard geworden, komen-

de
,

bragten desze'fs Opgeiettnen hun onder

anderen de Broodvrugt^ die hy zegt te groeijen

aan een Boom, van grootte byna als een mid-

delmaatige Eik, hebbende de Bladen ovaal en

dikwils anderhalf Voet lang , met diepe Infny-

dingen als die van den Vygeboom , naar wel-

ken zy geleekeu door hunne dikte , kiear^ en

dooreen Melkachtig Sap, dat zy , gebroken of

gekwetst zyr^de , uitgaven. De Vrugt hadt

.ongevaar üe grootte en figuur van eens Kinds

Hoofd , met de Oppervlakte Netswyze als die

van een Truffel , gedekt zynde met een dunne

Huid; den Steel als het Hcchc vaneen Mes«

je,

() F.xtpan frtm Ltri A^foxi Va^m^t ti ti- TiKjft Stat

by jOHM BluiS 177 S- la 't Nedeidaitfche Wrk van An

,
hy den Boek verkoopet lu Tirk» uitgqte^-fl», vind-

men dc befcbiyving wat vcrlchiilende*
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Je, Het Vlcefch , onder de Schil , was zo wit

als Sneeuw en een weinig ftevigcr dan verlch

Brood. Men fncedt de Vrugc in drie of vier

Hukken , en braadde ze or dac men ze at. De
Smaak geleek eeniger.naate naar dien van den

Stoel der Artisj .kken.

Deeze Vrugc kon men zeven of agc Maanden

lang van de Boomen plukken ; maar, om 'er

in den tusfcbentyd , dat is in de vier laatfte

Maanden des Jaars , ook van voorzien te zyn

,

maakten de Indiaantn daar vaneen Zuurdeeg,

Mahie genaamd , welks bereiding dus door hem

befchreevcn wordt. Men vergadert de Vrug-

ten, nog niet volkomen ryp zynde, en legt-

ze op hoopcn , baar digt met Bladen toedek-

kende. In die flaat ondergaan zy een Gif-

tmg cn worden onaangenaam zoct. De Klok-

huizen 'er dan geh:el uitgehaald zynde, door

„ zagtjes aan den Steel te trekken, wordt het

overige in een Kuil gtfmccten , die tot dat

5, oogmerk, byzonderlyk, in de Huizen is ge-

graven , en van ocderen zo wel als aan de

zyden zorgvuldig met Gras bekleed. Meo
dekt het alles met Bladen en legt 'er zwaare

Sternen op. In deeze üaat ondergaat het

een tweede Gifting en wordt zuur ; waar na

„ het in veele Maanden niet verandert. Wan-

„ neer men 'c nooJig heeft , neemt men het

uit den Kuil , maakt hec tot Ballen , windt

„ het m Bladen en bakt het : dus toegemaakt

„ blyfi het vyf ofzes Weeken goed. Hec wordt
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„ zowel koud als warm gegeten en de Inboorlin-

„ gen doen zelden een Maaltyd zonuer 't zel-

ve; maar de i>maak wns ons zo onaangenaam

als de Viin in de Pekel gelegde Olyven,

„ gemeenlyk , wanneer merze de eerite maal

„ eet. Nogthans was 'er een Heer in ons Ge-

„ zelfchap, die dtn Smaak van Mahie boven

„ dien van de verfche Uroodvrugt verkoos"(*>
Op Java en in andere deelen van Indie, daar

men overvloed van Ryst of ander Koorn en

Vrugten heeft , wordt de Broodvrugt zo veel

niet gebruikt. De Inlanders, evenwel, eeten-

ze fomtyds gebraden, fomtyds met Suiker ge-

kookt; maar het is een zwaar Voedzel, hard om
te verduuwen en dus dienftigst voor arbeidzaa-

me Menfchen. Die op Java en de andere Wes-
telyke Eilanden groeit , is meest als de gemel-

de , zonder Zaadpitten naamclyk en de oudftc

Lieden op Tahiti hadden DodtorSoLA n der
verzekerd , dat 'er weleer een overvloed van

Zaaddraagende Broodboomen was geweest

,

doch dat men die verwaarloosd hadt, als de

anderen beter ac'itende, welke door Uitlo ^pers

of Lootcn wotden voortgcteeld. Maar op de

Molukkes en Zuidooller Eilanden zyn de Zaad

of Korreldraagecde Broodboomen gemeen : men

vindt geene Negery zonder dezelven en het

Landvolk leeft meest van de Pitten, die daar in

ver-

(> rcjage of C*pum CooK &c.

Ees
n. DsKL, zi. Stok,
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vervat zyn , even als in fommigc deelen varf

Vrankryk van Karftergen.

De eerstpcmelde of eïgentlykc Broodboom

wordt van Rumphius Soccus Lamyfus ^ of"

Wollige ^Soccu^boom geheten ; in 'c Maleitfch

Soccun Capas , of KatoVn • Soccus , wegens bet

Wollige Vleefch , dat eenigerraaate zweemt

naar Katoen of Kapok. Hy merkt aan, dat

deeze Boom weinige , fpreidende , kromme

Takken heeft, met Bladen, zo ruim geplaatst,

dat men 'er van alle k int^n door h^^en kan zien.

De Bladen, zegt hy, grncijen veelal op 't end

der Takken,- Roosachtig hy malkander, zes of

reven in getal en vertoonen zig dus als een

Kaarskr^KJn. Zy zyn zeer arooc en ftyf , met

een dikke miJdelrib , omtrent twee Spannen

lang, aan de kanten diep ingcfnecden, met vier

of vyf puntige Kwabben* In 'c aantasten zyn

zy niet ruig , zo min als de uiterfte l'akken ,

die in een hnge Snuit eindigen , welke uit fa«

mrngerolde Bladen belbat. Gekwetst zynde

geeven zy , zo wel als de gcheele Boom , een

zeer kleverig Melkvogt uit. In 't midden vao

de Roos der Biadi s een hnge ronde Staart,

ómtrent een Dui n dik en een Hand lang, buig-

zaam, zagt en V\^ollig,die hec Bloeizel maakt,

waar agter de Vrugtbeginzels van e^n Mdrtvor*

ffiige figuur
,

vonrrgroeijendc tot een Vrugt

,

welke de grootte kry^t van eens Kinds Hoofd.

Dcrzelver Scliil h dik en groen, b.'zet met vyf

of zeshoekige Wratjes , welke aanraerkelyfc
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Terheven zyn , doch niet fpits of fleekende ge-

lyk io de Durioenen , naar welken deeze Vrugc

aoderszins zeer gelykc

Verwonderlyk is 'c, dat Boomen van het zelf-

de Klimaat , wier Vrugten zo veel overeen-

komst hebben 3 in Vrugtmaaking dermaate vcr-

fGhillen. Gedagte Autheur, immers, plaatst de
Durioenen in den eerften rang, als de fmaake-

lykften en laac daar op de Nancaas en Tsjam-

padahaas of Soorzakken volgen , befluitendc

dan met de Sockums of Broodboomen. Van

deeze , zegt hy , bevat de Vrugt een Wollig

Vleefch ,
drooger dan dat der Soorzakken en

ongelyk minder aangenaam dan de lekkere Ge-

ley of Slym der Durioenen. Men fchiit 'er den

buitenften Bast af en faydt dat Wollige Vleefch

in ftukken , die dan gebraden , en vervolgens in

Vleefchnat of Kalappus-Melk gekookt of ge-

iloofd zynde , een Smaak hebben byna als de

Stoel der Artisjokken, Die doen de Amboinee.

zen veel , doch anderen bakken 'er in de Oüe

Koeken van en foramigen droogen het Merg

aan Schyven gefneeden , om het Jang te be-

waaren ; gelyk op Sumatra veel gefchiedt en

ook elders, als bevoorens is gemeld.

De

(•) Zrtde befchryving yan den Dariten - Dtom , wtti nn

dVvrugt in Liqueur bazit , in het II. DE»LS, III. StuK

«leezei Nstuurljkt Hijitrit , biadz. »oy , cni.

Ee4
n. DWL. XI. STUK.
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De Boom heeft een Afchgraauwe of byna

witte Schors , waar uit, wanneer men 'er in

hakt of fnydt , een witte kleverige Melk zy-

pelt , als gezegd is , waar van men , met Ka-

lappus -Oly, een fterk Vogeljym maakt. De
Takken afkappende, loopt die Melk alleenlyk

uit den Bast , en uit het Hout niets dan een

Waterig Vogt. Tot den Huishouw kan het

niet gebruikt worden , maar het Hart van ge-

heel oude Boomen wordt fchoon geel , en kan

tot Plankjes gezaagd worden , daar men Kistjts

van maakt, die zig zeer fraay laaten polyften.

Ook is het, als een goeden Klank geevende,

tot Trommels in gebruik by de Amboinee-

zen.

Van deezen Broodboom komen aanmerke-

lyke Verfcheidenheden voor. Men vindt 'er

met minder ingefneeden Bladen , die fomtyds

geheel ruig zyn , gelyk in de Wilde Sockum-

boomen, Soccun Utan of Batu genaamd; maar

het voornaaralte verfchil beftaat , ais gezegd

is, daar in, dat fommigen in 't geheel geene,

anderen weinige, anderen veele Zaadpitten of

Nooten bevatten. Deeze laatfte , genaamd Soc'

cun Bidji of Korl - Sockumboomen , hebben

ruige Blaflen en Vrugten met veele Punten be-

zet , doch niet fteekcnde. Het eerfte wordt

aangemerkt een misdragt te zyn; hoewel men
de Boomen , die Vrugten zonder Pitten gee-

ven, als gezegd is, op zig zelf ook kan voort-

tee-
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teelen , en hier van maakt men het meefte

werk op Java en de rnbuurige Eilanden.

Het fchynt dat daarorrtrent byoa het zelfde

plaats hcbbs, als met onze Perfiken, Pruimen,

Appel, en Peereboomen , die wild zyn , wan-

neer menzevan Fiiten teelt : doch tam en vrugt-

baar , wanneer zy van üiiloopers gekweekt

worden cn vervolgens door Enting of Afzui-

ging bekwaam gemaakt en verbeterd,

. 't Schyntdat de Heeren F o 11 ster, zo wel

als Kapitein Gook, alleenlykden Broodboom,

die Vrut^ten zonder Korrels draagt, te Batavia

aanj^eirrfFen hebben. Immers, zy zeggen, „de
Vrouwelyke Vrugtmaaking misdraagt in het

„ Gewas , dat men aankweekt , en daar door

^ is de befchryving onvolkomen geworden'*

Ik heb dezelve niettemin , benevens de Af-

beelding der Vrugtmaakende deelen, hier van

hun ontleend, als volgt.

ees
U. DUL. XI. trm.
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A RTOCARPUS.
MoDoikia mooandria.

FloTCs Maseulü

CaI. Spatha nuDie.

Spadix fimplex, clavatus , nudus , tercs,

Flosculis innumeris fesfilibus tedus.

Perianthium proprium, minimum Mem»,

braaaceum « bivalve , Vaïvulis squali.

bus , concavis , oblongis , an femper

claufis?

CoR. nuUa.

Stam. Filamentum unicum brevisfimum , in fun-

do Perianthii. Anthera erc^ti y obloDga ,

longitudine Filamenti.

Flores Fosminti in eadm Arbore.

Cal* Spatha bivalves O vato - Lanceolatas com-

presfe , decidas.

Spadix ovatus, Germinibusplurimis con-

natis teöus.

Perianthium proprium nuUum.

CoR. nulla.

Put.
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Brood boom.

EeDhuizige eeDmaonigen.

De Mannelyke Bloemen.

De Kelk. Geene Bloemfcheeden.

Een enkelde Bloemjieng , geknodst»

naakt , fpilrood , met ontelbaare on-

gedeelde Blommetjes gedekt.

Een eigen BloemkasjCy zeer klein, Vlie-

zig, tweekleppig, met gelyke Klep-

jes, die holrond en langwerpig zyn,

mooglyk fomtyds gaapende.

De Bloemblaadjes ontbreeken.

De Mee L D a A A D j E s. Een zeer kort op den

bodem van 't Bloenikasje. Het Meel-

knopje opgeregt, langwerpig , zo lang

als *t Draadje.

J^rouwelyke Bloemen op den zelfden Stim.

De Kelk. Tweekleppige Bloemfcheeden, Eyrond-

Lancetvormig ,
famengedrukt , afval-

Een Eyronde iitoet, met veele famen^

gegroeide Zaadbeginzels bekleed.

Geen eigen Bloemkasje.

De Bloemblaadjes ontbreeken.

De Stam.
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Pist. Germen cuneatum , apice Globrfo acu-

minatum. Stylus nullus. Stigma puDC-

Per» Fru^tus Ovato - Globofus, Farinaceus,

conflans Germinibus connatis, Super-

ficie figuris hexagonis irregularibus exa-

ratus.

Sem. Pro üngulo Germine folitaria, oblonga,

apice Pilo loogo coronata, infidcnda

Receptaculo in centro Fruftus , im-

merfaque Pulpd,

Gezegde Heercn hebben de Afbeelding der

Vrugtmaakerde deelen gegeven als op onze

Plaat LXXVI ; alwaar a de Mannelyke

jBloemJie7Jg of Kat aanwyst,naar myn Voorwerp

verbeterd , welke bekleed is met onielbaare

Blommetjes , in de natuurlyke grootte als b

voorkomende, by c vergroot en geopend by ^i,

waar door het Meeldraadje ïd 't gezigt komt mee

zyn Meelknopje. Voorts wysteaan, het gene

men gewoon is het Schepzel te noemen ,
zynde

by ƒ in Doorfneede vertoond, waaruit blykt,

hoe de Zaadbeginzels g , of onvolkomen Zaa-

den , in 't midden van de Vrugt, op den Stoel

zitten , maakende derzelver Haairtjes , waar-

Ichyn-
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De Stamper. Een Wigvormig Zaadbeginzel ,

aan den top gefpitst Klootrood. Geen
St^l. De Stempel een uitpuilende

verdwynende Stip.

De Vrügt , Eyvormig Klootrond
, Meelig,

uit famengegroeide Zaadbegiozels

beftaande en aan de Oppervlaktemet

onregelmaatige zeshoefcjes uitge-

groefd.

Z A A D E N voor ieder Zaadbeginzel één , lang-

werpig, met een lang Haairrje ge»

kroond , zittende op den Stoel in 'c

midden van de Vrugt, in het Vleefch

begraven.

fchynlyk , die Wolligheid , van welke bevoo-

rens gefproken is , in hec Vleefch der Vrugt A,

Zy zeggen » dat de Vrugt deezes Booms,

zynde de eigentlyke Broodvrugt , op hunne

Plaat 51 , , is afgebeeld in de Natuurly-

ke grootte: maar dezelve heeft aldaar flegts

de grootte van een Vuist , zynde op 't langfte

vier, en vierdhalf Duim over 't kruis, dat

wel een kl in Kmds Hoofd zouzyn, waar by

de Authcuren die Vrugt vergelyken. De uit-

drukking , beken ik , is zeer onbepaald , en

waarfchynlyk zal dezelve, naar den Grond en

Groeiplaats , aanmerkelyk in grootte verfchil-

len 5 als blykbaar is in alle Vrugten. Ik heb
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van den Wel Edelen Geftrengen Heer Ri-
DfcRMACHER, voorgcmeld , berigt ontvan-

gen , dat deeze Vrugt agt of negen Duim lang

va't, doch ten weinig dunher, zynde eer lang-

werpig dao volkomen rond : zo dat de grootte

ongevair moet zyn als eens volwasfen Men-

fchen Hoofd.

Op Java, zegt zyn Wel Edele, groeit ook

de Korldraagende , Soccus Granofus by Rum-
pui us genaamd , en Soccun Bidji of Timboul

by de Inlanders , welke vol Pitten is en das

Zaad-

R A D E M A C H I A.

Monoikia monandria.

Flores Masculi.

CalïX nullus. Amentum Cylindricura, fuper-

ne fenfim incrasfatum , Spithamaiurn

,

Flonbus totum teftum.

CoROLLA dipetala. Pttalu oblonga , cocca-

va , obtufa , villofa , alba, Filamentuna

includentia.

Stamem unicum intra fingulam Corollam, Fi-

liforme , diaph inum , album » Co-

roll» 'ongitudine, Anthera pyranii-

dalis, flava.
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Zaaddraagende. De Waarneeming , ten dien

opzigte , maakc de befchryving van deezen aan»

merkelyken Boom volkomen , gelyk dezelve

door den Heer «Doaor T h u n b e r g , ter

plaatfe zelf is opgemaakt, als volgt (*).

Rademachia.
Eenhuizige eenmannigen.

De Mannelyke Bloemen.

De Kelk ontbreekendc. Een Rolronde Kat^

opwaards, allengs dikker, een Span

lang, met Bloempjes t'eenemaal ge-

dekt.

De Bloem tweebladig. De Bloemblaadjes

langwerpig, holrond, ftomp, plui-

zig , wit , het Meeldraadje influi-

ceode.

Eén Meeldraadje in ieder Bloempje,

Draadachtig dun , doorfchynend , wrt,

van langte als de Blaadjes. Het

Mtelknopje pieramidaal , geel vaa

Kleur,

De

(*) Ik itc\ bet volgende mede , uit een eigen L«tynfch

Handfchiift vtn den Heet TmniBlBO , my dooc xm Wel

Ei Gefttenge beiorgd.

U. DttI» XI. STUK,
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FLores Foeminei in eadem Arbore.

Calyx nullus Pericarpium ovatutn Germ ni-

bus teaum, ^

CoROLLA nulla.

PisTiLLUM. Germina convex"i, frequentis»

fima , fexa gulata. Stylus unicus,.

Filiformis p:.rfi(U'n$. Scigma ünicum.

vel duo , GapilLr.a , revoluta, Li-

neam longa.

P £ R IC A R p UI M. Drupa ovata , muricata ,

Carnofa multilocularis. Nuces mu!-

tiplici fcrie imbrrcatjc , ovats ,

oblique triquetrs , Tunica tenui

veflitse, magnitudine Ju^ilandis.-iN^a-

cleus albus.

Dc bclcropte Gefligts» Kenmerken der Ra-

DEMACH I A zyn dan, volgens, zyn Ed., de

Mannelyke Bloemen twecbladis; , zonder Kelk,

met één Meeldraadje ; de Frouwelyke zonder

Kelk of Bloemblaadjes, met één Styl of Stam-

per en een Vleezige Vrugt raet veele Zaad-

hokjes. Hier van telt hy twee Soorten als

(I)



OOSTINDISCHEN BROODnO©.M. 44$)

JDe^rouwelyke Bloemen op den zelfden Stam,

Kelk ontbreckende. Een Eyronde StoH^

met Zaadbcginzels bekleed.

Geen Bloemblaadjes.

De Stamper. Menigvuldige, vèrhevenron-

de
, zeshoekige Zaadbeginzels. Een en^

kele Styl , Draadachtig , blyvende.

Een of twee Stempels , Haairachtig,

omgeboogen, een Linie lang.

^ V R c G T rond , gedoomd ,
Vleezig , veel-

bokkig : Nooten bevattende die in

veele ly'én op malkander leggen,

Eyrond, fcheef driekantig, met een

dunnen Dop bekleed, van grootte

ah een Ockernoot ; waar in een wie»

te Kern.

(1) Rademachia met ingefneeden Bladen»
^

Deeze, die de Nederlanders-jSrooi&oom noe-
'^^f^^'^"'

TOCf], heet in 't Maleitfch, naar zyne drie Ver- perdeT

Tcheidenhcden , voorgemeld , Soccun Capas 0^^*^^^"^^'

Katoen -Soccus; Soccun Bidji of Korrel -Soc-

cus: Soccun Utan of Wilde Soccus. Hymaakc

omftreeks Batavia een regtopüaande.^ïaj», van

bo.

(i) Radermubia Fol, incills. Thunb. Mi. Socchs LanoHis

Soccus filveftrii feu Soccun atan , »el Wilde Soccuj-

Boom. RUMPH. Amh. I. p. 114. Tab. 24. Artocarpuj. FOBsr.

a«r. G«. p.iól. t. 5 1. Ff
li. DEEL. XU STUK.
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boven Takkig, vyf Vademen hoog, zo dik al»

een Man om zyn Middel. De Takken 7.yn uit-

gebreid :de Bladen , aan dezelven , groeijen over-

hoeks , kort gerteeld , langwerpig , lot over 'c

midden diep ingefneeden , ncgeokwabbig , ge»

heel effenrandig , uit den haairigen iets ruuw
achtig , uitgebreid , van boven donker groen

met bleeke Ribben , van onderen bleek. Zy zyn

fomtyds twee Voeten lang en een Voetbreed,

geplooid , kleverig , geevende , zo wel als de

geheele Boom , wanneer menze kwetst, een

Melkachtig Vogt uit. De Bladfteel is byna drie-

kantig, dik, ruig, een Duim lang. De jonge

Bladen zyn omwikkeld met twee ongefteelde.

Lancetvormige , fpitfe, holle , ongetande Stop-

peltjes, die afvallen , van binnen glad , van bui-

ten ruig , een Handpalm groot. De Bloemn,

aan de enden der Takken , in de Oxels der

Bladen
, Mannelyk en Vrouwelyk , elk byzon-

der, voortkomende, hebben een opftaanden ron-

den ronden ruigcn Steel van twee Duimen lang-

tc ,
byna een Vinger dik. De f^rugt onryp

zynde groen, ryp zynde geelachtig, van groot-

te als (ens Kinds Hoofd, valt verfchillende:

of onvTugtbaar gedoomd y met Sleuven tusfchen

de Zaadbeginzels Netswyze getekend , zeer

korte Stampers en zeer kleine Zaaden ;
ofwugt'

baar , met lange Stampers en Zaadbéginzels,

ftekelig gedoomd cn met Nooten gevuld.

Deeze befchryving vau den Broodboom , door
den Heer Thünüerg, komt in 'c zaakelyke
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ïnet de voorgaandcn overeen , uitgenomen het

laatfte, dat de Vrugten ftekelig gcdoornd (ma-

ricati vel echinati) zouden zyn ; 't welk R u m-
ï» H 1 üs volftrekt ontkent, zeggende dat de fpit-

fen of hoekige Doorntjes, waar mede de Schors

bezet is , '^eek zyn en geenszins fteekende ; zo
tJat men dit flegts van eene gedoomd- of fte*

Meligheid , naar *t uiterlyk aanzien , zal verftaaa

moeten. De ruigte der Bladen heeft meest ia

xJe Wilde Soccus , en byna rtiet in de Tamme
of Katoen - Soccus plaats ; gelyk my uit de daar

van gezonden Ëxemplaaren blykt ; waar van de

Vrugt ook naauwlyks oneffenheden heeft. Ook
bevind ik de Bladen zo diep niet ingcfneeden»

hebbende altoos aan de ééne zyde een puntmeet

dan aan de andere ; 't welk dezelven , in myne

Ëxemplaaren , tien- of agtkwabbig maakt, t
Schynt dat zyn Ed. dc befchryving op alle de

drie Verfcheidenheden tt)epasfelyk beeft willen

maakeo. Wat zyn verfchil in de Geflagts- Ken-

merken met die van de Heeren Forster aan-

gaat, ziet men ligt, dat het flegts verkiezingen

zyn, de twee Blaadjes, die het Meeldraadje in-

fluiten , voor een Bloempje of voor een Kelkje

te neemen ; 't welk in veele Planten naaawlyks

te onderfcheidcn is , gelyk wy bevoorens meer-

maals gezien hebben. Het overige beftaat ook

meest daar in , ofde Bloemfteng , veel naar die van

het Kalfsvoetof de Lifchdodden gel ykende, in *C

^r»t overend ftaande, voor een Kat re houden
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zy ; die meest nederhangen en met Blikjes of

Kaffige Blaadjes zyn voorzien C),
De Afbeelding van den Broodboom, welke

men in 't Werk van Anson vindt , deugt niet,

gelyk ik reeds heb aangemerkt. Wenfchelyk

ware het , dat zulks niet van meer Afbeeldin-

gen en befchryvingen in dat Werk gezegd kon

worden. Misfchien zyn daar van dcrgelyke

redenen geweest, als de Heer Fors ter, ia

zyne Voorrede , te berde brengt , ten opzigc

van de Reisbefchryving van Kapitein Cook,
waar in ook , zo hy vervolgens aanmerkt , Plaa-

ten voorkomen , die gantfch niet echt zyn ,

wat de geftalte der Meofchen aangaat. Van

het Loof des Broodbooms , die aldaar op Plaat

16 vertoond is , kan men weinig oordeelcn ,

doch de Vrugten hangen 'er veelal aan te lan-

ge Steelen : gelyk zelfs blykc uit den Tak, die

op Plaat 10 is afgebeeld , met drie Vrugten als

op malkander ge,;:;roeid. De Afbeelding van deo

Heer E l l i s fchynt naar die figuur geraaakc

te zyn, doch aanmerkeiyk verbeterd, met twee

Vrogten, in wier Oppervlakte, evenwel, ook

een aanmerkeiyk gebrek plaats heeft, alzo de-

zelven niet met zulke ronde Tepeltjes zyn be-

zet. Demyne, op Plaat LXXVI, is zowel

naar myne gedroogde Takjes, Bladen, Bloe-

men , als naar de geren , die ik daar van met

eenc

(•) Amentum Calyx e« Receptaculo cooinmni Palcacc».
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cene Vrugt, van grooite als een kleine Vuist,

in Liqueur bezit , door de hand van den kun-

digen Piaatfnyder Philips opgemaakt en zo

naa aan natuurlyke gebragt, als in de ver-

kleining mooglyk was : ten einde den bemin-

naaren der Plantkunde een fchets te geeven

van 't Gewas van deezen zonderlingen Boom.

Men moet alleenlyk opmerken , dat hier wei-

nige Bladen en maar ééne Bloemkat in Plaat

vertoond zyn , om alles zonder verwarring na-

der te kunnen brengen aam de Natuurlyke

grootte. Als ook dat de Vrugt , Iob zynde van

bet Takje , op de bekwaamfte plaats daar is

aangevocgd , zonder acht te geeven , dit zy

doorgaans iets laager groeije dan de Bloem.

(2) Rademachia met onverdeelde Bladen»

Van deezen Boom tekent de Heer TnuN-xr*.

u E R c alleenlyk aan , dat hy van de Nederlan- dceïdcT'*

ders,met een Maleitfchennaam jiVh^fa/ Tsjam-

peda genoemd wordt, groeijendi.- omllrceks Ba-

tavia op Amboina en elders. De Wortel, Stam

en Takken , zegt hy, zyn als in de voorgaan-

de , maar de Takjes en Steelen hebben cene

ruigte van lange ftyvc flaairen. De Bladen

(1) Raiemmcbia Fol. indidfis. Thunb. Ms. Saccas Arbo.

Ff 3
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zyn overhoeksj gedeeld, Eyrond- langwerpig

^

ftomp met een ftompe punt, efrenrandig , on-

verdeeld , geribd , van boven groen en glad >

van onderen ruig door flyve Haairtjes, uitge*

breid, een Span groot, met eenen driekanti-

gen gladden Steel, van een Dmm langte: de

Stoppeltjes als in de voorige.

Nader fchynt zyn Ed. deeze Soort niet on*

derzogt te hebben. My zyn , zo wel droog als

ïn Liqueur , daar van insgelyks Takjes met

Blad, Bloem en Vrugt, toegekomen, waar uit

my de gezegde ruigte der Bladen van onderen >

doch ook die der Biadfteelen blykt ; maar de

Vrugt- en Bloemfteelen zyn glad en de eene

BO wel rond als de andere. De Kat der Bloe-

men komt nagenoej? overeen met die der voor-

gaande Soort ea fchynt uit dergelyke Bloem-

knopjes te beftaan. De Vrugt, welke ik 'er,

omtrent een Vuist groot , van heb , is langwer-

pig of Eyrond , by den Steel veel dunner dan

aan 't andere end ; juist zo als Rümphius
de Soorzakken afbeeldt. Die is de gemeene

Nederduitfche naam van die beide Vrugten,

de Groote en Kleine , naamclyk ; waar van de

eerfte , Nanca in 't Maltitfch genaamd , tot

meer dan anderhalf Voet langte , de andere

,

die den naam van Tsjampadaha voert, tot een

Voet langte en dus veel grooter dan eens Men-

fchcn Hoofd , groeit. Van buiten zyn deeze

Vrugten , volgens R u m p h i u s . dat ook in dc

myne blykt, vol bezet met hoekige puntjes als
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gefkepcn Diamanteo , doch niet fcfierp ofkwee-

lende. Van binnen zynze gevuld mee een me-

nigte Pitten als Eikels , omringd met een Sly-

mig Vleefchjdat zeer aangenaam is van Smaak-

De Korrels kunnen ook , gebraden zynde, als

Kar(lengen gegeten worden , doch zyn wat

hard te verteeren. De figuur van de Vrugt, naar

een Zak gelykende , die met kleine Takjes aan

den Stam hangt , beeft 'er den Latynfchen naam

aan gegeven. De Groote valt overvloedig op

Java ,
Ceylon en verder ie de VVestelyke dee-

len van Indie, doch de Kleine Nanca isnaauw-

!yks dan op de Molukkes en andere Ooftcr-

EHanden bekend.

Behalve deeze twee Soorten tel ik nog een

dtrde , die my ook door de goeJgunaigheid

van gedagten Wel Edelen Geftrengcn Heer,

daar dit Geflagt den naam van voert , b>.zürgd

is en welke ik dus bepaal,

(3) Rademachia met onverdeelde Bladen en
^^Jjj^^

ronde Frugten, tbia/t7»Z

In de figuur der Bladen komt deecze met

de Nanca overeen , maar heeft geene ruigte

,

dan aan de Schepzels of Vrugtbeginzels , wel-

ke ,
gelyk die van de Soccun of Broodboom

volkomen rond zyn. De Vrugt is my ge-

fchree-

ii) Radtmathia Fal. indivifi», Fruftu lOtundo. HouTT,

' Ff 4
BI. DEtL. XI. STOK*
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fchrecven tot de grootte van eens Kinds Hoofd;

te grocijen. Op Java , van waar ik ze beko-,

men heb, wordt dceze Soort, die ikby Rum .

PH lus of anderen aiet gemeld vind, Mand^^

Uqut geheten.

BLAD?
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Droevig Kruid.

Droibloein.

Droogbloem.
Dropwortd.
Druifkruid.

Druivebloem.
Druivenkruid.
Dubbelblad.

Dabbelkelk,
Dudaim.
Duivekervel.

Duivelsdrek.

Duivelskruid.

Duivelsmelk.
Duivels - Oogei

Duivenvoet.

Duizendblad.

Duizendgrein.

Duizendguldcn-Kruid.^ 824

Duizendknoop. h. 459
Duizendfchoon h ^•^0,1.254.

E-clipfis Plant.

Edsidiatl.

Een blad.

Eendenpoot.
Ker«nprys.
Et;elkoien, Et^elgifas.

Eijer - Plant.

Elk van Jeiufakm.

Erwten. (Platte) k. 187
(Wilde) K177

Ksparfette. i.Ht
Esfchei.kruid. 512
F.vtrwortel. k. 45>'9 , s:ü8

Ezels Doorn.
KomküiT
Komyn.
Ooften.

EzelÉieuk.

Fonteinkruid.

Franjeblocm.

Fynftraal.

Galantwortel.

Galbanum-Pianc.
Galkruid.

(Geftle)

GanzenHiftel. a

Ganzerik.

• 300

Uil

,426,361



B L A D \y Y Z E R;

Garnaalen-Moes. ^. 716 1 Grootbloem. ^.553
Geelbloeni. «.26^ Gryshanrd. *. 344
Geele Heul. i. 89 |

Gryfekom. k. 8r
Geelkiuid. 723 I

Guichelheil. 5-. 510
Gehoorkruul. ^. 263 Guichclmuur. g.330
Geitcbaard. i.j^i , 44 Gulden - Appelen. g. 670
Geitenbek. k.Sii Gulden K!av«r. i. 185
GLntenpoot,^.S63./>.23i./.76 Guldcnkruid. 655
Gember. g. 10 GnUkn Roede. 684-

(Ouitfche) /. 192 ' Gu'den Steenbreeke. h. s^-i

Genadekruid. g 1 19 I Gulpzaad. i,377

Gentiaan. (^Geftippelde)
j

808,814 H.
(Groote) g.^iol
^Herfst) ^.828 I Hanirbloeii. i.zoi
(VoorjHars-) 5-. 817 I Haairfter. ^.361
(Zeer kleine) ^.821 • Haairftreng. 75

Gerards- Kruid. Haanekaui. ^.701.^245
Haanekammen. j, 453

k. 559 j
Haanekaaimctjes. k. 142

36? Haanekop. k.221
g,5v)o (Bewecgend) fc.a45

/. 5u ' Haanepoot. h.2iz

1.72! Haazcii Geruwe. k. 80:

i.417. Kool. A.43;

584 1
Leger. g. 69^

Gl.iskiuid. 5.7S8,;.3.;9 Oor. h. i

Glid-ofGIitkruid. f.3iS
I
H:ia^eproc. ^.31

Glidkruid. 1.433
|
Haazepootjes. ^.29

Globba. ff. i«i Halskruid. g. 587, 6

r

Godsgenade (Blaauwe) «. 433 |
Handbloem. i. 53

Goe Henrik. g. 7?» |
Hai

G^ede Nagt.

Gom - Epps.

g. 77t 1 Hangbast.

570 J
Hardbloem.

h. i29l Hardkelk.
/. 75 I

Hartgefpan
k.679

\
nartvrugt.Goudroede. 679

]
Hartvrugt. /z.487

Goudsbloem. /. 77 (
Haverdiftel. *.4*5

Goudveil. A.540
[
Havikskruid. 396,414

Granaatbloem. i- 179 |
Hederik ofHerik. i. izg , 749

Gras -Kool. t. 491 |
Heelbeen» ^.215

Gricdkruid. J:.642
j
Heelwortel. g". 443



Heemst. k, 48
Heiden Hyfop. «.136

Heidenfch Wondkruid.
658, 684

Heil der Zotten. g. 512
Heilkruid. h. 97
Heilwortel. /.416

Helmkruid. (. 429, 514

Hemel - Ladder. 5-578
Hemelroosjes. ^.671
Hemelfleutcl. h. 642
Hennip. /. 34Ö
Hercules - Knods. /. 304
Herders - Tafchjes. ». 629
Herfst- Klokjes. g.Sió
Hertenk ruid. «. 76
Hertshoorn, g. 323. £. 632
Hertshooy. 335» 339
Herts-Poley. t.328

Heulbollen. ». 98
Hexen-Melk. ft. 753
Hoefblad. *. 630
Hoefyzer. k, 126
Hoenderbeet. 5.103./; 244

».337
Holftok. h. 82
Honderdmark. /. 219
Honds- of Helmruite. i. 520
Hondsbloem. 388 ,

41 6
j

Hondsdood, g. 740 1

•330
Hondskool. «73 . 37o J

Hondskop. i. 507
'

Hondsmelk. h. 753 1

Hondsnetel. «.33+, 337 1

Honds Oog. i. 6j 2, 7201

Honiyfchub. ?, 708
Hüornbloem. kc^i
Hoorn - Heemst. k. 3j
Hoorn- Heul. i. 80
Hoorn -Klaver. jt.315
Hoorn -Vrugt. /. 210
Hoppe. /.

Houwmes. Boon. k,

Huislcok. //.640
(Groote) h. 778

Indigo. k. 247

Inhames. /. 359
Inkfaoorns - Wortel, g. 5 1

8

aagt den Duivel. fc.390

;t. Jakobs Kruid. k.6s%
alappe- Wortel. 5. 5.J9, 615

erufalems - Bloem. 674
'eukboontjes. k. 149
euktblad. /.asS
ichtkruid. 234
oodetikruid. ». 315
ft. Joris -Kruid. 5.192
ofephsbloemen, k. 345
uffers Schoentjes. *. 310
ulFercjes in 't Groen i. 17$
ufFrouw Merk. 229

Kaardenkruid. g. 232

I

Kaarsblocm. h.672
Kaars:



B L A D W Y Z E R.

Kaarslcroon. g. 730
Kaasjes Kruid. k, 59
K.r.iuw-erde. /.303
Kaau .voorden. I.310
Kadjang. (Chineefche) k. 144

(Gemcene) k.Jói

Kafbloem.

Kalfs Oogen.

IKatteftaart. g. jjr

Kacredraart - Amaranth. /. 263
K itteftaart Netelkruid. i.289

j
Kattenpoot. /t.605

I Katten - Wortel. g. igx

I
Keelkruid. k. 465

j
Keizertje of Koningje. ^. 48z

Kers. fWilde) i. 689

Kalfs /oet. /.181,19c
Kali. g. 788

CResdraa^ende) ^.797
(Kleine Ruige) g. 792
(Kleine Witte) g. 782
(Sceekende) g. 78(5

Kalmus, h. 377
Kamfcrkruid. g. 368
Kamille. k. 777

(Edele ofRoom-
fche) *.78i

(G'jmeene) k.iói

Wilde; fc.784

(Welriekende) /&.760

KamKruil. k. 736
j

Kanaii fche Klokjes. ^383 i

Kivits Eijcr Bloem. g.
Klapperroüzen. j. 95
Klaver. k, 281

Klaveren. (Gehoornde) fe.3 10
Kleefkruid. g. 292

. ICIeer-Ooee. /r. rnr»

Kart

5- 57

Kantaloepen.
Kantenkruid.

Kardaaiom.
Kardinaals Bloem. /. 124
Kareis Scepter. ». 472

Karoot. h. 48
Karthuizers - Bloem. h. 580
Karwrey. 7;.2i7

Katteluruid. i, 303

(Kleiae)

Ktisfen- Kruid,

Klitjes.



BLADWYZER.

Koe -oog. 789.820 Kreupdgra^^.
/^-J/^

Se'dmef
, 5.

763 KrieKen over Zec. ^^6.

Koekkocks -Bo'od. h. 65S Kriften . Wortel. k 26r

TCoeelbloem l- KnftofFelfcruid. i

llfe- iidöwadew.^-;:;
S"Boom. Krokkding: ' VsjJ

LtSuid. iiaöi l'oonJSbas. ;:3it

i. 317 , 326 Kroonkmid. 22a

h. 1 32 , 225 Kroontjes - Kruid. h. 75?

Planten; i. 418 Kroontjes -Kruiden, h. r

Koninginne-Kmid. k. 555 Kroontjes- ZuuHng. h 41 +

Koninis • Bloemen. /• 1 48 Krop - Salade. ^. 37Ö

Konftantinopel. 673 1
Kruidje roer my met. /.i so

Konftantinopels (Kleine)
J

Kruipboon.

Kool. * i! 7I3 I Kruip^iildö. h.25%

(Karaibifche) 1 186 Kruisb ad.
_

^. 295:

Koolzaad. ». 7H 1
Kruisbloem. 2. 415- 8

J
Koornbloetnen. 3i I

Kruisdiftel. //. 5

(Turkfche) 25 Kruisgras. ^.343./- 39^
Koornroozen. h. 669. i- 95 1

Kruiskruid. k. 63S

Jtüornvlam. h. 667 ' Kruisplant. g; 377

Kootkruid. fc. 2^:9 j
Kruizemunt. *.32r

Koraalkruid. ^.337 1 Kruldiftel.
_

.
^.^69

Koraaizaad, k. 168 ! Kun of Roonkruid.ï. 255,297

.Koriander. h. 165 Kunel. g ift

Kornetten. 370 Kurkuma. g. 2$

Kornoelje. ^.330 Kwylwortel- k.7U
n de Pot.

Kraagblocm.
Kraaijenvoet. 323.
Kraanhals. 13 I Lakplanti



BLADWYZEll.
Lappenbloem. ^. 3O5 l Mamkruid. k.^co'
Laferkruid, 90 Maankop. /.ga, 58
Lathyrus. k. 183 I M^rac: of Mater. k. 757

(Ermagtii^-e) k. 197 . Madc!,;eu-. g 830
(Moskcijaat

'
k.jgoï MaJclief. ^Blaau ve) g.229

Lituw of Lacouwe./c. 369.371 Madelieve. k.-J2i

Lavaskruid. h. 104 MaJeUcFen. (Gmotcj k.'i^i

Leeken. /j 3<Jö Madelon. fe 724.

I.etu'ven-Bek. «.487.^05 Maijcr. (Gedoomde) /. 265
Le-u.ven-Oar, i- 37t> rGemeeiie) 258
].et;u'A'en Poot. i. 97 [

(Veelzaadige) . 780
Leeuwen (Wirte) I.25S

Leeuwen -Voet. ./<-.t7i Maleguette. g. 17
Lelietjes van den Oale.,7 347 Malrove. i. 355
Lepelblads- Kruid. A 733 | Maluwe. k. S3
Lei-dkruid. i.629\ (Witte) k. 48
LevLTlu-ui ^/;.7^9.^^I83•/^55S Mandraagors - Kruid. 5. 654
LK^c'o-ot BiLükkruid A. 703

j
Manskrajit. fi. loj

Lieve Vrouwe Kruid. /. 380 1 Mans Oor. /i,697

ie-Diftel. k.A^o

— „ «... . _ ,
^ ietten. 5:. 590

Loodkruid. ^ 520 Mariölein, ("Edele) i.3P»

Loogkruid. 5. 785 (Wilde) ». 335
LooRkruiden. ^. 79+ MastbloemL-ü «.148

Louk zonder Look. i.6i]S 1 Mater of Moederkruid. A:. 748
Loopigkruid. h. 289 Mayioetjcs. k. 722

Lotus. *. 305 Meekrap, g. 299
Lotus. (Egyptifche) ?. iii • Meer Radys of Misre

St. Luciian - Kruid. k yio dik. «02

Lubbekriiid. //. 105 I Meer - Vbgtwortcl. h. 49*5

Lu.;ri)loe.n. /. 1 57. '69 |
M<;cwortcL h. 8

Luit-kruid. i. 1 57 , 46S Meeikr - Wortel. h. 1 83

Luzerne. ^,324 Meirbladen. i.ni
Lychnis. h. 673 \ Melde.
Lymkruid. A. 603,615 (Stinkende) g.7&o
Jvynen. i. 205 I ( Wilde) g, 774 , 77<5

1 Melisfe. i +«0

M. I cMolukfe) i. 37»

J
(^Turkfe) i 410

Maagdebloem. ^.247 Mdk- of Lieve Vrouw»

I Gg Melis-



ÜLABWYZER.
Melkdiftsl-ofMelAkru

k.26

MelkkruiJ.
Meloen.
Meloen - Appel-Bloem,

Mcloten.
(Gekroonds)

Menxilje'dePcru.
Mcthel Nrot.

IVT-V " Appel.

Meybloemen.

Misfebrood.
Moederkruid.
Moeras Aloë.

^em. g. 335
Staarten, fe. 193

. 7 I
Mui/.en-Oor. g. 42i,h. ö']^.

(Verfchillend) //. 628

h.6^9
h. 238

I

-V
.......



B L A D W Z E R.

OnzerVrouweBedftroo.i. ;9i

Onzer Vrouwe Dillel. k, 480
Oogentroost i- 454
Oogentroost - Gras. h. 622 ,

683
Oogklaar. «• ?r

Oorlepel -Kruid. h.600

Ootmoedig Kruid. l 163

Osfenbreeke.

Osfen Oogen.
Osfetong-

Paapenkruid. *. 388
Paardebloem. k ",87

PaardebooHcn. A:. 210

Paarde Venliel./i82,i4:^, 190

Paard jvoet. h. 14

PaarJik. h 399
Paail-AIoë. h.:M
Paarlkring. i. 71

Paarlkruid. g. 4^5
Pannekoeken. «

Papaver. i, 92

Pnpeg.iaijen Krilid. /. 254
Pappegaai jen Zaad. ^.52»

Perndvs-Zaad. g. i?

Parkkruid. K 489

Parrvskruid. k 717.]. 401

I

Peen of ICrLiooten, h a6
I Peertshl )empn, f. 460

I

Penning- of Dubbeltjes

Blad. /. rt63

Penpinpkruid. g 509.» 655
Penfe-n of Viooltjes. 1. 139

Peperwortel. i.r.33

Perchcpier. 5- 375
Perf n of Perfikkruid./» 47o
Pest der Tuinen. h 212
Pcterfelle. h. 227

f Wilde) /i. 38, 64.153
PeterH;'

Piendcls.

PietH.ins 1

P.llenbloem



BLADWYzER.
Pompoen uf Pepoen. /. 3°?
Porfelein. 704
Potatoes. g- 669
Pouer. i.sóB

Prancuorrel. k. 106

Primula Veris. g. 479
Pr inces fe - Boontjes . /: . 1 5 7

Pronkbloem. k.sót

Profeeten • Appel. /, 319
Purgeer -Vlasch. ^. 284
Pylen- Kruid. g. 40

Reynette. i. 44
Rhabarber: h. 408
Ridderfnooren. 2. 151
Riempjes /z.2j7

Rinsbloem. t.773
Rivier Roos. h 717
Robbertslcruid. k. 26
Rolklaver. jt.-^o-r

Rondbloem. g. 801

Roodwortel. i. 70
Pylkruiti. l 267

Pyltjea Bloem. g.Qco
Pynappel - Doorn. a:.

Q-

Roomfchc Booncn.
Roomfe Peper g.y^^
Roos van Jericho. i. Co

2

RoowiUigen. h. 466

Quadrilje- Kruid. j. 130

Quaraoclit. 5-?6s
Quendel. i. 391

R.

Roozenwortel. i. 367
Ruigaart. /. 86
Ruigbloem. ^.494-^-'ï^4
Rulgaaart. ». 5-52

Ruiterkroos, /. 177
Ruiters -Kruid. j. iSo

Runderen - Tarw. i. 460
Rupsklaver. Jt. 322
Ruuwkruid. ^•'^7'

Raapen. *• 7!i2

Raapkool, i. 7>8

Radys. 7?5

Rakette. i. 7^5
(Italiaanfche) h. 729

Ramenas. i. 73ö
Ramie -Kruid. /.234
Rammelaar. k. 96
Ranonkel. i.2x2

Raponce. g, 582
Raponsje. g. 605
Ratelen. (Geele) 1.450

(Roode) Ï.470

ilcur of Rüerkruid.
(Klein-) k.6oZ

Rynbloemen. 594
Ryn-Kool. 440

S.

Saffloer. ^.521

Sainfoin,^.22i,24r,24.i,32f
Salade. A.369
Salie. ^.158

(Wilde) 1.283

Salomons Zegel, /<. 349
Salfefi of SasfeS. k. 347

Santorie. /. 23

Santorle.C Allergrootfte) 43



E L A D W Y Z E r;

g. 824 1 Scorzoneeren,
i. 295 Scrofelkruid.

h. Ó3
I

SikkeiKruid.

11.229 Si nauw.

». 267 Slaapbcsfen.

/2. 117 I Slaapbollen.

/. 2fi8
I
Slakkenkruid

i. 566 Slangekruid.

^•655

k.126
ê' 458. ». 398.

i. 182,202
nwortél.i?. 517-^^400.

Schaap^npootjes.

Schaapskruid.

Schaaps-Zurkel.

/. 116 Slinger boon.
/L4I2 Slingerplant.

2. 181 Slingerroos.

Echelkrui

Scherpkri

Scheurwi

Schildzaad.

Schoonkruld
Schorfte.

Schotelkruid

Schottelkruic

Schurftkri

-Papa^

72.684 I Smeerwortel. g. 442, h. 235
h 55

I
. (^42

*. 86 I Sneeuw -Gentiaan. ,^.821

^.454 Snyboonen. /m33
g. 443 I 5'oepkruid. h.^^ö
i. 482 Soja - Boonen. k. 1$!
i. 3»2 Sophic of Fiekruid. i. 679
i.649 Sorbenkruid. ^.33^

SouJc. ^.788
5.379 I Süutenelle. 5.488,562
1.419

[
Spaanfche Kers. h 431

g, 92 Spaanfche Peper. g. 682
308

j
Speen -Diftel. k. 4Ö6

1.461
I
Speenkruid. t. 228

i. 660 (Groot) i. -ri4

h. 595 I Speer - Dillel

5.23ö|Sp(
(Schaaps-) /. 117 Speerwoxtel.

Schyfzaad. i.651 I Spergies.

Sdarey. g. I59.* 4I3
1
Spheerdiftel.

Scorpioenkruid. 5415 Spille - Diftel.

Scorpiotnftaart. ;t. 227
j
Spinagie.

£••19», 577
i. 182, 193



BLADWYZER.
SpinreK'op - Bloera. /.t<8

j
Suikerey. ^.446

Spin' ekoppen, /: 489 Suiktrwortcl. ft. 117
Springkruid. Ji, 756. S^'o

Springvru,;u / 213,294 ' T.
Spring'/a:]d. ^.09o./. ia^I
Sprint liaan - Kruid. g. ig(j j Taahim - Wortsl, b. 381
Spurrie 688 Taanbloem. ^.807
StalKruid. k. 105 l Tabak- g.
«tecnbrceke.^. 425. 77 iio Tanddraad. «.641

542 Tandwortel. ,1.658.^.786
Steen - Epps. b. x^s Tand.aad. k. 537
Steenkers. i.öóz Tand/üader. ^.265
Steenklaver. ^.284, 302 ' Tafchi'.ruid, i.óo'i

Sttenki uid. t 687 I Taves - Wortfleu. 187
Sreen-Raket. «. 683 Thlaspi. 1.613,623.633
Steen- Thlaspi. «.63?) (Gedoomd) i 642
Srecn- Venkel. h. 79 Thym. ». 39i

Sreen - Violieren. «.691 , Toiimson- Plant. g, 20

Steen.',aad. 5-- 425 TonoirKruJ. ^-611

Sec: elhes. l 334 I 1 oiifien Aloé. h.

Stekels. ^.465 Toovtskruid. ^-624
Stern Diftei. k. 479 TormentiL i. 69
Siernmuur. 619 Tou^^^druiü i. 378
Sa n., loem. k. 662 \ Tovukruid. //. .,48

Sar- i'tcl. /. 52, T'.- .ivJ. g 44
Sterrckruid. ^. 63. ^. 1 7 (Tixc-i Winde. g.^6S

g. 72 { l roli J .;i:iJ. h 427
i. 87

j
Tvüiiip. il.ioem. i. 108

Struis.i iad. g. 363 Tuin - llertshcori:.
Struisveer. /. 342 I Tuinkers.
Studertc. kruid. ^. 7«i

1 (indifchc)
Stuivcrkruid. i. 555 Tuin • Scheerling,



B L A D VV Y Z E R .

Tuibich - Wortel.^.547v

TurKfche Booncu. A

Turrekruid.

Venkel

Veegkruid.
Vedgrein.
Veeliieng.

3
I
Veld Zu

ó I Venkel.

Veldrousje.

Veldroosjes.

Vcldruit.

VcId-HafFraan.

Vlafch.

Vlafchblad.

Vl.xfchdottci

g 52S
. h. 272
^•719

Vosfendruif.

Vosfeftaart.

Vrotgbloem,



B L A t> VV Y Z E ?v

Vuurwoitel. g.323 7^6
Vyfblad. ».57>79
Vyfpunt. h. 652 '

VyfvingerkruiJ. ï, 59i6t|
Yvt: der Hotientotten. i. 20

[

Vy&boonen. i. 564. k. 125
j

Waalwortel. ^-443
j

WaldenFer. i.230

Wallen- Jiftel. 8|
Walftroo. 5281
Wantsdryver. jióy
Wantszuad. i. 16

|

W.ii tz-Zaadcr. j^. óo 1

Warkruid. g. 37«
|

Wafch ruid. ^- 44-5 1

Water - Andoom. ^. i49
|

Muur. //

Navelkruid.

Nooten. ^•352
£.804
h 453

Pt per. h 464 , 409
Pimpernel, ^^.yi , 611
Pioinp. «".114,110

kende)

BoelkénsKru

Huisiook. i 178
Kalaminrh, t 526
Kalfsvoei./i.38i M95

Violieren .^.458./.! 1

9

Weegbrcc./?.4iö/..77
rick. ^ 5 .3

(Gehelmde) « .^33

Weedaa]
. Wecdü.

I
Wctghree.

,

Wt-g ^ DilleU

,
Wilde Ke.vfcl.

j
Wyngaard.



BLADWYZEIU

Winter -Violieren. i

Wiieno. h

Wit Been. h

Wic Moes: g
Witwortel. h
Wolbloemen; i

Woldirtel k

Wol doorn, k

Wolfsbezie. h

Woifsboonen. ^.642.^

Wolfsdood, Woltswor-

Wolfsmelk. h

Wollspoot. g
Wolfsfchyn. g
WoÜeRruid. g
Wollekruidje. g
Wolvenlaa. g

Wortels. Jl<.ode, geek

J
1
Zagi

: I Zau.595
f
Zaïju -Anjelier.

I

Zec-Alfem. ^ 576
!

Büfemkruid. i. 592
i

Conyza. k, 628
I

Eppe. h. 107

ft. 175

45 1

5. 47

Peterfelie. 3
Pinüftetnakel. h. 30
rorfelein. /.406
Raket. i. 742
Spurrie, h. 030
Thyin. £-.620

Venkel. b. 79
(Gedoomde) A. 30

Winde. g. 5<52

;p' uid. ^'-57?



BLADWyZER.

j^ilverbloem.

Zilverkruid.

Zilverfchoon.

Zizifer.

Zoethout.
(Wild)

Zoctkniid.

Zonnebloem.
Zonnebloempje,

Zonnekroon.

Zwartkoürn.
irtkruid.

ïrvend Moes.

RE-



REGISTER

GESLAGTEN.
Van de Letters , voor de Getallen geplaatst , wyst

g het Zeveode, h het Agcfte , i het Negende ,

k het Tiende en / bet Elfde Stuk vaa hJt

II. Deel der Natuur'yke Hiflorie, aan.
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