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Si 

£JXUÏNHOUD  van  dit  STUK*  " 
V  1  E  R  D  E     AFDEELING, 

De     KRUIDE    N. 

XXL  Hoofdst.  F'ervolg  der  Samen» 
TEELiGE  Kruiden.  Erinne- 

ring  van  derzelver  Eigenfchappen  en 

Byzonderheden.  Befchryving  der  Zon- 

nebloemen; Koorn-  en  Goudsbloe- 

men en  dergelyken :  als  ook  der  Vio- 

len $  Balfaminaas ,  enz.  Bladz.      t 

XXII.  Hoofdst  Befchryving  derMhN-* 

wyvige  Kruiden  5  (Gynau- 

drïa)  dat  is  der  genen  y  wier  Bloe- 

men de  Meeldraadjes  of  op  den  Styl 

of  op  eenigerleye  manier  daar  mede 

famengevoegd  hebben ;  gelyk  in  de  Ge- 

Jlagten  van  Kalfsvoet ,  Speerworte!  $ 

Slangekruid  ,  als  oek  in  het  Boom» 

plaag  en  anderen*  ar  -r  ■  jg% 

*  z  XXIII. 



XXIII.  Hoofdst.  Befchryving  'der  Eén* 
hüizige   Kruiden,  dat   is 

der  genen ,  die  MaDDelyke  en  Vrou- 

weiyke  Bloemen ,  van  elkander  af  ge* 

zender d9  op  eene  zelfde  Plant  Voort* 

brengen;  gelyk  de Brandenetels ,  Kut- 

jes ,  Amaranthen ,  Pimpernel ,  Druif- 

kruid  ,  Netelkruid ,  Bryonie  en  de 

veeïerley   Soorten    van  Kalabasfen, 

Meloenen,  Komkommers  enz*         Bladz.  20£ 

XXIV,  Hoofdst.  Befchryving  der  Twee» 

hüizige  Kruiden  ,  die  de  Man- 

nelyke  en  Vrouwelyke  Bloemen  op  by- 

zondere  Planten  hebben;  gelyk  de  Ge- 

Jlagten  van  Hecnip,  Hoppe,  Spi- 

nagie,  Bingelkruid,  enz*  —     -  341 

XX V*  Hoofdst»  Befchryving  der  V 'e el- 
wyvigeKrüi  DENfPolygamia^), 

tot  welken  het  Nieswottel ,  Glas- 

kruid,  de  Melde  en  anderen  behoo- 

retu  — —  384 

AAN« 



AANWYZING  der  PLAATEN 
en  der  Bladzydcn, 

alwaar  de  Figuuren  aangehaald  of  hefchreeven  worden* 

Plaat  LXX.  Afbeelding  van  Sameüï- 
teelige  Kruiden,         tegenover  Bladz.  ai 

Fig,  1.  Een  Gewas  >jdoor  my  genaamd 
Gorteria  Cruciata ,  van  de  Kaap 

der  Goede  Hope.  Zie  hl.  ?  - 

Het  onderfcheïd  «Ier  Trech- 
ter -  Blotntnetjes  is,  by  de  Let- 

teren a,  h,  c9  aangeweezen. 

•*—  2.  Het  Rosmarynbladig  Goudsbloem 
van  de  Kaap  ;  waar  van  een 
Kelkblaadje  by  d  ,  en  verder , 
zo  wel  de  middelfte  of  Trech- 

ter -  Blommetjes  by  e  ,  als  de  - 
Tong-  of  rand -B/ommetjes  by 
ƒ ,  met  aanmerkelyke  Vergroo- 

ting zyn  voorgefteld.  Zie  hl.  84 

Plaat  LXXI.  Afbeelding  van  MaN- 
wyvige  Kruiden»  ~— -  • 

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

was ,  dat  op  de  Boomen  groeit 
in  Oostindie ,  aldaar  Angrek 
genaamd ,  met  fierlyke  Bloemen,  bh  158. 

Het  Harthladig  Speerwortel  , 
(Bracontium  Cordatum)  ,  ook  van 
Java  gezonden ,  in  Blad  en  Vrugt- 
of  BloerafteeU  *  U.  %q§ 

157 

* 3  Plaat 



Plaat  LX XII.   Afbeelding  vaü 
ËENHüiziGE  Kruiden,   tegenover Bïadz.253 

Figr,  f.  Japanfche  Amaranth.  bl,  254. 

—  2     Een   foort    van    Netelkruid 

(Acalypha)  uit  Japan,  dat  door 
zyne  Aairen  en  Blad  by zonder 
opmerkelyk  is.  bl,  291. 

Plaat  LXXIIÏ,    Afbeelding    van 

Eenhüizlge  Kruiden*    —  ..  -  ■       "■    apf 

r$j.  1  De  Balfamieke  Sprin^vrugt  of 
Balfd m  -Appel  (Momordlca)  van 
't  Eiland  J^va  in  Qostindie.     bl.  297 

™  2  Een  aar  tig  Kalabasje  of  M?- 
teentje  ,  dat  eetbaar  is  ,  hier  ge- 

teeld uit  Japan fcb  Zaad,  't  welk 
ik  had  ontvangen.  hl,  32$   ( 

™  3»  't  Gewas  door  my  Hoekige 
Stekeibes  genaamd  (Sicyosangu* 
lata)  van  Java.  bl,  335* 

Plaat    LXXIV.    Afbeelding    van 

Twéehuizige  Kruiden.  ■  -  -  »  35? 

Het  klimmend  Rank -Gewas, 
dat  men  gemeen tyk  Vrouwen- 
Ze^el  noemt  of  Zwarte  Bryonie 
( Tamus)  ,  uit  Japan ,  en  wel 

lig.  ï.  Het  Mannetje  daar  van, 't  welk alleenlyk  Bloemen, 

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

By  Letter  a  te  een  Bloempje 
van  bet  Mannetje ;  by  Letter  b 
een    van   het   Wyfje  vergroot 

voor* 



voorgefteld ,  om  het  onderfcheid 
van  de  deelen  der  Vrugtmaaking 
aan  te  wyzen. 

Plaat  LXXV,  Afbeelding  vanTwEE- 
hüizige  Kruiden.       tegenover  Bladz,  365 

fig.  1  Een  aartïs  Japanfch  Kruid, 
door  den  Heer  Thunberg  ge» 
naamd  Rajania  quinata  ,  zynde 
ook  een  Klimmend  Rank  gewas , 
waar  van  hier  het  Mannetje,    bh  365, 

By  Letter  A  een  grooter  Blad  8 
dat  uitgerand  is,  van  een  ande- 

re van  dien  zelfden  naam ,  mis» 
fchien  het  Wyfje, 

mes?  2.  Het  gladde  Guïpzaad  (Mem- 
fpermum    glabrum) ,    door    den 
Heer  N.  L,  BuRMANNUsdus  ge- 
tyteld,  van  't  Eiland  Java,  met 
zyne  Vrugurosfen.  bh  37  g. 

De  zeer  aartige  Zaadjes  ,  die 
ik  in  de  Besfen  heb  gevonden  , 
zyn-met  vergiooting^bya  en  b, 
in  Plaat  gebragt.  Ook  is  de  on- 

gemeen fraaije  Adering  der  Bla- 
den van  dit  Gewas  zeer  opiner- 

kelyk. 

Plaat  LX XVI.  Afbeelding  van  den 
OOSTINDISCHEN  BROOD- 

boom  ,  Rademachia  door  den 
Heer  Thuisbeüg  genaamd.  « <<«*  ~>  mu     «  433 

Een  Takje  daarvan  met  Blad, 
Bloem  en  Vrugc  ,  maakt  het 
Hoofdwerk  van  deeze  Plaat  uit , 
zynde  in  alle  Afmeetingen  pro- 

portioneel ongevaar  de  helft 
kleiner  dan  natuurlyk  vertoond. 

Da 



De  Vrugtmaakende  deelen  heb 
ik  verklaard  en  aangeweezen.  U,  444. 

Als 

#.  De  Manneïyke  Bloem  of  Kat 
van  deezen Boom,  neerhangen- 

de, gelyk  zy  in  volle  Bloesfem 
flaande  doet. 

b.  Een  Blommetje  daar  van  in  de 
Natuurlyke  grootte* 

c.  Hetzelve  vergroot  en  by 

d<  Geopend   om  het  Meeldraadj© 
k  met  zyn  Knopje  te  doen  zien* 

r.  Het  Schepzelofde  jonge  Vrugt. 

ƒ.  Dezelve  doorgefneeden  ,  met 
den  Stoel  en  Zaadbeginzels  als 

g.  Afzonderlyk  en 

h.  Wyst  de  Vrugt  zelve  w*k* 

BE. 



BESCHRYVING 

DER 

PL  ANTEN. 

GIERDE    AFDEELING. 

D  e     K  RUIDEN, ■ 

XXI.    HOOFDSTUK. 

Vervolg  der  Samente e. lige  Kruide n* 
Erinnering   van  clerzelver   Eigenfchappen   m 
Byzonderhsden*   Befcbryving  der    Zonnebloe- 

men ;  Koorn-    en    Goudsbloemen  £n  derge* 
lyken  :  als  o@k   der    Violen  9  Baifaminaas  * 

^AA^n  ket  voorgaande  Stuk  heb  ik  het 

♦^  T  S*  groot fte  deel  der  Kruiden  ,  die  toe 
♦^  A  5*  de  Samen teelinge  (Syngenefia)  be- 
<g>V^!§  hooren  ,  te  boek  gefteld  i  thans 

volgen  hier ,-  wegens  gebrek  aan  plaats  ,  de 
-overigen.  Ik  heb  aldaar  iets  gezegd  van  de  re- 

.den  der  benaaminge  ,  in  'c  begin  van  't  voo- 
A  rig 

il,  JD£E.L.  *T.  S*li£, 



2       Samenteelige  Kruiden. 

IV.     rig  Hoofdftuk* :  maar  tot  behulp  van  *t  geheu- 

Asxr#L'  %eüy  eD  om  ̂ et  voI3ende  meer  op  te  hel- 
Hoofd-  deren ;  zal  ik  daar  van  hier  nog  nader  fpreeken. 
stuk,         in  de  meefte  Planten  wordt  de  Vrugtmaakicg 
*  Biada.  yolbragt  door  een  enkele  Bloem ,  die  daar  toe 

met  Mannelyke  en  Vrouwelyke  deelen  is  voor- 
zien.   Deeze  thans  Algemeene  Kundigheid  is 

door  den  Grooten  Ridder  op  zulk  een  vatten 
voet  gefield  ,  dat  zy  nooit  zal  wankelen,  zo 
lang  de  Wereld  ftaac.    Alle  tegenfpraak,  alle 
fpotterny,  ten  dien  öpzigte  ,   heeft  afgedaan  , 

nu  zulks  door  zyn  Ed.,  in  't  gezigt  van  geheet 
Europa ,  zo  manhaftig  h  betoogd  (*). 

Ieder  Bloem  heeft  een  Kasje,  waar  in  het 

Vrugtbeginzel  vervat  is  ;  't  zy  binnen  of  buiten  , 
't  zy  onder  of  boven  de  Bloem.  Dit  Kasje  is 
doorgaans  in  een  Kelk  beflooten ,  die  tevens  ook 
wel  verftrekt  tot  een  Omwindzel  of  Koker  van 

üe  Bloem.  Somtyds  maakt  het  flegts  den  Voet 
uit,  daar  de  Bloem  op  rust,  en  dan  is  dikwils 
de  Kelk  daar  van  geheel  afgezonderd.  Somtyds 
verftrekt  de  enkele  Bloem  voor  Kelk  en  Bloem- 

kasje  te  gelyk.  Men  behoeft  zig  flegts  het  maak- 
zel  van  een  Roos ,  een  Tulp  of  Lely  voor  te 
flellen,  om  die  verfchillendheden ,  zo  zigtbaar 
en  verwonderlyk  in  de  Planten ,  te  begrypen. 
Ik  fpreek  nu  niet  van  het  onderfcheid  van  de 
figuur,  de  één  of  meerbladigheid  en  wat  meer tot 

(*;  vid.  Car.  Linn.  Disfert.  de  Sem  Plancamm ,  prsmfr 
dcad*  PetTopolitan*  condecotata.  Pettop*  1740* 



SYWCÈNESIA,     ^ 

tot  het  verfchil  der  Bloemen  behoort,,  lien  Cro-     IV; 

cus  of  Narcis  zal ,  wanneer  men    die  open  AF£xf tL* 
fcheurt ,  genoegzaam  doen  zien,  hoe  eenBJoem  Hoofd^ 

op  haar  Vrugtbeginzel  zitten  kan ,  zonder  Kelk.  Tül^ 
Deeze  laatften ,   inzonderheid  de  Crocus  of 

Saffraanbloemen ,  geeven  in  't  groot  een  gepast 
denkbeeld  van  de  Blommetjes ,  die  in  de  Samen- 

teeligen  ieder  op  zig  zelf  beftaan ,  doch  op  een 
gemeenen  Stoei  zitten,  en,  tefampn  io  een  zelf- 

den Kelk  vervat  <,  de  Samenteeling  QSyngeneJia) 

uitmaaken   (*J.  Gemeenlyk  vindt  men ,  na  'c 
bloeijen,  in  zulk  een  Kelk  ,  zo  veel  Zaadjes  ̂  

als  'er  Blommetjes  in  geweest  zyn  ,en  dit  maakt 
dat  deeze  Planten ,  naar  het  getal  haarer  Bloe- 

men, flerk  voort  teelen.  Ieder  Blommetj  e  levert, 
nogthans,  maar  een  enkel  Zaadje  uit,  daar  men 
in  andere  Planten  fomtyds  duizend  Zaadjes  ziet 
voortkomen  van   ééne   Bloem.   In  dit  opzigt 
fchynen  zy  minder  vrugtbaar  te  zyn  dan  veele 
anderen.  Doch  de  Speekranc  der  Natuur  is  on- 

eindig en  verbaazende. 
Immers  gelyk,  in  een  Samenleevïng  van  Men*» 

fchen ,  fommigen  op  zig  zelf  beilaan  kunnen  9 
anderen  de  hulpe  noodig  hebben  van  hunne 
Landsgenooten  ;  zo  is  in  de  Samenteeüng  dgv 
Bloemen  ook  een  weezemlyke  oogelykheid*  In 
fommigen  zyn  alle  Blommetjes  van  een  Bloem* 
hoofdje,  ieder  op  zig  zelf,  tot  de  Voortteellng 

(*)  Men  vergelyke  het  II.  DEftJLS  VI»  Sïf 3K  ra  d.qsft 

Nat,  UiJloriei  san  't  begin» 

n.  Deel.  XX,  Sim* 



4         Samenteelige  Kruiden. 

IV.  bekwaam,  en  dit  maakt  den  Eerjien  Rang  der 

^^^Samenteelirg,  te  weeten  de  Egaals  Veel- 
Hoofd  wyvery  (Polygamia  cequalis)  uic  (*).  Hier 
stuk.  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 ,  en  Schyf- 
bloemigen  ,  gelyk  bet  Reinevaren  ,  enz.  De 

Tweede  Rang ,  Overtollige  Veelwy* 
very  (Polygamia J uperflua)  getyteld  (f)  ,  be- 

vat de  meede  Straalbloemigen ,  of  Planten  met 

Gedraalde  Bloemen ,  gelyk  de  Afrikaanen  , 

Chryfanthen  en  een  menigte  anderen ,  waar  on- 

der ik,  om  de  duidelykheid  ,  alleen  de  Made- 

lieven hier  onder  't  oog  breng,  In  deeze  be- 
ftaat  het  ronde  middelduk,  dat  men  de  Schyf 

coemt,  uit  Trechterachtige  Blommetjes,  die, 

gelyk  de  voorgf melden ,'  Tweeflagtig  zyn;  doch 
de  omtrek  uit  S traalen  van  Tongblommetjes  , 

die  Vrouweïyk  zyn ,  en  dus  de  bevrugting  der 
Meelknopjes  van  de  middelden  noodig  hebben , 
om  Zaad  voort  te  brengen. 

-  Deeze  twee  Rangen,  waar  in  zeven -en -ze- 
ventig Géflagtcn  begreepen  zyn  a  heb  ik  reeds 

befchreeven.  Nu  volgt  de 

Derde    Rang. 

Vrugtelooze    Veelwyvery. 

Gelyk  in  de  Gedraalde  Bloemen  het  geval 

C*)  Zie  't  voorg.  X>  Stuk,  bladz.  345. 

(f)  't  Zelfde ,  bladz.  ƒ68.  en  VI.  Stuk  ,  bladz,  43. 

U  til 



S     Y     N     G     E      K     E     $     I      A.:  5 

is,  wanneer  de  Blommet jes,  die  de  Straalkrans     iv; 

uitmaaken,. door. gebrek  van  een.StémpeU&ig-  4FxxuU 
«mjJ  ter  bevrugting  en  das  ook  tot  voort bren  Hoofd» 

ging  van  voortredend  Zaad  onbekwaam  zyo(*).STUK# 
Het  eerde  Geflagt,  daar  in  voorkomende ,  voer t ]?$%££ 
den  naam  vaq 

Heli  a  n  t  h  u  s.    Zonnebloem. 

Hier  is  de  Stoel  vlak  en  met  Kaf jes  bezet:  het 

Zaadpluis  beflaat  uit  twee  Blaadjes :  de  Kelk 
is  meeüendeels  rappig  gefchabd.  Het  bevat  de 
dertien  volgende  Soorten  (f). 

co 

(*)  Vergelyk  het  VI.  Stuk  deezer  Kaïuuriyfó  Hijlorh  , 
bladz.  121. 

C\)  Jn  deeze  zeer  bekende  en  gemeene  Bloemplantcn  is 

het  gemelde,  voor  een  beginnend  Liefhebber,  zeer  gemak- 
kelyk  na  te  gaan  en  te  onderzoeken.  Inderdaad  de  Klasfe 

der  Sarnenteeljgen.  levert  in  deezen  een  pleisier  uit  boven  de 

verbeelding  ,  zo  voor  't  bloote  ÜO£  ais  voor  't  Mikroskoop 
en  Veigrootgazen.  in  Blommcrjes  niet  dikker  dn  eenHaair- 

tje  of  Spelde  zal  men  de  grootfte  volmaaktheid  van  Werk- 
tuig] yke  figuur  en  Vragtmaakende  deelen  bevinden ,  die  men 

wenfehen  ksn ,  niet  te  kort  fchierende  by  de  fchoonheid  van 

een  Tulp  of  Anjelier.  Gezwecgen  van  de  fynheid  van  het 

Zaadpluis  en  Stuifmeel ,  welke  alle  verbeelding  te  boven  gaat 

in  zulke  kleine  Blommetjes  en  de  cnrzaglyke' kleinheid  der 
Leeuwenhoekfe  Zaaddeeltjes  befchaarnr.  ik  heb  Stuifmeel» 

Bolletjes  waargenomen ,  wier  middellyn  naauwlyks  het  hon* 

derdfte  gedeelte  van  die  van  een  Zandkorrel  hedoeg  en  dus 

niet  groo?er  dan  hy  de  kleinfte  Zaaddiertjes  rekende.  Deeze, 

nu,  moeten  ,  ter  bevrugting  a  nog  barften  en  een  ongelyk 
fyncr  Stof  uitwerpen, 

A3 

II«  DEEL.  lh  STUS* 



6         Samenteelige  Kruiden. 

IV;         (i)  Zonnebloem  met  alle  Bladen  Hartvormig 

AFxxlL'  drieribbig  ;  de  Bloemftulen  verdikt  ;  de 
Hoofd-  Bloemen  knikkende. 
stuk. 

i.  Onder  den  naam  van  Groot  e  Zaay-  Zonnebloem 

JJuul  *  mm  ^yn  deeze  in  Europa  ,  en  by  ons ,  thans 
jaaiiykfe.  a\om  bekend,  Men  noemtze  in  Engeland  Sun- 

fiower9  in  Vrankryk  Soleil.  Uit  een  Zaadje,  dat 

de  grootte  naauwlyks  van  Tarwe -Graan  heeft, 

's  Voorjaars  in  de  Grond  gelloken  ,  ontwikkelt 
zig  een  Steng  van  veel  meer  dan  eens  Mans 

langte  en  een  of  twee  Duimen  dikte ,  met  Bla. 
den  van  ontzaglyke  grootte  en  eene  middelbloem 

aan  't  end,  dikwils  meer  dan  een  Voet,  over  9t 
Icruis  gemeten,  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  niet  te  verwonderen  is;  alzo 

men  het,  te  Madrit  gezaaid,  nog  hooger  heefc 

gezien*  Niet  ten  onregte  werdt  het ,  derhalve , 

van  J.  Baühiküs,  Allergrootst  Kruid  ge- 
heten (?) ;  aangemerkt  het ,  in  zulk  een  hoogte, 

zig 

f?)  Helianthus  Fot.  omnibus  Cordatis  ttinervatis  &c.  Syjt. 

Nat.  Xlï.  Gen,  979.  P'eg»  X1I1.  p.  «50..  Helianthus  Rad,  an- 
ima. Il  Cliff.  410.  Vph  a68-  Hfc  Lugdh,  1S0.  N.  1.  Hele- 

juum  Indicmn  maximum.  C  6.  Pin.  176-  Chryfsmhemuna 

Pemvianum.  Dod  Pwpu  z£\  Herba  maxima.  ]*  B.  Hifi* 

III.  p.  107.  Chryfis.  Ren.  Spec.  84.  T.  83 

C*)  Niet  by  DODONeüS  ,  offchoon  oBxe  Ridder  het  dus 
«anhaalt,  gevolgd  door  den  Heer  N.  L  BüRmannüS,  die 

fcet  Zaad  van  Java  hadc  ontvangen.  Fl,  Ind.  p.  its* 



SlfNGBKESlA.  7 

gig,  als  een  geheeïe  Boom,  met  de  Stam  een     jy; 
Handbreed  dik  ,  en  met  veele  Takken  vertoo-  Afbeel.; 

nende  ,  nog  Kruidig  blyft  en  met  zynen  Wor-H™^ 
tel  jaarlyks  vergaat.  stuk. 
Men  heeft  dit  Bloemgewas  reeds  meer  dan  Polygamia 

twee  Eeuwen  in  Europa  gekend  en  tot  vevÜQ^rt^ranta' 
ring  der  Lusthoven   gebruikt.  Men  vindt  'er 
aartige  veranderingen  van ,  Goudkleurig  ofZwa» 
velgeel ,  met  wit  of  zwart  Zaad ,  met  gevulde 
en  Kinderende  Bloemen.  De  Bloem  valt  ook 

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

Bladfteelen  en  Bladen,  van  't  harde  gezuiverd 
en  wel  toebereid  ,  een  goede  Verfnaperiog  uit- 

leveren ,  is  zeker*  Ook  kan  men  de  Koppen , 
nog  niet  ontflooten ,  even  als  Artisjokken  koo. 
ken  en  nuttigen,  Dezelven  zyn  zeer  fmaakelyk 
wegens  de  beginzels  van  het  Zaad ,  hetwelk  ia 
zyn  Dopje  een  Pitje  bevat ,  dat  niet  alleen  van 
de  Vogeltjes  zeer  bemind  wordt,  maar  ook  voor 
Borstkwaaien  ruim  zo  dienftig  is  als  de  Pynap. 

pel -Pitten.    Van  de  Indiaanen  wordt  het  wel 
geftampt  en  tot  Brood  gebakken.     In  Kanada 
mengen  zy  hetzelve  in  de  Bry ,  welke  zy  van 

Spaanfche  Tarw  kooken  ,  zegt  Kalm.  Som- 
migen willen,  dat  het  tot  opwekking  der  Min- 

nedriften ftrekke.  De  Zaaden  gebrand  ,  zegt 
Goüam,  hebben  den  Reuk  van  KofFy  engee- 
ven  een  zeer  aangenaamcn  Drank,  Men  heeft 
wel  eens  meer  dan  tweeduizend  Zaaden  gevon- 

den in  ééne  Bloemkelk.  In  heete  Landen  leven 
A4 

II,  DEEL,  Zf,  jTUKf 



B  Samentêelige  Kruide*. 

A™  de  SteDg  l  door  ******  eene  Harst  uit,  e* 
xxi.  *  dient  tot  Byandftof. 

KOOFD- 

stük.         O)  Zonnebloem  rot*  fl/fc  #/a^  Hartvormig 
Belbus  drieribhig ;   &  Bloewfteelen  gelyk ;  de  Kei- 
jKticus.  ken  gebladerd* 
2ïid;fche. 

Deeze  wordt  in  Egypte  gekweekt  zegt  L  i  ir- 
Njeus,  zynde  misfchien  een  enkele  Verfchei- 
denheid  van  de  voorgaande  Soort  ,  maar  die 
Hand  houdt.  De  Bladen  puilen  opwaards  uit  eo 
zyn  donkcrer  groen  ;  de  Bloemen  minder  knik- 

kende en  de  Kelkfchybben  hangen  als  gedeelde 
Blaadjes  neer.  Forskaohl  heeft  de  Jaarlvk- 
fe  als  een  Tuin  •  Plant  by  Eairo  aangetekend  (*)v 

^  in.  ̂       (3)  Zonnebloem  met  de  onderfte  Bladen  Hart- 

Muhifló*}  yormig  drieribbig,  de  'bovenfien  Eyrond. Veel  Moe* 

alge.  Voorheen  uit  Zuid -Amerika,  thans  uit  Vir- 
ginïe,  dat  waarfchynlykcr  is,  wordt  deeze  door 
den  Ridder  afkom  (lig  gezegd  te  zyn  ,  ók  hy 
aanmerkt  als  bekwaamst  om  de  Tuinen  te  ver- 

lieren en  als  daar  toe  in  de  Nederlanden  zeer  veel 
in  gebruik  zynde,  Het  is  die  overbly  vende  Bloem- plant,. 

(a)  Helianthas  Foi.  omnib.  Cor/3,  tri%  Fedunc.  «q,  Cat 
folios.  Mant.  117.  Corona  SoIj's  minor  tertia.  Tabkr^. 

(*)  Flor.  JEgypu  p.  LXXIV. 
(3)  Helianfbus  FoL  infer.  Corrf,  ttïnetv.  &c.  Gouakf 

Monsp.  456.  Helianthus  Rad.  tereti  infiexa  perenni  H.  Gif. 
^19.  Ups.  268.  R.  Lugdb.  ito.  N.  2  He/en  Jnd.  Ramo^ 
fum.  C   B.  Tin.   277,  Chryf.  Amcr.  majus  peren  ne,  Pluk* 
rwp*  159.  f.  2. 
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plant ,  welke  aan  Bosfen  blyfc  en  in  zwaare     IV. 

Gronden  meer  dan  eens  Mans  langte  hoog  op-     xxil* 
fchiet  9  komende  met  enkelde  als  ook  met  ge-ÜooFD- 

vulde  Bloemen  voor,  die  fierlyk  geel  zyo.  DeSTUK* 
Kelk  beftaat  uit  menigvuldige  Schubben.    De 
Steng  ,  Takken  en  Steelen,  zyn  ruuw,  zo  wel 
als  het  Loof. 

(4)  Zonnebloem    met   Eyrond  <*  Hartvormige     }v> 
drieribbige  Bladen.  tuhm/uV 

Knobbel!- 

Men  noemt  deeze  Soort ,  die  naar  de  eerde  ge' 
veel  gelykt ,  doch  een  overblyvende  Wortel 
heeft,  in  Vrankryk,  Topinamhours >in  Duitfch- 

land  Erd-Aepfel9  dcch  by  ons  Aard*  Peeren , 
omdat  de  Wortels  dikwils  langwerpiger  zyn, 

dan  onze  gewoone  Aardappelen.  ?t  Gewas 
woonde  eerst  in  Kanada,  volgens  óen  Ridder, 

naderhand  in  Braiii  (*).  De  Indiaanen  noemen  *J 
't  Battatas ,  de  Engelfchen  Jmifalem  Articho- 
ke*  Het  maakt  een  pieramidaale  vertooning ,  en 
de  Bloemen  aan  den  top  zyn  maar  klein.  Het 
fpreidt  zyne  Wortels  Vezelig  uit  ,  aan  welken 

dik* 
(4)  Helianthus  Fol.  ovato.  Cordatis  triplinervL's.  G3JON. 

Virg*  129.  Helianthus  Radice  tubeiofa.  H.  Cliff.  419.  ups> 
zSZ.  R.  Lugdh.  180.  Helenium  ïnd.  tiiberoium.  C.B.  Pin. 

277.  Flos  Solis  Farnefianus.  Col*  Ecpbr.  n.  p.  n.  t.  13. 
Sol  altisf.  Rad.  tuberofa  esculenta.  Rupp.  Jen.   135. 

{*;  Prius  in  Horto  Ctiffortiano  ;  alteratp  in  Spu  Plant, 
reperimr» 

II.  Deei.  11,  STur.i 



ïo       Samenteelige  Kruiden. 

IV.  dikwils  van  dertig  tot  veertig  en  meer  Knob- 

Axxr?L'  bels  voortkomen,  gelyk  de  gewoone  Aardappe- 
Hoofd*  len  groeijen,  dikwils  van  grootte  als  eens  Mans 
stuk»      Vuist,  roodachtig  bruin  van  buiten  en  wit  van 

%rXfwy-bimQn'  De  Smaak  is  20et  5  en  wanneer  zy, 
very*  gebraden  of  gekookt ,  met  Speceryëa  en  't  geen 

'er  verder  toebehoort ,  bereid  zyn,  by  fommi- 
gen  een  Lekkerny.  Men  teeltze3  des  wegen,  in 
Engeland  en  Dukfchland  veel,  in  Tuinen  en 

op  Akkeren. 

v.  (ƒ)  Zonnebloem  met  de  Steng  van  onderen 

&c*ï?tï?S  êlad>  de  Bladm  Lancetswys'  Hartvormig lus.  drieribbig ;  de  Bloemen  tienbladig  gefiraald ; 
Tienbla-  ,     „,       a    , 
dige.  de  Bloemjteelen  ruuw. 

vr.  (fi)  Zonnebloem  met  rappige,  gegolfde  Bla- 

FrSf9f**\  derige  Kelken  ,  agtbladige  Bloemen ,  Ey- 
rigc  ronde   Bladen  en  de  Steng  van  onderen 

ruuw* 

Deeze  beiden ,  veel  naar  elkander  gelykende  , 

groeijen  in  Kandia.  Men  kanze  als  Verfcheiden- 
heden  van  de  gewoone  Plant  Zonnebloemen 
aanmerken. 

VII. (7)  Zonnebloem  met  een  Spoelachtigen  Wortel. 
Stritmèifus,  (8) 
iUapwor- 
tciige.  (5)  Heliantkus  Caule  interne  Iaevi  t  Fol.  Lanceolato- Cor- 

datis  &c. 

(6)  HeRantbus  Cal.  Squarrofls  undu'atis  &c,  Am.  Aead.lV. 

p.    2 po. 
(7)  Htlianthm  Radice  Fufiformi.  IL  Ctitf,  410.  R,  lugdk. 

2  si: 
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(8)  Zonnebloem    met  overhoekfe  Lancetvor-     lv\ 

tnige,  ruuwe  Bladen ,  die  aan  den  voet  kant'     xsf.L* 
haairig  zyn  en  eene  geftrekte  ruuwe  Steng.  Hoofd. STUK, 

(9)  Zonnebloem  met  overhoekfe ,  breedachtig    vut. 

Lancetvormige ,  ruuwe  Bladen*  met  HaaUG-^e^ 

rige  Steelen  en  een  geftrekte  gladde  Steng*  ******* 

Of  men  deeze  als  weezentlyk  verfchillende  Alt ̂ muSé 
Soorten  moet  aanzien  ,  is  nog  niet  volkomen  Zee' 
beflist.  Zy  groeijen  in  vericheide  deelen  van 
Noord. Amerika,  Virginie,  Kanada  en  Penfyl- 
vanie.  De  Wortels  van  de  eerfte  ,  naar  Fraofche 

Raapen  gelykende  9  worden  door  de  Kanadiers 
gegeten*  De  tweede  en  derde  hebben  de  Steng 
wel  tien  Voeten  hoog.  Het  zyn  overblyvende 
Planten. 

(10)  Zonnebloem  met  gepaarde  drieribbige  9      x. 
Lancetvormige ,  Zaagtandige  effene  Bla*  Gladt 

den  3  de  Steng  en  Blöemfttelen  glad.  d'& 

Daar 

ï«f,  Chryf.  Canad,  'atif.  eiatius    Bocc*  Sie.  52  T,  27.  f.  4. 
Chryf.  Canad.    Strumofum  vulgo.  H.  Lugdb.  143. 

(8)  Heliantbus  Fol  altern.  I,.anceolati<  &c.  Hel»  Fol.  Lanc. 

fe.filibus.  Gron  Ptrg.  129.  Chryf  Virg.  alti&iimum,  angus» 

tif.  &c.  Pluk.  Alm.  99.  T.  isp.f.  5,  Moris.  liiji.  UU  S.  6.  T. 
7.  f.  66. 

(9)  tieli&nthui  Fol,  alt-  latiuscule  Lanceolatts  &c*  Chry- 

fanth.  Virg.  altisfimum  puniccis  Cauiibus.  Moris.  Hijl.  III. 
.  6.  T.  7.  f.  67. 

(10)  Helianthus  Fol.  cppofitis  txïnerviij  Lanceolatis  fenatis 
lavibus.  Gron   Virg.  uj>. 

11.  DlEL,  II»  STUK. 



12         Samenteelioe  Kruiden; 

IV*        Daar  de  vcorgaanden  meestendeels  ruuw  van 

«xr!    ̂ 00^  zyD  •>   onderfcheidt  zig  deeze  door  haare 
Hoofd*  .gladheid,  .Zy  groeit  in  Moerasfen  van  Virginie 
stuk.      en  heef c  de  Bladen  aangenaam  van  Reuk,  de 

Steng  eens  Mans  langte. 

xi.  (  1 1 )  Zonnebloem  met    overhoekfe  Liniaale Belianthus  m    j 
angufiifo-  maden. 
Hui» 

imaibia-  yan  deeze,  die  ook  in  Virginie  groeit,  is 
de  Steng  paarichachtig ,  anderhalven  Voet  hoog ; 
de  Bladen  zyn  Liniaal  gefpitst,  ruuw  ?  met  den 
rand  omgeflagen ,  van  onderen  bleek:  de  Bloem 

is  bruin  in  't  midden  met  de  Straalkrans  hoog 
geel,  uitgerand. 

xii.  (12)  Zonnebloem  met  gepaarde  ongefleelde , 

tu'svaf  langwerpig  Eyronde  dr  kribbige  Bladen  en 
wyd  ge-  egn  gegaffelde  Blosmpluim. mikte. 

In  Noord  -  Amerika  groeit  ook  deeze,  welke 
de  Steeg  byna  vyf  Voeten  eri  paarfch  heeft  met 
een  groenachtigen  waafem.  De  Bloemen  zyn 
geel  en  zeer  klein ,  met  drjedeelige  Steekjes 
de  Pluim  uitmaakende. 

xin.        (13)  Zonnebloem  met  gepaarde  Spatelvormi- 

v£rr      .  & 
Donker- 
Êoode.  ffcl)  Belianthus  Fol.  airernis  LinearibuS.  Gron.  Virg.  IZ9. 

Flos  Solis  Marianus  &c.  Petiv.  Mits.  iöj. 

(iz)  Bellanihtis  FoL  oppofltis  fesfiiibus  ovaro-oblcngis&c. 
Chiyfanth.  Virg.  xepens  Fol,  asperis  &c.  JVSobis.  Bi/i*  Ui. 

p.  21. 
<i3j  Heiiünihus  Fe?»  oppofms  Spathulatis  «c»  GHON.  Virg, 

%  I2S« 
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*3 

gs  gekartelde  Bladen  ,  &>   drieribbig  en      IV. 

rwww  z^w;  d*  Kelkfchubben  opgcregt,  yan^mmt« 
langte  ah  de  Schyf.  Hoofd* STUK. 

In  Virginie  en  Karolina  groeit  die  fraaïjë  Êón*£?fy&m* 

uebloempje,c|at  naarde  Rudbeckia  zeer  gelykt ,  TU iJtranca" maar  hst  Zaadkuifje  van  twee  Baardjes  heeft  , 

en  daarom  toe  dit  'Geflagc  behoort.  De  Schyf 
der  Bloeroen  ïs  donker  of  zwartachtig  rood  en 
de  Straalkrans  geel ,  gelyk  in  de  anderen.  Het 
verheft  zig  tot  een  of  anderhalf  Elle  hoogte  , 
doch  blyft  altoos  veel  laager  dan  de  gewoone 
Zonnebloemen  ,  zegt  Dillenius,  die  ook 
te  regt  aanmerkt  ,  dat  dit  geheele  Geilagt  van 
Amerikaanfchen  oirfprong  zy.  i 

RüDBECKl    A. 

Een  Kaffige  Kegelvormige  Stoel  onderfcheldt 

dit  tegenwoordige,  dat  het  Zaad  aan  den  bo- 
venrand  viertandig;  den  Kelk  uit  een  dubbelde 

ry  van  Schubben  famengeCleld  heeft.  Hec  is 
naar  de  Sweedfche  Hoogleeraars  Rüdbeck, 

Vader  en  Zoon,  die  zig  in  de 'Kruidkunde be- 
roemd gemaakt -hebben  3  getyteldj  en  bevat  de 

zes  volgende  Soorten» 

CO  R^d* las.  Mill.  Ditï.  T.  9.  Corona  Solis  minor  Disco  atrora- 

bente,  Dill  Eitb.  in.  T.  j>+.  f. 'no.  Corona  Solis  Caroli« 
liiana  parvis  floribus.  Mart,,  Cent,  20.  T.  ao,     . 

II,  DE*L.  XI.  STUS. 



*4  SAMENTEKLIGE    KrüÏDEN. 

■IV.        (i)  Rudbeckia  met  famengeflelde  gefmpperdê 

AFxxf.L  Bladen- 

stuk.  1°  Noord  -  Amerika  wederom ,  groeit ,  gelyk 
i.      alle  de  overigen,  deeze  ,  die  Kanadaafche  Zon- 

f*Jnïrt*  nebloemige  Aconiet  van  Cornutus  getyteld 
Gefmp-  was  ?  wegens  het  Loof,  dat  naar  'c  Loof  der 

Monnikskappen  gelykt.  Zy  maakc  een  overbly- 
vende  Plant,  die  een  Takkige  Steng  heeft , van 
eenige  Voeten  hoogte,  met  de  onderde  Bladen 
Viodeelig  ,  de  bovenden  gefnipperd,  fyner  of 
grover  gedeeld ;  de  Bloemen  geel ,  met  een  Ke- 

gelvormig middelduk  en  negen  agterover  ge- 
boogen  S traalen, 

u.         (2)  Rudbeckia  met  Spatelvormige  Bladen,  de 

Driekwab-  onderften  driekwabbig  ,  de  bovenjien  onver- 
*>ige»  deeld. 

in.        C3)  Rudbeckia  met  onverdeelde  Spatelvormig 
Htrta*  Eyronde  Bladen  ,  de  Str aalblaadjes  uitge- CKe  'ge'  rand. 

(4) 

(l)  Rudbeekta  Fol.  compofïtis  Ladniatis.  Syfi.  Nat,  XII. 

Gen.  9«o»  &&  XIII.  p,  650.  H  Ciiff.  420  Ups.  269.  R. 

Lugdb.  181.  Grok.  rtrg.  119.  Chryf  Americ  perenne  &c» 

MORIS.  Hifi.  III.  S.  6.  T.  6.  f  53  ,54  Acomtutn  Hehamhe. 
mum  Canadenfe.  CoRN.  Cnnai,  178    T.  179.  \ 

(*)  Rudb'.ckïa  Fol.  Spatulatis,  inferioribus  trilohis,  fupe- 

iioribus  indtvitis  H  Upu  269»  Gron.  Virg  130.  Chryf,  Can- 

tiabinura  Virg  Pluk.  T.  z*  f  2. 

(i)  Rudbeckia  Fol  indivifis  Spatulato  •  Qvnls  &c  GOUAN 

Monsp,  456.  Gron.  V"ir&   ifl.  Qbelfacotheca  intcgtifolia&c. Dllrl» 
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f4)  Rudbeckia  me*  Lancetvormig  Eyronde  on-    IV; 

verdeelde  Bladen  overhoeks;  de  Straalblaad-  ̂ ^f1* 
j'w  tweedeelig*  Hoofd- stuk. 

Dit  flag  van  Bloemplanten  begrypt  de  geleer-     iv. 

de  Dilleniüs  onder  den  zwierigen  naam"^*f^* 
Obeliscotheca ,  welken  'er  V  a  i  l  l  a  n  t  aan  ge-  ̂aarfche, 
geven  heeft.  Men  zou  denken  ,  dat  zulks  op 

den  Knopachtigen  Pieramidaalen  Stoel  in  't  mid- 
den zag;  maar  hy  leidt  het  af  van  de  figuur 

der  Zaaden.  De  twee  eerden  hebben  den  Stoel 

donker  of  zwartachtig  rood  ,  met  Goudgeele 
Straaïen;  de  laatfte,  die  denzelven  zeer  uitpui- 

lende donker  groenachtig  paarfch  en  Goudglan- 
zig  heelt ,  is  zeer  aanmerkelyk  wegens  de  byna 
Roozekleurige  agterover  neerhangende  lange 

Straalen ;  't  welk  de  Bloemen  aartig  ,  doch  niet 
fraay  maakt.  In  deeze  Soort  hebben  de  Straal- 
blommen  een  Styl  ,  die  in  de  andere,  zo  wel 
als  in  de  Zonnebloemen  ontbreekt:  maar,  zo 

't  fchynt ,  niet  volkomen  ;  alzo  het  Zaad  aan 
den  omtrek  dikwils  misdraagt,  't  welk  altoos 
plaats  heeft  in  de  anderen»  De  Wortel,  die 
zeer  heet  en  fcherp  van  Smaak  is,  werdt  ia 

Vir- 
Dill*  Eltb.  255.   T.   ai g.   f.  as*.    ChtyC  Helenii  folio, 
Pi.UK.  T.  241.  f.   *.  BlJTTN.  Cun.  *%7. 

(4)  Rudheckj*  Fol.  Lanceoiato-Ovatis  &c.  Gron.  Vfrgm 

130.  Mill.  Ditl.  T.  244.  f,  1.  Chryf.  Amer.  Doronici  folio 

&*  Pluk.  T.  21.  f.  %,  Catesi.  Car.  II.  p.  T.  5».  Dra- 
tune.  Virg.  latifolius  Sec.  MORI6,  III,  S.  *»  T.  p,  f.  1.  Bf» 
fc&xtia,  Pstiv*  Muu 

1%  s>s«&,  u*  simi 



iö         Samenteelige  Kruide». 

IV.  Virgïnïe  gebruikt,  om  de  Ontvetting  op  de  Rug 

AFxxf Ls  ̂er  ̂ aar<^en  5  ̂oor  den  Zadel  of  het  Tuig  ont- 
Hoofd*   itaan,  te  geneezeij.  Het  zyn  tweejaarige  Plan- 
STUK, ten, 

7'  .        C  5  )  Rudbeckia  met  gepaarde  Lancetvormig 
*ppoftifo-  Eyronde  Zaagtandige  Bladen ;  de  Straal- 

^paarbia-  blaadjes  tweedeelig. dige. 

vr.         (<5)  Rudbeckia  met  gepiarde  Liniaale  effen* 
Angupfo-  mndige  madm^ Smalbla* 
difie-  Men   onderfchéidt   deeze   beide  Virginifche 

ligteïyk  door  het  Loof.  Zy  hebben  zeer  lange 
Goudkleurige  Straalen;  maar  de  eerfte  het  mid- 

del (luk  geel,  de  andere  donkerrood.  In  dee2e 
zyn.de.  Kelkfchubben  Elsvormig  ,  uitgebreid.^ 
de  Zaaden  zonder  Puntjes. 

Corbopsi's.    Wantszaad. 

*  Een  Kaffigen  Stoel,  gèlyk  de  voorigen,  heeft 
dit  Geflagt,  maar  het  Zaad  is  tweehoornig  en 
beeft  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 

■•«          ■  - .    •  ... 
(5)  Rudbecfca  Foi.  oppofitis   Lanceolato  -  ovatis    fenatis. 

£RON.  firg.    131. 

(6)  Rudbeckia  Foi,  oppofitis  Linearibus  integemmis.  GROtf. 

Virg*  J3z.  M*LL.  Ditl,  T.  224.*  fc  *♦ 

7&&  U  ■■■ 
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(i)  Wantszaad  met  meer  famengejleld  Vins-     IV. 
wyze  Liniaak  Bladen*  xxi4 

HOOFD* f2)  Wantszaad  met  gevinde  Zaagtandige  ge*$TuK. 
Jlreepte  gladde  Bladen.  i. 

(3J  Wantszaad  met  gevinde  Zaagtandige  ̂ a[rttetila' 

Bladen ,  de  Bloemflr  aaien  van  verfchilkn*  Kiansbi*. 
de  Kleur*  It. 

Coronata. 
Deeze  allen  hebben  de  Kelken  en  de  gedaan-  Gekroond, 

te  van  het  Kruid ,  dat  men  Bidens  of  Tweetand  T    lïïv 

noemt ,  wegens  'c  Zaad  ;  hier  voor  befchree-  wkbioe- 

ven ,  en  zouden  daar  toe  te  betrekken  zyn ,  in- mig* 
dien  zy  niet  een  breed  gedraalde  Bloem  had- 

den als  een  klein  Zonnebloempje ,  tot  deezen 

Rang  behoorende.    De  eerfte,  in  'c  by  zon  der, 
hetfc  hetLoofzeerfyn,  byna  als  dat  van  Velkel 

of  van  Ridderfpooren  verdeeld  ,  en  de  Indiaa- 

nen  ,  in  de  Westelykedeelen  van  Virginie ,  kleu- 
ren daar  mede ,  hoewel  de  Knoppen  geel  zyn ,  hec 

Linnen  rood.  De  tweede  en  derde  groeijen  in 

de 

(?)  Coreopfis  Fol,  decompofito  -  pinnatis  tineari^us*  Syft. 

Nat.  XII.  Gen.  981.  Veg,  XII ï.  p.  è%u  Cor,  Fol,  verticil- 

IpdS  &c.  Gbon.  Virg  II.  p.  131.  €eratocephaiui  Delphinii 
folio.  EHRET»  Pitf.  T.  9.  f.  I.  Chryfanth,  Marianum  &ce 

PJ.UK.  T.  344*  ̂   4. 

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

tocephalus.  Vaill.  Bidens  pent3phylla  EU  radiato.  Plum. 

Ie.  si.  f.  2. 

(3)  Coreopfts  Fol.  Pinn»  Serr.  Florum  Radio  diverikolore. 
Am*  »4cad.  IV.  p.  291* 

B 
X.  Deel,  XI«  Stuk. 
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IV.     de  Westindiën  of  Zuid* Amerika.    De  Bloem 
Afdeel.  der  laatfte  gelykt  naar  die  der  Zaay-Afters^ 
Hoofd-  hebbende  een  geele  Schyf  met  een  Krans  van 

stuk,     witte  Straalen.  Üe  hoogte  van  't  Gewas  is  drie 
of  vier  Voeten. 

iv.         C  4 )  Wantszaad  met  drievoudige  ,  Eyrond- 

Cbn/M*  langwerpige ,    Zaagtandige    Bladen ;    dg 
*t>a*  Bloemjïraalm  met  het  midden  eenkleuriz. 

miê*v  fa)  Wantszaad  met  byua  drievoudige  effenran* Ttiptriu  dige  Bladen* 
Brievin» 

n,s*  (6)  Wantszaad  met  hyna  drievoudige  Wigvor* 
Ma.  mige  Zaagtandige  Bladen. 
Made- 

atvfr"  ïn  het  Loof,  dat  driebladig  is ,  hebben  dee- 
ze  veel  overeenkomst.  De  eerfle  groeit  in  A- 
merika,  de  tweede  in  Virginie  ,  de  derde  op 
ket  Eiland  Sc.  Croix,  in  de  Westindiën.  Plu- 

ken et  geefc  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  9 

nog- 

(4)  Coreopfts  Fol.  tern.  ovato  •  ob!oit?is  Serrath  &c.  Br= 
iteiis  Araec.  triphylïa  Angelica?  folio.  Plum.  L\  53.  f.  1. 

(5)  Coreopfti  Fol.  fubternatis  integerihtus»  H.  Upu  259» 

Couan  Mom-p.  457.  Rudbeekia  Fol.  compoCtis  integris.  R. 
Lugdb.  i8i.  Chryfanth.  Virginianum  &c,  Moris.  Hifi.  lil. 
S.  6.  T.  3.  f.  44. 

(6)  Cenepfis  Fol.  fubternatis  Cuneatts  fetratïs.  Chryfamfe. 
Americanum  Ciceris  folio  glabro  ,  Beilidis  rnajoris  fbrs. 

HERM.  Par,  114.  T.  PLUK.  ï.   160.  f»  S. 
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siogthans  ,  gelyken  de  Bloemen  van  deeze  Plant,     IV* 

myns  oordeels,  weinig  naar  die  van  't  gemelde  ̂ xlf^ 
Kruid,  Hoofd- 

stuk. 
(7)  Wantszaad  met  Zaagtandige >JÈy ronde  Bla      vu. 

den ,  de  Uvenften  drievoudige  en  eene  krui*  f™H£f' 
pende  Steng.  Kruipend. 

(8)  Wantszaad  met  effenrandige  Byronde  Bh'     vin. „  .    -  ..  Auricu 
den ,  de  onder fien  drievoudig. 

Aurieuh- 
Geoord» 

Co)  Wantszaad  met  Lam  eivormige  effenran»      tx- 
j.  j     7  »       •    ,      t>t    7  Lanceolata* 
dige  op  de  kunt  geJmairde  Bladen*  Lancet- 

Van  deeze  drie  groeit  de  eerde  in  de  West- 
indiën,  en  is,  hoewel  kruipende  en  by  het  Ge- 

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

Ooren  ,  heeft  *  welke  ruig  zyn ,  valt  laag  van 
Gewas,  De  derde  ,  in  de  Europifche  Tuinen 
bekend ,  en  zo  wel  als  die  io  de  Zuidelyke  dee- 
len  der  Volkplantingen    van  Noord  -  Amerika 

groei- 
(7)  Coreopfis  Fol.  Serratis  ovads  &c.  Am.  Acai.  V»  p. 

407.  Chryianth.  tiifoliatum  icandens  &c.  Slcan.  Hifi.  I*  p. 

461.  T.    I54-.  f.    2j  3. 

(8)  Coreopfis  Fo3.  integerrimis  Ovatis  &c.  GRON.  *"*>£♦ 
II.  131.  Chryf,  hirfutunn  Virginianum  &c.  Pluk.  T.  83.  f> 

5.  &  T.  M*.  r-  *♦  Moais.  Hifi.  III.  S.  6.  T,  3*  f.  4*. 

(9)  Coreopfis  Fol.  LanceoS.  integerr.  ciliatis.  Cor.  Fol.  in* 
tegertimis.  R.  Lugdb.  iSï.  Coreopfis.  if.  C/^.  ̂ o.  Eidens 

Succifs  folio  &c.  Dill,  Eltb.  f.  56.  Bidens  Caxolijiiana, 
Wart.  Cent.  26.  T.  »6. 

B  2 
II.  Deel.  XI.  S'ftw. 
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IV.     groeijende  ,  munt  uit  door  zeer  breede  Straal- 

Aï?xxlI#  blommetjes,  wier  getal, zo  wel  als  inde  voor- 
Hoofd    gaande,  doorgaans  agc  of  negen  is,  aan  't  end 
stuk.      vierpuntig  en ,  zo  wel  als  de  Schyf ,  geel  van 
z/t^eiwy-  Kleur*   Het  Zaad  van  deeze  gelykt  door  zyn 
wrP        platachtig  rond  lighaam  en  twee  Hoorntjes.by- 

zonder  naar  fommige Schildpadtorretjes  of  Want- 

fen.  De  hoogte  van  't  Gewas  mag  één  of  an- 
derhalven ,  of  fomtyds  twee  Voeten  zyn. 

x.  (io)    Wantszaad  met  Lancetvormige  Zaag» 

Cbïl°n/!S  tandige  ,  gepaarde  ,  de  Steng  omvattende Europifch,  Bladen. 

In  Swrec^en  is  door  den  Heer  Linnjrus, 
aan  den  Waterkant,  een  Kruid  waargenomen, 
dat  zeer  geleek  naar  het  Water- Boelkenskruid 
met  onverdeelde   Bladen  ,  hier  voor  befchree- 

*  x.  stuk,  ven  *  ,   maar  btykbaar  ver  chillend  was  ,  door 
biadz. 540. ^e breed geftraa]de  Bloemen.  Haller merkt 

het  fle^ts  als  eene  Verfcheidenheid  daar  van 
aan.  Het  valt  ook  in  Italië  en  denkelyk  in  an- 

dere deelen  van  Europa  (*J. 

1 11)  Want* 

(10)  Cortopfis  Fol.  Lsnceolatis  Serrati*  oppofitis  &c.  FU 

Suec  11.  N  772.  CoreopGs  tiidenris  //.  Wesigotib.  272. 

Hepnorium  Aqumle  Folio  non  diviVo  5cc  TRI-JM?.  0b$.  65. 

Ch  vf  »q  Mdens  &cc  Mobfs.  cl  S.  6.  T,  5.  f.22.  Eup.it. 
Cann  ''mum  C  nyf  n?hemurn.  13ARR»   Ie.  1209. 

{*  Men  vindt  het  by  WeinmXnn  fcaay  afgebeeld,  op 

styne  Plaac  N«  $1$.  Lett.  e. 





Plaat  lxx. 

^za .  i 

(/-PAA'ifJr    ,l'.  <'.-.•!  -    .-//-W^ 
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(il)  Wantszaad  met  Lancetvormige  Zaagtan-     IV. 

dige,  onrhoekfe  gepelde,  langs  de  Steng    FxXE,EL' 
afioopende  Bladen.  Hoofd- stuk, 

De  onderfte  Bladen  zyn  drie  of  viervoudig ,      **• 
de  bovenden  (laan  overhoeks  en  loopen  af  langs  ahemifö 

de  Steng,  't  welk  dezelve  Gevleugeld  maakc  of  m^ev|eu. 
met  uitpuilende  zoomen  in  decze  Soort.  Zy  be«  Be*d- 
reikt  eens  Mans  langte  en   heeft  zeer  kleine 
Bloemen  ,  die  Tuilswyze    den  top  der  Steng 
verfieren  ,  elk  met  vyf  Straalblommeijes,  die 

geel  zyn.  In  de  Herfk  bloeit  deeze  Plant,  ge- 
lyk  de  meeden  uit  Noord- Amerika  afkomftig, 
en  daar  op  volgen  Hoofdjes  van  by  elkander 

getropte  Zaaden  ,  welke  de  gezegde  figuur  , 
van  een  Wants  of  Schildpadtorrctje,  zeer  wel 

uitdrukken  (*). 
De  Geflagten   van  Osmites  en  Corteria  heb  Gorten* 

4k  onder  de   Heefters  befchreeven.    Van  hetCKmiswy- 
laatüe  ,  nogthans  ,  my  eene  nieuwe  Kaapfe  Soort , ze*    .  „ _, 
id    myne  Verzameling  ,  voorgekomen   zvnde  ,    Fi&*  *» 
deel  ik  dezelve  alhier,  in  Ifig.  i ,  op  Plaat 
LXX,  mede.  Zy  kan  tot  geene  der  reeds  be. 
kende  en  befchreevene  betrokken  worden  \  wes» 

halve  ik  ze,  om  dat  de  Stekels  aan  'c  end  der 

(ir)  Cortopfit  Fol.  Lanceoïatis  fbratis  alcernis  &c.  Gouam 

Monsp4  457.  H.  Ups.  Z70.  Coreophs  Fol.Serraris  K.Lugdb. 
181.  Chryfinth,  Virgin,  alaeo  Caule,  Moris.  AU.  S.  6.  T.  7, 
f«  7f ,  7C.  pluk»  T.  159.  f.  §. 

(♦)  Zie  Morison,  els  ook  bkbkhe?,  Tab.  v.  Ftt.  4-$c 

B3 

r.  Deel,  xi.  stuk* 
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IV.     Bladen  een  kruis  ma  aken ,  als  ook  ,  om  dat 

Agxxu"  de  Bladen  in  'c  kruis  ftaan  >   Cruciata  noem. 
Hoofd-  Men  ziet  ,  hoe  d ezel ven  een  Wigvormige  fi- 

stuk.      gUUr  hebben,  zynde  zeer  fterk  geribd  en  gea- 
^Siwj-derd,  glad  en  ftyf  ,   Vinswyze  gedoomd  met 
**f*        zeer  fcherpe  geelachtige   punten.   De  Voet  9 

die  breed  u  ,  omvat  mee  twee  ronde  Ooren, 
de  Steng  of  Tak  van  dit  Gewas,  welke  boven 

eenige  Koppen  heeft  >  met  Vinswys'  gedoomde 
fmalle  Blaadjes  ,  byna  als   aan   de   Atra&ylis, 
omringd.    Ieder    Kop   beeft  aan  den  Omtrek 
eenige  fmalle  driepuntige  Straalblommetjes  en 
vyfdeelige   Trechterblommetjes  als  a  ,   beiden 

zonder  Teeldeelen.  De  middel-  Blommetjes  zyn 
ten  deele  Vrouwelyk  als   b  of  Tweeflagtig  als 
c.  De  Styl  heeft  dit  byzonders  ,  dat  hy  in  de 
tweeden  maar  met  één   Haakje  als  Stempel  is 
voorzien. 

Z  O  E  G  E  A. 

Genaamd  naar  den  Heer,  door  wien  hetzelvea 
uit  den  Deecfchen  Tuin,  te  Koppenhagen  ,aan 
den  Ridder  is  voorgefteld  en  befchreeven. 
Het  was  uit  Egypte  afkomstig ,  zo  men  meen- 

L      de  en  de  eenigfte Soort  (i)  voert,  ik  weet  niet 
Zóegea   waarom.  den  bynaam  van  Leptaurea  >  of  het 
Leptaurea.  ' Goud-  moest 
haairige. 

(i)  Zoegea.  Syfl.  Nat.  XII.  Gen.  1271.  Veg*  XIII.  p. 
652.  Manu  117.  Confer*  Centaurea.  Gmkl.  Itin.  I.  p.  ri<y. 

T.  ao.  Welke  de  Heer  Linn^eüs  hier  bedoele,  weet  ik 
n!er% 
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«noest  zyn  ,  om  dat  de  Kelk  mee  roodachtige    IVf 

JHaairtjes  pronkt  >  zynde  de  Bloem  Goudgeel*  ̂ xxr!U 
Van  't  volgende  GeÜagt  verfchilt  het  doordien  Hoofb- 

de  rand  -  Blommetjes  Tongachti&zyn.  Het  heeft  ;tvk* 
een  Borftelig  Zaadpluis.  De  Bloemfteelen  zyn/^^I? 
lang  5  naakt  en  éénbïoemig:  de  Bladen  Lancet- 
vormig ,  effenrandig ,  ruuw  %  ongefceeld ,  over- 
hoeks  geplaatst ,  van  elkander   afftandig  :  de 
Steng  is  verfpreid  9  ruuwachtig,  Takkig,  een 
Handbreed  hoog. 

Centaürea.    Santorie. 

Onder  deezen  algemeenen  naam  zyn  ,  behalve 
de  Grcote  Santorie  en  anderen ,  ook  de  Koorn- 
bloemen ,  Jacéaas  en  dergelyke  begrèepen  9  die 
meer  dan  zestig  Soorten  uitmaaken ,  in  verfcheï- 
de  Rangen  verdeeld,  onder  deeze  Kenmer- 
ken* 

Een  Borftelige  Stoel ,  een  ongeflamd  Zaad- 
pluis;  de  Straalblommetjes  Trechterachtig ,  lan- 

ger ,  onregelmaatig.  Hier  by  komt  een  geichub- 
de  Knopachtige  Kelk  ,  die  gedoomd  is  of  on* 

gedoomd. 

A.  Jace^.  Met  efFene  ongedoornde  Kelken. 

( i )  Santorie  met  ongedoornde  Kelken  9  de  Schub"      ï. 
h        Centauren 

Zwart- (ï)  Centaürea    Cal.  inermibus,   Squamis  Lanceolstls  &c.  puntige» 
Sy/i.  Nat.  XII.  Gen.  934.   Peg.  XIII.  p.  652.  H.  Ctif.  420. 

Upt.  271.   R»    Lugib*   1*7.   GoüAW    Montp*   +57*    GRON. 

B  4  Oritnt* IX.  deel.  XI.  Stok. 
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IV.  ben    Lancetvorrnig  ,    de  Bladen  gevind  È 

^P?x?.U  Zaagtandig  en  eenigszins  Kanthaairig. 
Hoofd- 

stuk- Deeze  3  die  in  de  Zuidelyke  deelen  van  Eu- 

prüpeti».  rbpa  en  in  de  Levant,  op  dorre  Gronden  voort- 

wy!'  Wj'  ̂ornt  »   nee^c  eeD    geft  reepte  zeer  eenvoudige Steng  van  drie  Votten  hoogte;  de  Vinblaadjes 

zyn  Liniaal ,  ruuw  en  effenrandig  ;  de  Kelken 

fpits  Eyrond   met  de  Schubben  aan  de  tippen 

paarfchachtig  en  zeer  glad,  Zy  heeft  op  deSchvf 

maar  drie,  en  vyf  Straalblommetje
s,  

welke  in 

vieren  zyn  gedeeld.     Het  Pluis  der  Zwaden  9 
naar  dat  der  Doornen  gelykende  ,  is  ftyf   en 

zwart,    Dikwils  komen  'er  maar  een  of  twee 
Zaadjes  voor,  in  ééne  Bloem» 

ii.         (2)  Santorie  met  ongedoornde  rondachlige glad» 

M$SZ.  de  Kelken  ;  de  Schubben  Eyrond;  de  Bla* 
we  de-  flen  Lierachtig  met  Tandjes. 
kende.  u  * 

Deeze^  wegens  den  aargenaamen  Reuk  zeer 

bemind,  noemt  men  deswegen  in  Jt  Franfch 

Am* 
Oriënt.  274.  Cbondrilla  Fol.  Lsciniat's  fêrratis,  purp.  Fk>re. 
C.  B.  Pin.  ;3o,  Senecio  -  Carduus  Apulus.  COL.  Ecphr<  I, 

p.  %z.  T.    34.  BARR.   Ie.  Ui6. 
(z)  Centaarea  Cal.  inerm.  fubrot.  glabris  &c.  ƒ/.  Clip, 

Ups.  K.  Lugdb,  13  s.  Gouan  Momp.  457.  Cyanus  Or.  ma- 
jor Mofchatus,  Fl.  purp.  &  albo.  Moris.  III,  S.  7.  T.  ij, 

f»  5-  £,  ïdem  Fol.  mag.  disfe&is  Flore  Iuteo.  Moris.  Ibid, 

f.  9.  Cyanus  Oriënt,  Flore  luteo  fiftulofo.  Dodart.  Ment. 

a67.  Cyanus  Floridus  odoiatus  Turcicus.  TouRNï.  Jacca  odo- 
ta.  C,  B.  F«u  272.  N.  6. 
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Ambrette  of  Amberboi ,  inzonderheid  die  met    *^ 

fraay  geele  Bloemen  ,  welke   welritkender  is  A™x£Lm 
dan  de  witte  of  paarfche.   By  ces  noemt  men  Hoofd» 

ze  Turkfche  Koornbloemen ,  en  zy  zouden  uiVTUK* 
Per  fie  afkom  (tig  zyn,  In  deTirnen  worden  zy  ffijifanlt, 
by  de  Oofterfche  Volkeren,  veel  geteeld. Li n- 
njeus  vraagt  of  de  Geele,  die  de  rand-BIom- 
metjes  veel  grooter  heeft ,  ook  een  byzondere 
Soort  zy. 

(3^  Santorïe  met  onged*   Kelken >  Lancetvor-     m, 

mige  Schubben  :  de  Bladen  Lancetyormig  g™"™* 
eenigermaate  getand.  Raket- 

bladigc. 

(4)  Santorie    met    onged.    Kelken ,  gefpitjie     *y... 
fc  Schubben  en  byna  afloopende  Lierachtig    RSpbia- 

getande  Bladm.  diSc' 

Twee  Verfcheidenhedea  van  het  Kruid,  dat 
men  Amberboi  noemt,  doch  zonder  Reuk.  Bei- 

den hebben  zy  de  Bladen  meer  ingefneeden ,  dan 
die  van  de  Welriekende,  en  de  laatfte  heeft 
maar  een  Span  of  een  Voet  hoogte ,  met  zeer 
Takkige  Stengetjcs  ,  die  allengs  verdunnen  naar 
den  top  en  aldaar  paarfche  Bloemen  hebben, 
die  breed  gedraald  zyn  ,  met  tien  of  twaalf 

on- 

£3)  Centaurea  Cal.  hierna*  Sq.  Lsnceohtis  &c.  H»  Clif. 

R.  Lugdb.  138.  Jscea,  Fol.  Emcse  Larmginoiis.  Touenf. 

Inft    444.  Amberboi  Erucae  folio  tnajus.  VAiLL. 

(4)  Centaurea  Cal.  inerm.  Sq  Mucronatis  &c,  Amberboi 

Iiucs  folio  minus.  ISNARD  Mtm.  x7I9.  p.  Iö°.  T*  io- 

IL  DF.EL.   XI.  STUK. 
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IV.  onregelmaatig  verdeelde  Trechter  blommet  jes. 
A^deêl. boktor  Lip pus  zou  deeze  in  Egypte  ,  tus« 
Hoofd»  fchen  Alexandrie  en  Rofette  ,  hebben  waarge- 
stue.     nomen, 

v.         (5^  Samorie  met  onged.  Kelken  ,  ftomp  Ey- 
Aipi*a.  ronde  Schubben  en  gevinde  gladde  effen* 

Aipifche.  randige  Bladen ,  het  oneffene  Zaagtandig. 

vi.  (6)   Santorie    met  onged*  Kelken  ,  Eyronde 
*   Ceitou-  Schubben ,  gevinde  Bladen :  de  Vinblaadies rium.  P  * 
cewocjie.  Zaagtandig  afloopenden 

Dit  Kruid  ,  waar  van  het  Alpifche  als  een 
Verfcheidenheid  voorkomt, geeft  den  naam  aan 

dit  Geilagt.  Het  wordt  gemeenlyk  Groote  San- 

torie, in  't  Engelfch  Centaury ,  in  't  Franfch 
Centaurée  geheten ,  welke  benaamiDgen  van  'tLa- 
tyn  afkomftig  zyn.  Baühinus  noemt  het 
Centaurium  met  WalnooUn  Bladen. 

't  Gewas ,  dat  op  de  hoogde  Bergen  in  Ita- 
lië ,  in  't  Veroneefche  en  elders ,  als  ook  in  Tar- 

tarie  groeit  ,  is  ontzaglyk  groot.  De  Steng  be- 
reikt meer  dan  zes  Voeten  hoogte  en  ieder  Blad 

is  meer  dan  een  Elle ,  ieder  Vindeeling  een  Span 
lang  en  wel  drie  Vingeren  breed ,  glad  en  groen. 

By 

($y  Centatttea  Cal.  inerm.  Squamis  oratis  &c.  H.CHff.W* 

K.  lugdb.  u8  Cent.  Alp.  luteum.  C.  B.  Pin.  117.  Prodr. 

56.  MORtS.  III.  S.  y  T.  ij.  f.  5.  infer. 

(6)  Centaurea  Cal.  inerm.  Sq.  Ovatis  &c,  H.  Cliff.  R. 

Lugdb.  N.  2.  Centaurium  mnjus  Folio  in  Lacinias  plures 
divifo.  C.  B.  Pm.  117.  Cent.  majus  primum  vuig,  Clvs. 

Hifi.  II*  p«  10.  Centaurium  magnum*  Dod.  Pempu  3  f*. 

LOB.  Je»  7**« 



Syngenesia.         1^2 

By  het  eerst  uitkomen  zyn  de  Bladen  onver.    IV. 

verdeeld  en  blyven  dus  fomtyds  in  hun  geheel.     ̂ ^ 
Van  boven  verdeelt  zig  de  Steng  in  Takken  en  3oofdi 

heeft  Bloemtoppen  als  die  der  Doornen  (*),?TüJC# 

met  paarfehe  Blomrnetjes  ,   waar   op  glanzig^f^1 
Zaad  volgt ,  met  Ityve  Borflels  in  plaats  van 
Pluis»    De  Wortel  ,  die  lang  en  dik  is,  heeft 
een  Bloedrood  Sap ,  zoetachtig  en  famen trek- 

kende ;  dus  eetbaar  en  oudtyds  tegen  eenige 
Kwaaien  aangeprcezen»  De  Alpifche  ,   die  in 

Loof  een  weinig  verfchilt ,  en  zo  hoog  niet  op* 
fchiet,  heeft  geele  Bloemen,  uit  welken,  te- 

gen den  Middag  een  helder ,  aangenaam ,  Ho- 

nigvogt  druipt,  dat  men  'er  ook  uit  zuigen  kan, 
zonder  hinder  van  de  Bloem.    Deeze  ,  in  de 

Tuinen  insgelyks  bekend  ,  groeit  op  den  Bal- 
dus -Berg» 

B.  Cyani.  Met  de  Kelkfchubben  Zaagtan- 
dig  op  de  kant  gehaaird. 

(7)  Santorie  met  de  Kelken  omgekromd  •  Plui-     VIÏ* 

mig ;  de  Bladen  onverdeeld,  langwerpig ^p^ng/J* 
'«»*•  (tóe?" 

(*)  Hoe  deeze  Koppen  uit  ryën  van  verfchillende  Schubben 

beftaan  ,  toont  de  Heer  Doktor  Berkhey  ,  zeer  duidelyk 
en  fraay  ,  in  F/g»  7.  op  zyne  Tlaat  I.  B  :  der  meermaals 

gepreezene  Disfertatie:  zie  aldaar  pig.  23. 

(7)  Centauren  Cal.  recurvato-Plumofis  &c.  Fl4  Sutc.  II. 
N  775.  GouAN  Monsp  458.  Cent.  Cal.  ciliatis  &c.  H.  Clijf» 

Ups.  R.  Lugdb.  i*9«  N.  ii*  Jacea  latifolia  et  anguftifolia  , 

Cap.  hirfuto.  C.  B.  Pm.  271.  Jacea  Auik.  Cap.  villofo.  CLUS. 

Hifi.  2,  p.  7.  Pam.  542,  T.  54.3.  fi4  Jacea  alba  hirfuto  Cap. 
C.  B.  Pin.  271. 

II.  Deel.  Xh  Stuk, 
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IV, 

Hoofd- stok* 
viii. 

Centauren 

Capiln'.n. Gehaair- 

IX. 

Eenbioe- 
mige. 

X 

IJicifolia. 
vlalch- 

Lladige. 

XI. 
Pe&inatn. 
Gekamde. 

(8J  Santorie  met  de  Kelken  omgekromd  -  Plui- 
mig;de  onderfte  Binden  Vim wyze getand  , 
de  boven/ten  Lancetvermi^. 

f  9)  Santorie  met  de  Kelken  omgekromd' P lui* 
mig  •  de  Bladen  Lancetvor mig  >  eeniger* 
maate  getand  en  Wollig. 

fo)  Santorie  met  de  Kelken  omgekromd  -TM- 
mig ,  de  Bladen  Liniaal ,  vtrfpreid. 

(i\)  Santorie  met  de  Kelken  opgeregt  Plui- 
mt g  ;  rfe  Bladen  Lierachtig  met  Tandjes ; 

die  aan  de  Takken  Lancetvormig  effen- 
randig. 

Van  deeze  groeit  de  eerfle  in  Switzerland, 
Ooftenryk  en  Finland  ;  de  tweede  in  Siberië 
en  in  Spanje :  de  derde  op  de  Bergen  der  Zui- 
delyke  deelen  van  Europa ;  de  vierde  in  Spanje 
en  Italië 3  de  vyfde  in  Provence.  Veel  gelykeo 

zy  naar  malkander,  door  het  zonderlinge  Net- 
werk ,  waar  mede  de  Koppen  of  Kelken  als 

ge- 

($)  Centauren  Cal.  recurvato  -  Plumofis  &c."  Cyanus  Fol. 
Cal.  Pluméfis  reflexis.  A&,  Gottt.  I.  p.  zcz.  T.  6. 

(9)  Centauren  Cal.  recurv.  Plum.  &c.  Ger.  Prov.  I8J4 

Cyanus  Alp.   Capitulo  Ret  culato.  EOCC.  Mus.   l\.  p   20. 

(10)  Centauren  Cal.  recurvato  -  Pilofis  &c.  jacea  Hisp.  pu- 
mila  Liozv.x  folio.  Toürnf.  /«/?.  44*.  Barr.  Jc.  itz. 

(11)  Centauren  Ca!.  ere&o-rlum.  &c.  Jacea  Mont.  incana 

as»en ,  Laciniata  ,  Cap;t.  hispidis.  C.  B,  Pin.  171.  jacea 
cam  Squamis  Pennuis.  J.  B.  Hifi.  III.  p,  19* 



Syngewesia;       ap 

gebordunrd  zyn  ,  zettende  de  Pluimpjes  zig     IV. 

door  den  Regen  op.    Het  Loof  is ,  gelyk  men  **%%*" 
uit  de  bepaalingen  ziet ,  aanmerkelyk  verfchil  ■  Hoofd» 

lende.  De  laatfte  heeft  de  Keikfchubben  als  met  s"1^*» 
opftaande  Penneveertjes  bezet ,  welke  de  Kop- 

pen geheel  (tekelig  ruig  maaken  (*). 

(ta)  Santorie  met  kanthaairige  Kelken;   de     xiu 

Schubbetjes  Eyrond ;  de  Haairtjes  dun  en  Cel'gZe* 
opftaande  ;  de  Bladen  Lierachtig  gehoekt    Zwarte; 
en  volmaakte  Bhmmetjes. 

Van  de  Geborduurde  verfchilt  deeze  ,  door 
dien  de  kanthaairige  Schubbetjes  niet  puntig 

zyn  nog  omgekrom  J ,  en  van  de  ge  woon  e  Ja- 
céa,  dat  zy  geen  krans  heeft  van  onvolnaakte 
Blommetjes.  Hierfchynt  die  nieuwe  Plant ,  door 
den  Heer  C  h  en  al  drie  Mylen  van  Bafel ont- 

dekt, te  behooren  ,  welke  de  vermaarde  H  al- 
ler noemt,  Jacéa,  met  de  Wortelbladen  half 

gevind,  de  Stengbladen  Eyrond  Lancetvormig, 
de  Stengen  hoekig.  Die  zelfde ,  naamelyk ,  hadc 
hy  ook  uit  Engeland  en  Dukfchland  bekomen , 

en, 

(*)  Zodanig  een  KelkfchubSetje  met  zyn  Penneveerrje, 

heeft  de  gezegde  Heec  B«rrhey,  in  de  12.  Figuur  vm  zy- 
ne  Twee  Je  Plau,  afbeeld. 

(lij  Centawea  Cal.  Ciliaris,  Squamu'a  ovnti  &c.  GoüAK 
Momp.  458.  Jacea  npra  lacinhu.  C.  B.  Pm.  %7\-  Jacea 

Auftiiaca  lexta.  Cus.  Hifi.  il  p  7.  P*mu  T.  545.  3# 

Centaurea  Cal.  Serr.  ciliatisgue  &c.  H.  CUf,  41a.  R,  Lugdb*. 
139»  N.  10. 

II.  DSEL.  XI.  STUK, 
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IV.     en,  alzo  zy  io  't  voornaamfte  overeenftemt 

xxi?L"  mec  d^eze  Soürt,  zie  ik  niet,  waarom  zynEd. 
Hoofd-   het  een  nieuwe  Plant  nocme.  Alle  Blommctjes » 
8TÜIU      zegt  hy  ,  zyn  tweeflagtig  en  de  Kelken ,  door 

hunne  byhangzels,  dat  de  gedagte  Schubbetjes 

zyn ,  zwart  gehaaird  (*). 

xiii.       (!g)  Santorie  met  Kanthaairige ,   Kranswys* 
Tuiuta.  gebladerde  Kelken  ,  de  Bladen  Lierachtig 
Bimne.  getand  en  Jlomp* 

Een  zeer  laag  kruipend  Kruidje ,  dat  ook  in 
de  Zuidelyke  deelen  van  Europa  groeit,  maakt 
deeze  uit*  De  Kelken  ,  die  in  een  Bladerige 
Krans  zitten  5  beftaan  uit  fmalle  Schubben  , 
welke  zwart  gerand  zyn  >  aan  de  punt  geele 
Haairtjes  hebbende;  de  Bloem  is  paarfchachtig. 
Het  heeft  alle  Bladen  fomtyds  effenrandig. 

jnïtana       (*4)  Santorie  met  Zaagt  andige  Kelken ,  af» 
Eergfe,  hopende  Lancetvormige  Bladen ,  en  een 

geheel  eenvoudige  Steng. 

De 

(*)  Helv.  inchoat*  1«  p.  80.  Zie  de  Schubbetjes  van  dee« 

ze  ,  aanmerkelyk  van  de  voorgaanden  'verfchillende ,  by  den 
Heer  Berkhey,  in  Fig,  13. 

(13)  Centauren  Cal*  Ciliatis ,  verticillato  -foliofis &c. Mi J-L. 
lc.  15  a.  f.  2.  Jacêa  humilis  alba  Hieiacii  folio»  C*  B.  Pin. 

271.  JMORis.  III.  S.  7.  Té-  *8,  f.  18»  Jacea  pumilis  ferpens 

&c.  Lob.  /*♦  54i. 

f14)  Centaurea  Cal.  Serratis  ,  Fol.  Laneeol.  decunentibus 

&e.  H.  Cliff*  422.  Ups,  270.  R.  Lugdh,  H8.  N.  8.  GoüAN 

Jttonsp»  45^  Cyanus  Mont»  totifolrus ,  f*  Verbasculura  Cya- 
noidcs 
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De  voorgaande  is  men   gewoon  Jacéaas  te      IV»  ̂ 

noemen,  doch  die  de  Straalkrans  der  Bloemen  ̂ JS^ 
kenbaarer  hebben ,  begrypt  men  onder  de  Cya-  üooii- 

nusfen,  gelyk  deeze,  welke  een  nietonaanzien-STÜK# 
Jyke  overblyvende  Bloemplanc  uitmaakt,  wier^f^ 

Loof  eenigszics  naar  dat  van  't  Wollekruid  ge» 
lykt.    liaar  natuurlyke  Groeiplaats  is  op  de 
Switzerfche  en    Ooltenrykfe   Gebergten.    De 
Bladen  zyn  fomtyds    breeder  ,  fomtyds  langer 

en  fmaller ;  de  Bloemen  ,  gemeenlyk  in  't  mid- 
den paarfch,mec  een  Hemelfchblaauwen  Krans 

van  ongelyk  verdeelde  Blommetjes,  komen  ook 
wit  voor.  De  Steng  is  gebladerd,  gevleugeld  en 
fchiet  op  van  één  tot  twee  Voeten  hoogte. 

(15)  Santorie  met  Zaagiandige  Kelken  ,  en     xv. 

Liniaale  efenrandige  Bladen ,  de  onder-  CyltZÏ* 
ften  getand.  Koom- 

•  Die  zeer  bekende  Bloemen ,  welke  het  ftaan» 
de  Koorn,  in  geheel  Europa, niet  minder  door 
haare  Hemelfchblaauwe  Kleur  verderen  ,  jals 

de  zogenaamde  Koorn-  of  Klapper  -  Roozen  door 
haar  Menie  -  rood  ,  worden   by  ons  Koornbloe* 

men*, 

noides.  C.  B.  Pin.  Q73.  Cyanus  major.  Doo,  Tempt.  ijx. 

Lob.  Ic.  $48.  £  jacéa  integrifolia  humilis.  C.  B»  Pin*  271. 

Predr.  127.  HALL.  Helv.  inchoat.  I.  p.  g2.  N.  190. 

(15}  Centaurea  Cal.  Serraeis  ,  Fol*  Lin.  integerrimis  &c. 

Mat»,  Med.  4og.  GORT.  Belg,  249.  Gouan  Mansp.  458* 

KRAM.  Aujlr.  259.  Fl.  Suec*  710  ,  776*  R.  Lugib*  IS9* 

Cyanus.  C.  B.  Pin,  27$.  Cyanu*  vuig.  LOB.  /*.  546,  fa 

Cyan.  Hortenfis  El.  fimplfci  et  pleno.  C.  U,  Pin.  273, 

12.  DBSL,  tU  STUK. 
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iV.     men  ,   by  de   Franfchen  Bluet  of  Casfelunette 

A*xx*U  ook  dbWwn  ;  by    de  Engelfchen    Blewbottle 
Hoofd-  geheten.   6Men  weet ,  hoe    zy    dunne  Sten- 
stuk.      gen  hebben,  anderhalf  of  twee  Voeten  hoog, 

«?£/»>- met  grysacntige  Bladen  en  boven  verfierd  zyn 
wr>        met  Anjelierachtige  Bloemhoofdjes.   De  Kleur 

is  gemeenlyk  fchoon  blaauw  ,  doch  fomtyds 
ook  Roozerood,  paarfch  of  wit  en  gemengeld, 

inzonderheid  onder  de  genen  die  men  tot  fie- 
raad  der  Bloemhoven  teelc,  van  welken  ook 

zyn  met  gevulde  Bloemen.  De  Kelk  is  ftevig, 
beflaande  uïc  driehoekige  Schubben  ,  welken 
niet  gepluimd  ,  noch  gehaaird  ,  maar  aan  de 
kanten  als  gekarteld  zyn  ,  zwart  gerand,  met 
witte  Haairtjes.    De  rand-Blommecjes,  die  de 
Bloemen  gedraald  maaken  ,  zyn,  gelyk  in  de 
voorgaande  ,  wel  Trechterachtig  ,  doch  zeer 
ongelyk  verdeeld:  het  Zaad  heeft  een  Pluizig 
Kuifje» 

De  Bloemen  ,  naauwlyks  Reuk  of  Smaak 

hebbende  ,  kunnen  weinig  kragt  bezitten.  E- 
venwei  heeft  men  het  Aftrekzel  met  Water 

tegen  zeere  Oogen  aangepreezen.  Zy  geeven 
een  fchoone  Kleur  ,  die  ,  mee  voorzigrigheid 

bereid  zynde,  den  Schilderen  dient  tot  Water- 
verw.  Door  Zuur  wordt  dezelve  rood,  door 

Loogzouten  groenachtig ,  even  als  die  der  Vio- 
len-Bloemen, Het  Zaad  is  bitter,  en,  tot  een 

half  Drachme  ingenomen ,  Afgang  verwekken- 
de. 

(16)  San- 
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Ci6)  Santorie  ?tó  kanthaairige  Kelken  5  de     IV; 

Schubben  vlak:  dubbeld  gevinde  Bladen  ,  Al^L 
die  aan  de  Takken  vindeelig  Liniaal ,  en  Hoom- 

eene  gepluimde  Steng*  stuk. Q  xvr. 
De  Bloemkoppen  zyn  Mem ,  in  dee^e  Soort ,  ffSjff^ 

c!ie  ook  de  Bladen  zeer  frnal  heeft;  doch  men  **• , 
vindc  ze  ook  metgrooter  Bloemen  en  gryzeBla-gige. 
den  zegt  LisNiEus.  In  Siberië  en  verfcheide 
deelen  van  Europa  is  de  Groeiplaats. 

O?)  Santorie  met  eenigermaate  kanthaairige    xviu 
Keiken  en  gedoomde  Takken.  cSwi- 

de,
 ' 

(a8)   Santorie   met   Kanthaairige  Kelken  en    xvin. 

Wollige  Vindeelige    Bladen  ;   de    yerdee-Rawzin** 
lingen,  Jlomp  Eyrond  effenrandig  %  de  bui»  fche, 
tenfien  groot sU 

^39)  Santorie  met  Kanthaairige  endelings  m-     xix. Cmerana» 

EP*     Afchbia* 
dïge, 

(ï<J)  Centaurea   Cal.   Ciliatis  ,    fcjuamis    jflanis  '8cc.  LEYS. 
Hall  786.  Goüan  Monsp.  459.   Cent.  Cal.  Ciliatls  oblongts 

£&<:.  Gmel.  Sèb.  .11.  js   $>S.    T.   4?,  Jacea    non  fpinofa   &c, 
Moais.  lil.  p.  140.  S.  7.  T.  2.8,  T.  14» 

(17)  Centaurea  Ca'»  fiibciliaro ,  Ramis  fpinofis.  H.  Cllff. 
4Ct£.  Jacea  Cret.  acaleata  incana.  Tgukï*f.  /«/?.  44;.  Cyanns 

fpinofus.  Alp.  'Exou  163.  T.  162. 
(18)  Centaurea  CaU  Ciliatis  ,  Fol.  toraentoHs  pinnatifidis 

&c,  //,  Clijf.  422.  R.  Lugdb.  139.  ]acea  Arborea  Argentea 

Ragufina.  Zan.  Hifï.  107.  T.  43.  Mill»  Diëï.  T.  «51.  f* 
1.  Stcebe  montana  nivea.  Barr.  /<:.  309. 

f  19)  Centaurea  Cal.  Ciliatis  terminal!  -  fe;filibus  Sec  ff. 

C£#*.  422.  R.  Lugdb.  139.  N.  14..  Jacea  Montana  candidisf. 
tSiocbes  foliis,  C.   B.    Tin,  xii>  Prodr*  ii6<  MOEIS.  111.  S» 

C  7- 
Ih  DEEL»  XL  STUK. 



34        Samenteelige  Kruide». 

IV.  gejieelde  Kelken ;  de   Bladen   Wollig  en 

AFxx?.L'  dubbeld  Vindeelig,  metfpitfe  Kwabben. 
JJOOFD*» tuk»         C20)  Santorie  met  Zaagtandige  Kelken  en  Wol- 
xx.  lige  Bladen  ;   de  Worteïbladen  Vindeelig\ 

ArgenZT  ̂   Blaadjes  met  één  Oortje. 
VerzilveE- 
«te»  Op  Kandia  groeijen  deeze,  doch  de  Afchbla- 

dige  in  Italië.  Alle  zynze  grys  en  als  bekleed 

met  een  Wollig ,  Zilverkleurig  Dons ,  dat  'er 
als  Pluis  op  zit  en  aan  kleeft ,  gelyk  in  het  be- 

kende Kruid,  dat  men  Cineraria  noemt  3  dewyl 
de  Bladen  als  met  Afch  beftooven  zyn.  Heè 
Loof  gelykt  ook  naar  dat  van  die  Plant  of  van 

het  Schurftkruid ,  zeer,  't  Zyn  overblyvende 
Planten  ,  de  eerlte  ongevaar  een  Span  hoog , 
de  tweede  Boomachtig  met  geele  ,  de  derde 
Kruidig  met  paarfche  ,  de  vierde  met  kleine 
geelachtige  Bloemen.  De  Kelkfchubben  zyn  al- 

len meer  of  min  gehaaird. 

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

Itófcie  iï&e  9  onverdeelde  Vindeelige  effenrandige 
Bladenen  eene geboogene  Steng. 

Op 

7.  T.  2(5.  f*  2o,  £#  Jacea  Cineraria  lacimata ,  ft.  parp.  Barr. 

U.  347,348. 
(20)  Centaur&a  Cal.  Serr.  Fol.  tomentofis  &c.  H.  CUff. 

4x2.  Jacéa  Cret.  laciniata  Argentea  ,  fl.  parvo  flavescente. 
TOURNF.  Cor.  31.  BARR.   Ie.  218* 

C21)  Centaurea  Cal.  Ciüatis,  Fol.  tomentofis,  indivifis&c. 

Gmel.  Sik.  11.  p.  os.  T.  42»  f.  a.  Jacéa  Tatarica  tome»- 
fofa*  Gerb,  Skc, 



öp  opene  drooge  Velden ,  in  Siberië  en  Tar-     IV* 

fcarïe  *  ïsdeeze  waargenomen  >  waar  van  de  Steng    ̂ DxErBL* 
niet  hooger  dan  een  Span  opfchiec ,  de  Wortel-  Hoofd-- 

bladen  dik  wils  Vindeelig  hebbende,  de  boven- 5TUK 
Hen  onverdeeld.  Het  geheele  Plantje  is  met  een /^^% 
Zilveracbtig  Dons  bekleed  ̂   gelyk  de  voorigen. 
Het  heeft  een  paarfche  Bloem  j  door  haare  bree- 
de  Straalkrans  veel  naar  die  der  Koombloemen 

gely  kende» 

(a2)  Santorie  met kanthaairige Kelkenen Lan-    *m 
r?  j-         r>»     i  Centaurtét 

cetvormtge  Zaagtanaige  Bladen ,  aan  den  fempervi* 

voet  met  een  Stoppelig  Tandje;  dg  wéét* ^Aityd 
ften  Piekachtig.  groene, 

In  Portugal  groeit  deese  ,  die  de  Steng  en 

Bladen  ook  geheel  ruigachdg  heeft  >  als  't  ware 
met  Stoppekjes  bezet,  welke  de  onderfte  Tand- 

jes der  Bladen  zyn. 

(-23)  Santorie  met  kanthaairige   Kelken  en    xxuu 
föndeelige  Bladen  ;  de  Finnen   Lancet-  fc£f^ 
VOrmig.  kruidige» 

(24) 

(ki)  Centaursa  C&l.  Cü.  Fol.  Lanceolatis  Sétratis  Sec,  H. 

Cliff.  422.  R..  £«$&.  139.  N.  13»  Jacéa  Lufitanica  fempervï» 
ïfcns.  Moris,  HÏfU  111.  S.  7.  T.    23.  f.  9.  BO@C.  Sk.  73.  Ta 

(13)  Centaurea  Cal.  Gil,  FoU  pinnatifidis  &c.  GORÏ .  2fe/£» 
2+9.  Gooan  Monip.  4$9.  FA  5«w.  yog  ,  773,  Gmel.  Sik 

11.  p.  93.  #•  <%#:  422,  Scabiofa  major  Squamatis  Capitulis» 
C«  B.  Pin.  a6p.  Jacea  major  Lob.  Ie,  54*, 

Ca, 
II.  D»Et.  XI,  SlUS. 
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IV,         C34^  Santorie  met  kanthaairige  Kelken  r  die 
AfdesL»  langwerpig   zyn9  en  Vindeelige  Liniaak 

Hoofd-  effenrandige  Bladen. ; 

8Txxiv  ̂ aar  ̂ e  Kruiden  »  we^en  zy  in  't  Bladerloof Centaurea  gelyken ,  zyn  deeze  gebynaamd.  De  eerde  groeit , 

Fynbiadi- volgens  den    Ridder,  op  drooge  Velden,  in 
Se«  Sweeden  ,  Engeland  en  de  Nederlanden.    Zy 

kan  de  Groote  Scabiofa ,  van  Dalechamp-, 
welke  hy  aanhaak,  niet  zyn, maar  wel  deszeifs 

Befg-Schurftkruid*  Naar  de  Groote  Jacéa  van 
Lobel  gelykc  ze  veel.  De  andere  is  fyner  van 
Blad  en  zou  de  Stoebe  Galïica  zyn  van  C  l  u- 
s  i  ü  s ,  welker  Zaad  die  groote  Kruidkenner  uk 
Vrankryk  hadt  ontvangen  en  in  de  Nederlanden 
geteeld  ,  doch  naderhand  dezelve  overvloedig 
in  de  Velden  omftreeks  Weenen  aantrof.  In 

Switzerland  vallen  zy  beiden  ,  en  hebben  de 
Steng  ongevaar  een  Elle  hoog.  De  Bloemen  der 
i  eerfte  zyn  paarfchachtig  ,  roodachtig  ,  wit  of 
geel;  die  der  aDdere  Vleefchkleurig  en  aanmer- 
kelyk  geftraald*  In  Siberië  komen  9  zo  de  Heer 

H  aller  opmerkt,  dergelyken  voor  (*). 05) 

(24)  Centaurea  Cal.  Ciliatis  ohlongis  &c.  R.  Lugih.  14a, 

N.  16.  Kram*  Auftr,  26O.  St«tbe  incana  Cyano  fimilis  te- 
nuifolia.  C.  B.  Pin  27?»  Stcebe  Auftriaca  humilis.  Clus* 

Hiji.  11    p.  10.  Pann.  $47. 

(*)  Van  de  Centaur ea  Scabiofa  hadt  Gmelin  reeds  aange- 
tekend, dat  dezelve  door  geheel  Siberië  groeit:  die,  welige 

HALLER  dagt  de  Sttehe  te  kunnen  zyn  >  is  door  den  Riddce 

tot  de  Panieulata  betrokken»  Vid.  helv,  inchoéit.  I,  p.  gi„ 
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C25)  Saotorie  met  kanthaairige  Kelken ,  Lier-     IV. 

achtige  Bladen  en  byna  geen  Steng.  AFxxfL* 

Hoofd» Een  zonderlinge  Plant  maakt  deeze  in  Afrika3TUK. 
uit,  wier  Wortel  zoet  en  eetbaar  is,  wordende    xx^. 
van  de  Arabieren  Toffs  genoemd  zegt  Shaw.    acaaiis^ 

Zy  heeft  Bladen  als  van  de  Rakette  en   witfte°n|f" 
gehaairde  Kelkfchubben.     By  Alexandrie  ,  in 
Egypte,  komt  zy,  volgens  Forskaohl,  van 
zelf  voort ;   doch   dat  zy  eigentlyk  in  Arabie 
zou  groei  jen  ,  gelyk  Linn^üs  zegt ,  daar 
van  vind  ik  geen  blyk. 

C,  Rhapontica.    Met  de  Kelkfchubben 
dor  en  rappig» 

($6)  Santorie  met  rappige  kanthaairige  Kelken     xxvr, 
en  Findeelige  Bladen,   de  Finnen  ̂ fl^'^oftetfche 
cetvormig. 

In  Siberië  is  de  Groeiplaats  van  deeze,  die 
naar  de  Schurftkruidige  zeer  gelykt,  maar  de 
Bloemen  geel  heeft  en  de  Kelkfchubben  in  een 

Eyrond  Blaadje  uitloopende. 

(27 j  San* (25)  Centaurea  Cal.  Qiliatif,  Fol.  Lyratis ,  Cau!e  fubnul i 

lo.  Jacei  acaulos  lutea  Emcx  folio  &c.  SHAW.  Aft    ?42*  T* 

(26)  Centaurea  Cal*  Scarioiïs  Ciliacis  &c.  //.  Ups,  271, 

Cyanus  Fol.  Radicalibus  partim  integris  &c.  HAJUL.  P&7 

Tr*7Kf.  1745.  Vol.  43.  N.  472.  p*  94. 

C3 

II*  deel*  XL  stuk. 
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IV.        (27)  Santorie  met  rappige  Kelken  ;  de  Wor- 

m?L?  telbladen  Lierachtig^  met  de  Kwabben  te> 
Hoofd*  gen  elkander  over ;  de  Stengbladen  omvat* 
stuk»  Und0m 

XXVIT. 
Centaurea 

B>ben:  By  de  Ouden  is  een  Wortel  Beken  bekend 
geweest ,  die  nog  in  achting  wordt  gezegd  te 
zyn  by  de  Arabieren.  Daar  was  een  Rood  Be» 

hen ,  't  welk  van  het  Limonium  zoude  af kom- 
ftig  zyn  (*}  l  doch  welk  aangaande  men  geen 
zekerheid  heeft.  Den  naam  van  Wit  Behenhtb* 

ben  fornmigen  gegeven  aan  een  Kruid,  dat  naar 
de  Lychnis  gelykt  (fjj  maar  door  de  Waar- 
neemingea  van  R  au  wol  f,  die  het  aan  den 
voet  van  den  Libanon  vondt  groeijen ,  is  men  ver- 

zekerd ,  dat  het  een  Kruid  zy  ,  byna  als  de 

Jacéa,  en  wel  deeze  Soort,  door  hem  in  Af- 
beelding gebragt ,  die  van  Morison  by  de 

Scorzonera  vergeleeken  wordt ,  wegens  het  Loof, 

De  Bladen  zyn  als  van  de  Patich  ,  maar  fly- 
ver,  aan  den  voet  twee  Oortjes  hebbende,  zo. 
wel  om  laag  als  aan  de  Steng,  die  fomtyds  een 

Elle  hoogte  bereikt.  De  Schiibbige  Bloemkop- 

pen 

$2,7)  Centaurea  Cal.  Scar.  Fol.  Rad,  Lyrntis  &c.  Mat, 

JMed.  409.  GRON.  Orismt.  273.  Rhapone>coides  lutea.  VaiLL. 

Mem.  1718,  serramiae  affinïs.  C.  B.  Pin.  235.  Bchea  album 

&AUW.  hm.  T.  p.  8  8.  J.  B.  Hi/l.  lil.  p.  26. 

(*)  Zie  II.  D,  VI 11.  STüii  ,  deezer  Nat.  Hijïorie 8  bl. 
%6t.  en  vergelyk  Linn-  Mau  Mei.  N.  159- 

(•f)  Lychnis  fylv.  quas  Behen  album  vulgo.  C*  B-  Pk* 

so?.  Zie  't  zelfde  s?uk  ,  blad,z.  s%s  « 
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pen  aan  den  top  bevatten  geele  Bloemen.  De     IV. 

Wortel  is  lang  ,  dun  en  buigzaam  >  als  die  van     £**L* Zoethout.  Beide,  zo  wel  de  Roode  als  de  Wit-  Hoofd. 

te  Behen- Wortelen,  zyn  als  Verfter kende  aan- 8TüK* 
gepreez^en  geweest,  doch  in  Europa  hedendaags 
van  geen  gebruik. 

(28)  Santorïe  met  rappige  Kelken,  Lancet  vor-  xxvin. 
mige  eenigermaate  gefteelde  getande  Bladen    repus* 

m   Draadachtige  ,    ongebladerde    Bloem-  <^ru,pcn" 

fteelen. 
In  de  Levant  vondt  de  vermaarde  Tour* 

we  fort  dit  flag  van  Jacéa,  met  Hoofdjes  als 
der  Koornbloemen  ,  klein ,  de  Kelken  Zilver- 

achtig. Zy  heeft  een  hoekige  Takkige  Steng  en 
fpitfe  Kelkfchubben. 

(ap)  Santorie  met  rappige  gefcheurde  Kelken    xxix. 

en  Lancetvormige  Bladen;  de  Wortelbla*    £000*. 
den   Tandswyze  uitgekocht  ;   de    Takkenkm*d* 
hoekig. 

In  de  Noordelyke  deelen  van  Europa  niet 
ajlcen,  gelyk  in  Sweeden,  Rusland, en  byons, maar 

(%%)  Cetttaurea  Cal»  fcariofis,  FoU  Lanceolatis  fubpetlola- 

sis  &c.  Jacéa  Orientalis  Cyani  folio  &c.  Tournf   Cor.  92. 

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

Gouam  Mon&p.  459.  Fl.  Suee.  709  ,  774.  R.  Lugdb.  14Z» 

N.  30.  Jacéa  nigia  Prat.  latifblia.  C.  B.  Pin.  271.  Jacéa  ni- 
gra.  Paul.  Dan.  T.  1.56.  Jacéa  nigra  vulgaii*.  Lob*  /t.5*x. 

£.  Jacea  nigra  anguflifolia  &c.  C.  B.  Pin.  271.  Prodr.  127* 

127.  Oed.  Dan*  519. 

C  4 

II*  Deel.  Xl«  siur» 
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IV.     maar  ook  in  de  Zuidelyke  en  overvloedig  in 

^?xxf.L*  Switzerland  ,  komt  deeze   voor  ,  die  men  in 
Hoofd-   Vrankryk  Jacée,m  Engeland  Knapweed  of  Mat- 

stux.  ̂   feilen,  in   de  Nederlanden  Knoopkruid  noemt* 

fr»ji™7elZy  is  blykbaar  van  de  voorgemelde  Zwarte  ver» 
fchillende  ,  doordien  zy  eene  Straalkrans  heefc 
van  onvolmaakte  Blomraetjes.  Ook  zyn  de  Bloem- 
koppen  minder  zwart ,  de  Bladen  Lancetvormig 
en   minder  ingefneeden  of   uitgehoekt.     Men 
vindt  dit  Kruid \  dat  Hill  Lanced  Harpweeiï 
tytek,  niet  alleen  met  paarfche,  maar  ook  met 
witte  Bloemen  ,  met  bonte  en  met  zeer  fmalle 

bladen.    De  Zaaden  hebben  in  't  geheel  geen. 
Pluis. 

xxx.        (30)  Santorïe  met  rappige  Kelken  ,  Lancet- 

€iTmalT,  vormige  effenrandige  Bladen  en  hurkende 
Bittere.  Stengen. 

xxxr.       (3  O  Santorie  met  rappige  gaave  gefpitfle  Kei* 

<*&*'  ken  en  Vin swys* 'getande  Bladen ;  de  Steng- 
bladen  Liniaal ,  aan  den  voet  getand. 

xxxii.      (S2)  Santorïe  met  rappige  Jiompe  Kelken;  ds 
SpkndenSm  JVOT' 
Glanzige. 

(30)  Centaurea  Cal.  fcarioiïs  ,  Fol.  Lnnceolatis  &c.  Cya- 
nus  repens  latifnlius.  C.  B.  Pin.  274.  Cyanus  repens.  Lob. 

Ie.  548.  j8e  Jacéa  Saxatilis  &c,  Bocc.  Mut.  51.  T.  17. 

(31;  Centcurea  Cal.  fcar,  inteer,  rcmcronatïs  &c,  Jacéa 

Cal.  Aïgenteis  minor.  Tournf.    biji.  4*4^  Jac&  alb.  TAB. 

f32)  Centauren   Cal.  fcar.  obtufis  Sec.  K.  Lugdb.   142.  N. 

31.  Stcebe  Calyc.  Aïgenteis.  C.  11.  Pin.  07J.    Stoebe  Salman- 
tica  tertia.  Clus.  Hij}.  II.  p.   10.  altera.  Hhp.  T.  361.  Sta» 

foe  Argent.  salm.  minor.  Lob.  /c.  544» 
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WorUlhladen  dubheldVindeelig;  de  Steng'     IV* 

Maden  gevind ;  met  Lancetvormige  Tanden*     xx£L* 

Hoofd* 
Drie  Kruiden  ,  naar  de  gedagte  Jacéa  meerSTUK:. 

of  min  gelykende  3  wordende  het  eerfte  als  een  Poiy^amU 

Verfcheidenheid  daar  van  door  Gekard  &znfruJiranea* 
gemerkt»  Deeze  Soort  groeit  in  Italië  en  Pre- 
vence,  de  Witte  in  Spanje,  en  de  iaatfte  bo- 

vendien in  Swiczerlanden  Siberië  5  volgens  L  i  k- 
N-ffius.  Beide  de  ïaatften  hebben  de  Bloenkel- 

ken Zilverachtig  wit.  De  Stengen  der  Glanzi- 

ge,  welke  Clusiüs  overvloedig  in  't  Land 
omftreeks  Salamanca  vondt ,  waren  doorga  ms 
een  Eile  ,  doch  op  vogtiger,  kouder  plaatfen, 
öok  wel  twee  Ellen ,  zegt  hy ,  hoog.  De  Bloe- 

men in  deeze  allen  zyn  met  een  breede  Straal- 
krans  verfïerd,  gelyk  in  de  Koornbloemen.  De 
tweede,  die  zeer  naar  het  gedagte  Knoopkruid 
gelykt ,  heeft  de  Kelkfchubben  Sneeuwwit» 

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

gejleeld  ,  langwerpig  Eyrond,  onverdeeld RbTp*Zi* 
met  Tandjes ;  van  onderen  Wollig.  *"?"-    , 

Op  de  Switzerfche  Alpen  ,  als  ook  op  fom- 

mi» 
(33)  Centaurea  Cal.  fcariofis  &c.  B.  CUff.  4x1.  R.  Lugdbt 

142.  N*  33.  Rhapontic.  Fol.  Helenii  incano  &  anguftifoh'um 
incanum.  C.  B,  Pin.  117.  Rha  five  Rhei  ut  exiftimatur,icoiu 

Död.  Pempt.  329»  Rha  Gapïtatttm  Fol.  Enuls  Cenr.  ingjo- 
ris  facie.  Lob.  Ic.  aSs.  Item  alterum  anguüiore  folio* 
lbid. 

II.  deel.  tl.  Stuk. 
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IV,     mïge  Bergen  van  Italië ,  by  Verona  ,  groeit  die 

Arxxi;L'  Kruid,  dat  fommigen  voor  het  Rhaponticum  , 
Hoofd»  of  de  Pontifche  Rhabarber  van   Dioscori- 

stuk.      des,  gehouden  hebben.  Het  heeft  Bladen  by- 
^jf£/w>-na  a*s  ̂ Q  ̂ er  Klisfen,  maar  kleiner,  meer  naar 
wn*        het  Loof  van  den  Alants  -  Wortel  gelykende , 

van  boven  groen  ,  van  onderen  wit  Wollig , 
doch  het  komt  ook  met  fmaller  Bladen  voor  » 

gelykende  naar  die  van Patich ,  en  by  den  Steel, 
die  lang  is  ,  fomtyds  eenigermaate  gevind.  De 
Steng  is  ongevaar  een  Elle  hoog,  en  draagt  een 
Bloemkop ,  veel  grooter  dan  die  der  Groote 
Santorie  of  eenige  andere  Soort  van  ditGeflagt, 
naby  komende  aan  die  der  Artisjokken.  De  Kelk 
beftaat  uit  verfcheide  ryën  van  Schubben  ,  aan 

't  end  verbreed   en  droog  ,  aan  den  rand  ge- 
fcheurd.  Hy  bevat  een  talryke  menigte  van  paar- 
fche  Blommetjes  ,  allen  tweeflagtig  ,  allen  re- 
gelmaatig  en  het  Zaad  is  met  Pluis  gekroond. 

De  geleerde  H aller,  van  wien  ik  deeze 
befchryving  ontleend  heb,  zegt,  dat  de  Kelk- 
fchubben  zyn  ,  gelyk  in  het  Gemeene  Rhapon- 

ticum (*).  Hy.  befchryfc  deeze  Soort  ,  die  hy 
zegt  zeer  overvloedig  te  groei  jen  in  de  Geberg- 

ten van  Neder  -  Wallis  en  elders  aan  de  Swit- 
zerfche  Grenzen  ,  waar  van  de  Wortel  eeDe 
Maag  ver  fierken  de  kragt  had,  zynde  dik,  rond 
en  Kruidcrig  van  Smaak.  Welk  ander  gemeen 

'  Rha- 

(*)  Calycis  Squams  —  fine  dilatsto ,  licco ,  per  oram  lacero 
ut  in  vulgaii  ühapemtico»  Helv.  incbosi»  I.  6#9 
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Khapont  cum  'er  zy ,  welks  Bloemen  met  deeze     IV. 

kunnen  vergeleeken  worden  ,  is  my  onbekend  AF^f L* 
en  ik  kan  niet  begrypen ,  wat  hy  daar  mede  be-  Hoofd, 

doeld  hebbe  (*}.  Het  Gemeene  Rhaponticum , STUK» 
immers  ,  datDioscoRiDEs  befchreeven  en  j^f JJ-J 
A  l  p  ï  N  u  s  afgebeeld  heefc  9  is  groocelyks  van 
dit  Gewas  verfchillende  (f)w 

Deeze  Soort  komt >  myns  oordeels,  dat  Kruid  Maxima, 

naby ,  't  welk  F  o  r  s  k  a  o  h  l  op  de  Bergen  van  grootfte. 
Gelukkig  Arabi*  als  witte  plekken  vondt  maa- 
ken  tusfchen  de  groene  Planten.  Hy  noemt  het- 

zelve Aller grootfte  Santorie  (4-)  9  en  zegt,  dat 
het  Heefterige  Stengen  heeft  van  drie  Ellen 
hoogte  ,  Takkig  en  Wollig,  met  Lancetvor- 
mige  Wollige  Bladen  en  eenbloemige  end- 
Steelen:  den  Kelk  Eyrond  ruig,  met  bruine  ge- 
fpitfte  Schubben ,  Lancetvormig  van  figuur :  de 
Blommetjes  Violet,  allen  in  vyven  gedeeld.  By 

Ale^ 
(*)  Thans  zie  ik  9  dat  hy  de  Gemeene  Jacéa  bedoelen 

%ily  welke  Vaillant  tot  het  Rhapomicnm  betrokken  heeft , 

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

de  Witte  (Helv.  irxhoau  I.  p.  84.  .)  doch  het  is  'er  verre 
V3n ,  dat  dit  Kruid  den  naam  van  Gemeen  Rhaponticum  zou 

mogen  voeren.  Niemand  heeft  het  dus  genoemd  dan  Vail- 

lant, en  die  zelf  maakt  'er  zyne  zevende  Soort  van,  ter- 
wyl  dit  Rbapont.  Fol.  Helenii  incano  G.  B,  Pin.  zyne  eerfte 
Soort  uitmaakt. 

(f)  Men  kan  hetzelve,  als  de  eerfte  Soort  van  Rheum , 
door  my  befchreeven  vinden,  in  het  VIII.  Stuk  deezec 

Natuurlyfó  Hiflorie  ,  btedz.  499. 

(|)  Centaiirea  Ca'ycibus  inermibns,  Sgu^mis  mucrcnatiss 

Foliis  Lanceolatis  toniemofis,    Fhr*   &£gypl  -  Arab.  p.  i«sa 

II,  Dfel.  XI.  Stuk, 
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IV.     Alexandrie,  in  Egypte ,  kwam  hem  een  Soort 

xÜf.L*  van  Santórie  voor  9  de  Steng  een  Voet  hoog 
Hoofd-  hebbende, welke  hy,  wegens  de  puntige Kelk- 
STUK-      fchubben,  Gefpitfie  tytele* xxxiv. 

Ja7ylZca.    (34)  Santorie  met  rappige  Kelken;  de  Bladen 
Babyion-  eenigermaate    Wollig  ,    afloopende   onver' 

deeld;  de  Wortelbladen  Lierachtig. 

Een  Steng  van  zes  Voeten  hoogte,  die  van 

*t  midden  tot  den  top  met  Bloemen  bezet  en 
door  de  afloopende  Bladfteelen  gevleugeld  is, 
onderfcheidc  deeze  Soort ,  welke  bevoorens  toe 
het  Zaagblad  was  betrokken.  Het  Blad  ,  dat 
Baühinus  van  de  Jacéa  Babylonica  uit  den 
Tuin  van  Contarenus  hadt  bekomen , was 

een  Elle  lang ,  in  't  midden  meer  dan  een  Hand* 
palm  breed  ,  en  in  den  omtrek  eenigermaate 
gedoomd.  De  Bloemen  van  deeze  Soort  zyn 

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

Giajtïfoiia.  deelde  effenrandige  afloopende  Bladen* 
bladige.  In 

f34)  Centaur  e»  Cal.  Scariofis  ,  FoL  fubtomentofis  &c. 
JMant.  460.  Serraiula  Babylonica.  Sp*  Plant,  11+8.  GOUAN 

Jiïonsp.  421.  Raponticoïdes  lurea  altisfima.  VAjll.  Mem. 

1718.  p.  2.19.  Jscéa  altisfima  Iaciniato  folio.  C.  B.  Pin.  23$. 

J.  Babylonica,   Prodr.    129*  Jacéa   maxima.  ALP.   Exot.  T« 
28a. 

(35)  Centaurea  Cal.  fcariofïs  ,  Pol.  indivifis  integerrimis 
&c.  H.  CU  f.  421.  R.  Lugdb.  142.  Gmel  Sib.  II.  p.  83. 

Cent.  majus  Or.  ereftutn  Glafti  folio ,  FU  liueo.  Comm. 
Rar.  T.  p,  39. 
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In  de  Levant  en  Siberië  groeit  deeze,  die     IV; 

in  de  Tuinen  vier  Voeten  hoog  opfchiet ,  heb-  Af^ceiel* 
bende  een  gevleugelde,  getakte  Steng ,  met  gee- Hoofd* 

Ie  Bloemkoppeti  aan  't  end,  in  verzilverde  ge*STüK« 
fchubde  Kelken.  De  Bladen  zyn  Lancetvormig 

gelyk  die  van  Weede ,  en  als  met  Afch  beftoo- 
ven. 

(30^)  Santorie  met  rappige  Kelken  en  Wollige   xxxvi. 

Bladen;  de  Wortelbladen  Lancetvormig , coltfeT!** 
de  Stengbladen  Vindeelig :  de  Steng  een*  ̂ ynappe* roudig. 

De  Hoofdjes  als  Pynappekjes  onderfcheiden 
decze  ,  die  ook  geheel  grys  is,  naauwlyks  een 
Voet  hoog.  Zy  heeft  de  Kelkfchubben  door- 
fchynend  glanzig,  de  bovenflen  paarfchachtig, 
en  den  Wortel  Spoel vormig  zwart.  Het  Zaad- 
pluis  is,  volgens  Dillenius,  gepluimd. 

Natuurlyk  komt  zy  by  Montpellier  ,  op  Zan- 
dige  Steenige  plaatfen  ,  voor.  Zy  blyfc  over  , 
gelyk  de  meeden  van  deezen  Rang. 

ZX  S  t  o  e  b  je.  Met  gepalmde  Doorntjes  aan 
de  Kelken» 

(37)  Santorie  met  Palmdoornige  Kelken  en  af-  xïxviu 

Inn  SonebifeÜA, 

i0°'     üitge. 

gegulpte, 
<3<s)    Centaurea    Cal.   fcarioiis  ,    Fbl»    toroentofis   &c  R. 

Lvgdb.  142.  H.  Ups.  271,  Gouan  Monsp.  459.  Jacèa  monta- 
na  inc?na  Capite  Pini.  C.  B.  Pin.  272.  Mill.  &i&*  T.  153, 

Chamaeleon  non  aculeams.   LOB.  Ie,  II.  p.  7. 

(J7)  Centauren  Cal.  palmato»  fpinoüs  &c»  Mant»  479.  ƒ/» sm 

II*  Dbel.  XI»  Stuk, 
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hopende  Bladen  ,  die  op  de  kant  Tandïg 
ititgegulpt  en  Doornig  zyn. 

IV. 
Afdeeu 

XXi. 

Hoofd- 
stuk*        Aan  de  Kusten  der  Middellandfche  Zee  komt 

^r%^"!<teeze  voor,  die  ook  grys  is  van  Loof,  hebben* 
very.        de  de  Wortelbladen  gedeeld  ,  onverdeeld  en 

byDa  rond  ;  de  volgende  byna  als  die  van  den 

Ganzendiftel  uitgegulpt ,  en  de  bovenden  Lan- 
cetvormig;  allen  hard,  Wollig  en  met  kleine, 

doch  niet  ftekelige  Doorntjes  gewapend.    De 

Bloemkop  is  zonderling  en  zeer  fraay:  zo  we- 
gens zyne  grootte  en  zwaarte,  die  fomtyds  de 

Steng  neerdrukt ,  als  wegens  de  Kleur  der  Bloe- 

men ,  in  'c  midden  witachtig  en  paarfch  ge- 
rand $  maar  inzonderheid  wegens  de  geele  Doorn* 

tjes,  die  den  groenen  Kelk  verfieren  (*> 

XXXVIII. 
Centauren 
Serieus* 

Hakkelige. 

( 38 )  Santorie  met  Palmdoornige  Kelken  en 
afioopende  langwerpige  Wollige  Bladen , 
waar  van  de  onderjien  Hoekig  getand 

zyn. 

in 

CU  f.  423.  R.  Lugdh.  140,  N.  ar»  Jacéa  Laciniata  Sonchï 
folio  &c.  C.  B.  Pin.  171.  Pndr.  iz8»  HERM.  Lugdb.  331. 

T.  675.  Pluk.  P6yt.  39.  f.  1. 

(*}  Dezelven  verwonen  zig  als  een  Kanamerje  ;  zie  Berk- 
HEY,  PI.  II.  Fig.  14. 

(38>  Centaurea  Cal.  Palmato -  fpïn.  Fol.  decurrent.  &c. 
GoüAN  Monsp.  400.  Jacca  Fol.  Seridis  candid.  purpurea. 

£♦  B.  Pin-  Z7*.  Jacéa  purp»  Hisp.  muricata.  J.  B.  Hifi.  III. 

p«  33.  Jacéa  ktifolia  aiato  Caule,  Pluk»    Phju  T.  384 
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In  Spanje ,  Languedok  en  Provence ,  inzon-     iv; 

derheid   omftreeks  de  Scad  Aix,  groeit  deeze^^f^ 
Soort ,  welke  T  o  u  r  n  e  f  o  k  t  Spaanfche  Doorn  üoofd- 

noemde,  met  paarfche  Bloemen  en  Suikerey-STÜK0 
Bladen,    't  Is  een  fraay  Gewas,  met  Stengen 
van  een  Elle  ,doch  fomtyds  maar  een  Voet  hoog. 
De  Kelkichubben  zyn  aan  de  tippen  met  negen 
of  meer  Borftelige  Doorn tjes  gepalmd. 

(39)  Santorie  met  Palmdoomige  Kelken ,  en  xxkix:  * 

afloopende  ongedoornde  Bladen ;  de  Wortel» r™**"*** 
bladen  Vindeelig ;  met  de  end  -  Vin  grootst.  Roomfche,; 

(40)  Santorie  met  Palmdoomige  Kelken  en  Ey.     xl. 

rond  -  Lancetvormige  gefieelde  getande  Bla  *&'*" 
den»  Rondkop? 

pige. 
(41)  Santorie  met  Palmdoomige   Kelken  en    xlt. 

Lierachtig  getande  Jtekelige  >  byna  de  Steng  H£g™j^ omvattende  Bladen :  de  Bloemen  ongefteeld 
aan  't  end* 

Van 

(39)  Centaurea  Cal.  f  dim.  Spin.  Fol.  decurr.  inermibus 

&c.  IL  Cliff.  4*3.  II.  Lugdb.  141.  N.  Z3.  Jacéa  Spinofa 
Cretica.  Zan.  Wijl.  141.  T.  42.  Cyanus  Emcj  folio,  Flore 
mbro.  BARR.  Rar.  87.  T.  504. 

(40)  Centaurea  Cal.  Palm»  Spin.  Fol.  ovato  ■>  Lanoeolads 

&c.  fï.  Cliff.  413.  B..  Lugdb.  140.  N.  12.  Jacéa  Sphaeroce- 

phala  Spinofa  Tingitana»  Herm.  Lugdb.  33*.  t.  333.  MO- 
ars.  Hifi.  III.  S.  7.  T.  *?-  f.  9. 

(41)  Centaurea  Cal.  Palm.  Spin.  Fol.  Lyrato  -  dentatis  Sccj 

Calcitrapoides  procumbens  Cicho^i  folio,  Flore  purp,  Wt* 
Mtm.  1719*  p.   1*4.  T.  9. 
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IV.         Van  deeze  groeit  de  eerfte  omftreeks  Rome 

^*xxf L   en  ver^er  *D  Campanie ;  de  tweede  in  Barbarie en 
Hoofd-  Spanje  ,  de   derde   misfchien  in  de  Zuidelyke 

stuk.      deelen  van  Europa.  Deeze  laatfte  is  gebynaamd 

%%$%. «aar  den  Franfchen Heer  Dantyd'Isnard, wr7«        door  wien  zy ,  onder  den  naam  van  Calcitrapoi- 

des ,  in  Afbeelding  is  gebragt,  Hy  geeft  'er  bla- 
den als  van  de  Suikerey  en  paarfchacbtïge  Bloe- 

men aan.    Men  hadt  dit  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,  zo  wel  als  de  Bladen.  Linnjeus 

I  vermoedt ,  dat  het  een  Verfcheidenheid  of  bas- 
terd  Teelzel  van  de  Bruine  Santorie ,  hier  voor 
befchreeven,  zy* 

xlii.        (4a)  Santorie  met  Palmdoornige  Kelken  ;  de 

mpifeiil*  Bladen  afloopende  idtgehoekt  met  Deerntjes; 
^Raapbia-  fa  Wortelbladen  Lierachtig* 

Op  Kandia  is  de  Groeiplaats  van  deeze  9 
die  de  Wortelbladen  Lierachtig ;  de  Kelkfchub- 
ben  met  geele  Doorens  en  de  Bloemen  paarfeh 
heeft ,  met  vyfdeelige  Blommetjes  geftraald, 

(43) 

(42)  Centavrea  Cal.  Palm.  Spin.  Fol.  decurrcntlbus  &ccm 

H,  Ups,  27a.  R.  Lugdb.  14.1.  Jacca  Cyanoides  altera  Alato 

Caule.  KERM.  Par.  189.  T«  i8p*  Jacéa  peregrina  Napifolia 
Srje.Fl.UK.  Alm*    l?x.  T.  94.  f.  J.  MOBïS»  III.  S*  7,  T.  z6a 

.■    ■ 
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^43)  Santorie  met  gepalmd  driedoornige  Kei*     IV* 

ken%  en  Lancetvormige  getande  Bladen.        ̂ XI^ 

Sommigen  betrekken   deeze  ,  gelyk  de  vol-  STl?°  D 
gende  Soorten ,  tot  de  Doorns  of  Diftelen*  Hier    Xl»ït. 

loopen  de  punten  der  Kelkfchnbben  in  drie  of  ®j?a?** 
in  vyf  Doorn cjes  uit.    De  Groeiplaats  is  in  Ica-  Rsuwe/ 
lie  ,  in  Portugal ,  als  ook  in  Languedok  en  Pro- 
vence ,   alwaar    die  ilag  van    Doornen  overal 

voortkomt  op  de  Zaaylandeo,  en  ook  tot  Haa- 
gen  dient ,  om  dezelven  te  befchutten» 

E.    Calcitrapi.    Met  famengefleldc 
Kelkdoorens, 

(44)  Santorie  met  duhbeldoornige  Kelken  9  die     xltv. 

gewold  en  [omwikkeld  zyn;  de  Bladen  half  ̂ Jjff* 
afloopende  met  Doornige  Tandjes*  .    de, 

Dit  zeer  bekende  Kruid  wordt  gezegd  na- 
tuurlvk  te  groeijen  op  fommigen  der  Griekfche 

Ei'a^den  en  in  Spanje.  Lob  el  zegt,  dat  het 
ook  in  't  hooge  Gebergte  van  Provence,  Ma* 
rignols  genaamd ,  voortkome.  Men  noemt  het , 

vol- f43)  Csntaursa  Gil.  Palmato  -  ttisplfiöfis  &c.  GoUAW 
JMoKsp.  460.  Cent.  Cal.  Spinofis  Sec.  R.  Lu%db.  142.  N.  2.9» 

Stccbe  Squamis  asperis  Sec.  C.  B.  Pin,  273,  Jacéa  cum  fpl- 

fiofis.  Capïtuüs,  piarp.  tetiuifolïa.  f.  B.    Bi/t.  UU  p.  33. 
(44)  Cmtaursa  Cal.  dupl.  Spinofis  Lanatis  involucratis  &c, 

Mat.  Med.  379.  H.  Cliff,  395,  Upt.  250.  Cniciu  fylv.  hi> 
ftitior  f.  Carduus  Benedi&us.  R.  Lugdb.  136.  Carduus  E?6™ 

jnedi&us.  Cam.  Epit.  $62.  Lob.  Ie,  il,  p.  i3t 
D 

II.  Deel.  XI,  Stuk* 
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1V^     volgens  den  Latynfehen  naam ,  in  't  Italiaanfch 

Xxt   Cardo  benedetto  ,  in  't  Franfeh  Charéon  benit? 
Hoofd-  in  't  Spaanfch  Card&Santo,  in  't  Engel CchBles- 
«tüe.     Jed  Thistle.  Wy  noemen  't  ook  Gezegende  Bis* 

«  pS/£J".  tel  en  gemeei*]vk  Cardebenedikt.   Weinig  is  'er wrjr.        aan  gelegen,  of  het  de  CnicmdmhQtAcanthim 
der  Ouden  zy.  Het  heeft  de  Stengen  en  Bladen  9 
zo  wel  als  de  Koppen  ,  gedoomd  »  en  is  ever 

*t  geheel  zeer  ruig  in  't  aantasten. 
In  bitterheid  munt  dit  Kruid ,  gelyk  bekend 

Is ,  uit ,  en  behoort  onder  de  Middelen ,  die 

de  werking  van  de  Maag  en  het  Gedarmte  be- 
vorderen ,  neemende  ook  de  Slymige  Ver  (top- 

pingen weg.  Het  is  bovendien  Zweetdryvende 
en  de  Koorts  wordt  'er  dikwils  door  verdree- 
ven :  maar  gekookt, of  fterk  afgetrokken  en  warm 

gebruikt  9  doet  het  braakeo.  Het  Aftrekzel  met 
Wyn  wordt  beter  dan  de  Alfle  Wyn  geacht» 
Uitwendig  dient  het  Poeijer  of  Af  kookzel  tot 
zuivering  van  vuile  Zweeren  en  Beenbederf. 

Zonderling  is  't ,  dat  door  eenige  Druppels 
Geest  van  Zwavel  de  bitterheid  daar  van  ver- 

dwynt  (*).  De  Emu'fie  der  Zaaden  is  in  Jich- 
tïge  Ongemakken  dikwils  met  goed  gevolg  ge- 
bruikt  ,  alzo  zy  de  Uitwaafeming  zeer  bevor- 

dert, en  daarom  wordt  zy  ook  in  de  Pokjes  e© 
Mazelen  ,  en  andere  Ziekten  met  Uitflag,  aan« 
gepreezen  (f). 

(45) 

(*)  Rutt¥  Mat»  Med.  p.  97. 
(t)  Gsoïïr.  Mau  Msd,  m,  p,  zCs* 
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(45)  Santorie  w^f  dubbeldoornige  Kelken  die    W* 

gewold  zyn ;  de  Bladen  half  afioopende  ge-    *^j[t 
heel  en  uitgehoekt  j  de  Steng  kinderende*   Hoofde 

stuk» 

Deeze ,  uit  Portugal  afkomdig  ,  heeft  de  Kop-    xlv, 

pen  (Ie ik  gewold,  en  zeer  laoge  Kelkdoornen £™ltl7rl 
gelyk  de  voorgaande  ;   ook  yyn   de  Bloemen  woidrta*» 
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  a  aan 
de  Takken  Liniaal, 

(46)  Santorie  met  dubbeldoornige  tenigermaa»    xtvi. 

te  Wollige  Kelken ;  de  Bladen  ongejteeld ,  ca  zypl  ** 
Lancetvormig  9  effenrandig  en  getand :  de  f  W* 
Steng  kinderende. 

Volgens  den  Heer  Türra  woont  in  Egyp* 
ee  deeze  Soort  van  Didel  5  die  een  Stengetje 

van  een  Voet  lang,  kinderend  «Takkig  en  ver- 
fpreid  heeft ,  met  overboek fe  ongedeelde  Bla- 

den ,  die  eenigermaate  ruuw  zyn3  de  onderden 
Vindeelig ,  de  middelden  Lierachtig ,  de  bo- 

venden Lancetvormig:  de  Koppen  ongedeelde 
de  Bloemen  wit :  de  Kelfcfchübbeh  met  paar- 
fche  Doormjes,  Dus  heeft  menze  in  de  Upfal- 

fche 

(4$)  Centaurea  CaU  dupl.  Spin.  Lmatis  &c.  H»  Ups.  27%m 
R4  Lugdb.  140.  Calcitrspalutei  &c.  Vaïll»  Mem.  17Ï8,  Car« 
duns  Luiitanieus  canescens  <kc  touiinf.  Intf.  441. 

(+6)  Centaurea  Cal.  dupU  Spin.  fublanatis  &c,  Mant,  lig* 
D  2 

II,  DEKL*  XU  $TUK# 
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IV.     fche  Tuin ,  als  een  Jaarlykfe   Zaayplanc ,  ge» 

Hoofd-      Op  deezen naam  vind  ik  door  Forskaohi 
stuk.      geene  Soort  van  die  Geflagt ,  niet  tegen  (taande 

2ïSJ5*.  nv  verfcheide  daar  van,  in  Egypte, heeft  waar- 
verfi        genomen.  Die  van  Lippius  en  de  Woldraagen- 

de,  als  ook  de  gene  die  thans  volgt,  kwamen 
in  de  Wildernisfen  by  Kairo  van  zelf  voort,  fly 

vondt    by  Alexandrie  9  de  Ongeftengde  voor- 
gemeld, en  twee  anderen,  de  eene  Carduus,  de 

andere  Mncronata  door  hem  gebynaamd  (*). 

xlvu.      (47)  Santorie  met  byna  dubbeldoornige  ongz- 

Vakltrlpal  Jieelde  Kelken  en  Findeelige  Liniaale  ge- 
^stencdis-  tmfc  Bladen :  de  Steng  Haairig. 

Niet  alleen  in  de  Zaaylanden  omfïreeks  Mont» 
pellier ,  daar  Linn^eüs  eerst  de  Groeiplaats 
flelde:  niet  alleen  in  Switzerland,  Engeland  en 
de  Zuidelyke  deelen  van  Europa ;  maar  ook  in 
Duitfchland en  byons  in  de  Nederlanden,  komt 
op  verfcheide  plaatfen  aan  de  Wegen ,  en  aan 
Dyken  a  dit  Gewas  voor,  dat  men  Sterrediftel noemt  3 

f*)  Vid.  Flor.  -tëgypt.  Arab.  p»  i;i  ,  152. 
(47 1  Centaurea  Cal.  fubduplicato  -  Sp'nofis  fesfiiibus  &c. 

GOET.  Belg.  a$o.  H.  Ups.  473.  GouAN  Mensp.  460  Cent. 
Cal.  Subulato  Spinofis  fësfiübus  &c.  H  Clijfc  423.  R.  Lugdb. 

140.  Gbon.  Oriënt.  275.  Carduus  Stellatus  live  Calcitrapa. 

J,  £♦  Hij?,  111.  p.  89»  Carduus  Stellatus  Fol.  Papaveris  Er- 
xatici.  C.  B.  Pin.  3  87*  Hippophae%ra.  Col.  Pbytob.  35.  T. 

24.  Spuia  SoICUtialis.  Don.  Fempt.  734. 
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ïïoemt ,    in  't  Eogelfch  Star  -  Thiftle  ,  in  't     IV.  ̂ 
Franfchj  Chardon  etiolé  of  Chausfetrappe ,  DaarAxxi^ 
den  Latynfchen   naam   Calcitrapa ,  welke  van  hoofb- 

bet  vertreeden  deezes  Kruids  met  de  Voeten  af-  *tuk. 

leidelyk  zou  zyn  f*).  De  Griekfchcnaam,  Bxp-j*fë£H 
pophaijlon,  zal  'er  zekerlyk  wegens  de  ftekelig- 
heid,  die  de  Paarden   in  den  Bek  kwetst,  aan 

gegeven  zyn.  De  Koppen  zelfs  zyn  de  Jaagers 
en  anderen  ,  éle  door  de  Wildernisfen  gaan  5 
zeer  hinderlyk  ,  doordien  zy  hun  in  de  Beenen 
fteeken  ,  wanneer  die  niet  met  goede  Laarzen 

zyn  voorzien* 
In  de  Voortyd -vertoont  zigdit  Kruid  gantfch 

niet  Diftelachtig ,  als  beflaande  uit  ruige  Bla- 

den ,  byna  als  die  der  Klapper  ■  Roozen :  maar 
in  de  Zomer  fchiet  het  een  Sreng,  van  een 
Voet  tot  een  Elle  hoog  ,  die  Haairig  is  s  met 
veele  Takken  ,  aan  welken  veele  ongedeelde 
Eloemkoppen  groeijen,  paarfch  gedraald  De 
onderfte  Schubben  hebben  ieder  een  lange  witte 

Dooren  9  die  mee  eenige  paafén*  van  kleine 
Doorntjes  is  omringd :  de  bovenfte  loopen  ia 

een  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  het  wel  onderfcheiden  van  de  wilde  Rid- 

detfpóoren  ,  die  men  Calcairippa  noemt:  zie  II.  D.  IX» 
St.  bl.  152 

(t)  HALL.  Helv.  inchoai*  I.  84. 

D.3 

U.  DEEL.  XI,  SïUK, 
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IV.         Het  uitgeperfte  Sap  van  den  Sterrediftel  was  % 

*XXl'  vo^ecs  de  °uc*en  i  pwgeereode,  en  dienftig 
Hooki>'    tegen  Aamboriligheid ,  Vallende  Ziekte  en  Ze- 
stuk.      nuwkwaalen.    't   Geheele   Kruid  is  bitter  ea 

%!%ïn~  komt  in  kragten  den  Gezesjenden  Diftel  naby* 
m*T*        De  Bast  des  Wortels  ,  tot  een  vierde  Loots  ia 

Water  afgetrokken ,  werdt  in  Vrankryk  aange- 
merkt als  een  Middel  tegen  de  Koorts  en  *ê 

Graveel»    Het  Zaad  zet   zo  flerk  af ,  dat  nee 

fomtyds  Bloed  doet  wateren  ,  zo  L  o  b  e  L  fchryft. 
In  Brabant  kamt  het  ook  fomtyds  met  witte 

Bloemen  voor  (*), 

Cnumrla       (^  Santorie  met  byna  dubbeldeornige  Kelken 
eaicitrapti-  en  de  Steng  omvattende  Bladen,  die  Lan- 

"onver-  cetvcrmig ,  onverdeeld  en  Zaagiandig  zyn. deelde. 

xux.        (^p)  Santorie  met  dubbetdoomige  eenzaame  KeU 
Geel-  ken;  de  Takbladen  afloopende>  ongedoornd9 

bloemist»  Lancetvormig ;  de  Wortelbladen  Lierachtig 
gefnipperd. 

De 

{*)  LOBEL  Kruldb.   ÏT.   p.    14. 
(48)  Centaurea  Cal.  fubdupl.  Spin.  Fol.  ampfexicaulibus 

Gouan  Mm  p.  4.61.  Gard.  Steil.  FoL  integris  ferratis.  Magn. 

JMonsp.   292.. 
{49)  Centaur  ea  Cal.  dupl.  Spin.  Solitariis  &e.  H.  Cliff* 

Ups  R.  Lugdh  14O.  GO'AN  Mor.sp.  46©.  GRON.  Oriënt* 
276.  Carduus  Stelluus  iuteiis  Foiiis  Cyani.  C.  B.  Pin.  387. 

Ord-  Steil,  irinor  Apulus.  Co..  Ecpbr,  ï.  p.  30.  T  31. 

Card.  Stellatus.  J  od.  Pempt  7?3.  Card.  Steil,  five  Stellaria 

&  Caleünpa.  L©3.  Ie,  II.  p«  ïl. 



Synoenes'ia.  '55 
De   foepaalingen    onderfcheiden   genoegzaam      *v« 

ieeze  twee  Soorten ,  die  zeer  naar  den  gewoo-  Axxi t* 
Den  Sterrediftel  gelyken.   De  eerfte  groeit  om-  Boofd- 
ftreeks  Montpellier  en  in  Paleftina,  zegt  Li  n-%Tl3K* 

saus:  welk  laatfte  jnisfchlen  op  den  volgen-  %°*$amia 
den  ziet ,  welken  de  fchrandere  Racwolf/ 
%o  wel  als  den  gewoonen  9  by  Aleppo  aantrof. 
Ïv4en  vindt  denzelven  ook  in  Italië,  Switzet- 

land ,  Provenee  en  verder  m  Vrankryk  en  En- 
geland*   De    öenaaming  van  Spina  Soijiitialü 

zou  'et  aan  gegeven  zyn,  om  dat  hy  in  't  mid-, 
den  van  den  Zomer  bloeit :  doch  dit  heeft  hy 
met  veele  anderen ,  als  ook  met  den  gewoonen 
Sterrediftel  ,  waar  mede  hy  fomtyds  verward 
wcrdt5  gemeen.  Daar  is  echter,  zo  in  de  Kleur 
der  Bloemen  ,  die  geel  zyn  ,  als  in  de  plaat- 
zing  der  Doornen ,  en  inzonderheid  in  het  Loof, 
een  aan  merkel  yk  verfchil. 

(50)  Santorie  met  duhbeldoornige  getropte end-       L- 
Kelken ;  de  Bladen  afloopende ,  Lancet vor-  Meuten  fis. 

mig ,  uitgehoekt  en  weerloos»  fch^ aitha" 

{51)  Santorie  met  kanthaairig  gedoomde  end-    M' Sicula. 

Kei  •    siciliaaii* fche, 

f$o)  Centaurea  Cal.  dupl.  Spin,  termin.  confcrris  &c.  R, 

hngdh  140.    Goitan    Momp.  460.  Jacéa   Mclitcnds    Gapir* 
conglobatis.  Bocc.  Siet  6$„  T    35. 

(51)  Centauren  Cal.  Cil.  Spin.  terminalibus  &c.  GoüAW 

Mensp*  46i.  Jacéa  Sicula  Cichorei  folio,  Fi,  lutro,  Capite 

Spinofo.  MORiS.  Hifi.  lil.  p.  144.   S.  7.  T.  28*  f.  26» 

D4 

II,  DEEL.  XI,  STD6, 



56"         Samenteelige  Kruiden* 

A  ïV»  Kelken:  de  Bladen  afloopende,  Lierachtïg* 

XXI.  engedoornd  en  grys. 
MöOFD- 
êTvmi         (S2)  Santorie  met  kanthaairige  gedoomde  Kei* 
lii  ken ;  de  Bladen  Lierachtig  gevind  en  ef* 

r^taurou  fenrandig ,  met  de  uiterfle  Slip  grootst. 

Apaiifche.      Qjffi  Santorie  met  kanthaairige  Jlap  gedoomde 
™}}'  Kelken  ;  de  Wortelbïaden  dubbeld  VMee- 

Heuveiïge.  lig  ;  de  Steng  fpitshoekig. 

uv.        (54)  Santorie  met  kanthaairige  gedeomde  Kei* 

*lt[zig£  te*  *  de  Bladm  dubbdd  gevind^  Liniaal. 

De  Bynaamen  wyzen  de  voornaamfte  Groei- 

plaatfen  van  deeze  aan,  die  allen  echter,  be- 
halve delaatfte;  ook  in  Languedok  5by  Mont- 

pellier  ,  voortkomen.  De  derde  en  vierde  zyn 
insgelyks  in  Spanje  waargenomen  ;  de  laatfte 
alleenlyk  in  kalle*  Allen  zyn  zy  tot  de  Jacéa 
betiokk^n  g<  wet  sta  naar  welke  zy  veel  gely* 
ken,  komende  daar  in  overeen s  dat  de  Bladen 
weerloos ,  de  Koppen  gedoomd  zyn.  De  vier 

Jaatllen  hebben  de  Bloemen  geel ,  en  zyn  over- 
bly. 

£$z)  Centaurea  Cal.  Cil  *;pin.  Foi.  Lyrato  -  Pintmis  &c 
Gouan  Momp.  461.  R,  Lugdk  iai.  N  27  jacéa  lams  ma- 

xima  Centauroides   Apula.  Col,  Ecphr.   it   t    35» 

(j  % )  Centaurea  Ca!.  Cil.  ir  er  in-  Spinofis  &C-  GOUAN  Mmsp* 

461.  Jacéa  lutea  Cap.  Spinofo  C.  B»  Pin.  271*  jacéa  Jutec 
yiore.  Cuos.Mift-  H.  p»  8. 

(54)  Centaurea  Cal.  Cil.  Spin.  Foi.  bip'nrmis  Lineiribus. 
Jacéa  raontsna  minima  tenuifolia.  Col.  Ecphr,  I.  T.  l%% 
f.  2. 



S     Y     N     G     E    N     £     S     I     At  57 

blyvende  Planten.  De  allerlaatfte  heeft  de  Kelk-     IV. 

(chubben   op   de  kant   bruin  gehaaird  en  uit-  **££?*" 
Joopeiide  in  een  enkelde  tiappe  Dooren,  kor- Hoofd- 

ter  dan  de    Schubben   zelve  ,  waar   van  de5TüK» 

binnenften  rappig  zym  jluafa!r* 
F.  Cjrocodiloidea.  Met  enkelde  Kelk- 

doorens. 

De  naam  van  deezen  Rang  is  van  V  a  1 i> 
la  n  t  oDtleend  ,  die  twee  Soorten  ,  daar  in 
voorkomende,  Crocodilium  hadtgetyteld,omdat 
derzelve r  Kelk  met  Steekende  Doornen  is  ge- 

wapend. Dit  zou  dan  ook  op  die  van  den  voor- 
gaanden  Rang  toepasfelykzyn.  Pliniüs  maakt 
van  een  Crocodilium  gewag ,  dat  Dioscori- 

jdes  hadt  voorgefteld  ,  die  'er  zekerlyk  een 
fteekende  Doorn  door verftaan  heeft.  Taber- 

nemont  neemt  'er  den  Zwarten  Chamceleon 

voor ,  dien  men  in  't  Hoogduitfch  Welfchthijtel 
noemt  (*)♦ 

Os)  Santorie  met  geheel  eenvoudig  gedoomde     lv„ 

Kelken 9  twee  Tanden  tegen  elkander  over :£*£££* 
de  Bladen  Lancetvormig ,  onverdeeld,  of-Spesage, 

loopende* In 

(*)  Zie  deezen  hier  vooi,  in  *c  Geflagt  van  Cartbamus% 
onder  den  bynaam  van  Corymfofus ,  befchreeven;  doch  Di- 
oscorides  bedoelde  door  Crocodilium  een  ander  Kruid.  Zie 

Cam    Epit.  p.  435. 

(55)  Centaurea  Cal.  fimplicisfime  Spinofis  &c.  Am*  Acndi 

1V«  p.  as>*. 

i>  $ 

II.  DlEL,  XX»  STUK* 



j8        Samenteelige  Kruiden, 

IV.         In    Paleflina    nam    Hasselqoist  deeze 

xx?.L  waar>  die  de  Steng  omtrent  een  Voet  hoog hadt, 
Hoofd    met  korte  Takken ;  aan  't  end  eenzaame  Bloe« 
stuk.      mem  jje  Stekels  eens  zo  lang  als  de  Kelken, 

^St>-^  en   *a   *£  midden  twee  kleine  Doorntjes 
«7*      ,  tegen   over   elkander:  de   Bloemen  geel,  van 

grootte  als  de  Kelk,  gelyk  gedraald.  De  on- 
derde Bladen  zyn  Lierachtig  ingefneeden. 

lvi.         (56)  Samorïe,  de  Kelken  glad  hebbende,  mei 

VaïwTtka  een  uitfieekend  ,  byna  Doornig  y  BorfieU 
saimanti-  tje ;  de  Bladen   Lierachtig  gefchaard  , 

Zaagtandig* 

Deeze  kwam  Clusius  overvloedig  om- 
ftreeks  de  Stad  Salamanca ,  in  Spanje ,  aan  de 
kanten  der  Akkeren  en  Wyngaarden  voor.  Zy 
groeit  ook  elders  in  de  Zuideïyke  deelen  van 

Europa.  De  hovende  Stengbladen  zyn  Lan- 
cetvormig  ,  met  Doorntjes  getand  ;  doch  de 
Kelken  hebben  maar  zeer  kleine  Borflelige 

Doorntjes ,  aan  't  end  der  paarfch  getipte  Schub- 
ben» 't  Gewas,  dat  overblyft,  heeft  de  Steng 

\an  een  Elle  of  meer  hoogte» 

07)  San- 
( $6)  Centauren  Cal.  Setula  fubfpinosa  extëante  glabiis 

&c  H.  Cliff.  4ii.  B~  Lugdb.  138,  N.  3.  Goüan  Monsp. 

461.  jACq.  Hort.  T.  64.  Jacéa  major ,  Fol  Cichor.  La» 
nuginofis.  C*  B.  Pin.  273.  MORlS.  III.  S.  7*  T.  26.  f> 

24.  statbe  Salmantica ,  prior.  Clüs.  Hij?.  11.  p.  9*  Hisj>an* 

Ta  p4  3<S©3 



S     Y     N     G      E     N     J£     S     I     A.  $p 

(57    S  arj  torie  met  de  Kelken  Borjielig  gedoomd ;     IV. 

de  Bladen  ofloopende9  onverdeeld  en  Zaag»    ££***• 
tandig  met  Doorens.  Ooofd* 

STUK. 

($g)  Santorie  met  de  Kelken  geheel  eenvoudig    lvil 

gedoomd ;  de  onder fie  Bladen  Vindeelig  ,  ciXrae'a. 
de  bovenften  Lancetverrnig ;  de  Bloemftee»    Suihk?' 
lm  zeer  lang*  Lmu Muricata, 

CS9)  Santorie  met  de  Kelken  Borjielig  g&>  Gedoorat. 

doornd;  de  Bladen  Lancetvormig  gefleeld ;    'Uv 
aan  den  voet  getand*  PereSrina, 

Vreemde, 

Geen  onaartige  Bloemplanten zyn  deeze  , 
waar  van  de  eerfte  op  den  Berg  Argemiera ,  een 
der  Alpen  ,  aan  de  Grenzen  van  Dauphiné  en 
Savoije ,  gevonden  is ;  de  tweede  in  Spanje  ;  de 
derde  in  de  Zuldelyke  deelen  van  Europa  groeit. 
Deeze  ïaatftc  heeft  een  grooteGoudgeele  Bloem. 
Indien  de  tweede  de  Koornbloemachtige  van  D  o- 
©  o  n  é  u  s  is ,  dan  moec  zy  ook  de  Groote  Jacêa 
van  Lobel  zyn ,  welke  de  Bloera  paarfchach- 
tïg  mee  geel  gemengeld  heeft ;  de  eerfte ,  met 

Ci- 
( $iy  Ctntaurea  Ca!,  Setaceö '•  Spinofis  &c.  Jacéa  Fol.  Ci» 

cboreï,  aiara,  Fl    purpweo.  Till.  Pis,  84.  T.  27. 

(58)  Centatcrea  Cai4  ftnplidsfiaie  Spin.  &c.  K»  Lu^S, 

14 (.  N.  2g.  Jsch.  Cyanaides  echinato  Capite.  C.  B*  Pin» 

«72.  Cyanoides  Flos.  Dod.  Pempt.  251.»  Jacéa  major.  Lob» 
Ze.  541. 

(19)  Centaurea  Gal.  S^taceo  -  Spinofis  &c.  H.  Cliff'  42?. 
R.  Lugdh  141.  N.  26.  Centauream  majus,  Folio  aiolli  acu- 

:o  Lariniato  &c.  Boerh.  Lugib.  L>  p.   144. 

U.  Deel.  XI.  Stok, 



.6o        Samenteelige   Kroiden. 

IV.     Cicboreyachtiöe  Bladen  ,  gelyk  de  voorgaan* 
AxDxEiEL'  de>  Paarfch- 
Hoofd- 

stuk, (öoj  Santone  met  de  Kelken  byna  weerloos  * 
lx.  .  eenigermaate  gebaard ,  gejlrduld ;  de  Bla» 

f™  den  FmdeeUg. 
Geftraal-     , 

$e«  ï  In  Siberië  groeit  deeze  Soort ,  die  naar  het 
Xeranthemum  veel  gelykt,  en  daar  van  den  by- 
naam  heeft. 

lxx.        (ö  l  3  San torie  met  de  Kelken  Borftelig  gedoomd ; 
Nudicaulis.  fa  Bladen  onverdeeld*  de  bovenden  eeni* 

Naakt- 
jtengige.  ger  maat  e  getand :  de  Steng  byna,  naakt, 

eenbloemig  en  eenvoudig. 

Een  zonderlinge  figuur  maakt  deeze  onderde 

Soorten  van  dit  Geflagt  :  zó  door  haare  rond- 
achtige  ,  onverdeelde  ,  gladde  Wortelbladen  , 
als  door  haar  Stengetje ,  dat  byna  ongebladerd 
is ,  van  een  tot  twee  Voeten  hoog»  De  Kelken 
hebben  flegts  puntige  Schubben.  Zy  groeit  in 
Italië  en  Provence  op  de  Gebergten. 

lxii*       CÖ23  Santorie  met  rappige  Kelken  ,  geheel 
Crecoii-  egn^ 

faro. Syiifchc»
 

(60)  Centauren  Cal.  fubinermibus  &e»  Xeranthemum  Eru- 
cifolium.  Sp*  Plant.  1201.  Xetanth.  Receptaculis  Pilofïs,FpU 

pinnatifidis.  Gmel.  S#.  II.  p.  108.  T.   47.  f»  1. 

(61)  Centauren  Cal.  S«taceo  -  Spinofis  &c.  Ger.  Prov. 
1S7.  T.  5*  Jatéa  Folio  Cerinthes.  Herm.  Par.  T.  p.  190. 

Jicéa  Intybacea  Cap.  xubro  Spinofo.  BARR.  Ie.  int.  Bocc. 

/ƒ«?.  II.  p«  6o*  T.  48. 
(62)  Centaurea    Gal.  fcaricfis  &C.  Crocgdüinra  Vulaeiarus 

f* 



Synoenesia.         <5t 

eenvoudig  gedoomd  $  de  Bladen  Vindeelig      IV. 

effenrandig;  de  uiterfte  Slip  grooter  en  ge.  a^>ess^ lafld  hebbende.  Hoofd- stuk. 

(02)  Saritorie  met  de  Kelken  geheel  eenvoudig    lxiu. 

gedoomd ;   de  Bladen  Tandswys'  gevind   Ce»ta?re* 
en  ruig :  zonder  Steng.  zeec kleine» 

Sterk  gedoomd  zyn  5  wederom ,  de  Koppen 
van  deeze  ,  waar  van  de  eerfte  in  Syrië,  de 
andere  in  Egypte  groeijen  zou.  Vaillant 
heeft  ,  om  die  re  ien ,  daar  van  zyn  Geflagt  van 
Crocodilium  gevormd  ,  als  gezegd  is*  De  rand- 
Blomroetjes  hebben  zy  naauwlyks  langer  dan 
de  tweeflagtigen ,  op  de  Schyf. 

(64)  Santorie  met  de  Kelken  aan  den  rand  ge*    zxlv 
doornd ;  de  Bladen  hanc  eivormig  onver*  ïingitana, 

deeld ,  Zaagtandig  eenigermaaü  gedoomd.    a"8Ct ' 

Doordeonvrugtbaare  Straalblommetjes  wordt 
deeze  onderfcheiden  van  den  Tangerfen  en 
blaauwbloemigen  Carchamus  9  hier  voor  be- 
fchreeven.  De  Hoofdjes  gelyken  naar  die  van den 

foliis.  Vaill.   Mem.    1 7 1  g ,   Cyanus  purp.    Capite   Spktofo 
Syriacus.  BARR*  Ic.  soi. 

(63)  Centaurea  Ca!,  fïmpl.  Spinofis  5cc.  Am.  Acad.  IV,  pa 
A92  Crocodüium  acaulon  ferme  ,  Ca!citrap.e  foliis  crasfis, 
VAv<L.L*  Mem.  17:8,    Carduus  Orientalis    aeaulos.  ToüKNF, 
Cor.  2,1 

(64)  Centaurea  Cal.  margine  Spinofis  &c.  Cyanus  Tol.  eU 

lipticis  &c.  Hall,  Goett.  370»  Cniciis  pereanis  ccemleus 
Tingitaims.  HERM.  lugdb.  i6Z.  T.  163* 

l\.  DEEL*  XI,  STUK. 



6t       Samewteelige  Kruide», 

IV.  den  Gezegenden  Diftel,  zo  we!  als  het  Loof  en 

^If"  de  gebeele  Geftalte  zegt  Hermannus,  die 
HaoFD  ze>  in  de  Leidfche  Akademie-Tuin,  vaa  Mo* 
stuk.     r  i  s  o  is  hadt  bekomen, 

lx v.  (6 ƒ )  Santorie  me*  &  Jfo/fo»  Borjlelig  gedoomd , 
cTmlt  de  Bladen  afloopend? ,  uitge hoekt ,  yan  on- 
Meikdis-  <fer*»  HP^Öig ,  me*  Doomt  jes. tehge.  f 

Naar  den  Melkdifïel  gefykt  deezezeer,  die 
in  de  Zuidelyke  deelen  van  Europa  $  als  ook  op 
Eilanden  in  de  Middellandfche  Zee  groeit,  Vol- 

gens de  Waarneeming  van  den  Ridder  isde  Kelk 
weinig  ruig  ;  de  Stoel  Haairig,  het  Zaadphiis 
gepluimd  ;  de  Zaaden  glad.  .  De  StraaUrrans  , 
weinig  boven  de  Schyf  verheven  >  beftaat  uit 

"onvolmaakte  byna  gelyk  verdeelde  Blommetjes, met  vyf  fmalle  Slippen.  De  Plans;  heeft  de  Ge- 
ftalte van  een  Doorn  of  Diftel,  maar  wordt  , 

wegens  de  gezegde  rand -Blommetjes,  hier  be- 
trokken. Somtyds  komt  zy  met  wit  gevlakte  , 

ibmtyds  met  ongevlakte  Bladen  voor  en  blyft, 

gelyk  de  voorige ,  's  Winters  over. 
Zie  daar  de  laatst  opgegeven  e  Soort  van  dit 

verdrietelyke  Geflagt  ,  't  welk  ,  volgens  de 
fcbikking  van  den  Heer  Linnjïüs,  byna  zo 
veele  Soorten  bevat ,  als  één  der  grootften  in 

het 

(6$)  Centaurea  Ca!.  Setaceo  -  Spïrioiïs  &c.  ƒ/.  CU  f.  4*4, 
K.  Lugdk.  i4i*  N.  25.  Gouav  Jlowp.  461.  Carduus  tom. 

Cap,  minore*  C.  B.  Pin.  382.  Card.  Gala&ites.  J.  B.  HiJU 
III.  p.  54.  fi,  Card,  Gret.  non  maculatus ,  Caule  alato. 
TouRNS.CVr.  31, 



SyNGBNESIA,  <5g 

het  Ryk  der  Planten  (*).  In  Oostindïe  even-     JV.« 

wel ,  is  het  niet,  in  de  Westindiën  naauwlyk.%  *%£'* 
maar  in  Noord -Amerika  en  de  Noordelyke  dee-HooFD- 

len  van  Alle  meer  bekend ;  gelyk  ook  in  Egyp-  Tüs"~  ' 
te  en  Arabie.  De  meeden  vallen  in  de  Zuidely-^jSïSL 
Ice  deelen  van  Europa.  Onder  de  Kaapfen  vind 
ik  ,  door  den   Hoogleeraar  N.  L.  B  u  s  man- 
nus,  vier  Soorten  opgetekend  :  de  Gezegende 
Difiel ,  naamelyk,  de  Bergse,  onze  veertiende 
Soort;  eene  Welriekende  van  Bseyn,  moog- 
lyk  tot  de  tweede  Soort  behoorende,  en  eene 
Gryze,  die  de  Kelken  ook  on^edoornd ,  de  Bla- 

den langwerpig  getand  en  Wollig  5  de  Steng 
Heefterig  heefc  (f). 

IJc  gaa  over  tot  den 

Vierden    Rang. 

Noodzaaklyke  Veelwyvery. 

Gelyk  het  genoemd  wordt ,  wanneer  de  twee- 

flagtige  middel  -  Blommetjes  geen  Stempel  heb- 
ben ,  en  derhalye  onvrugtbaar  zyn  ;  maar  de 

*   Vrou* 

(♦)  De  Lichens  alleen  uitgezonderd ,  waar  van  'er  over  de  * 
bmderd  zyn,  komen  onderde  Planten,  in  Het  Samenftei  van 

den  Ridder,  maar  vyfcien  Geflagtcn  voor ,  die  ora  en  by  of  in 

de  veertig  Soorten  hebben  ;  vyf  die  'er  naby  of  over  de 
vyftig  bevatten  ;  gelyk  Coavolvuus  ,  Hed  /drum  t  Gnapha- 

lium  „  Mimofa  en  Fusui  :  vier  van  in  de  zestig  Soorten;  ïê 

weeten  Erica ,  60:  Euphorhia»  64:  G er anima ,  66  i  Pelyfl* 
dium,  68:  benevens  het  tegenwoordige, 

Ct)  FÜr,  Cap.  Prodr*  pt  a$» 

U.  DEEL,  XI.  STOK* 



6$         Samenteelice  Kruiden. 

IV»  Vrouweïyken  in  den  omtrek  bevrugten,  zo  dac 

AFxoEL"  die  Soed  Zaad  voortbrengen.  Het  cerfte  voert 
Hoofd-  den  naam  van 
STUK. 

Nfizaak-  MiLLERIA* 

lyke  ''eel- 

wjvery.  j^  Qeflagt  f  ter  eere  van  den  fchranderen 
Mxller,  Opziender  van  den  Tuin  van  GheU 

fea,  by  Londen,  die  de  Kruidkunde  der  Ame- 
rikaanfche  Planten  zeer  bevorderd  heeft ,  be* 
Doemd ,  beeft  de  volgende  Kenmerken. 

Geen  Stoel ,  geen  Zaadpluis :  een  driekleppi- 
ge  Kelk;  de  Straalkrans  gehalveerd. 

Het  bevat  deeze  twee  Westindifche  Soorten. 

i.  (O  Milleria  met  Hartvormige  Bladen  en  ge- 

u^ueflo-  Saffelde  Bloemftee
len. 

vyfbiom-  Te  Panama  en  Vera  Cruz  groeit  deeze ,  een 

mige#  Jasrlykfe  Zaayplant,  met  -de  Steng  dïkwils  van 
eens  Menfchen  hoogte ,  geheel  eenvoudig , 

regtopftaande ,  vierhoekig  ,  glad  ;  de  Bladen 
gepaard,  Hartvormig, gefpitsc, gedeeld , Zaag- 
tacdig  ruuw ;  de  Bloemfteelen  uit  de  Oxelen  en 
aan  den  Top,  gegaffeld,  met  een  kleintje,  dat 

eenbloemig  is,  in  't  midden.  De  Kelk  heeft  drie 
Schubben,  waar  van  de  eene,  na  het  bloei  jen, 

de 

Ci)  Milleria  Foï.  Cordatis  ,  Peiunculis  dichotomie,  Syjf, 

Nat.  XII.  Gen.  985.  Keg.  XIII.  p.  657-  H»  Clif. +xs.  R. 

Lugdb.  i8t.  Milleria  annua  ere&a  ,  Flor.  Spicatis  luteis. 

Mart.  Cent.  41.  T.  41.  Q.  Milleria  annua  Ramofiotj  Fol. 

maculatis.  Mart.  T.  Cent.  47.  f.  2. 
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<de  anderen  omhelst ,  en  chis  een  Doosje  maakt    ̂  

voor  het  Zaad.  Dikwils  komen  'er  vier  twee-    xnf 

ilagtige  geele  Blommetjes  in  't  midden  voor,  Hoofd- 

die  een  enkelen  Styl ,  zonder  Stempel,  heb-^J7**^. ben,  en  één  Vrouwelyk  Blommetje,  met  een  mi/art** 
tweedeeligen  Stempel.  Dit  Blommetje  is  in  drieën 
gedeeld,  en  brengt  een  enkeld  roodachtig  Zaad 
voort ,  terwyl  de  anderen  misdraagen  of  oe- 
vrugtbaar  zyn9 

'(i)  Milleria  met  Èyfonde  Bladen  en  geheel      ifc 

snkelde  Bloemjkekn.  ■$%** 

Twee- Uit  de  Baay  van  Karnpêche  was  deeze  a£.blon*mi£è* 
komftig  ,  ook  een  Jaarlykfe  Plant ,  door  den 
Ridder  zelf  uit  den  Cliffortfen  Tuin  in  Afbeel- 

ding  gebragt.  De  Steng  van  deeze  is  maar  één 
of  twee  Voeten  hoog,  Haairig,  in  vyf  Leedjes 
verdeeld.  Zy  fchiet  Takken  tegenover  elkander, 

uit  de  Oxels  der  Bladen  ,  die  aan  't  end  trosfen 
hebben  van  Kelken,  in  Bladerige  Kroontjes  ge- 

vat ,  allen  Haairig ,  ruuw  ;  Zaagswyze  getand. 
Uit  de  mikken  komen  è  hier  en  daar ,  kleiner 
BJoemfteelen,  met  dergelyke  Kroontjes  ,  voort; 
jeder  uit  twintig  en  meer  Bloemen  bedaande  | 
die  elk  een  eigen  Steekje  hebben*  De  Bloem 

foeftaatuit  twee  tweeilagtige  middel  «Blommen t|ess 

(z)  MUUria  Fol,  Övaris  s  Pecïuticulïs  fimplicisürais,  #» 

Cliff,  4*5,  T.  15.  R.  Lugdb.  i8i.  II.  Ups.  *fs*  Loefl» 

hm.  139  Milleria  annua  ere&a  minos  Fciiis  Parietarïse  d£6# 

Mart.  Cent.  47.  t.  47.  f.  !♦ 

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

AFxxfL'  Zaad  voortbren8t  *  'c  welk  ook  tusfchen  de Hoofd»  Kelkblaadjes  is  beflooten*  De  Heer  Martin 

stuk.     \\eefl  deeze  beide  Planten  in  Plaat  uitgegeven» 

tyke  ree!»  BaLTIMORA. nvjvery. 

De  byzondere  Kenmerken  zyn :  een  Kaffige 

Stoel ,  geen  Zaadpluis ;  een  Cylindrifche  veel- 
bladige  Kelk ;  een  vyfbloemige  Straalkracs. 

Dit  Geüagt  heeft  zynen  naam  van  de  Stad 

Baltimore  ,  in  Maryland  ,  by  welke  het  groei- 
jende  is  gevonden.   De  eenigfte  Soort,  naame* 

'Èatómra^9  van  netze*ve  (O  >  ̂ie  veel  geiykt  naar  de 
re&a.  Milleriaas ,  doch  zig  door  het  gemelde  genoeg- 
stokkige.  zaam  onderfch£jdt#  van  de  Engelfche  Kolonis- 

ten  wordt  het  Stickwsed,  dat  is  Stokkruid  ge- 
heten ,  zegt  Plukenet;  waarfchynlyk  om 

dat  de  Stengen  tot  Wandelftokken  gebruikbaar 

zyn ,  of  om  dat  het  Stokkig  groeit.  De  Steng 
was  in  de  Upfalfche  Tuin,  maar  twee  Voeten 
hoog ,  vierhoekig ,  aan  de  zyden  diep  gefleufd , 
met  korte  zy takjes;  de  Bladen  gepaard,  ge- 
fteeld  y  Eyrond  gefpitst  3  Zaagtandig,  fyn  ge- 

haaird.  Aan  't  end  draagt  het  kleine  Tuiltjes  van 
geele  Bloempjes  en  geiykt  veel  naar  het  Kruid  * 
dat  men  Bidens  noemt* 

S  I  L- 
(t)  Baïtimoia.  Mant,  2*8.  Veg.  XIII.  Gen.  n»i.  p.  6$?* 

Chryfanthemum  Aaierïcanum  Caule  Alato  ,  amplior.  Poliis 
feyiatis  &c,  {luk»  Mant.  46.  T.  3*2*  f.  3» 
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S  i  i,p  h  i  ü  m,    Zonnekroon*  IV. 
Afdeki,; 

YYT 

Of  't  wegens  het  Loof,  dan  wegens  de  ma-  jjoofd- 
öier  van  groeijing  en  Geftalte  zy  ,  dat   onze  stcjk* 

Ridder  den  naam  van  Silphium ,  in  't  Griekfch  Poiygamia 

Silphitm,  waar  mede  de  Ouden  het  Laferkruid ,  *     **™* 
welk  tot  de  Kroont jesdraagende  behoort*,  be*    *  zie 
doeld  hebben  ,  hier  tot  een  Geflagtnaam  voor  &%£$£ 
eenige  Noord  -  Amerikaanfche  Kruiden  gebruike, 
weet  ik  niet.  Ik  zal  dit  Geilagt,  om  dat  het  als 

Kroonswyze  Zonnebloempjes  draagt  ,  Zonne* 
kroon  heeten,   Hy  bepaalt   hetzelve  ,    als  den 

Stoel  Kaffig  hebbende : bet  Zaadkuifje  uitgerand- 
tweehoornig  ;   den  Kelk  ruuw.    Het  bevat  de 

zeven  volgende  Soorten. 

(i)  Zomekroorj  met  de  Bladen  overhoeks ,       *•'. 
Vmswyze  uitgejneeden.  Uciniatum, 

Gefnip* 

In  Noord  -  Amerika  aan  den  Misfiiippi  Stroom  ̂  
groeit  dit  aartige  Gewas,  dat  men  in  deUpfal- 

fche  Akademie  -  Tuin  ,  als  een  overblyvende 
PlaDt ,  in  open  Grond ,  gehad  en  gehouden  heeft , 

bloeijende  jaarlyks  in  de  Herfst, doch  geen  ryp 

Zaad  geevende.  Het  is  een  der  hoogst  opfchie- 

tende  van  alle  bekende  Kruiden  %  hoedanig  d© 

meeden  aan  die  Rivier  zyn.  Het  maakt  s  naa- 
melyk,  een  Steng  van  wel  tien  of  twaalf  Voe- 

ten 

£i)  Silphium   Fol.    alternis    pinnato-  finuatis»   Syft*  NsS9 
XII.  Gen.  986.  Vtg*  XIII.  p,  6  5  7.  LiNN.  Fase.  I,ï\  3» 

£  a 
II.  Deel,  XI.  Stuk. 



f>,       Samenteelïge  Krüidew; 

IV.     ten  hoogte,  een  Duim  dik,  onder  gladj  boven 

AFxx?L'  1UUW  en  ̂ aairig:  met  Bladen  overhoeks,  die 
Hoofd-  gedeeld  zyn  ,  twee  Voeten  lang ,   één  Voet 
stuk.      breed,  en  zodanig  verdeeld  of  gefoipperd,  dat 

Sï^w^zy  veel  naar  die  van  't  Laferkruid  gelyken.  Dé- 
wyvery.    Zelven  zyn  ook  ruuw  en  zwaar  geribd  ,  de  bo* 

ventten  aan  de  kanten  paarfchachtig.  Am  't  end 
der  Takjes  en  aan  den  Top ,  komen  Bloemen , 
wier  Kelk  beftaat  uit  flekelige  Schubben,  die 
in  Doorens  uitloopen  ,  van  vyftien  tot  twintig 

in  getal.  Dertig  Straalblommetjes ,  van  de  zelf- 
de langte  ,   hebben  een  gevorkten  Styl  en  zyn 

geel  ,  zo  wel   als  de  Schyfblommetjes  ,  wier 

Styl  enkeld  is ,  de  Meelknopjes  zware  De  eer- 
ften  brengen  Eyronde  Zaaden  voort ,  met  twee 

Baardjes.  De  Reuk  zweemt  naar  dien  derZaay- 
Zonnebloemen  zeer. 

ii.         (2)  Zonnekroon  met  gepaarde   driekantige  , 

fff/«Ua-  gejleelde,  doorboorde  Bladen  9  en  een  Vier- 

Doorbla-  Aw*fe#  8ladde  S
Un& 

Deeze  Soort ,  ook  van  de  Misfifippi  afkom- 
ilig  ,  bevondt  zig  in  de  Koninglyke  Tuin  te 
Montpellier  in  Languedok.  Zy  heeft  de  Steng 
meer  dan  eens  Mans  hoogte,  roodachtig;  de 
Wortelbladen  lang  gefteeld ,  de  Stengbladen  ais 
gezegd  is  ;  een  ftompen  ruuwen  Kelk  en  wel 
vierentwintig  Straalblommetjes ,  die  geel  zyn  9 

lan- 
(*)  Silphium  Fol,  oppotïtls  deltordibtts  &c.  Süphtnfft  Fol. 

Rad,  Cordato-ovads  &e.  Gouan  Monsp,  46a. 

tum. 



gïNGENBSIA.     (5p 

langer  dan  de  Bloemlkelen  \  zo  Göuan  aan-     IV. 

tekent.  A™ 

Hoofd» 
(3)  Zonnekroon  met  gepaarde  origeJt&eldedoor?%TVE. 

boorde  Bladen  9  en  eene  ronde  ruuwe  Steng.     111. Silphitm 

In  Amerika  is  ook  de  Groeiplaats  van  deeze ,  ms*men* 
die  mede  een  Steng  van  vyf  of  zes  Voeten  gegroeid. 
heeft,  een  Duim  dik,  regtopftaande ,  met  Bla- 

den van  een  Span ,  die  door  famengroeijing  zig 
als  doorboord  vertoonen  en  fcheppende  om  de 
Steng  liaan ,  gelyk  in  de  Vollers  Kaarden,  Aan 

't  end  komt  een  Pluim  van  gegaffelde  Bloem, 
fteelen  ,  ieder  met  ééne  Bloem ,  wier  Kelk  uit 

Eyronde  /Schubben  ,  die  aan  't  end  omgeboo- 
gen  zyn ,  beftaat,  zynde  geel  gedraald. 

(4)  Zonnekroon  met  onverdeelde,  ongedeelde  9  "J# 
gepaarde  Bladen ,  de  onaerjien  over  hoeks,  raaibiadig* 

Van  deeze  maakte  onze  Linnjeus,  ip  de 

befchryving  der  Planten  van  den  Cliflfbrtfchen 
Tuin  ,  allereerst  zyn  Gellagt  van  Siïphium ; 
daar  vervolgens  de  andere  Soorten  bygekomen 
zyn.  Zy  verdient  te  regt  den  naam  van  Zonne- 

kroon ,  gelyk  uit  de  Afbeelding  van  D 1  l  l  e- 
N 1  u s  blykt*  die  het  Kruid  jijkriscus  noemde,, 

met (3)  Siiphiam  Fol.  oppo(Uis  fesGKbus  &c,  Mant.  574. 

(4)  Siiphiam  Fol.  indiviOs  fesülibus  oppafids  &c,  R, 

Lvgdk.  181.  N.  I*  ÖRON.  Vir%.  133.  Siïphium»  H.  Cligm 
494.  Afteriscus  Coronae  Sous  folio  et  facie,  Dile,,  Eltk*  q%* 

T.  37.  f.  42. 

Es 
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IV.  met  Bladen  en  gedaante  der  Zonnebloemen 

**xxu''  De  Ridder  merkt  aan  ,  dat  het  in  de  figuur 
Hoofd-  van  't  Zaad  en  den  Kaffigen  Stoel  met  dezel- 
stux.      veQ  en  jjet  £oe .  Qog  (troo^et    jjet  groeit  in 
^^-«/-Karolina  en  Virginie,  hebbende  de  Steng  onge- 
vvvtry.  vaar  een  Elle  hoog  ,  en  Bloemen ,  wier  Kelk 

uit  verfcheide  ryën  van  Schubben  beftaat,  met 
een  Krans  van  breede  Straal  blom  met  jes ,  lang 

uitfteekende  ,  en  aan  't  end  driepuntig ,  doch 
weinig  in  getal  :  zo  dat  de  Bloem  meer  naar 

die  van  de  Coreopfis  gelykt,  dan  naarde  Zon* 
nebloemen*  De  middelblommetjes  zyn  paarfch, 

de  randblommetjes  geel  van  Kleur  en  welrie- 
kende. 

v.  (5)    Zonnekroon  met  gepaarde  ,  gefteelde9 

So^ag^Z  Lancetvormige ,  /pits  Zaagtandige  Bladen. 
dei 
Driepuntig.     ($}  Zonnekroon  met  drievoudige  Bladen* 

Vt. 

Trifoüa*      ̂   2onr.ekroon  met  gepaarde  ongedeelde  Wig- 
D?ie',iadig,  yormige  Bladen* 
vu.  Van 

Trilcba* 

turn,  qj  Silphittm   Fol.   oppofitis  psdolatis   Lanceolatts  9  acute 

Scwahhi'g.    ferratis.  $,  Silph.  Fol.  oppofitis.    GRQN.  Virg.  II.  p.  134» 
(6)  Silpbium  Fol.  temis.    R.    Lugdh.    uu  N.  1.  GRON. 

Virg„  XI.  p*    133'  Chryfanthemuta   Virg.  FoU  asperis  ternis 

f.  quaternis  ad  FoU  alas.  Moris.    Hift.  1U.  S.   <5.  T.  3* 

f.  68. 

f7)  Silphium  Fol.  opp.  fesfil.  Cuneiforraibus ,  trilobis.  Am. 
Acai.  IV.  p.  507.  Buehthalmurn  hirfututn  SecBsowN  Jam. 

321.  Corona  Solis  mautima  hutnilis  &c  Plujvï.  Ic  107»  f» 

z.  Chryfanthemum  paluftre  repens  minus ,  odoratum  &c. 
Sloan.  J*m,  u*.  Hiji.  I.  T.  15$,  f.  J.  Pluk»  PèyU  T» 

450»  f.  4, 



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

indien ,  de  twee  anderen  in  Virginie,  De  eer-  ̂ RgfM 
fee  heeft  Bladen  ais  de  Goudroede  en  in  deBoonH 

omtrek  maar  zeven  of  agt  Straalblommetjes  ;  STÜ«. 

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

of  in  't  kruis  geplaatst  (*)  ;   de  derde   heefc 
Vleezige  driekwabbige  Bladen  en  eenzaame  O- 
xelbloeman*   In  allen  zyn  dezelven  geel,  en  ia 
de  laatfre ,  die  klein  is  en  op  Moerasfige  plaat» 
fen  voorkomt,  welriekende. 

Polymnia.    Paarlkring. 

De  naam  van  eene  der  Zanggodinnen  is  door 

LlNNiBüs,  zeer  grappige  aan  dit  Geflagt 

gegeven,  't  welk  ik  wegens  de  ronde  Zaadjes, 
die  aan  den  omtrek  als  in  een  Kring  geplaatst 

zyn ,  zo  dat  zy  als  een  Kettingje  van  Koraalen 
of  Paarlen  vertoonen,  Paarlkring  noem  (f). 

De  opgegevene  Kenmerken  zyn ;  een  Kaffige 
Stoel,  geen  Zaadkuifje;  de  buitenfte  Kelk  vier- 
of  vyf  bladig ,  de  binnenfte  van  tien  holle  Blaad- 

jes 

{*)  Van  dit  SUphium  heeft  de  Heer  Doktor  Berkhey  de 

Vrugtmnakende  deelen  der  Bloemen  zeer  uitvoerig,  in  de 

dertien  eerftc  Figuuren  op  de  Vierde  Haat  van  zyne  meer- 

maals aangehaalde  uitmuntende  Disfercatie  $  de  StruïïurS 

Flort  Comfofttorum  ,  voergefteld :  waar  uit  men  tevens  da 

onderscheidende  Kenmerken  van  deezsn  Rang  kan  zien, 

(t)  Vaillant  hadt  één  of  meer  Soorten  van  hetzelve, 

om  de  zelfde  reden,  Munilifera  of  Per leso Uier  getyteld» 
£  4 
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74        Samekteelige  Kruide». 

IV.    jes  gemaakt.    Het  bevat   de   vier  volgende 

Afm.L'  Kruiden. 

stok*         (O  Paarlkring  met  overhoekfe  gefchaard  Piek" 
i.  vormige  Bladen* 

Polymttia 

rt-an^'  In  de  Bosfchen  van  Kanadaa  by  de  Wilden  , 
daaf^h.  op  een  laagen  vetten  Grond ,  groeit  deeze  y 

die  de  Steng  vyf  of  zes  Voeten  hoog,  doch 
maar  een  Ganzen  -  Schaft  dik  heeft ,  met  de 

Takken  overhoeks,  en  Haairig,  zo  wel  als  de 

Rib  der  Bladen  ,  welke  naar  den  Ganzen- 
Diitel  gelyken  ,  zynde  aangenaam  van  Reuk. 

Aan  't  end  der  Takjes  draagt  het  Bloemen  , 
byna  als  die  van  't  Kruid  dat  men  Bidens 
noemt. 

it.         {%)  Paarlkring  met  gepaarde  Bladen,  die  gh, 

V™n£Ïla'  fihaard  Piehvormig  %yn. 
Siifch» 

In  Virginie  groeit  deeze,  die  Cbryfanth,met 
Bladen  van  den  Orientaalfchen  Plaanboom,  ia 

genoemd  geweest  door  Mor  isqn.  Zyne  door 

den  Ridder  aangehaalde  Afbeelding  verfchilt  vry 
veel 

(l)  Polymnia  Fol.  altern.  Haftato - fmuatis.  Syji.  Nat.XlU 
Gen.  917*  Veg*  XIII.  p.  658.  Polymnia.  Am.  Acai.  lil.  p. 

$5.  T.  I.  f.  5. 
(z)  Po!tmnia  Fol.  oppof.  Haftato  -  fmuatis.  FABR.  Kelmjl. 

p.  145.  Oilcofpermum  Fol.  oppofitis  palmatis.  H,  Cliff.  424. 

Hé  Ups.  274.  Gron.  Virg-  *3  3-  Chryfanth.  angiilofis  Plata- 

tii  foliis  Virginianum.  Pjlum  Alm.  99.  T.  83.  f.  3.  MORi^. 

IJl.  S.  6.  T.  7.  f.  SJ«  Corona  Solis  Arborea  Folio  latislimo 

Jlatafli.  Boerh.  Lugdb,  l.  p.  103. 
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veel  van  die  van  Plukenet,  daar  de  Bla-     IV*. 

den  meer  naar  die  van  den  Westindifchen  Pla- Ar£J{^ 
tanus  gelyken.  Deeze  verbeelde  zig,  of  het  de  Hoofd* 

Vierzydige  Mexikaanfche  Plant  van  H  e  r  n  a  n-stuk* 
dez  zyn  mogte,  dus  genaamd  omdat  de  Steng  ̂ |ftT2 
en  Takken  in  't  kruis  gevleugeld  zyn.  Den  by- 
na3m  Uvedalia ,  misfehien  van  't   Wyngaard- 
achrig  Loof  ontleend,  beeft  Pet  i  ver  ver* 
zonnen. 

't  Is  een  Plant  van  drie  Ellen  hoogte,  vol- 
gens den  eerstgemelden  ,  met  geftreepte  Sten- 

gen en  Bladen  van  een  Span  breed.  Fabri- 
c  i  u  s ,  die  ze  Goudsbloem  met  harde  Zaaden 
noemt ,  heeft  de  Bloemen  in  de  Helmftadfche 
Tuin  naauwkeurig  onderzogt ,  en  zegt  ,  dat , 
behalve  den  gemeenen  Kelk  ,  uit  hol  ie  groene 

Blaadjes  beftaande  ̂   noch  ieder  Bïommetje  ge- 

vat is  in  een  Geutswys'  Blaadje.  Misfehien  zul- 
len die  de  Kafjes  zyn.  tly  bevondt  elf  Tong» 

blommet  jes  aan  den  rand3  drietandig  en  Goud- 
kleurig ,  met  een  tweedeeligen  Styl  of  Stem- 

pel ,  zittende  op  een  rond  wit  bard  Vrugtbe- 
ginzel.  De  middel  blommet  jes  ,  in  vyf  Slippen 
verdeeld,  geel  van  Kleur,  hadden  donker  brui- 

ne Meelknopjes,  aan  't  end  geel,  boven  uit- 
fteekende,  doch  bragtengeen  goed  Zaad  voort ; 

't  welk  eigen  is  aan  deezen  Rang. 

(3)  Paarlkring  met  gepaarde  ,  Spatelachtige ,     "i- 

eemgermaate  getande  Bladen*  We-  utraym* thesa, 

(3)  Polymnia  Fol.  oppofitis   Spamlaüs  fabdentatis.  Terra-     Vierhoe- 

E  5  f^   S% ïh  DëSL*  XI»  STÜ5* 



74        Samenteelige  Kruiden. 

IV.         Wegens   de  vierhoekige  Kelken  kreeg  die 

AxxiEL'  Kruid,  dac  ook  in  Virginie voorkomt, by  Dil- 

Hoof'd    lenïus  den  naam  van  Tetragonotheca ,  welkGe- 
8tük*      f]agt  lINNj;us  vernietigd  heeft,  door  de 

j^1^^eeDi&fte  Soort,  dieZo&TwMomtófggebynaamd 
wyvery.    was,  hier  t'huis  te  brengen.  Naar  de  grootfte 

Soort  van  Doronicum  gelykc   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  drieën  gedeeld ,  en 
brengen  een  Eyrond  Zaad  voort*  Clayton 
noemt  dit  Kruid  Zonnebloem  met  groote  ftyve, 
onverdeelde    Bladen   tegen    elkander   over  en, 
groote  geele  Bloemen ,  wier  Schyf  door  de 

rypheid  zwart   wordt  ,  den  Kelk  met  vier  ge- 
zwollen Blaadjes  omringd  en  eenen  dikken  rui- 

kenden Wortel  hebbende.  De  Engelfcben  noe- 

men het,  volgens  Mitchell,  Meloen -dp* 
pel* Bloem,  in  Virginie. 

iv.         (4)  Paarlkring  met  Lancetvormige  Bladen  en 

wMa*  eene  Heejierige  Steng. 

saadig.  In  de  Bosfchen  by  Karthagena  in  de  West- 
indien,  vondt  de  fchrandere  Heer  Jacquin 
dit  Kruid,  dat  zyn  Ed.,  ter  eere  van  den  Je- 
nafchen   Geneesheer    Wedelius,  dus  be« 

noem- 
genotheca  Helianthosdes.  &?.  Plant.  1273*  Tetragon.  Doro« 
miei  maximi  folio.  DiLL.  Eltb,  378.  T.  2-83.  f.  365.GRON» 

Virg    12,3. 
(4)  Polymnia  Fol.   Lanceolatis  ,  Caule   Fruticofo»   MfliU 

sis.  Wedelia  Frtitescens.  Jacq.  Akst*  217.  T.  130* 
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noemde.  Het  was  Heefterïg,  klimmende,  met     IV, 

Houtige,  ronde,  gearmde  Ranken ;  de  Bladen ^FSDXE^L" 
fpits  Eyrond  ,   Zaagtandig  ,  wederzyds   ruuw  eïoofd- 
hebbende  :  de  Bloemen  eenzaam,  byna  ende.*TUK- 

ÜDgs,  geel  van  Kleur ,  omtrent  een  Duim  breed.  Pjl^f^n 
Diep  uitgerand  zyn  de  Blaadjes  der  Blomme* 
tjes  aan  den  omtrek  $  iets  byzonders  in  deeze 
Soort ;  zo  wel  als  een  Zaadkuifje  van  omtrent 
tien  Tandjes ,  dat  dezelve  van  de  voorgaande 
onderfcheidt ,  hoewel  zy  ook  den  Kelk  vierbla- 

dig  heeft,  Dewyl  de  middel  -  Blommetjes  zo  wei 
Zaad  voortbrengen  als  de  anderen  ,  fchynt  zy 
eer  tot  de  Overtollige  Veelwyvery  te  behooren* 

Chrysogonum.     Goudhoek.. 

Een  KafSgen  Stoel  ,  een  drietandig  éénbla» 
dig  Zaadkuifje,  een  vyfbiadigen  Kelk,  heeft  dit 
Geflagt,  welks  Zaaden  ,  ieder,  mee  een  vier- 
bladig  Kelkje  omkleed  zyn. 

De  eenigfte  Soort  (i),  ook  in  Virginïe  groei-      r. 

jende,  wordt  Pluizige  Fïrginifche   ChryfanthJZ*ry£*V 
met  een  geele  Schyf  ,  door  vyf  Bloemblaadjesg*»^«ö»« 

verfierd,  van  Pluk  en  e  t  geheten.  Het  heeft  nifch?1" 
zagte  ,  van  onderen  gryze  ,  lang   gedeelde  , 
Zaagtandige  Bladen  ,  die  Pluizig  ruig  zyn  ,  zo 
wel  als  de  Steng,  Het  heeft  de  Schyf  omringd met 

fi)  Chryfogonum  Petioüs  Folio  Icngioribus.  Syjï.  Nat» 

X!ï.  Gen.  p8g.  Veg.  Xill.  p.  058,  H*  Cliff.  424.  GRON* 

Vitg.  13?.  Chryfamhemiira  Virg.  Vi'lofum  Disco  luteo  qui» 
nis  Petalis  ornato.  Pluk*  Alm.  joo,  T,  S3.  f.  4.  &  T»  242, 
f.  J. 

II.  DEEL,  XI,  SïüR» 
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IV.     met  vyf  Tongblommetjes  ,  die  vry  breed  zyn 

xxf.L'eD  r0DC*  &ePUDt>  waar  °P  een  Eyrond  langwer* 
Hoofd-  pig  platachtig  Zaad  volgt  5  met  een  Kroontje 
stuk.  ajs  gezegd  is.  De  Schyfbiommetjes  misdraagen, 
fykfPett  gelyk  tot  deezen  Rang  behoort. 
Wyvery* 

M  e  l  a  m  p  o  d  i  u  m.    GeiteDpoot. 

Dit  Geflagt ,  welks  Zaadjes  een  gefpleeten 
Kuifje  hebben  »  dat  in  zekere  plaatzing  een 
Geitenpoot  Vertoont  ,  heeft  een  vyfbladigen 
Kelk  en  een  Kaffigcn  Kegelachtigen  Stoel.  Het 

t>egrypt  deeze  twee  Westindifche  Kruiden. 

l.         (ï)  Geitenpoot  met  een  opgeregte  Steng  en  by- 

[  Mdampo^  m  Liniaal  wederzijds  éêntandige  Bladen. 
Ameri.  Te  Vera  Cruz  groeit  deeze  ,  een  Kruid  dat 

kaanfch.  ̂   Steng  in  Leden  verdeeld  en  liaairig  heeft  > 
de  Bladen  van  boven  niet  witte  Stippen  be- 
fprengd,  van  onderen  Wollig  grys.  Uit  ieder 

Oxel  komt  een  enkele  Tak  voort ,  en  aan  't 
end  der  Steng  een  Draadachtige  Bïoemfteel  , 
met  eene  geheel  geele  Bloem ,  waar  op  Zaad 

volgt ,  met  een  Kroontje ,  als  gezegd  is. 

(2)  Geitenpoot   met  een  leggende  Steng  en 
Auflrak.  Eironde  Zaagt andige  Bladen* 

zuid- '  ■  De 

11 

ftr, hnég 

(1)  Mdampcdtum  Caule  ere&o  &c.  Syft.  Nat,  XII.  Gen. 

589  Veg  XIII.  p  658.  Melampodium.  IL  Clif.  +z j.  Caltha 

Amer.  Fol.  laciniatis,  Fiere  Juteo.  Hoüst.  AU 

{r}  MeUmvodlum  Cau'.e  decumbente  ,  Fol.  ovatis  ferratis. 

Me'.smp  Serru  qunque  oblongis  hispidis,  Caiyce  peraaphyl- 
lO  &C.  LOEÏL,  lU  268,  34*« 
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De  voorgaande  hadt  Linn^üs  naar  een      ÏV\ 

drooge  Plant*  door  Miller  zyn  Ei  toege- Af£*?^ 
zonden  ,  befcbreeven ,  doch  deeze  hadc  hy  niet  Hoofd* 

gezien.  De  vlyrige  Loef  Li  mg  heeft  dezelve 8TU** 
in  Curnana  ,  op  den  Oosthoek  van  Zuid    Ame- 

rika ,  waargenomen.    Het  is  maar  een  Kruidje 
met  Stengetjes  van  een  Spar» ,  naar  alle  zyden 

verfpreid,  aau  't  end  vyfbladige  Kelken  hebben- 
de, met  rand  -  Blommet  jes  die  zeer  fmal  zyn, 

geel  van  Kleur,  zo  wel  als  de  geheele  Bloem. 
Het  Zaad  derzelven  is  langwerpig,  gefleufd  en 
bezet  met  Haakige  Haairtjcs  ,  van  vyf  tot  agt 
in  getal.  Mannelyke  Blommetjes,  op  de  Schyf , 

komen  'er  ook  maar  weinigen  voor* 

CalENDuLA.     Goudsbloem. 

Een  naakte  Stoel  onderfcheidt  dit  Geflagt , 

dat  in  't  geheel  geen  Zaadkuifje  of  Pluis  heeft* 
en  een  gelyken  veelbladigen  Kelk ,  op  de  Schyf 
Vliezige  Zaaden»  Het  bevat  de  agt  volgende 
Soorten. 

(i)  Goudsbloem  met  Schuitachtige  gedoomde       u 
omgekromde  Zaaden ;  de  huitsnften  regt  uit'  ̂ wnfiu 
gejtrekU  wilde/ 

(2)  Gouds- 
(1)  Cakndula  Sent.  Cymbiformibus  muricatis  &c.  Syft*. 

Nat.  XIï.  Gen.  $90.  Veg.  Xill.  p.  658.  FU  Suec.  711,777* 

Caltha  Arvenfïs.  C4  B.  A'«.  275.  Caltha  minima.  J.  S»  tUfij 
XII.  p.  xoj.  Calend.  Atvenfis.  Tab.  Iet  3$$* 

lh  DïBL,  XI,  STUK* 
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IV.  (a)  Goudsbloem  met  Schuitachtige  gedoomde 

xxl"  Zaaden%  die  allen  krom  z$m 
Hoofd* 8TüKé  Dit  zeer  bekende  Kruid ,  dat  men  in  \  Franfch 

il  Souci ,  in  'c  Engelfch  Marygold  ,  in  't  Hoog* 
ojscuuiïifjïï^if  Ringelblumen  noemt  ,  komt  met  een 
Tammc.inenjgte  vaD  Vtrfcheidenheden  en  verandeiiügen 

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  ,  met  menigvuldige  en  met 
kinderende  Bloemen.  Bovendien  is  in  de  Gouds- 

bloemen opmerkelyk  ,  dat  zy  's  morgens  laat 
open  gaan  ,  en  's  namiddags  vroeg  weder  flui- 
ten.  De  raare  verfieren  de  Bloemcuinen,  maar 
de  gemeene,  inzoDderheid  die  SafFraangeel  zyn  , 
vindt  men  dikwils  by  de  Boeren  Woorringen , 

ten  platten  Lande ,  alwaar  men  de  Bloemen  ge- 
bruikt om  een  hooger  Kleur  te  geeven  aan  de 

Boter.  Zy  hebben  een  niet  zeer  aangeraa men 
Reuk,  de  Smaak  is  zoetachtig  en  vervolgens 

bitterig  met  eenige  fcherpheid*  Zy  zyn  Zweet- 
dryvende  ,  Openende  en  Hartflerkende.  Men 
gebruiktze,  op  fommige  plaatfcn,  voor  Saffraan. 

In- 

(z)  Calendula  Sem.  Cymbif.  muricatis  incurvatis  omni- 
bus. Galend.  Som,  Radii  Cymbiformibus  echinatis  ,  Disci  bi« 

cornibus.  Mat.  Med.  407.  Gort.  Belg.  250.  Kram.  Aujlr* 

261.  GOUAN  Monsp,  4$a.  H.  Cltff.  425.  R.  Lugdh.  177. 

Cakha  vulgaris.  C.  B.  Pin.  *75*  fi.  polyanthos  major.  ye 

ïloribus  teflexis.  ê,  Prolifera  majoribus  Floribw.  G.  B.  At* 

*75.  C'alcndttla,  Dqd,  Pwpt.  *H« 



SyngENesia.         ?9 

Inzonderheid   worde  de  Azyn  ,  die  op  deeze     IV, 

Bloemen  geftaan  heeft  ,  voor  een  uitmuntend     ̂ iu1* 
Middel  tot  uitdry  vïng  der  kwaadaartige  Stoffen ,  8oqfd«« 

in  aiïeriey  Uitflag ,   Blutskoortfen  en  zelfs  in ÏTUK* 

Peftilentiaale  Ziekten ,  gehouden.  Om  de  Ston-™*^ 
den  te  verwekken  is  het  Sap  des  Kruids  kragtig 

aangepreezen.    Een  Pap  daar  van  door  Kneu- 
zing ,   met  Wyn  en  een  weinig  Zoüts  bereid, 

vermurwt  dikwils  harde  Gezwellen.  De  Bloe- 

men en  zelfs  de  Bladen ,  neemen  door  aanwry- 
ving,zegt  men,  de  Wratten  weg  en  de  Lykdoo- 
rens  der  Voeten. 
Of>  nu,  de  tamme  Goudsbloemen,  die  men 

in  de  Tuinen  en  op  Velden  teelt  ,  in  Soort 
verfchillende  zyn  van  de  Wilde ,  welke  in  de 

Zuidelyke  deelen  van  Europa  ,  op  de  Akkers, 
van  zelf  voortkomen  ,  fchynt  nog  niet  uitge- 

maakt te  zyn.  De  Wilde  verfchillen  eenigszins 
in  Blad ,  zo  de  Ridder  aanmerkt ,  en  hebben  de 
Bloemen  kleiner  ;  maar  het  voornaamfle  onder - 

fcheid  zou  in  het  Zaad  beftaan ,  als  in  de  be- 
paaling  wordt  gezegd.  Myns  oordeels,  echter 9 
flrydt  daar  tegen ,  dat  de  Tamme  Goudsbloem 
de  Zaadjes  op  de  Schyf  tweehoornig  heeft :  darjd 
immers  ,  zyn  ze  niet  allen  krom.  Ook  wordt  9 
door  de  Autheuren ,  de  eene  met  de  andere  ver- 

ward. Toüunefort  merkt  aan  ,  dat  die 

kromme  Zaaden  van  den  omtrek  eigentlyk  Kas« 
jesof  Doosjes  zyn,  welke  ieder  een  langwerpig 
Zaad  bevatten;  des  hy  van  dit  Geflagt,  om  die 

reden ,  zelfs  een  byzondere  Afdeding  maak* 
te, 

ÏU  DHUf  XI.  STUS4 
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IV.    te(*).  De  Heer  Berkhey  heeft  zulks  niet 

AFxx?l'  aangetekend,  wanneer  hy  de  Zaaden  der  tamme 
Hoofd-  Goudsbloemen  afbeeidde  en  befchreef  (f). 
tuk# 

Ui*.        (3)    Goudsbloem  met  Kruikachtige  ,  flomp 

4&da!*  Eyronde  ,    gladde   Zaaden,    de  Kelkeh 
joodfche.  êenigszins  gedooriid. 

Naar  de  voorgaande,  gelyktdeeze,  uit  Pale» 
ftina  afkomfligj  zeer  ,  doch  verfchilt,  zo  we- 

gens den  gedoornden  Kelk ,  als  dat  de  Zaaden 
dikker  en  geenszins  gedoomd  zyn  ,  zelfs  niet 
die  van  den  Omtrek  (|).  De  geheele  Plant  is 
zonder  eenige  ruigte  §  maar  de  Bladen  zyn  ruuw 
van  Rand. 

Het 

(*)  De  Herbis  Flore  radiato  ,  Seminïbus  in  Capfula  ie* 
conditis.  Seft.  IV.  In/ï.  Botan.  p,  498. 

(f)  In  zyn  Ed.  meergemelde  Disfertatle  ,  pag.  89.  Tab. 
V.  Fig  4+  —  47  Het  onderfcheid  der  Za?den  van  de 

rand  •  Blommetjes  die  vrugtbaar  zyn  ,  van  de  misdragen 
Zaaden  der  Schyfblommetjes ,  is  aldaar  asngéweezén :  nmr 

mên  moet ,  ot>  Fig.  47.  in  plaats  van  in  Radio  leezen  ik 
Disco.  HALLERfchynt  zig  te  verwonderen,  dat  gedagte  Heer 

de  tweede  ry  van  kromme  Zaadhokjes  in  R&dio  plaatst  ; 

doch,  alzo  de  enke'de  Goudsbloemen  meer  dan  e'éne  ry 
van  rand  Blommetjes  of  Tongblom metjes  hebben ,  behoeft 

men  derzelvet  oirfprong  niet  in  de  Trechterblommetjes  van 

de  Schyf ,  gelyk  hy  doet  ,  te  zoeken.  Zie  Helv.  mchoat* 

I.  p.  39. 

(3)  Calendala  Sem.  Urceolatis  obovatis  Iaevibus,  Calycibus 

fubmuricatis    Sp.    P/ant,  p.  1304. 

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

hokjes  der  Straalblomraetjes  op  de  rog  met  Doorntjes  bezet; 

gelyk  uit  <ïe  Af  beeldingen  van  Tournefost,  by  Letter  L> 

Ks  maar  duidelyker  uit  die  van  dea  Heer  BERKHEY,  voor* 

gemeld,  Fig,  44*  4$  »  blykt, 



ftet  zelfde  heeft  plaats  in  de  Plant,  voor  de      j^ 
Winkel  -  Goudsbloem  door  den  Heer  Thun^Afdeel* 

^ërg  in  Japan  verzameld , welker  Bladen Lan- g0o^ 
cetvormig  fpits  en  zeer  duidelyk  getand  zyn ;  stuk* 
de  Bloemen  klein :  zo  dat  dezelve  meer  naar  de 

Wilde  gelyktj  of  naar  deeze  «•  want  het  Zaad 
kan  ik  niet  onderzoeken* 

(4)  Goudsbloem  met  Lancetvormige  Tands-  „ *ƒ•  , 

fyy's  uit  gehoekt  e  Bladen  ;  de  Steng  gebla-  PUvmiis. 

derd,  de  Bloemfleelen  Draadachtig.  Kaaptch* 

Ks)  Goudsbloem  met  Lancetvormige  getande      v* 

Bladen ,  de  Steng  Bladerig  $  de  Bloemjlee-  Bafterde!" len  van  boven  dikker* 

(Ö)  Goudsbloem  met  Lancetvormige   Tands-     vr. 

wys'  uitgehoekte  Bladen ,  de  Steng  bynaNu^tS^ 
naakt  hebbende*  ftengigg» 

Dee- f4)  Calendula  Fol.  Lsncèoïatis  Sinuato  •  cïenticulati*  &c, 
Gouan  Monsp.  462*  Calend.  fól.  dentatis,  R.  Lugdh.  177. 

»•  2.  Mlix.  £>/#.  T.  75.  f.  2.  tf.  C^T.  425.  Calend.  hu- 
jnulis  Afrlcana  &c.  Herm.  Lugdb»  104.  T.  10*.  Breïn  M 

26.  T.  14.  f.  1.  Calendula  fcabra.  BEBG.  Cap.   310. 
(5)  Calendula  Fol.  Lanceol.  dent.  Caule  folJofo  Sec.  GOUAJft 

JMóns'p.  46j.  R»  Lugdh,  177*  N.  3.  MiLL.  Z)i#,  T,  75.  f. 
ï»  Cakha  Afticsca  Flore  iirms  albo  ̂   foris  vïolaceo,  Breym 

ƒ*♦  26.   T.   14.  f.  2.    Cardfperraum  Afric.  pubcsceris  &c* 

PblU   Tranfaïï.  1724.  p.  29.  f.  *♦ 
(6)  Calendula  Fol.  Lanceol.  finuaro  -  derttatis  &c.  Galend* 

Afr.  Herm.  yj/r.  5.  Bellis  Florurn  Ped  pene aphyüis fol.  fncifis. 

Comm.  Hort,  II.  p  66*  T.  3  J.  Cakha  Atricana  &c.  B0ERB5 

£«£<&    I,  p.  m.  Mant,  479.  Bfsg.  C«p«  3  ia» 
F 

II.  CSU,  XU  STOK. 
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IV.         Deeze  bepaalingen  onderfcheïden  de  drie  Afff<» 

lüS?*"  ̂ aan^che  ̂ aDtJ*es  9  behoorende  tot  het  Geftage Hoofd»   van   Dimorphotheca ,    door    den  meergemeldeo 
§tuk.      Vaillant  gefmeed  ,  om  Planten  aan  te  dui* 

hkfrZi  den>  wier  Zaaden  of  Ovat-ia  9  gelykhy  ze  hier 
fywry.    te   regt  kon  noemen,  van  verfchillende  figuur 

zyn.    Maar  heeft  o^k  dit  ze]fde  niet  in  die  der 

Caltha9  welken  hy  tot  een  ander  Geflagt.  t'huis 
brengt  3  plaatst  ?  Hoe  't  zy  ,  de  Zaaden  van  de 
Schyf  zyn  hier  in  een  Hartvormig  Vlies  begree- 
penj  terwyl  die  der  Vroowelyke  of  Tongblom- 
nietjes»  aan  den  Rand ,  geheel  ongeviiesd  zyn  en 
drieknntig  >  gelykende  naar  een  vierde  partje  van 
een  Appel  of  Peer.   De  Kleur  der  Bloemen  9 
meer  naar   die  der    Ganzebloemen   of  groote 
Madelieven   gelykende  ,  is  in  allen  van  binnen 
wit ,  van  buiten  paarfcbachtïg  af  uic  den  ros* 
fen.  Zy  maaken  flegts kleine  Plantjes,  beteerde 
één-  3  het  andere  tweejaarïg.  Het  laatrte  heeft 

byna  de  voorkoming  van  het  Havikskruid ,  met 
naakte  Stengetjes.  Het  eerde  groeit  op  drooge 
Heuvelen  aan  de  Kaap  j  des  het  mooglyk  Plu* 
fialis  gebynaamd  is ,  als  Regen  noodig  hebben- 
de,  om  te  groeijen,  of  dat  het  Zaad  door  een 
weinig  Vogtigheidligt  voortteelt ,  gelyk  men  hier 
te  Lande  dar  aan  bevindt. 

vu.         (7)  Goudsbloem  met  Liniaale  byna  effenrafa 
Cramini^  dige  Bladen  en  eene  byna  naakte  Steng* 
folia. Grasbla-  Dee- 

(7)  Cühndula  Tol.  lineajibus  fubintegerrimis,   Caule  fiiÖ- 
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beeze  Soort,  ook  van  de  Kaap  afkomftig,     IV* 

ïcbynt  veele  verandering  onderhevig  te  zyn.  lm-  A^fL" 
mers,  behalve  dat  zy  met  getande  en  ongetan-  Hoofd» 

de  Blaadjes  voorkomt ,  worden  dezelven  doorSTU]a:* 

den  eenen  by  die  van  Gras,  door  den  aüde-^^^' ren  by  die  van  Zeegras ,  van  Crocus  en  van 

Rosmaryn  vergeleeken,   't  Is  bekend  hoe  zeer 
dre  Bladen  ,  allen  wel  Liniaal  of  fmal  en  van 

egaale  breedte  zynde  ,  in  langte  verfchillen* 
Volgens    de    aanhaaling   van   Hèrmannus 

zouden  de  Bladen  Grasachtig  ,  weinig  of  zeld- 
zaam getand  en  Goudkleurig  zyn.  De  Afrikaan- 

fche  Madelieven  van  CommelYN  hebben  dê 

Bloemfteelen  Bladerig  ,  de  Bladen  fmal  en  ef- 
fenrandig  ,  aan  den   Wortel  een  Vinger  lang , 

verbreedende  naar   5t  end  aanmerkelyk.    Dus 
maakt   dit   Plantje  geheeïe  Bosjes  van  Loof 3 

gelyk  het  Zeegras  ,  uit  welken  Steelen  voort- 
komen van  een  Voet  en  langer  ,  die  weinig 

gebladerd    zyn ,  ieder   op  't  end  een  enkefë 
Bloem  draagende,  als  van  de  Bellis  of  Aflers* 

tnet  de  rand- Blommet jes  van  buiten  paarfchach- 

tig 

iiudo.  Bekg.  Cap.  310,  Galend»  FoL  Linear.  dentic.  et  m* 

tegerrimis.  R.  Lugib.  177  N»  4«  Mjll.  Diü.  T»  76.  Cah 

Africana  FoL  Gramïneis  rarius  dentaeis  Aureis.  Herm.  Afr9 

$.  Caltha  Afric  Fol.  Croci  anguftU  &c»  Boerh.  Lugdb.l.f. 
ïi3«  Calend.  Afr»  furre&a  Rorismarini  folio.  Pluk.  Mant» 

3  5*  T.  37<ï.  f.  7»  Dimorphotbeca  Statices  folio.  VAiLl-t 

Mem.  1720.  p.  360.  Bellis  Africana,  Flor»  pediculis  foiiofis^ 

Fol.  anguftis  et  integris»  Cqmm.  Hort,  \\,  p.  «7.  T,  34» 
F  s 
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84         Samewteelige  Kruïdék; 

IV.     tig,  van  binnen  wit  ,  zo  Boerhaave,  op 

AFxxlL'  z^ne   Afrikaanfche  Goudsbloem  ,  met  fmallc 
Hoofd-  Crocus- Bladen  5  aantekent. 
«tuk,  Qat   net  gedagte  verfchilt   uit  de  groeijing 

$f^**  deezer  Plant,  't  zy  in  de  Tuinen  hier  gezaaid, 
wyvery.    0f  aan  de  Kaap  in  't  wilde  ,  oirfpronglyk  zy, 

is  niet  onwaarfchynlyk ,  gelyk  B  e  r  g  i  u  s,  die 
de  gekweekte  befebryf t ,  aanmerkt ;  (lellende  , 
dat  de  regtopftaande,  met  Rosmaryn- Bladen, 
van  Plukeneï,  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   Phntje  fchync  te 

zyn  9  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  ,   op  PlAaj    LXX.  afgebeeld  ,  hoe 
zeer  ook  in  veele  opzigten  met  de  befchryving 
van  Be rgiüs   ftrookende,  een   verschillend 
Kruid  te  zyn,  dat  ik  Rosmarynblidignoem. 

Rosmari-      'E  Gewas  is  ,  volgens  het  Exemplaar,  meer 
nifiiia.      jan  een  Voet  lang  ,  't   welk  ik  van  de  Kaap 
bSy  bekomen  heb,  een  Houtig~Heefïertje,  metdun- 
jfe.^X'  fie>  roDde>  wvd  spreidende  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 

A  'weinig  verfmallen  ,  voor  't  overige  Liniaal,  aan 
't  end  gefpitst,  van  onderen  rond,  van  boven 

plat 
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plat  of  Geuwcltig,  ongehaaird,  op  de  kanten     IV» 

geel.  Niets  ,  düt  naar  Tandigheid  of  verdeeiing  ̂ ™xi!'* 
gelykt ,  is  aan  dezeiven  te  befpeuren.  De  Bloem-  Hoofd* 

iteelen  ,  omtrent  half  gebladerd,  boven  naakt, STUK 

zyn  een.bloemig  en  ruuw  door  Wrattige  punt-^^f 
jes  ,  zo  wel  als  de  Kelken ,  die  maar  uit  ééne 
ry  van  Blaadjes ,  omtrent  tien  in  getal ,  bier  by 
d  vertoond,  beilaan.  Biykbaar  is  de  Bloem  ge* 
itraald,  hebbende  Tongblommetjes  als/,  mee 
doorloopende  Streepjes  ,  aan  de  ooderzyde  ros , 

van  binnen  geel,  aan  'c  end  wel  (lomp,  maar 
driepuntig.  Uit  den  voet  derzelven ,  die  Pypach* 
tig  is  ,  komt  een  Styl  voort  ,  met  twee  zeer 
lange  ,  Roironde  ,  bruine  Stempels  en  eenige 
onvolkomen  Meeldraadjes.  De  Schyf-  Bloeme- 

tjes ey  in  vyven  als  gewoonlyk  verdeeld,  heb» 
ben  vyf  Meeldraadjes,  met  fpitfe  Knodsachtig 
uitloopende  Meelknopjes  en  een  (lompen  Styl, 
zonder  Stempels  ,  zittende  op  een  onvolmaakt 

Vrugtbeginzel 

(8)  Goudsbloem  met  Jlomp  Eyronde ,  eeniger»     vnr. 

maate  getande  Bladen  en  eene   leggende  Fruuct/ït* 
Heejlerige  Steng.  Heeftêrigê, 

In 

(g)  Calendala  ToU  obovnïs  firdentattB,  Caule  Frut'cofo 
decumbente,  Mill.  Ic.  j?9  t.  283.  BERG.  Capt  314.  Ca- 

lendula  Fol.  obverfe  ovatis  denticulaus ,  Cau!e  perênn>',  Rt 
Lugdb  5  31-  Cal.  Afr.  Eellidis  foiio  fuccule'nto  friuescens. 
Fabric.  Helm/l,  149. 

F3 

n»  d*eu  
xi.  stuk. 
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IV,         In  deeze  Soort  fchynt  wederom  een  aanmem 

-Fxxf Lfc  ̂elY^  verfchil  te  zyn :  wanc  volgens  den  Heer 
Hoofd»  BERGiusisde  Steng  van  twee  Voeten  of  meet 

stuk.      ]angte 9 Takkig  uitgefpreid ; daar Fabricius, 

*k?Peact&™  hY  ̂ ahaalt,  uit  den  Helmftadfchen  Tuin 
wyvery.    deeze  Kaapfe  Plant  aldus  befchryft.  „  Zyklimü 

#  tot  eens  Menfchen  hoogte,  Takkig,  als  de 
„  Winde.   De  Bloernfteel  en  Kelk  zyn  ruuw 

„  en  ruig  ,  de  Kelk  in  dertien  fmalle  lange  fty- 
,5  ve  3  gefpitfte  ,  byna  gelyke  Slippen  gefnee- 
„  den.  De  Straalblommetjes ,  van  buiten  glan« 
„  zig  ,  uit  den  paarfchen  Violet ,  van  binnen 
3,  fchoon  wit  ,  aan  de  punt  egaal  drietandigj 
„  aan  den  voet  fmal  en  ruig ,  bleek  uit  den  Vio- 
n  letten  paarfch.  De  Schyfblomrnetjes  paarfch- 
a,  Violet ,  Pypachtig  vyfdeelig.  Vyf  witte  Meel- 
„  draadjes,  met  vyf  lange  Oranjekleurige  Meel- 
3,  knopjes  >  zydelïngs  famengegroeid.  Een  wit- 

3,  Violette  Styl  3  aan  'c end  knobbelig.  De  Vrugt- 
„  beginzeïs  ,  daar  de  middel  •  Biommetjcs  op 
„  zitten  9  zyn  wederzyds  gevleugeld,  van  on- 
„  deren  fmal,  vanboven  breed:  doch  die  der 

„  Tongblommetjes  hoekig  en  een  weinig  krom." 
Behalve  de  gemelden  maakt  de  Heer  N.  L» 

Burmaknüs,    onder    de   Kaapfchen ,  nog 
van  eene  Mmftreufe  gewag ,  die  langwerpige 

Tandswys'  uitgehoekte  Bladen ,  een  byna  naak- 
te getuilde  Steng  en  knikkende  Bloemen  heeft» 

Arctotis.     Ruigaart. 

Pit  Geflagt ,  dat  byna  geheel  aan  de  Kaap 

fee- 
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bepaald  is ,  heeft  een  Pluizigen  of  Kaffigen  Stoel :     IV, 

het  Zaadkuifje  is  een  vyfbladig  Kroontje:  de^F£™^ 
Kelk  beftaat  uit  Schubben  9  die  aan  de  tippen  Hoofd- 

yappig  zyn.   Vier  Soorten  met  een  Pluizigen  ,"tuk. 
zes  met  een  Kaffigen  Stoel,  komen  in  \  «rtvejjjjg^j 
voor,  als  volgt. 

A.  Met  den  Stoel  Pluizig. 

(i)  Ruigaart  met  de  Straalhlommetjes   en-      ï- 
yrugtbaar  ,  de  Bladm  gefchaatd  en  eeni»  Cakndum 

germaate  Wollig.  WGo«d. bioetnig. 

Onder  dceze  bepaal  ing  zyn  thans  door  de  Heer 

LiNisi&üs  de  volgende  Soorten ,  als  Verfchei- 
denheden  ,  begreepen,  naamelyk 

A.  Met  de  Straalbl.  onvrugt.  twaalf  in  getal  en      A. 
drie  byna  onverdeelde, 

B.  Met  de  Straalb.  onvrugtb.  driedeelig,  hetmid-       b. 

delftuk  omgeboogen.  Hypoehm» 
Zwaar» 

C.  Met  de  Straalbl,  onvrugtb.  vierdeelig.  moedig.  ' 
D.       C..; 

(l)  ArüotU  Flosc.  P^adinnt   Sterilibus,  Fol  runcinatis  fub-      £oevif» 
tomentofis.    Sy/t.    Nat.    XII.   Gen,    991*  Vtg*  XIII.  p.   659» 

Ar&otis  Fol.  r.vatis  dematis  Petiolis  longisfimis  &c.  Ü  Cï^fl 

412.   R.    Lugdb.    178.    Anemone  affinis  -dSthiopica ,  übroi! 
Radice  &c.  Hfrm.  Lugdb.  4j.   F.  42* 

A.  — —  Flosc.  Rad.  fteril.  12  fubinregris  1% 
II*    — -   Flosc.  Rad    iïeiil  media  inflexa. 

C.     Flosc.  Rad.  fteril.  quadripamtis.  BERG  Cap.  320, 

AnemonofpeirRos    Afric.  Jacobsas   maridmae   foliis ,  Fl.  Sul- 

phureo.  COMJVf.   Rar.    3ó»   T,    3$.   BKEÏN.    &.   *?♦  T.  1*. 

F  4  aio 
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£8  SAMENTEELIGE  KRUIDE^ 

IV.        D.  Met  de  Straalbl.  onvrugtb.  driedeelig;  ne£ 
Afdiel.  buitenfte  driefneedig. AAI* 

wjk?'       E'  Met  de  $traalbl-  onvrugtb.  vyfdeelig. 
c*ruscanst  Deeze  nieuwe  onderfcheiding  heeft  de  Rid* 

schitie-  <jer  gemaakt ,  befchryvende  het  Droevige,  als 
*  n  'E#  de  Stengen  uitgebreid  en  rujg  hebbende ;  deBla* 
JXjJ**  ̂ en  ge^cnaa^>  dikachtig,  broofch  met  ongere* 

gelde  doornige  Tandjes ,  ruigachtig ,  van  onde- 
ren Wollig  wit;  de  Bloem  (kelen  lang  5  geflrekt 

en  Vlokkig  ;  de  Kelken  voor  het  bloeijen  knik- 
kende, met  de  Schubben  aan  de  tip  ruighaafaig ; 

de  Schyfblommetjes  geel  met  zwarte  toppen : 
de  Stampers  geel  geknodst:  de  rand  -  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  Kaapfe  Kruid  plaats  hebben 9  't  welk,  te. 
gen  de  eigenfchappen  van  deezen  Rang  ,  de 
rand  -  Blomrnetjes  onvrugtbaar  en  byna  zonder 
Teeldeelen  ,  de  Schyf- Blomrnetjes  tweeflagtig 
en  vrugtbaar  heeft. 

v.  {5)  Ruigaart  met  [de  Straalbl.  vrugtbaar,  ds 

Bla- 

Plant  agi 

Ar&otïs  Fol.  pinnatifïdrs  &c.  R.  Lugdb.  17 1.  N.  4.  Jacobxa 
Staebes  facie,  Volck   Kor,   T.   p.  224. 

D.  — —  Flosc.  Rad   fterïl-  tripartitïs,   exteriore  trifïdS. 

E,  .  .—  Flosc.  Rad.  fteril.  quinquepanitis.  Am.  Aead.  IV» 

($)  Arïïotis  Flosc»  Rad,  fertilibus,  Fol.  Lanceolato-ova^ 
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Bladen  Lancetvormig  Eyrond,  geribd  en     iv\ 

omvattende,  met  kleine  Tandjes,  Afdeed 

(6)  Ruigaart  met  de  StraalbL  vru&baar,  de^?JD" *      *  STUK» 

Stengen  kruipende  en  Spinnewebbig  ,   de     VT> 

Bladen  Lierachtig  en  wederzyds  twsetandig*  ArElo*$ 

Een  van  dceze  fchynt  de  eerfte  Soort  vanC'bU- Jrftotis  by  den  Heer  A.  van  R o  y e  f*  (*)  ted,g* 
zyn  ,  die  Lancetvormig  Liniaale  onverdeelde 
getande  Bladen  hadt.  Door Hermannüs was 
dezelve ,  met  anderen ,  wegens  de  ruige  Zaad* 
hoofdjes ,  naar  die  der  Anemonen  gelykende  , 

Anemonofpermos  geheten  ;  't  welk  Boerhaa- 
v  e  heeft  nagevolgd.  Vaillan  t  maakte  daar 
van  een  Geflagt  onder  den  naam  van  ArcJotheca, 

in  't  Franfch  Ourfe ,  dat  is  Beer,  wegens  de 
ruigte  der  Zaaden.  De  Ridder  heeft  zulks  in 
Arclotis  famen getrokken  ,  en  ,  dewyl  de  naam 

van  Beeren  -  Oor  tot  andere  Kruiden  behoort  '% 
en 

tis  &c.  At&otis  FoL  Lanceol.  -  lin-Jntegris  Denticulatis.  R» 
Lugdb*  178.  N.  1.  Anemonofpermes  Afra  Folio  Fiantaginïs 

&c.  80ERH.  Lugdb.  I.  p.  100.  Ai&otheca  Flantaginis  folio. 

Vaïll.  Mem.  1720.   p.  4*7.  Fig.  39,  40. 

(6)  Arïïotis  Flosc.  Rad  feit.  Caul.  rep.  Arachnoideis  &c. 

U.  Cliff.  Anemonofpermos  Afra,  Folio  ferrato ,  rigido  »  Floie 

inms  Sulph.  extu;  puniceo.  Boerh*  LugdK  1.  p    ico» 

(*;  Gedagte  Hoogieeraar  ,  die  inzonderheid  door  syne 

bevordering  yan  de  Kruidkunde,  in  de  Leidiche  Akadesme- 
Tuin ,  heeft  uitgemunt ,  is  ,  kort  voor  dat  ik  dit  ichryf ,  in 

't  begin  van  Maait  1779  »  ïn  c|e  Ouderdom  van  vierende» 
yentig  Jaaren,  oveiieeden. 

F  5 
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IV.     en  demeefte  Planten  van  dit  Geflagt,  over  't 

AXXL '  geheel  »  Pluizig  »  W^lli^  of  Haairi8  zyn »  heb 
Hoofd    ik  het 'met  Ruigaart  verduirfcht.  Dit  is  echter 
stuk.      Zo  aanmerkelyk  niet  ,  in   eenige  Soorten  a  als 

fykfn'ï  h?t  Zaadkroontje,   dat  Vaillant  in  Plaat wyvery.    vertoont,  doch  welks  afkomst  van  een  Kelkje, 
dat    ieder   Schyfblornmetje  omvat  ,  de   Heer 

Berkhey  z«er  duidelyk  en  fraay  ,   door  9c 
Mikroskoop,  heeft  afgetekend  (*), 

vu.         (7)  Kntesart  met  de  Straalhl.  vrugtbaar,  de 

AZpe°rll  Bladen   Vindeelig    uit  gehoekt  en  Pluizig 
auuw.  met  de  Slippen  langwerpig  en  getand. 

Ongemeene  Verfcheidenheden  ontmoet  men 
in  deeze  Kaapfche  Planten ,  wat  het  Loof  aan- 

gaat 3  en  niet  minder  in  de  Kleur  der  Bloemen , 
die  doorgaans  van  binnen  fchoon  geel  of  Oran- 

je, van  buiten  ros  of  Saffraankleurig  ofpaarfch- 
achtig  zyn.  De  naast  voorgaande  Soort ,  die, 
alhier  uit  Zaad  geteeld,  zo  uitgehoekt  is^heefe 

in  't  wilde  de  Bladen  naauwlyks  breeder  dan 
van  Lavendel.  Deeze  Ruuwe  komt  met  Bladen voor  t 

(+)  zie  zyn  Ed.  meergemelde  Disfértatie,  Tab.  vr.  Fig. 

3ï  -  34 

(7')  Ar&otls  Flosc.  Rad.  ferc  Fol.  Pintiato-finuatis  Vil- 
lofis  &c  ft.  Cliff.  412.  Ups  275-  R.  Lugdb.  t78.  N.  3. 

Ar&otheca  [acobaeaj  folio  &c  VAiLL.  Mem.  1720.  p.  428. 
Anemonofpermos  Afr.  FoU  Card-  Bened.  Cqmm.  Hort.  II. 

p;  4?.  T.  22.  fi  Anem#  Afra,  Fol.  Jacobaea?  tenuirer  laci- 

niaio ,  Floie  Aurantio  pulcherrimo.  Eofrh    Lug&b*  I,  T.  p« 
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voor,  van  het  Jakobs- Kruid ,  gelyk  Boer-    IV* 

ha  ave  dezelve  afbeeldde,  of  van  Cardebe-    ̂ xl*" 

nedicl: ,  gelyk  Commelyn  dezelve  in  Plaat '-ïoofd* 

bragt.  Doch  ,  fchoon  de  Ridder  die  beiden  hier  TUK# 
betrekt ,  komt  de  laatite ,  myns  oordeels ,  zeer  ttui%7i& 
weinig  met  de  eerfte  of  met  de  bepaaliog  over- 

een. Deeze  beiden  ,  niettemin,  waren  hier  in 
de  Tuinen  geteeld,  en  dus  kan  de  eene  naauw- 
lyks  een  Verfcheidenheid  van  de  andere  zyn, 
dewyl  het  Blad  zo  zeer  verfchilt.    Mooglyk 
komt  die  ,  welke  de  Heer  N.  L.  Bu  rmacï- 
hüs  Carduifolia  ty telt ,  zynde  door  den  zelfden 

Commelyn  ook  afgebeeld  (*),  hier  wel  na- 
der* Immers  zo  veel  ik  uit  myne  Kaapfche  E- 

xemplaaren  befpeuren  kan  ,  gelykt  dezelve  meer 
naar  deeze  Soort.     Deeze  Heer  hadtze  alleen 

door  de  witheid  der  Bloemftraalen  van  binnen  , 

welke  in  de  andere  Zwavelgeel  waren ,  onder- 
fcheiden.  Die  ,  welke  Bergiüs  als  een  By- 
foort  afzondert,  onder  den  naam  van  ArBotü , 
ruigachtig   ruuw ,   de  Bladen  gefchaard  Lao- 
cetvormig  ,  aan  den  rand  als  met  uitgeknaagde 
Tandjes  hebbende  ;hadt  de  oude  Heer  J. Bür« 
mannus  genoemd  Arëlotis  met  Saikereyach- 
tige  Bladen  ,  de  Bloemftraalen  geel ,  met  een 
rosfe  Schyf  (t).  Dezelve  fchynt  my  ook  hier te 

C*)  Ar&otis  Caiduifolia.  Prodr.  FL  Cap.  p,  $$.  Anemo- 
nofperraos  Afrlc.  Foi.  Card.  Benediöi ,  Flor,  Radiis  intus  al- 
bicantibus.  Comm.  Hort,  IU  T.   2j.  p.  45 , 

(t)  Disco  punkso  ,  dit  betekent  eea  Kleur  die  eenigssins 

•II.  Dsel,XI.  S'rinu  * 
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IV*     te  behooren.  De  jonge  Heer,  zyn  Zoon  ,  maakt 

^Fxx?.L  daar  8een  8ewaS  van  onder  de  Kaapfche  Plan- 
Hoofd    ten ,  door  zyn  Ed.  opgetekend. 
stuk.  Volgens  Linn^us  heeft  deeze Soort  een 
f^fVeeL  ftyve  overblyvende  Steng,  die  Pluizig  Wollig 
vr>  is,  met  paarfchachtige  Streepen;  de  Bladen  van 

onderen  met  eene  witte  Wolligheid;  de  Straal- 
blommetjes  vrugtbaar ,  geel  van  onderen  ,  rood 
geftreept ,  met  een  geelen  Stamper  en  Loodkleu- 

rig Halsje.  Dus  komen  dan  de  drie  laatst  be- 
fchreevene  Soorten ,  dewyl  zy  de  Schyffromme- 
tjes  onvrugtbaar  en  die  van  den  rand  vrugtbaar 
doch  Vrouwelyk  hebben  ,  met  deezen  Rang 
van  Noodzaaklyke  Veel  wyvery  overeen;  de  an- 

deren zyn  'er,  wegens  de  gelykheidvan  Geftuï- 
te  ,  bygevoegd.  In  de  Herfst  brengen  deeze 
Planten,  hier  te  Lande,  goed  ryp  Zaad  voort. 

B.  Met  den  Stoel  Kaffig. 

vni»       (%)  Ruigaart  met  de  Straalblommetjes  mvrugu 

' yfradïTa.  baar  en  êe^eurde  &afj?5  langer  dan  de wanftal*  Straatkram;  de  Bladen  dubbeld  gevind, 
ti&e*  Liniaal. 

(9) 

Granaatsppelachtig  uit  den  rosfen  of  licht  rood  is  t  Aqua 

Sanguine  punicea  ,  OvlD.  't  Ts  jammer  dat  men  niet  altroos 
du  delyke  benaaminecn  voor  de  Kleuren  gebruikt.  Volgens 

SERGius  zyn  in  deeze  de  Scliyf  blommetjes  geel  t  met  paar- 

fche  Styl  en  Meelknopjes,  Vid  Burm*  Afr.  p.  158*  T.  $7* 
f.   1. 

(8)  ArïïotU  Flosc.   Rad»  fteril.  Paleis  Coloratis  &c.  Aa* 

4cad.  IV.  p*  330.  Pianta*   JPi.uk.  Phyt.  $?*.  f.  j, 
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(9)  Ruigaart  met  de  Straalbl.  onvrugtbaar  en      IV i 

Kaf  j es  zo  lang  als  de  Schyf  blommet jes ;  de  Af^bi% Bladen  gevind  Liniaal.  HoofÏh STUK. 

Zonderling  zyn  deeze  Kaapfe  Plantjes  ,  in*      ix. 
zonderheid  de  eerde,  door  zyne  lange  Kafjes,  nÊ£l 

die  zo  wet  geel  zyn  als  de  Scraalblommetjes  ,    Kaffige*" waar  door  de  Bloemen  zig  als  dubbeld  of  vol- 
bladig  vertoonen.  Zy  zyn  in  beiden  geel,  en  het 
Loof  is  fyn  verdeeld. 

üentatd. 

(10)  Ruigaart  met  de  Straalbl  onvrugtbaar; 
de  Bladen  gevind  ;  de  Finnen  findeelig  Getande 

getand. 

(il)  Ruigaart  met  de  Straalbl.  ófivrügtbaafl AJj£^m 
de  Kaf  jes  korter  dan  de  Blommet  jes  ;  dé  &* 

Bladen  meervoudig  gefmaldeeld  LiniaaL      yn  a  *s* 

Van  deeze  is  het  ééne  een  Heeftertje  van  twee 

Voeten  hoogte  ,  dat  naar  de  Chryfinth  of  Co- 
tula;  het  andere  een  zeer  klein  Plantje,  dat 

naar 

(9)  Arffotis  Flosc.  Rad,  fleril.  Paf  els  Flosc.  DIscï  arquan- 
eibus  &c.  Am.  Acad.  VI.  Afr.  84*  After  Foliis  imegris  an* 

guftis,  Flore  migno  lutei.  Burm.    Afr.  176   T.  6s»  f.  I* 
(iO  Arïïoiis  Flosc.  Rad.  fteril.  FoU  pinimis  &c  Ar&o* 

(is  Pilifera.  Berg.  Cap.  315*  Chryfanth.  Fol.  Pinnis  bre- 

visf.  dentatis.  Burm.  Afr.  175.  T*  64.  Chryf.  HLthiop.  &c. 
ÏJLUB.  T     276.  f.  a. 

(11)  ArUot'n  Paleis  Floscul.  brevioribus ,  Fol.  fupradecom» 
pofitis  Linearibus.  Beug.  Cap,  324.  Chatruemelum  pumi« 
Jura  Fol.  anguftis  pinnatis.  BüRM.  Afr,  174*  T*  63.  f.  za 

lh  DEEL»  XU  STUK* 
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IV.  naar  de  Kamille  eenigszins  gelykt.  De  Bladen 

A XXU*  vatl  ̂   'aat^e »  ec^tef  ,  komen  my  eerder  ge- 
Hoofd-  vind  voor  %  dan  op  zulk  een  wyze  gefmaldeeld* 
stuk*     £)e  Straalkrans  is  in  beiden  Violet. 

XII. 

ArEhth  £l2y  Ruigaart  mt  fe  Straalbl.  misfchien  on- 
©unbladig.  Vrwg£&aar;  de  Bladen  Liniaal  onverdeeld 

en  glad. 

Aan  de  Zeekust  van  de  Kaap  der  Goede  Ho« 

pe  groeit  deeze  *  die  de  Steng  Takkig  bruin- 
achtig, effen;  de  Bladen  Liniaal,  Draadachtig  * 

eenigermaate  Vleezig $  effen ;  een  Vinger  lang  5 
de  Bloem fteeltjes zeer  langen  éénbloemig  heeft , 

gelyk  de  meeften.  De  Kelk  is  half  Kogelrond 
en  glad  ,  met  de  binnenfle  Schubben  rappig » 

wit*  en  de  Bloemen  geheel  geel* 

(13)  Ruigaart  met  Bloemfteelen  uit  den  Wor* 
Acaulis.  tel  en  Lierachtige  Bladen. 
Onge- 

flengd.  jjoe  Bladen  als  die  van  Weegbree  Lierachtig 
kunnen  zyn  is  eenigszins  duider;  doch  uit  de 
Afbeelding  van  Commelyn  blykt,  dat  zy 

zodanige  figuur  hebben  ,  niettegende  hy  dezel- 
ven  flegts  breed ,  geribd  en  Zaagtandig ,  met 

laDge  Steelen  opgeeft.  In  't  Werk  van  Trew* 
vindt  men  een  fraai  je  Afbeelding  van  deeze Soort, 

f  1%)  Arïïoih  Flosc.  Rad.  Sterilibus*  Fol.  linear.  iiidiviils 

glabris.  Mant.  288. 
(1%)  Arüotii  Pedmiculis  Radicalibus,  Foliis  Lyratls.  Anö- 

snonofpermos  Africana  Folio  Plantaginis. Bi,  Sulphmeo»  COMMs 

Mar.  T.  p,  IS.  TRSW,  EHRST,  Tab*5>3» 
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Soort,  door  Ehret  getekend;  maar  dezelve      Iv- 

heeft  de  Bladen  veel  meer  ingefneeden  en  die  Axxh* 
overmaatige  ruigte  ,  welke  Gommelyn  aan  Boofd- 

degeheele  Plant  bevondt ,  hadt  *er  ,  volgens  8TUF» 
de  befchryving,  geen  plaats  in.  De  Bladen  wa-  p°hg^ 
ren  flegts  van  boven  ruigachtig  ,  van  onderen 

Wollig  grys  ;  de  Bloem fteelen  glad  ;  de  Bloe- 
men vari  binnen  Saffraan  kleur,  van  buiten  geel 

gedraald  ,   raet  eene  verhevene  zwartachtige 

Schy f,   C  o  m  m  e  l  y  n  noemt  de  rand  Blom- 
metjes  Zwavelgeel  en  fpreekt  niet  van  de  drie 

Tandjes  aan  'eend,  (die  ook  zeer  klein  zyn;) 
zeggende  dat  de  Zaaden  langwerpig  zyn  en  met 
Woliigheid  omwikkeld. 

Behalve  een  Goudkleurige  ,  die  de  Bloemen 

Oranje  heeft ,  door  den  ouden  Heer  Borman- 
nüs  afgebeeld  j  geeft  de  jonge  Heer  thans  nog 
drie  Kaapfche  Soorten  van  Arëtotis  op.  De  eer* 

fte  ,  drievorkig  door  hem  genaamd  ,  heeft  de 
Bladen ,  die  Liniaal  gevind  zyn ,  aan  de  tippen 
drievorkig.  Dit  luidt  eenigszins  vreemd.  De  . 
andere  ,  onder  den  bynaam  van  Jtyve ,  was  on- 
geftengd  ,  hebbende  de  Straaiblommetjes  geel 
met  een  groene  Streep,  de  Bladen  langwerpig 
gevind,  van  onderen  Wollig*  Eenderde,  mee 
Bladen  van  Herts-tonge,  hadt  dezelven  ëeövpu* 
dig  en  gevind  ,  met  Lancetvormige  Slippen  , 
van  onderen  Wollig ,  aan  de  kanten  uitgegulpt. 
Deeze  kon  wel ,  zo  zyn  Ed.  aanmerkt,  maar 
cene  Verfc heiden heid  van  de  voorgaande  ilyve 
zyn,  en  die  beiden  kunnen  misfehien  ook  wel 

£0£ 
IL  DSU«  XI,  STOK< 
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IV.     tot  de  laatst  befchreevene  Ongeftengde  Soort) 

*XXl'  faehooren- Hoofd-       De  hierop  volgende  Geflagten ,  van  Ofteofper* 
sthk,  mum,  Othonna,Hippia  en  Eriocephalus  of  Wol- 

?kfre£"  ̂ °P>  on^er  de  Heefters  befchreeven  hebbende, ivyvefy*    gaa  ik  over  tot  het  Geflagt  van 

F  i  l  a  g  o.    Reürkruid. 

Een  naakte  Stoel ,  geen  Zaadpiuis  ,  en  een 
Kelk  ,  tusfchen  wiens  Schubben  de  Vrouwelyké 
Blommet jes  van  den  rand  geplaatst  zyn ,  onder - 
fcheidt  dit  Kruid  genoegzaam  van  het  Gnapha- 
lium,  hier  voor  befchreeven, waar  toe  het  wel* 
eer  betrokken  is  geweest.  De  Soorten,  daar  in 
vervat,  altemaal  Europifche,  zyn  de  zeven  vol* 

gende. 
t.  (i)  Reurkruid  met  ongeftengde  ongefieelde  Blos* 
TUag»  mengde  Bladen  om  dezelven  gr ooten 

Een  aartig  Kruidje,  dat  in  de  Zuidelyke  dee- 
len  van  Europa ,  en  in  de  Levant ,  hier  en  daar 
aan  de  Zeekusten  of  uitgedroogde  Meiren ,  ja 
ook  op  de  Switzerfche  Alpen  en  elders  over- 

vloe- 
fi)  Filago  Flor.  acaulibus  fesfilibus ,  Fol.  Floralibus  ma- 

joiibus.  Sy/l.  Nat.  XII.  Gen.  99 J.  p.  $80.  Peg.  XIII.  p. 
Ö62.  LOEFL.  Itln.  165.  Gouan  Monsp.  tf$.  Filago  Pyg- 
xrm.  Sp.  Plant.  13 n.  Gort.  Belg.  zsu  Santolina  Oaute 

fimplicisfimo.  R.  Lugdh.  147.  N.  7.  Gnaphalü  Species  om- 
nes.  VAIL.L.  Mem.  17 19.  p.  416.  Gnaphalium  Rofeum  Hok* 
tenfe.  C  3.  Pin.  Z63.  Prodr.  nz,  BARR»  Je,  Uj<  LeontQ- 

$od«ura  f.  fes  Leonts,  Lob.  Ie,  4S*% 

Laag. 
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vloekte  groeit,  komende  in  de  Tuinen  dermïd-      IV; 

delfte  deelen  en  by  ods  jaarlyks  voort ,  uit  ge-  A^ XL* 
vallen  Zaad*  Hier  van  maakte  V  a  i  l  l  a  n  t  zyn  Boofd* 
Geilagt  van  Gnaphalium  ,  alle  welks  Soorten  ̂ tuk. 

daar  toe  betrekkelyk  zyn.  Het  onderfcheidt  zig  ̂ Rjjj 
door  dïgt  gebladerde  Stengetjes  of  Tropjes  van 

weinig  Duimen  hoogte  ,  met  een  langbladeri- 
gen  Kop  5  welke  de  Bloemen  bevat ,  als  ook 
vervolgens  het  Zaad»  Deeze  Stompjes  zyn  met 
een  dikke  Wolligheid ,  als  Vilt ,  overtoogen  m 
daarom  heeft  de  gelykenisdit  Kruidje  ioen  noe- 

men Leeuwenpoot.  De  Afbeelding  daar  van  by 
Lob  el  is  fober;  maar  die  Kruidje  komt  zeer 

verfchülende  naar  de  Groeiplaats ,  fomtyds.,  in  *t 
wilde  ,  niet  meer  dan  een  Duim  hoog  voor ,  g  Jyk 

bet  beter  ,  benevens  dat  der  Tuinen ,  't  welk 
veel  grooter  valt.  door  C,  Baühinüs,  on- 

der den  bynaam  van  Roozig ,  vertoond  is  en 
befchreeven.  Linn^us  zegt ,  dat  het  zelden 
een  Steng  (die  zigtbaar  buiten  de  Bladen  is  , 
denk  ik  zal  hy  willen  ,)  heeft.  Doktor  Scopo- 

L  i  merkt  aan .,  dat  het  Mannelyke  Blommetjes 
in  't  midden  heeft,  die  dïkvvils  onder  de  Vrou* 
welyken  van  den  Omtrek  zyn  vermengd. 

(2)  ReurVruid  met  een  gegaffelde  Bloempluimi      tl 
de  Bladen  f  pits  ;   de  Bloemen  aan  ruige   HlmLi* 
Bolletjes  in  de  Oxelen»  **< Duitfclfc Die 

(z)  lilagn   Panicull  dichotomê  &c«  Goet.   Belg*    251, 
O  Govm 

IL  DIEL.  XI»  STUff, 
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IV.         Dit  Kruidje,  dat  door  geheel  Europa,  als  oofe 
xrf     'n  onze  Nederlanden ,  op  Zandige  pfaatfen  der 

Hoofd     Heiden,  als  ook  in  Tuiren  en  Moe* hoven  vror» 

3TUK       korntf*),  noemt  men  in  't  N'erdukfch  Reur* 

gffVm*  krkiê9  welke  bènaammg  ,  van  ?t   Hoogdunfch 
wjwry.     JiuhrKraut  ontleend  ,  alleen' yk  ziet  op  het  ge- 

bruik j  dat  m  n  'er  ,  wegens  de  famentrekken» 
de  hoedanigheid  5  onder  't   Landvolk  wel  van 
gemaakt  heeft  tegen    het  iterk  Afgaan  of  den 
Bloedloop.  Het  wordt  ook  wel  in  plaats  van  hes 
Katrepoot  of  Groote  Muizen    Oor,  hier  voor 
befchreeven  ,   tegen  Borstkwaaien,  in  Afkook- 

sel 9  ingegeven,    De  Franfchen  noemen  hec  , 
met  andere  Soorten,  Herbe  a  Coton  of  Coton  de 

Mer    dat  is  Zee-Katoui^  de  tóngelfchen  Cud- 
weed ,  om  dat  men  het  voor  de  Kunders  dien- 
ftig  oordeelde  en  dezelven   weder  herkaaaweu 

deedt.    Herba  Impia  werd  t  het ,  volgens  P Li* 
N  iüs,  geheten  ,  om  dat  de  nabloemen  zig  hoo* 
ger  verheffen   dan  de  eerde  :  ten  min  (te  ge» 

tuigt  hy  zu'ks  van  zeker  Kruid  (t). 
Het   tegenwoordige  vak  omtrent  een  Span of 

^©U&ï*  Mm%f»  +<>u  Gnaphalium  Caule  dlchotomo.  R. 

Lngdb.  148  N.  4-  Fl*  L*Pp*  ̂ ^9'  Fi*  Suec-  677»  779»  Ona- 

phalium  vuig*  ra  jus  G  B.  Pm  293-  Gn-ph,  Gernnnicum» 
J  B.  Hiji  III  p.  » 58-  Fürtto  feu  Irnpsa,  Dod.  Pempt.  66« 

Gn^pti    vulgaie,  Filago>  Centunailus :    lob.   te.  480. 

(*  n  Swir?erl  ,nd  vindt  men  hc  op  alle  Zaailanden  9 
tusfchtn  de  Stoppen,  ztgt  Hallkr,  overvloedig» 

(f  0*>  id  mpian  ap^ellavcre  ,  quoniam  Liberi  fuper  Pa» 
sentcni  excellawt.  Libs.  XXIV.  Cap.  15. 
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of  een  Voet  hoog,  met  een  opftaand ,  Wollig,     IV, 

gebladerd,  wyd  gemikt  Steogetje,  dat  Takkig  /iFxDxEïfl", 
is ,  en  zagte  Lancetvormige  Blaadjes  heeft.  Ia  c.{oofjd« 

de  mikken  zit  overal  een  Bolletje  van  Bloemen ,  fTÖ*« 

die  uit  een  gemeen  middelpunt  (preiden,  door^j^* 
WoJligheid  famengevoegd.   In  de  jonge  Plant 

zitten  de  Bolletjes  aan  't  end ,  maar  de  uitfchie* 
tende  Takjes  verheffen  zig  daar  boven  met  nieu- 

we Bioembolletjes  als  gezegd  is.  Ieder  Bloem 
heeft  een  vyfhoekigen  Kelk ,  van  fpitfe  glanzige 
Schubben  j  geel  gerand ,  bevattende  veele  Vrou- 
welyke  en  maar  twee  of  drie  Trechterachtige 
twc  flagtige  Blommetjes.  Het  Zaad  is  van  al- 

len gepluisd  (*)• 
Dit  Kruidje  wordt  niet  alleen  tot  lloppingvan 

den  Afgang ,  maar  ook  tot  Bloedftemping  ,  in- 

zonderheid by  een  overmaadge  Stonden  -  Vloed, 
van  fommigen  aangepreezen.  Gekneusd  zynde 
en  in  Olie  gekookt,  legt  het  Gemeene  Volk^ 
in  de  Westelyke  deelen  van  Engeland ,  het- 

zelve op  Kneuzingen  en  blaauwe  Plekken , 
van  ftooten  ,  vallen  ,  of  Haan,    In  drooge  en 

Kinkv 

f*)  Dit  zegt  de  vermaarde  HALLER  van  deeze  ,  en  Dok» 

tor  Scopoli  hidt  het  ook  gezegd  v^n  de  voorgaande 
Soort  :  des  het  te  verwonderen  is,  dat  Lïïjnjüs  aan  dit 

Geflapt  een  ongepluisd  Zaad  toefchryvè  %  te  meer  t  daae 

Tonrneiort  zelfs  het  Zaad  in  zyn  Geflagc  van 

J?ilago%  daar  deeze  de  eerfte  Soort  is,  met  Pluis  hidt  afge» 
beeld,  in  de  voorgaande  zelfs  is  het  zo  lang  als  de  Blom* 

ïaetjes.  Scop.  Ffor.  Carn,  $66. 
Q  % 

IX.  DEXL.  21.  STUK, 



IV. 
Afdlel. 

XXL. 
Hoofd 
STUK. 

Pierami- daaL 

I'. JMontana. 
Bcrgmin- 

V. 

Gallica. 
ïxanfch. 

loo       Samen  teelt  ge  Kruiden. 

Kink- Hoest  wordr  de  Syroop  daar  van  niet 
zonder  vrugt  gebruikt.  Ook  zou  het  tegen 
fommige  Wormziekten  in  Beeften  een  goed 

Müdel  zyn  ,*> 

(3)  Reurlruïd  mei  een  gegaffelde  Steng,  en 
pieramidaale  vy f  hoekige  üxelbloemen  3  de 
Vrouwelyke  Blommetjes  op  een  ry. 

f4)  Reurkruid  met  een  byna  gegaffelde  cpge» 
regte  Steng  en  Kegelvormige ,  zo  wel  end- 
als  Oxelbloemen* 

(ƒ)  Reurkruid  met  een  gegaffelde  opgeregte 

Steng,  Elsvormige  O xeib hemenen  Draad* 
achtige  Blaadjes* 

vr. 
Arvenfiu 

Akkeng» 

(6)  Reurkruid  met  een  gepluimde  Steng  en 
Kegelachtige  Bloemen  zydelings. 

Dft  bepaalingen  wyzen  het  voornaamfte  ver» 

fchil 
(*)  Bocc.  Mus.  di  F>ftc.  p.  145» 

(3 1  Ftlago  C  ule  d.chot  Flor.  Pyram'datis  &c.  Sp.  Plant* 
I.  p    1199.  Gnaphalium  medium    C.  B.  Pin.  z6$. 

(4)  Fi<ago  Caule  fubdichot.  erefto  &c.  Gort  Belg.  251, 

GOUAN  Monsp.  +6$,  Fl.  Suee.  11.  78O.  Gnphaliuui  minus 

repens.  C.  B.  Pin,  z6i.  Gnaph.   minimum.  Lob    h.  48'. 

i$)  tilago  Cauïe  dich.  erctto,  Flor.  Subuiatt's  &c.  Gnaph. 
vulgaie  medium.  Moris.  lil.  S  7*  T.  n,  f.  14.  Petiv, 
Utrb.  T.  ig.  f.  12.  Pluk.  T.  298.  f.  2. 

(6)  Fitago  Caule  Panieu'ato ,  Fl<>r.  Ccnicis  lateralibus  FL 
£uec.  II.  N,  781.  onaph.  m^jus  angufto  oblongo  folio* 
C.  3.  Pin.  i6i  ?  Fiiago  incana  tomentofa  eiefta,  Vailj*» 
Mtm,  1719» 
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Ichil  aan  van  deeze  vier,  waar  van  de  eerfte  in     IV, 

Spanje  is  waargenomen  ,  hebbende  het  Sten-  A^xï.U 
getje  maar  twee  Duim  hoog;  de  anderen  in  ons  Hoofd-» 

Wereldsdeel  hier  en    daar  ,   zelfs  in  Sweeden  stuk. 

groeijen.  De  Bergminnende  komt  aan  Zandige  ̂ /a^ 
Wegen  én  op  Zaaylanden  in  de  Wouden  van 
Friesland   voor.    Dit  is  een  niet  minder  klein 

kruipend  Plantje  dan  het  volgende,  \  welk  zo 
wel  in  Engeland  als  in  Vrankryk  groeit.    Het 
laatlïe  heefc  in  Swirzerland  de  Steng  een  Voec 
en  fomtyds  een  EHe  hoog  ,  zo  d?  Heer  Hal- 
Ler  aantekent  ,  zeer  Takkig  en  Wollig,  niet 
minder  dan  de  Bladen,  welke  zeer  final  zyn. 
De  Bloemen  ,  by  troppen  vergaard ,  zitten  over 
de  geheele  langie  der   Stengen  in  de  Oxelen, 

en  maaken  dus  lugtise  Aiiren  ,  aan  't  end  der 
Takjes.   De  Kelk  h  Kegelachtig,  geheel  Wol- 

lig ;  uit  den  groenen  wit.  De  Blommet jes  m  de 
Omtrek  zyn  Vro  welyk  ,  met  het  Pypje  naar 
gewoonte  tweehoornig   en  een  fchraal  Trech* 

te-tje ;  die   van  *t  midd  n  tweeflagtig  en  zeer 
klein.    Het  Zaad  is  zeker'yk  gepluisd  (*). 

(7)  Reurkruid  met  een  zeer  eenvm&ige  Steng ;      vu. 
_        F'lago  Le* het  §nt  podium* 

Leeuwen* 
(*)  HALL.  Helv.  inchoat     I.  p,  67,  pOOC. 

(7)  Filage  Cau'e  fimplidsGtno  ,  Capimlo  terminali ,  Brao 
teis  hirfutisftmis  radiato,  Scop,  Ckrni  z66.  JAcq.  Cind.  iyo# 

Gnaph,  Alpin.  magno  Flore.  C.  S.  Pin.  zö*.  Gn^ph.  Alp, 

Clus.  Hij}.  1.  p,  328.  Pann  p,  49?.  Leontopodium.  DOQ. 
Pempt.  68.  SCOP.  Am*  II.  p.  63. 

II.  DEEL»  XI.  STUK. 



io2       Samenteelïge   Kruiden. 

IV»  het   end  -  Hoof dje  gejlraald  hebbende  %  met 

A  XXL '  zeer  Tui&  Blik*€Sm 

6tukID"  °P  de  no08e  Bergtoppen  in  Ooftenryk ,  Swifci xoodzaeb zerland ,  Italië  en  Siberië,  groeit  die  zonderlin- 

f.A*  ̂   ëe  Kruidje  ,  dat  fommigen  voor  het  Leontopo* 
dion  van  D  i  os  c  o  r  i  p  e  s  hebben  gehouden. 
Uit  een  dikken  zwarten  Wortel  maakt  het  een 

Plantje  byna  ajs  't  Muizen -Oor,  mee  een  ge- 
bladerd Stenget  je  van  een  half  Voet  of  een  Span 

boog,  alles  geheel  grys  en  Wollig*  Op  den  top 

van  't  zelve  is  een  Wollige  Ster  van  Blikjes, 
■welker  midden  beflagen  wordt  dcor  een  Bolle- 

tje van  vyfdeelige  twecflagtige  Blommetjes,  als 

die  van  *t  Gnaphalium ,  omringd  door  andere 
Bolletjes,  van  Vrouwelyke  en  van  Blommetjes , 

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  Wolbloemen  Doemde.  Het  Kruid  is  bitter 
en  famjentreskende  van  Smaak;  de  Bloemen  zyn 

aangenaam  van  Reuk. 

M  i  c  r  o  p  v  s.    Kleinpoor, 

Dit  Gcüagt  heef c  een  Kaffigen  Stoel  en  geen 

Zaadpluis  ;  den  Kelk  gele  kt  ;  een  onpeftraalde 

Bloem  en  de  Vrouwe'yke  Blommeijes  omwik- 
keld van  de  Kelkfchubbeo  Anders  komt  het- 
zelve het  voorgaande  zeer  naby  ,  bevattende  de 

twee  volgende  Soorten. 



(ï)  Kleïnpoot  met  een  leggende  Steng  en  ge-      IV. 
paarde  Bladen.  "tt?^ 

Aan  de  Zeekusten 5  van  Portugal,  Italië  eost,UK, 
êe  Levant,  komt  dit  Kruidje  voor  ,  dat  men       1. 

ook  uit  Z^ad  in  de  Tuinen  .teelr.   Het  góvkt  éMjr°m* 
veel  naar  het  klein  kruipend  Reurkruid,  maar  Leggea$, 
js    Wolliger  ?  brengende    geheel  ander    Zaad 

êm  't   zelve  voort.    De   Zaadjes   zyn   hard  , 
ftomp   Eyrond  ,   elk  in   een  Blaadje  van  den 
binnenflen  Kelk  befiooten, 

(2)  Kleinpoot   met  een  opgerekte  Steng,  en       n. 
getande  Kelken  en  emzaame  Bladen.        ópgewgti 

lo  de  zelfde  Landen  komt  dt-eze  voort  s 
welke  de  vlytige  Loefling»  by  Ma  irit  3 

aan  de  zyden  der  Heuvelen  en  aan  de  'Wegen,  . 
doorgaans ,  met  het  gemeene  Rcurkrui  1  vor.de 
groei  jen.  Zy  zou  ,  zo  (ömmigen  wil  ei  ,  het 
echte  Leeuwcnpooc  der  Ouden  zyn»  Het  maakt zeer 

fi)  Micropus  CaiiJe  procumbente  ,  Fo'iis  genuni*.  Sv/f. 
Nat.  XÏÏ.  Gen.  996  Peg.  XIII  p  662.  Micropus.  H.  Ups. 

%1$.  K.  Lugdb.  145.  Gnaphaüum  fupinum  eciütiato  Semine. 
Pluk  Alm.  171.  T.  127,  f.  0.  Gnaphalodes  Lutinnica» 

Touinf.    /»/?.  439. 

(a  Micrêpus  Caule  ere&o ,  Ca'ycibus  edcntulis  &c.  Am. 
Acad.  lil.  p.  42,1  Micropus  Sem.  compresus  &c.  LoEFL. 

Flisp.  166,  zi,.  T.  I.  f.  5.  Gnaphaliuai  Plateau  tertium. 

Clus  Hifl.  I.  p.  229.  Leontopodmm  verus  Diosc©ridis, 

Barb.  Ic.  2.9Ó.  Guaphaliuro  minm  latiüïibus  foiiis*  C»  3» 
Pin,  263* 

G  4 

II.  Deel.  
XI.  Stuk* 



iö4       Samenteelige  Kruiden» 

W*     zeer  kleine  Stengetjes ,  die  zïg  in  Takjes  ver- 
XXL    dee^€n  a  en  met  een  lo*fe  Wolligheid  bekleed 

Hoofd-  zyn,  hebbende  de  Blaadjes   (romp  Lancetvor- 
stuk*      m]gj   geiyk  het  voorgaande  :  de  Bloemen  tot 
bW%£-  ronde  Bol|etJes  in  de  Oxelsder  Bladen  vergaard, 
*>$??'     en  in  een  digte  Wolligheid  ingewikkeld.  Der- 

zel ver  onderzoek  is ,  wegens  de  kleinte,  zeer 
moeielyk.  Dus  komen  wy  tot  den 

V  y  f  d  e  u    Rang* 

Jfgezonderde  foelwyvery* 

Celyk  het  genoemd  wordt ,.  wanneer  verfcheide 
Bloemkelkjes  in  een  gemeene  Kelk  vervat  zyn, 
en  te  famen  een  Bloem  uitmaaken,  die  als  uit 
verfcheide  Samenteelingen  bellaar. 

Van  de  zes  Geflagten ,  daar  in  by  den  Ridder 
voorkomende  ,  zyn  reeds  drie ,  naainetyk  Ele- 
phantopus ,  Oedera  en  Stcebe ,  benevens  een  ni  :u w 
Cellagt,  door  my  Baieria  genaamd,  befchree* 

#XLi>.  ven*:  des  begin  ik  met 
VI.  ST.bl. 

H9,  enz.      SPH-ffiUANTHüs»    Kogelbloem. 

Hetzelve  heeft  agtbloemige  Kolkjes ;  de  Blom- 
me  tjes  Pvpachtig  tweeflagdg  en  fletfe  Vrouwe» 

1)  ke :  den  Stoel  Schuboig  en  geen  Zaadpluis, 
Het  bevat  de  drie  volgende  Oostindifche 

Soorten. 

i.  (ij  Kogelbloem  met  afioopende  Lancetvormi- 

tbm  Indi*  ge 
eus  * 

indifch.      (O  Spb&ra*thu$  Fol.  decurrent,  Lanccolati*  ferratis ,  Pe« dunc. 



SYHGSN'lftTA*'         Tof 

ge  Zaagtandige  Bladen  en  gekrulde  Bloem-     1% 

fteelen.  Fxxi!L* 
Men  ziet  hier  de  onvolkomenheid  der  By«STUK. 

naamen,  die  van  Landen  of  Wereldsdeelen  af-  Pehgamia 

geleid  zyn ;  dewyl  de  volgende  zo  wel  Indifche  &*&***• 
zyn  als  deeze.   Op  Malabar  wordt  die  Kruidje 

Adaca  -  Manjen  ,  op  Java   Patta  -  Camoedi  ge- 
noemd van  de  Ingezetenen.  Het  vak  omtrent 

een  Voet  hoog  y  in  verfcheide  deelen  van  Oost- 
indie ,  volgens  den  Heer  Burmannüs,  die 

het  onder  de  Ceylonfche  Planten  afbeeldt.  L».n- 
UMüs  befchryft  het  dus. 

,,  De  Stengen  zyn  onder  en  boven  Takkig, 
„  eiFen:  de  Bladen  overhoeks,  Lancetvormig, 
„  naakt,  Zaagtandig,  ongefteeld,  geheel  afloo. 
5,  pende  en  dus  als  de  Steng  omwindende^  met 
„  den  Reuk  van  Lavendel  -  Olie :  de  Bloemen 

,y  eenzaam  ,  aan  't  end  derSteelen,  byna  Ko- 
,,  gelrond ,  Hemelfchblaauw  >  met  den  Styl  uit» 
„  fteekende.  Aan  ieder  Takje  is  een  enkele 
s>  Bloemfteel ,  tegen  een  Blad  over  ,  en  daar 
3,  komt  een  éénbloemig  Takje  uit  den  Oxel  van 
„  het  naafte  Blad  ,  beneden  den  Bloemfteel. 

.,,  Wonder  is  't  zeker  9  dat  dezelve  niet  uit 

3J  den 
dunc.  crispatïs.  Sy/lé  Nat.  XIT.  Gen.  998.  Vtf.  XlIL  pa 
«63.  R,  Lügibi  14.S.  Sphaeranthus  purpure.i  alata  fèrrcta. 

Burm.  Zt^l.  420.  T.  94.  f.  3.  Scabiofa  ndica  major 

6cc.  Pluk.  Pbyt,  T.  311.  f.  6.  Adaca  -  Manjen.  Htn, 

Mal.  X,  p.   85»  T.  43*  Bür&j.  FU  Ind.  p,  isr, 

II.  DEIL,  XI,  STül59 



jotf       Samenteelige  Kruiden; 

IV»  3>  den  Oxel  van  zyn  Blad  voorkome  en  hetnaa* 

(AfDBSL*  ̂   fte  g]al§  cja£  niets  mec  den  Bloem  e-A  -e- 

Hoofd»  3,  meen  heeft  ,J  fle^ts  een  Takje  voort  >renge*" 
gTÜK. 

IT.         (a)  Kogelblo^m    mtt  ofloopende  ,  Eyronde  ± 

fe*  Zaagtandi&e  Bladen  en  ronde  Blo,  mjïeeUn* 

Afri-  Somtyds  komt  deeze  mec  een  ongevleugelde 

fpanfch.  fonde  fomtyds  mec  een  gevleugelde  Steng, 
byna  als  de  voorgaande  voor ,  geiyk  P.  u- 
kenet  zulks  in  een  Plantje  van  Madrasf  af- 
beeïdd  Het  gelykt  in  deezen  ,  zo  we!  als  de 
voorgaande  Soort  ,  veel  naar  den  zogenaamde 
Kruldiftel  (*).  Evenwel  merkt  de  Ridder  het 

ontbreeken  van  die  GekruMheid  byna  als  't 
eenigfte  onöerfcheid  aan.  Zo  wel  in  Afrika  vale 
beu  zegt  hv,  als  in  lodie. 

in.  '      ü     J  . . 

Chïïcefck    (3)   Kogelbloem  met   ongefieeide  Vindeeligz 
Bladen* 

Dit  Chineefche  Kogelbloem  is  veel  kleiner 
dan  het  Indifche,  waar  van  het  door  de  Vins- 

wys'  uitgehoekte   Bladen  verfchilt  ,   hebbende 
anders  ook  die  zelfde  Krullige  Vleugeltjes  der 
afloopende  Bladen.  Misfchien  zullen  deeze  drie 
flegts  Verfcheidenheden  zyn. 

Echi* 
(z)  SfArar.thus  Fol.  «kcurremibus  Ovatis  fèrratis.  Scabio» 

fa  minor  alato  Caule  Maderaspatenfis.  Pluk.  T.  108.  f.  7. 

BüRM.  Fl.   Ind.  T.  60.  f.  i. 

(*;  Caidaus  Caule  crispo.  J*  B.  Hifi.  III,  p.  59,  Carduus 

etispus.  Zie  't  voorgaande  Stuk  ,  bl.  46«» 
(Z)  Sparantbu$  Fol.  fesfilibus  Finnatifidis.  Mant,  u$t 



Syncbnbsia; 

16» 

E  c  h  i  n  o  p  s.   Morgenfteiv  m  IV: 

XII. Eenbloemige  Kelkjes  met  tweeflagtïge  Pyp«HooFD« 

blommetjes,  tot  een  ronden  Bol  vergaard  3  die  «tuk» 

een  Borfleligen  Stoel  heeft  en  een  gering  Zaad-^J|^^ 
pluis*  Dus  komen  de  Kenmerken  van  dit  Ge- 

flagt  voor  5  't  welk  ik  ,  naar  zeker  ouderwets 
Wapentuig  ,  uit  een  ronden  Bol  met   fcherpe 
Pennen  op  een  Stok  geplaatst  bedaaode,  Mor- 
genjler  noem,    Het  bevat  de  vier  volgende  * 
meest  Europifche  Soortea» 

(t)  Morgenfter   met    Kogelronde  Koppen  m  EJ^ 
uitgehoekte  ruigachtige  Bladen.  spUro 

sephalut» 

In  Italië  ,  Switzerland ,  Ooftenryk,  als  ookdlg^uigbl?1 
in  de  Zuidelyke  deelen  van  Vrankryk>  groeit  ia 

't  wilde  deeze  Dift  1,  welken  men,  naar  'tLa- 
tynfch  woord  Sphcerocephalus  ,  in'c  Hoogdühfcfo 
Spheerdijïel ,  of  ook  Biefenknopf  genoemd  vindt. 
Het  is  een  fraay  Gewas,  met  groote  Bladen, 
die  van  boven  ruig,  van  onderen  Wollig  grys 
zyn,  ten  halve  Vinswyzeuicgehoekt ,  met  Baard- 

jes. 

Cr)  Echmtpi  Capitulis  Gioboüs ,  Foliis  finviatïs  pubescei^ 

tibus.  Syst.  Nai.  XI!.  Gen.  999.  P'eg.  XflI.  p.  664.  Echt- 
nops  Flor.  Capitatis ,  Cal,  unifloris.  H.  Cliffl  390.  Ups  248* 

R.  Lugdk  144.  N.  I.  GOUAN  Monsp.  420.  Echinopus  major, 

J.  8.  m/i  m.  p.  6p.  Echinopus.  TquSNF.  In/f.  4<fj.  Taïi. 

062.  Gfr  Prov.  175.  Carduus  Sphxroceph.  latlfol.  vulgarïs» 

C.  B.  Pin.  381.  Card.  Sphzrocephalas.  Bod  Pempt,  7%ia 

Ritro  feu  Rutro  Theophnflh  Lob.  U,  11.  s.  £chinops.  Hill, 
Tom.  V.  Tab.  55. 

II.  Deel.  XI,  SïUS. 



ÏÖ&         SAtaÉNTEÉLÏGE    KftUÏDEN.   ! 

IV.     jes.  De  Takken,  waar  in  zi^de  Steng  verdeelt, 

xxi.L  hebben  aan  't  end  zulke  Koppen ,  als  gezegd  is , 
Hoofd*  waar  van  de  beroemde  Tournefort  een 

£TÜK\     zeer  fraaije  Afbe<  Jding  geeft    vertoor  ende  ook 

rferif"«/-de  Bïömtbetjès ,  ie  'er  in  zyn  eigen  Kelkje  ver- 
wyvery.    va{^  u  jt  we]ken  Hfe  Koppen  fa  mengefteld  zyn  (*)9 

en  tevens  het  bek  eed/el  van  het  Zaad,  dat  een 

Kransje  heeft  van  Borftelige  puntjes.  De  Bloe- 

men zyn  doorgaans  wit  ,  doch  men  vindt  'er 
ook  met  blaauwe  Meelknopjes.  Hy  groeit  wel 
een  EHe  hoog:  en  fomtycB  hooger  ;  de  Bladen 

zyn  kleverig  op  't  gevoel  en  gedoomd.. 

IT#         (a)  MorgerOer  ,   die  de  Koppen  mei  lange 
Echinops  uitfleekende  Doorens  heeft. 

/pfaofus. 
Doorn- 

koppige.  in  Egypte  en  Arabie  zou  de  Groeiplaats  van 
deeze  zyn  ,  die  van  de  voorpaande  bovendien 
aacmerkelyk  door  de  tederheid  van  Gewas  ver- 

fchilt.  De  Doorens  z>n  viermaal  20  lang  als  de 

Blommetjes.  ,  en  komen  ieder  van  een  uifge- 

fchooten  Kelkje;  des  zy  ook,  aan  't  end  fply 
tende  ,  weder  een  Blommet  je  uitgeeven.  De 

Bladen  zyn  ook  Wollig  ,  maar  de  Steng  is  nies 
Haairig. 

ft) 
(*)  Zie  zulks  nog  duidelyker  doos  den  meer  gemelden 

Heer  Berkhev  voorgefteld,  op  zyne  Tab.  7  ,  F/g.  j. 

(2)  Echinops  Capitulis  infperfis  Spinis  longis.  Mant.  u^, 

Card.  Sphserocephalus  >  Cap.  lorigis  cpinis  arraato.  C»  B» 
Tin.  381,  Card,  Sphxrocepb.  acutHs.  Dod,  Pempt.  ya. 



SyngenesiAc      109 

(3)  Morgen  fter  met  Kogelronde  Koppen  en     IV.' 
Vindeelige  Bladen, die  van  boven  glad  zyn.    ̂ ku** 

Hoofd» Niet  alleen  in  de  Zuiie^yke  deeleiv  van  Eu-3Tuk. 
ropa,  maar  ook  in  Siberië,  komt  deeze  voor,      m. 

waar  van  m  n  aldaar  eene  Verfctódenbeid  vindt ,  Efa?r9{$ 
door  Gm  i  L  1  n  afgebeeld,  die  de  verdeelingen  9l*dblg' 
der  Bladen  zeer  fmal  en  wyd  van  elkander  heeft. 
De  Sttng  is  wit  en  met  Wolligheid  bekleed, 
men  wil  dat  deeze,  of  ook  de  andere ,  de  Ritro 

of  Rutro  van  Theophrasiüs  zoü   zyn  * 
3,  een  Plant  die  aartig  is  om  te  zien  onder  de 
s,  fteekende  Diftels  (zegt  Lob  el),  verande» 
3,  rende    haar  Kleur  gelyk  de  Kamelion.    De 
5,  ruuwe  Bol  is  blaouw  ,  zeer  fchoon  Purper- 
„  piarfch,  rond  en  zeer  luiïig  om  te  zien  ,  van 
,,  grootte  als  een  Kaatsbal.     Het  Kruid  heeft 
„  diep  ingefneeden  Bladen ,  die  fterk  gedoomd 

3,  zyn,  byna  als  't  Loof  van  Everwortel;  de 
„  Steng  is  fomtyds  een  Span  of  ook  wel  an- 

„  derhalf  Voet  hoog."  De  Heer  G  o  v  a  n  vondt- 
ze,  by  Montpellier,naauwlyks  een  Handbreed 

verheven;  zo  dat  'er  een  groot  verfchil  is  in  't 

Ge» 

(3)  Ecb'mtps   Cip.  Globofö  ,   Fol.  pinnatifidis  fupra  g!a« 
bris.    —  Spinofis,   Ger»   Ptov,    175.    Echinops    Caule 

fufounifioro.  Gquan  Minsp.  4-0»  HtUps.  248,  Mïsll.  Z);ö* 

T.  130.  Gmel.  Sib.  II.  p*  100.  Carduus  Sphasrocephauscce» 
luleus  minor»  C  B.  Pin.  38*.  Rirro  Floribus  coermeis.  Lob» 

Ie.  II.  p.  8,  fa  Echinops  Sec»  JFoliolis  Liraeanbtjs  jemotis^ 

Cmel.  ̂ j'K  Ii.  p   102*  T*  4** 

Ih  DHL,  Xh  $M%$  | 



t!ö       Samenteelige  Kruiden 

IV.     Gewas  van  deeze  Diftelen.  De  Steng  is  forfl- 

^sxiEL  '•  ly^s  ̂ a'  ̂ omty^s  twee    °f  drieb!oemig(*Je 

stukFD*      (43  Morgenfter  met  gehandelde  Koppen;  de 17.  zy  deling  f  e  Kelken  onvrugtbaar ;  de  Bladen 
Bchinops  van  }f0ym  MUW. 

flrtgofus. 

De  aanhaalingen  zouden  deeze  Soort  byna 
verwarren  met  de  Tuildraagende  Saffloer ,  wel- 

ke ook,  door  den  Hoogleeraar  A.  vanRoyen, 

in  't  Geflagt  van  Echinops  geplaatst  is  ge- 
weest (f).  De  Afbeelding  van  het  Zwarte  Chd- 

mcsleon  van  CortusSs  fchynt  my  nader  te 
komen  aan  deeze  Soort ,  dan  de  Witte  Doorn 

van  Lobel  ,  by  hem  gehouden  voor  het  Be- 
delguard  der  Arabieren.  Het  is  niet  te  verwon- 

deren, dat  in  zo  onhandelbaare  Planten,  die  in 

9c  wilde  groeijen ,  en  fomtyds  byna  ongenaak- 
baar zyn,  aanmerkelyke  duifterheid  plaats  heb- 

be.  Die  is  echter  zeer  opgehelderd  door  den 
fchranderen  Loefling,  welke  ,  op  open 
Henvelen  ,  by  Madrit  ,  deeze  Soort  van  Mor- 

genfier -  Doorn  aantrof,  Stengen  hebbende  van een 

<*)  Ger.  Prav.  17S* 
(4)  Ecfnnópi  Capic  Fascicularibus  Sec.  Losfl.  Hisp.  159. 

H.  Lugdk*  144  N,  2.  Carduus  toraentofus  Capit.  majore  C. 
B«  Pi**  ?82,  Scabiofa  Carduifolia  annua.  Herm.  Par.  224. 

Chamslcon  nigcr  Cortufi  Dod.  Pempt*  729.  Carduus  Sphae- 

toceph.  tenuif   violaceus.    Bahr.    Ie.   14+.  spina  alf>a.  Lob» 
Ie.   U.  p    9 

(f.  Canhamus  Corymbofut*  Zie  het  voorgaande  STOK  fl 
felafc.  5sst 
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«?en  Vinger  toe  een   Voet  lang  $   des  dezelve     IV. 

order  de  kleinen  te  tellen  is.  Hy  hadt  een  reg-  ̂|*f  * 
ten  Pen  wortel  en  gaf  doorgaans  maar  één  ,  zei-  Hoofd- 
dtn  twee  Stengetjes  uit  ,  die  met  een  dunne  stuk* 

kleverige  Wettigheid   bekiee.1   waren.  De  Bla-^'^*"** 
den  waren  Vindeelig  ,  fmal ,  van  boven  met 

ftyve  Haairtjes  bezet  >  aan  't  end  een  fcherpen 
Stekel  hebbende  ,  zynde  de  boven  flen  Lancet- 
vormig  s  ook  aan  de  punten  der  Tandjes  ge- 

doomd.   De  Bloemen  waren  tot  een  rondach- 

tig ,  los  ,   eenzaam  endhoordje  vergaard  ,  be« 
ftaande  uit    de  byzondere  Kelkjes  en    deeze 

wederom  uit  Elsvormige  ,  kanthaairige  Schub- 

betjes  ,  vyfdubbeld  ,   met  eene  aanmerke]yke 
Haairigheid  omkleed  >   ieder  één  enkel  Biom- 
metje  bevattende  ,  dat  vyfdeelig    is  en  twee- 
llagtig.  Buiten  eenige  omgeboogene  Haairen  aan 

't  end  der  Steng,  was  hier  geen  gerneene  Kelk* 
Het  Zaad  hadt  een  kort  Haairig  Kroontje ,  zyn- 

de vyfhoekig  en  groot  naar   het  Gewas.    De 

Kleur  der  Bloemen   bevondt  hy  uit  den  paar* 
fchen  hoog  blaauw  te  zyn  en  de  Kelkpuntjes 

waren  naar  de  Zon  gekeerd  (*). 

G  u  #- 

'  (*>  By  verkorting  is  deeze  befchryymg  door  my  vin 
Hoeflino  ont'ecnd.  Die,  weke  LlM*28us  daar  van  £in  Spm 

Plattarum  ,  il.  p.  1315  9)  geeft  ,  verfchnt  aantnerkelyk. 

,,  De  Ke  ken  fzegt  zvn  Ed  ;  met  gekielde  Schubben  ,  zyn 

9,  bo^en  effen  ,  aan  den  voet  kanthaairig  ,  tot  geen  Kloot- 

„  rond  Hoodje  vergaafd  maar  gebundeld,  de  zydeingle  of 

n  onderfte  Keikon  kleines  en  onuugtbuzs  ©f  aunder  Blom* 

II,  DKU..  XI.  $T1i£> 



na      Samentielige  Kruiden. 

IV.  G  ü  N  D  E  L   I  A. 
A»PEEÏ„ 

Hoofd-       Deeze  Geflagtnaam  is  doof  den  vermaarden 
stuk»      Tournefort  ontworpen,  ter  eere  van  zy- 
Afgezon-  nen  Reisgenoot,  een   Duitfcher,  Gundels- 

Jy&ty.    heimek  genaamd,  die  hem,  op  zyn  Levant- 
fchen  Togt ,  tot  groot  behulp  ftrekte ,  zo  hy 
zelf  getuigt. 

De  gemeene  Bloemkop  van  hetzelve,  door 

eenige  Bladen  gefchoord,  heeft  een  Kegelach- 
tigen  Stoel,  die beftoken is  met byzondere Stoel- 

tjes, ieder  tot  een  Kelkje  llrekkende  voor  vyf 
Blommetjes  ,  Mannelyk  en  tweeflagtig.  Ieder 
Blommet  je  is  een  Buikig  Pypje,  aan  den  mond 
in  vyven  gedeeld  ,  en  bevat  lange  Rolronde 
Meelknopjes  ,  als  gewoonlyk.  De  Kelkjes  zya 
door  Kafjes  van  elkander  gefcheïden ,  en  in  de- 
zelven  rypt  het  Zaad  van  het  middelde  Blom- 
metje  aan ,  dat  rond  is ,  van  boven  fpits ,  zon- 

der Zaadpluis  ;  terwyl  de  zydeliügfe  misdraa- 

gen. i.  De  ecnïglte  Soort  hier  van  (i),  die  het  ech» Cundelia 

Tournefof  *ej 
Ui. 

Levant-  „  metje*"  Waarfcbynlyk   zal   de  Ridder  zulks  zelf  waarge- 

e*  nomen  hebben  j  doch  ik  begryp  niet  ,  hoe  hy  dan  de  Spina 
clba  van  Lobbl  hier  f  huis  brengen  kon  >  die  blykbaar  een 

lond  Hoofdje  heeft. 

tl)  Gundelia.  Syfi:  Nat.    XIT.  Gen.  iooo.  Veg,  XIII.  p* 

664.    Mill     Ie.  T.   2  87.  Ghon.    Oriënt.  251.  Gundelia  O- 

iientalis  Acanthi   aculeati  folio ,  Capite    glabro.    Toubnf. 

Cor.  $u   hin.    II.  p.    108.   T.  Eryngium  Syriacum  &c  Mó- 
ms.  Hifi..  UI.  p»  167,  Süybwn  Dioscpiidis  &c.  Rauw.  hin% 

74.  T. 



te  Silybum  van  DiosCöridès   zoti  zyn  ,     iV- 
Werdt  door  den  vermaarden  Toornefort,     mu 

omtrent  het  begin  dêezer  Eeuw,  by  Baiböut  in  Hoofd- 

Jtfatólie*  naar  den  gezegden  Heer,  die  dezelve ""** 
ontdekt  hadt  ,  gedoopt.  Zy  groeit  echter  ook/^^«7i? 

by  Aleppo  in  Syrië  9  volgens  Rauw  o  lp,  in- 
zonderheid op  drooge  Steenige  Gronden.    De 

Steng  is  maar  een  Voet  hoog  en  een  half  Duim 

dik,  in  Takken  verdeeld ,  maakende  een  Doorn- 
Gewas,  met  Bladen  byna  als  6ïq  van  den  Acan* 
thus,  tot  aan  de  Rib  Vinswys'  ingefneeden ,  en 
de  Vinnen  wederom  ,  doch  ongelyk ,  gekerfd. 
De  grootilen  van  die  Bladen  zyn  omtrent  eeö 
Voet  lang  en  meer  dan  een  half  Voet  breed»  Z^ 
zyn  ftyf^blygroen  en  hebben  eehpaarfche  Ribj 

met  witachtige  gehaairde  Aieren  en  zyn  gewa- 

pend met  fcherpe  Stekels  of  Doornen.  Naar  't 
end  der  Takken  verkleinen  en  verfmallen  zy, 
alwaar  de  klein  ft  en  het  Voet  (tuk  maaken  van  de 

Bloemkoppen  ,  die  omtrent  een  Duim  dik  zyn 
en  derdhalf  Duim  lang,  bekleed  met  holle  fte* 
kelige  Schubben ,  van  meet  dan  een  half  Duim 

langte  (*j9  maakende  den  gemeenen  Kelk  uit. 
Het 

(*)  Dit  is  volgens  de  eigen  be'fchiyviug  van  Toürmï> 
JORT ;  des  ik  my  verwonder,  hoe  Linnjeus.ï*  Gener  Plan" 

t&rum ,  van  deeze  Planc  heeft  kunnen  zeggen  ,  dat  deze!vè 

jiaauwlyks  een  gemeenen  Kelk  heeft  \  behiive  de  omringen- 

de Blaadjes.  Calyx  communis  vix  utlus9  pr<z:er  Felia  cingen* 

tia.  Dat  Schubbig  bekleedze!  ,  inderdaad,  is  in  dê  Afbeel- 

dingen zeer  zigtbaar.    Jammer  is  't,  dat  mm  aulks  niet  In 
H  & 
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ii4       Samenteelige   Kruiden; 

IV.  Het  overige  is  als  boven  gemeld  heb.  De  Bloc- 

xxf.1#  men  zvn  ̂ omtyds  bleek ,  forntyds  hoog  paarfch 
Hoofd*  en  hebben  dan  de  Koppen  9  die  anders  glad  zyn , 
stuk.  met  een  Spjtinewebbig  Dons  bekleed.  De  ge- 
derde  reef-  hee!e  Plant  geeft  een  Melkachtig  Vogt  uit ,  dat 

•wyvery.    zeer  zoet  js  %  en  £ot  Maftikgreintjes  famen* ftok, 
* 

Zesde    Rakg. 

Eenwyvery. 

Men  noemt  het  dus,  wanneer  de  Samentee- 
lige Bloemen  niet  in  een  gemeene  Kelk  ver- 

vat zvn  ,  terwyï  zy  nogthans ,  wegens  de  ge- 
fteldheid  der  Teeldeelen ,  dat  is ,  de  famenvoe- 
ging  der  Meeïknopjes  ,  tot  deeze  Klasfe  be- 
hooren. 

De  Geflagten  van  Seriphium  en  Strumpfia 
reeds  befchreeven  hebbende ,  kome  ik  nu  tot 
dat  van 

Corymbiüm.     Tuilplant. 

Welks  opgegevene  Kenmerken  zyn  ;  de  Kells 
tweebladig ,  eenbloemig  9  driekantig ;  de  Bloem 

eenbladig  ,  regelmaatig  ;  een  Zaadje ,  dat  ge- 
wold is ,  beneden  de  Bloem. 

Van  het  Kaapfe  Kruid ,  dat  te  vooren  onder den 

de  Plant   zelf  kan  onderzoeken.  Volgens  den  Ridder  gtceie 

zy  ook  natuuriyk  in  Amerika. 
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den  bynaam  van   Jfricanum  voorgefteld  was     IV; 

door  den  Ridder  ,  heefc  zyn  Ed*  in  den  jaare    25f u 
1767  reeds,  twee  Soorten  gemaakt,  die  hier  Hoofd* 1  STUK, 
volgen. 

(1)  Tuilplant  met  een  ruuwe  Steng.  Contbhm 

Een  byna  Klootronde  Bol ,  van  verdorde  Wor-  Ruuwe.  * 
tels  der  Bladen ,  geeft  een  paarfchachtige  ruuwe 
Steng  ,  met  eenige  Lancetvormige  Blaadjes  , 
overhoeks,  hier  en  daar,  terwyl  de  Wortelbla* 
den  Biesachtig  zyn  of  Borftelig  en  niet  breed- 
achtig  of  gefleufd  9  zegt  de  Ridder  van  deeze» 

De  aangehaalde  van  wylen  den  Heer  J.  Bur* 
mannüs,  niettemin,  heeftze  zodanig;  te 
weeten  omtrent  een  Span  laag ,  een  half  Duim 

breed,  en  uitgehold  als  een  Akker-Voor(*).  De 

Steng  was  een  Span  laog,  zig  boven  Takswys* 
uitbreidende  in  een  digte  Bloemtuil ,  van  ge- 
tropte  Blommetjes  ,  zes  by  elkander  op  een 
Steelt  je  ,  doch  deeze  wederom  in  drie  paaren 
verdeeld  zynde ,  elk  op  een  byzonder  Voetje. Ieder 

(1)  Corymbium  Caule  fcabro.  Syft.  Nat,  XIU  Gen,  1004. 

Vt%.  XIII.  p.  665.  Mant,  izo»  PLUK.  Alm.  73  T  Z7i.  f. 
?.  Corymbium  Fol  ad  radicem  longisfïmis  Lïratis.  BüRM, 

Afr.  is 9,  T.  70,  f.  1.  Corymbium  Gramineum»  BUSM» 

Fhr.  Cap.   Prcdr.  Corymbium.  H.  CU  ff.  494. 

(*)  Dit  betekent  het  woord  Liratus  afkomitig  van  Lira , 

geheel  verfchiilende  van  Lyra  (een  LïerJ,  naar  welker  fi- 

guur fommige  uugehoekte  Bladen,  gelyk  wy  meermaals  ge- 
zien hebben  -t  Lyrata  genoemd  worden.  Dit  verfchil  heeft 

Linnieus  ,  Mant.  p.  izo,  in  de  aanhaaling  va»  BüRMAN- 
Nls,  niet  opgemerkt» 

H  % 
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iitf       Samenteeltge  Kruiden; 

IV.  Ieder  paar  is  gevat  irj  vier  of  vyf  f  malle  Blik» 

A?xxlL*  Jes>  en  *eder  filommetje  heeft  een  geknodst 
Hoofd  Kelkje  ,  met  Schuitachtige  niet  omwindende 

stuju     Klepjes ;  waar  onder  het  Vrugtbeginzel. 

11.  (2)  Tuilplant  met  een  gladde  Steng  en  gewold* 

*S±r  OxeUn. 
Gladde. 

Deeze  verfchilt  van  de  voorgaande  aanmer- 
kelyk  ,  door  een  losfe  uitgefpreide  Bloemtuil  , 
en  door  de  gezegde  Wolligheid  der  Oxelen  van 

de  Stecgblaadjes ;  terwyl  ook  het  Gewas  in  al- 
len deelc  grover  is  en  grooter.  Het  gelykt  on- 

dertusfehen  mede  naar  het  Bupleurum ,  of  ook 
wel  naar  eene  Valeriana.  De  Bloemen  zyn  hier 
onderfcheiden  ,  met  twee  of  drie  kleine  Blikjes 
en  hebben  een  Rolronden  Kelk,  waar  van  het 
eene  Klepje  het  andere  omvangt ,  volgens  de 
Waarneeming  van  den  beroemden  Hoogleeraar 
D*  van  Royen. 

J  a  s  1  o  n  e.    Schaapskruid. 

Een  gemeene  Kelk,  die  tienbladig  is,  bevat 
de  byzondere  gekelkte  Blommetjes,  welke  re- 

gelmaatig  zyn  verdeeld,-  en  het  Zaadhuisje, 
van  den  Kelk  gefprooten,  is  tweehokkig» 

Lin- (2)  Corymbium  Caule  Ixri  5  Axillis  Lanatis.  Coryrabmtn 

Africanum.  ttURM-  Flor.  Cap.  Prodr,  Bupleuri  firailis  Planra 
JEthiopica  ad  Cauliam  nodos  tomentofa.  Flux,  Alm^  73, 

T.  172,  f.  *. 
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Linnjeus  tekent  maar  ééne  Soort  van  «W^g^ 

Geflaet  aan  fi),  welke  haare  Groeiplaats,  zo      XXL  * 

wel  door  geheel  Europa,  als  ,by  ons  in  de  Ne-  
Hoofd, 

derlanden  ,  op  hooge,  drooge,  Zandige  Gron- 
BTÜ^ 

den  en  in  de  Duinen  heeft.  Men  noemtze  Schaaps-    jaJk& 

Schurftkruid  ,  om  dat  zy  naar  de  Scabiofa  vtel™^ 

gelykt,  zynde  ook  by  dezelve,  met  den  by- 

naam  van  Kleine,  door  Dodo  Neus  voorge* 

fteld.    Toürkefort  hadtze  betrokken   tot 

hetGeflagt  van  Rapunculus ,  met  blaauwe  Hoofd- 

jes als  van  het  Schurftkruid  ,  in  navolging  van 

C.  Bauhlnüs.   Dalech amp  betrektze, 

om  dat  de  Hoofdjes  ongebladerd  zyn  ,  tot  de 

Jphyllanthes  der  Ouden.  Jafione  was  een  Kruid, 
hun  bekend  ,  doch  niec  duidelyk  befchreeven, 

dan  dat  het  een  Melkachtig  Sap  uitgaf  en  het  Zog 

aan  de  Vrouwtjes  vermeerderde,  wanneer  het 

als  Salade  met  Azyn  genuttigd  werd %,  De  Schaa- 

pen, mooglyk ,  zullen  'er  gretig  naar  zyn,  vol- 
gens den  gedagten  naam.  Het  is ,  ten  minfte , 

Melkgeevende  gelyk  de  Rapeneen. 
Naar  het  gewpone  Schurftkruid  gelykt  he£ 

eenigermaate  ,  doch  is  zeer  klein  ,  verheffende 

zig  naauwlyks  een  Voet  hoog ,  Noordwaards 

groo*» 

(1)  Jafione,  Syfi*  Nat.  XIT*  Gen.  1905.  p.  666  Gort, 

Belg.  «5a.  jACCt;  Vind  a«J>.  M*  Suec.  713  >  7%z*  K.  Lugd!>» 

191.  GOUAN  Monsp.  466.  H.  Clif.  4ïó.  HALL.  Helv.  496, 

Rapunculus  Scabiofae  Capitulo  coemteo.  C.  B.  Pin.  $>*•  B.a- 

puntiura  mont.  Capit.  leptophylion.  Col,  Ecphr»  I.  p.  zi6, 

T.  417.  Scabiofa  minoï.  Dod.  Pempu  "s*  Scabiofa  laediïL 

LO».  Ie.  Si6.      - 

'  Ra 
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ii8        Samenteelige  Kruiden; 

IV.  grooter  vallende,  dan  in  de  Zuidelyke  Landen. 

AVxuU De Steng  verdeelt  zig  in  Takjes  of  zyd-Scheu- 
Hoofd-  ten ,  met  fmalle  gekerfde  of  gekartelde  Blaad- 
stïjk.      jes  en  0p  >t  eD^  foiaauwe  Bloernhoof  ijes  ,  in 
«JJ?  ipitfe  Kelkblaadjes  veele  Blommetjes  bevatten- 

de ,  elk  op  zyn  eigen  Voetje ,  dat  een  Kelkje 

is,  't  welk  het  Zaadhuisje  wordt,  als  boven  is 

gemeld. 
L   O  B  E  L   I  A. 

Dit  Geflagt  vereeuwigt  den  naam  van   den 
ouden  Kruidkenner  Lobel  ,  wiens  bekwaam- 

heid ,  hoe  zeer  ook  door  fommigen  bezwalkt  , 
uit  zyne  meermaals  aangehaalde  Werken  blykt. 
Ik  heb  van  de  Kenmerken  en  de  onregelmaatig- 
heid  der  Bloemen  voorheen  gefproken,  toen  ik 
de  Tweede  en  Heefterige  Soort  van  hetzelve  , 

*  zie     die  den  bynaam  vanPynbladige  voert,  befchreef  .* 

viVst!'    Thans  komen  hier  de  overigen,  wier  getal  by 
??i.i68.     £je  dertig  ,  meest  Kaapfe  en  Indifche  is,  in  aan- 

merking. Zy  zyh  in  drie  Rangen  vercjgeld ,  als 
volgt. 

A.  Met  efFenrandige  Bladen, 

T.  (i)  Lobelia    met  een  opgeregte  Steng ,  Li~ 
Lobeii*  niaale  effenrandige   Bladen  en  eenzaams 
Eenvou-  Bhemjleelen* 

Aan 

(i)  Lobf.Ua  Cauïe  ere&o,  Fol.  Llnearibus  integerrimis  &c. 

Syji.  Nat,  XII.  Gen.  1006.  V%.  X11L  p.  666.  Mant.  29U 
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Aan  de  Kaap  groeit  deeze  ,  die  een  Kruidig     IV. 

Stergetje  heeft  vaneen  Handbreed  hoogte,  met  Af^» 

overhoekfe  Bladen,  ver  van  elkander  ,  i'pns , Hoofd-. 
omtrent  een  Vingerbreed  lang*  Uit  de  OxelensTUK« 

komen  naakte  Bloemfteekjes  ,  eens  zo  lang,^/^** 
die  regtop  Haan ,  en  daar  op  volgt  een  Tolach- 
tig  Zaadhuisje, 

(3)  Lobelia  met  Liniaale  ,  tweeïwkkige ,  ef-     "T. 
ftnrandige  Bladen  en  eene  byna  naakte  Dot/Jan» 

Steng.  ■  J* 

In  de  Noordelyke  deelen  van  Europa ,  gelyk 
In  Sweeden  ,  Deenemarken ,  als  ook  in  Enge- 
JaDd  en  by  ons,  doch  zeer  zeldzaam,  te  wee- 
ten  in  Drenth  en  Overysfel ,  groeit  deeze.  Het 

is  een  Water- Plant,  met  Pypachtige  Bladen, 
wier  Bloemüengen  alleen  zig  daar  boven  ver- 

heffen ,  korter  daar  't  Water  ondiep  ,  langer 
zynde  daar  het  diep  is:  't  welk  L  1  nn/e  üs  in 
Sweeden  waarnam.  Men  heeftze  Water  Gla» 

diolus  ,  Water  -  Klokjes  en  Water  -  Violieren  ge* 
noemd  gehad.  Rudbeck  hadtze  Dortmanna 

getyteld. 
't  Is  een  Gewas,  dat  langs  dea  Grond  der 

Sloo- 

(3)  lobeh'a  Fol.  Linesrïbus  bilocukribus  5cc.  Oed.  Dan» 
«9.  GoBT  Be'g.  Hz.  IL  Ctiff*  42ö*  FU  Suec.  7i4,  783. 
Dortmanna  Lacuftris  Flor.  fparfis  penduiis.  Rudb.  ̂ i&.  Ups. 

1710.  p.  97*  T*  2.  Gladiolus  Stagnaüs  Dertraanni.  Clus» 

Cur.  40.  Gladiolus  Aquaticus.  Dod.  lllfi*  750. 
H4 
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i2o      Samenteeligb  Kruiden; 

IV.     Slooten  kruipt ,  met  Ranken  gelyk  de  Aard- 

AFxxf L'  be^ën  *  aan  welken  Bladen ,  van  gezegde  hoe« 
Hoofd    danigheid  9  omtrent  twee  Duimen  lang ,  met  de 

stuk.      punten  omgekrornd.   De  Steng  ,  die  ook  hoi 

vef»*w*m  is  ♦  heefteenige  gedeelde  Bloemen ,  bleek  paarfch 
of  blaauwachtig  van  Kleur,  in  vyf  Slippen  ver- 

deeld ,  waar  van  twee  fmaller  en  opwaards,  dp 
drie  anderen  nederwaards  geboogen.  Het  bevat, 
zelfs  onder  Water  s  een  Melkachtig  Sap. 

iv.         (4)   I  obelia  met  Lancetvormige  effenrandige 

*r°upaA  Bladen  >  en  éene  geaairde  Bloemtros. 

Chili-
* «ufch.  Die  Kruid ,  dat  Pater  F  e  ü  i  l  l  é  e  ,  in  \  R  yk 
van  Cmli  op  hooge  Bergen  vondt ,  wordt  dan 
ten  onregte  van  L  1  n  n  jb.  ü  s  gezegd  in  Peru. 
te  huïsveften.  Het  fchiet  tot  eens  Mans  kngte 

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  zyrj.  Aan  't  end  loopt  de  Steng  uit  in 
een  Aair  van  groote  Bloedroode  Bloemen ,  by- 
na  als  de  Kardinaakbloemen  ,  zogenaamd.  De 
Wortel  ,  die  een  Vinger  dik  is  en  een  Voec 
lang ,  geeft ,  zo  wel  als  h?t  Kruid ,  een  Melk 
uit ,  welke  Vergiftig  is ;  ja  de  Reuk  der  Bloe- 

men doet  braaken  ;  zo  die  Autheur  verhaalt. 

f5)  Lo- 
(4)  Lohlia  Fol.  pnceolatis  integerrimis  &c.  Rapantiutu 

$pic.  Fol.  acuïijj  Vulgo  Tupa.  Feüjll.  Peruv,  II.  p«  739* 
T.  2$. 
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(5)  Lobelia  met  een  opgeregte  Steng,  en  Lan-     IVV 

cetvormig  -  Liniaale  ,  jlompachtige ,  over*  **£$[$ 
hoek/e ,  effenrmdige  Bladen:  de -Bloemen  motte 
aan  't  end  getrost,  «tuk* 

v* 

(6)  Lobelia  met  Liniaale  efenrandige  Bladen    Ka/ltt. 
en  een  gegaffelde  Bhempluim.  K<*ims« 

{7)  Lobelia  met  Eyronde  gefteelde  Bladen  enta, 

zeer  lange  Meeldraadjes.  d|S*#^ VIL 

De  eerfte  van  deeze  drie ,  'm  Kanada  door  &^W 

Kalm  gevonden  ,- was  een  Plantje  van  eende.C  oora\ 
Voet  hoogte,  met  blaauwe  Bloemen:  de  twee* 
de,  aan  de  Ksap  groeijende,  nog  veel  kleiner; 
een  zeer  teder  Kruidje  ,  byna  gelykenda  naar 
het  Muur  ,  met  twee  Blaadjes  by  elkander  en 

gepaarde  Bloempjes.  De  derde  ,  van  Cayenne  * 
faadt  de  Ridder  by  den  Hoogleeraar  D.  van 
Rojjen  gezien. 

B.  Met  ingefneeden  Bladen  9  de  Steng  opge- 
regt. 

(8) 

(5)  Lobelia  Caule  credo  ,  Fol»  Lanccolato  •  Linearibus 

&c,  Rapuntium  Canadenfe  pumiiurn  Liniaiiae  folio.  ToURNI» 
Inft.  16*. 

(6)  Lobelia  Jol.  Linearibus  integerrïmis  &c  Rapuniut» 

Fol.  Linearibus  acutis  ,  Flor.  gemellis ,  polyanthos  Burm. 
Afr.  ioo»  T.  si.  f.  3. 

(7)  Lobelia  Fol,  Oratis  petiolatis  ,  Staminibus  lotigisfirais» 

Syji.  Nat. 

II,  DIEI»  £1.  STOK, 
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IV.  (8)  Lobelia  met  Eyrona  -  langwerpige  gekar- 
Afbeel.  teifa  Bladen ;  de  Steng  byna  naakt  en  ge- 
Hoofd-  aaird :  met  afgezonderde  ruige  Meelknop» 
stuk»  jes. 

( 9 )  Lobelia  met  de   onderjle   Bladen   VoeU 
deelig. 

(io)  Lob<  lia  met  een  opgeregte  Steng ,  ge- 

VUL 
Lobelia 

jBafterde. 
IX. 

Buibo/a.  tand  Lancetvormige  Bladen  >  en  een  onge^ 

jjgc.  '5  bladerde  end- Tros. 
x. 

Trifuetra.     Alle  deeze  drie  zyn  Kaapfe,  kunnende  de 

c£er,iekan"  eerfte  als  Bafterd  aangemerkt  worden,  dewyl 
zy  de  Meelknopjes  niet  famengevoegd  beeft ;  de 
tweede  verfchilt  door  haaren  Knobbeligen  Bol- 
wortel,  hebbende  de  Steng  twee  Voeten  hoog 
en  de  onderfte  Bladen  byna  als  der  Menfchen 
Voet  in  Vingers  gedeeld. 
De  Heer  Bergius,  die  de  eerde,  wegens 

de  gezegde  afzondering  der  Meeldraadjes  ,  wel- 
ke onder  vereenigd  zyn,  met  den  naam  Cyphia 

tot  een  nieuw  Geflagt  in  de  Monadelphia  t'rmis 
bragt,  geeft  aan  de  laatfte  den  bynaam  van  Co* 
rymbofa.  Het  zou  de  Afrikaan  fche,  zeer  hooge, 
niet  Takkige  Raponce  zyn  ,  met  Bladen  van 
Hertshoorn,  welke  Ray  befchryfu  Nogthaas 

geeft 
(8)  Ldhelia  Fol.  cvato-obfongis  crenatis  &c* 
(s>)  Lobelia  Fol  infenoiibus  Pedatis.  Popuntium  Tübcro- 

jfam  Fol.  mulrifïdis  ,  Flor.  Spicatis.  BURM    Afr.  99.  T.   38» 

.2    Cyphia  bulbofa.   BERG.  Cap>  1-71. 
(10)  Lobelia  Cau'e  crefto ,  Fol  Lanceol.  dent;  Mant.  110, 

£#  Lobelia  Coiymbofa,  B£RG.  Cap,  344* 
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geeft  hy  'er maar  een  Kruidige  Steng  aan, van      W. 

een  Voet  of  hooger.  ^XI?" 

(n)  Lobelia  met  Lancetvormige  getande  Bla-  $^^Dm den  5  zeer  korte  zy deling J e  Bloemjteelen  ,      Xï# 

Mt  Bloempypje  Draadachtig  dim  en  zeer    Loheli* 
lang.  L.ng- 

bloemigQ. 

(12)  Lobelia  met  Lancetvormige  Zaagtandige     xir. 
aan  den  roet  getande  Bladen  enfamenge*  opftygen* 

Jielde  end -Tros/en.  de* 

Op  Jamaika  zyn  deeze  beiden  gevonden  ,•  de 
eerfte  een  Waterplant, die  ookopandefe  West- 
indifche  Eilanden  >  aan  Beeken  en  op  vogtige 
plaatfen  voorkomt»  Zy  heeft  de  Stengen  meer 
of  min  ruig  ,  de  Bladen  glad  ,  een  half  Voet 

lang,  de  Bloemen  wit,  ter  langte  van  vierDui-  n 
men ,  met  een  vlakken  rand  s  die  in  vy ven  egaal 
verdeeld  is.  Het  Zaadhuisje  ,  dat  tweehokkig 
is,  bevat  veele  zeer  kleine  Zaadjes.  Degeheele 
Plant  is  zeer   Vergiftig ,  maakende  ,  wanneer 

menze  inwendig  gebruikt ,  een  hevigen  Buik- 
loop ,  die  niet  te  ftempen  is  en  eindelyk  doet 

Iter* Cu)  Lobelia  Fol.  Lanceolatïs  dentatis  &c.  JACQ.  Amr* 

219.  R.  Lugdb.  241.  Rapunculus  Aquaticus,  Foüis  Cichorei 

Sec.  SLOAN.  .Jam,  58.  Hifi.  I.  p.  15  8.  T«  lo>.  f,  2.  Trache» 
lium  Sonchi  folio  &c.  Plum.  Ie   zsi.  f.  I. 

(it)  Lobelia  Fol.  Lanceolatis  Serratis  ïnferne  dentatis  Sec» 

Am.  Aead»  V.  p,  4,08»  Lobelia  major  bnchiata  asfurgens 
&c.  BROWN.  Jam.  nz. 

II.  DEEL.  XI,  STOK, 
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IV.    fterven.    Zelfs  de  Paarden  ,  zegt  men ,  zo  zy 

^xxiEL'  ̂ aar  van  eeten»  barften  *er  aan.  Ook  baart  het 
Hoofd*  Sap ,  als  men  met  de  Handen  ,  daar  mede  be- 

stuk.      fmet ,  de  Oogen  wryft ,  een  geweldige  Ont- 
fteekiogt 

xnu        (13)  Lobelia  met  eenopgeregte  Steng  en  breed 
Cwdwaïis.  Lancetvormige  Zaagtandige   Bladen;  de 
Kardinaals.  Bloem  -  Tros  endelings  over  ééne  zyde* 

Zeer  bekend  is  deeze  tegenwoordig  onder 
den  naam  van  Kardinaals  -  Bloem ,  een  zeerfier- 

lyk  Gewas ,  met  een  lange  dunne  Steng ,  die  bo- 
ven geaaird  is  met  Bloemen  van  een  so  fterk  hoog 

roode  Kleur,  dat  'er  de  Oogen  byni  van  fche- 
meren.  Somtyds  komen  dezelven  met  aartige 
witte  Streepjes  getekend  voor.  Columna  hadt 
deeze  Plant  aan  den  Kardinaal  Barberini  toege- 

wyd.  Zy  fchync  ook  een  fcherp  Sap  te  bevat- 
ten» 

xiv.       (14)  Lobelia  met  een  opgeregte  Steng,  Ey 
Sprintte*.  rond  -  Lancetvormige  eenigszins  Zaagtan- 

dige  Bladen ;  de  Kelkhoeken  omgeboogen. 

Dee« 
(13)  Lobelia.  Caule  erefto,  Fol.  Iata « Lanceoïatis  ferratis  f 

Racemo  terminali  fecundo.  //♦  Clif.  Ups  R.  Lugdb.  241. 

GRON.  Pirg.  134.  Rapuntium  Galeatura  Virginianura  &c. 

JMor.  Hijl*  II.  p.  466.  Rapuntium  maximum  coccineo  Spi- 
cato  flore.  Hern,  Afexic.   879.  T.  880. 

(14;  Lobelia  Caule  ere&o,  Fol.  ovato .  Lanceqlatis  &c.  Hm 
Cliff.  4*6.  CrRON.  Vitg  134-  Rap.  Galeam*  Virgin.  Flore, 

Violacco  majore.  MORIS  Hifi.  IL  S.  5,  T,  5%  f.  SS»  Tra» 
shel.  Araeric  fioie  caemleo.  Roe.  /?• 
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Deeze  Soort   van  Lobelia  werdt  door  den     JV«? 

Sweedfchen  Kalm  bevonden  het  Geheim  te  ̂jf&*' 
zyn  ,  door  welk  de  Amerikaanfche  Wilden  zig  Boofd- 

genazen  van  Venuskwaaien,  welke  reeds  lang,  Tüjr* 

zo  men  wil  3  onder  hun  hebben  plaats  gehad. miftomg^ 
Zy  groeit  'er  op  vogtige  plaatfeh ,  aafl  de  Oe- 

vers van  Rivieren  ,  onder  andere  planten  van 
dien  aart.  De  Steng  fchiet  tot  vier  Voeten  op, 
en  het  is  de  voorgaande  Soort  niet  ongelyk  , 
dan  dat   de   Bloemen    Violet  of  paarfchachtig 
blaauw  zyn.  De  Kelken  zyn  lang  geflipt  en  heb* 
ben  de  randen  der  hoeken  omgeboogen.    Het 
Kruid  heeft  een  Melkachtig  Sap  en  de  Wortels 
fmaakten  hem  als  Tabak.  Zy  gebruiken  het  Af- 
kookzel  derzelven  ,  byna  met  gelyke  voorzor- 

gen als  algemeen  by  het  gebruik  van  Pokdran. 
ken  plaats  heeft  5  verminderende  de  Gifte  als 
bet  naar  beneden  werkt  en  zig  onderdien  van 

Overdaad  in  Spys  en  Drank  onthoudende  (*). 

(15)  Lobelia  met  een  laag  -  Heeflerige  Steng;     xv. 
de  Bladen  langwerpig ,  glad ,  Zaaglandig ;  ï^jh. 
de  Bloemen  in  de  Oxelen  gefteeld.  surinadm- iche. 

,  (16)  Lobelia  met  een  opgeregte Steng  ,  de    xvr, 

Bla- 

ïnfiata^ 

biazene. 

(*)  Steekt»  Verband,  p.  289,  enz.  Item  Amoex.  Acad.  IV.  p, 
5»9. 

( 15)  Lobelia  Caule  fuffmcicofo  ,  Foliis  oblongis  glabiis 
feriatis  &c. 

(I6>  Lobelia  Caule  ereóto,  Fol.  ovatis  fubferratis  &c.  fi9 

Ups.  A3.  Ups.  1741.  p.  *j.  T.  1.  Lobelia  Caule  ejefta 

frrachiato  &c.  H.  Cliff.  500.  B..  Lugdk*  $z$* 

II.  DgKL«XI.  $TVK; 
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Afd^l  BMm  £yrond>  hym  Zugtaidig,  hn* 
x«."  &r  dan  *  BloemMm:  de  Zaadhuisjes Hoofd  gezwollen* 

«tuk:. 

lm*       °7)  LobeIia  "*  "w  #W«fr  Steng  3  de 
CMortia*  Bladen  Hartvormig  ,  effen,  flaauw  Zaag- 
W*cuff(«t.'  tandig  ,  ge/fo/af  e»  a?rc  endelingse  Bloem- fchc  ^7# 

De  eerfte  van  deeze,  te  Suriname  voorko- 
mende, is  een  overblyvend  Heeftertje;  dat  zo 

wel  de  Zaadhuisjes  gezwollen  heeft  als  de  twee- 
de, die,  gelyk  ook  de  derde  ,  in  Virginie  ea 

Kanada  groeit.  Deeze  beiden  zyn  Jaarlykfe 
Zaay- Planten.  De  laatfte  is  door  onzen  Rid- 

der ,  als  een  zeldzaam  Gewas  ,  uit  den  Clif- 
fortfen  Tuin  zeer  fraay  in  Afbeelding  gebrast 
en  befchreeven.  Men  vindt  het  ook  door  Plu- 
mier,  doch  onvolkomen,  voorgefteld.  Het 
hadt  de  Steng  omtrent  een  Voet  hoog  ,  met 
paarfchachtige  Bloemen,  Aairswyze  tot  een  Tuil 
vergaard. 

Urllï     ̂ l8^  Lobelia  mt  de  StenS  tyM  opgeregt;  de 
Branden-  onder fie  Bladen  rondachtig  en  gekarteld; 
de'  *   hovenften  Lancetvormig  Zaagtandig] de  Bloemen  getrost. 

In 

(17)  Lobelia  Caule  ere&o  Fol.  Cord.  obfoïere  Dentatïs 
&c.  H.  CUf.  42*.  T.  26,  RapuntiOnn  Trachelii  folio,  Flore 
purpurascemc,  Plum.  Je*  235,  f.  z, 

(18)  Lobelia  Caule  ere&iusculo ,  p0ft  Int  fubrot.  cxenatlf 
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In  Vrankryk  en  Spanje  wordt  de  Groeiplaats     IVJ 

geïïeld  van  deeze  Soort,  die  ook  in  Italië  voor- Af£™; komt.    In  de  middelde  deelen   van  Vrankryk  Hoofde 

groeit  zy  by  de  Steden  Blois  en  Solons  zoover-*TÜK* 

vloedig  ,  dat  zy  den  bynaam  daar  van  beeft m*  m**m bekomen.  De  hoogte  is  omtrent  een  Elle  of  wat 

minder;  de  geftalte  als  die  der  Kardinaalsbloe- 
men,  maar  de  Kleur  blaauw.  De  Bladen  zyn, 
by  den  voet,  als  aangelyrnd.  Het geheele Kruid 
geeft  Melk,  en  de  Wortel,  inzonderheid ,  is 
van  een  brandend  heeten  Smaak, 

(19)  Lobelia  met  de  Wortelbladen  Eyrond  en     xrx, 

Haairdunne  Bloemfteelen.  Umi^m 
Zeer 

Een  Kaaps  Plantje ,  naauwlyks  een  Duim  kleine* 
hoog  ,  maakt  deeze ,  dat  een  Stengetje  heeft 
van  twee  Duim  langce,  met  ééne  enkele  Bloem. 

De  Kelk  is  langwerpig ,  Lancetvormig ,  opftaan- 
de;  de  Bloem  Trechterachtig;  het  Zaadhuisje 

langwerpig.  Naar  de  volgende  gelykt  het  veel. 

C.   Met   ingefneeden   Bladen    en  leggende 
Stengen. 

(20)  Lo» 
&c.  Loeel.  Iün.  167.  Rapunc.  Galeatus  BIefen%  f.  Solo» 

nienfis  &c.  Morts.  Ui/i  H.  p.  407.  S.  5.  T.  5.  f-  SS.  Ra- 

puntium  ureus  Soljnienfe.  BOCC.  Sis,  20  T.  n.  Drabs 
Flore  coeruleo  Galeato.  C    B.    Pin    110.  Prodr,  $}«. 

(19;  Lobelia  Fol.  Radicalibiis   ovatis  %  Scapis  Capillaiib&sSft 
Manu  292» 
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W*  (20)  Lobelia  met  een  leggende  Steng ,  die  Tdk- 

^üü.*  kig  is;  Lancetvormig  -  ovaafe  gekartelde 
Hoofd-  Bladen  en  zeer  lange  3  eenbhemige,  een- 
•TÜK*  saame  Bloemfteelen. 

ii'iSi^  Een  zeer  klein,  doch  fraay  Plantje,  dat  Mi- 
Lauren-  cheliüs  in  de  Spieeten  van  Rotfen ,  eo  op  Mos- 

fige  Velden,  in  Italië,  aantrof,  benoemde  hy 
naar  den  Bononifchen  Geneesheer  en  Hooglee- 

raar Laürêjnti.  Het  heeft  blaauwe Bloem- 

pjes en  tweehokkige  Zaadhuisjes ,  gelyk  eigen 
is  aan  dit  Geflagt.  De  Bloemde  eitjes  hebben 

ieder  ,  in  't  midden ,  een  Borfteiig  Blikje* 

xxi.        (aT)  Lobelia  met  een  uitgebreide  Steng  enLan* 
Erinus*  .  .  ,      «, 
Lang-  cetvormige  eenigermaate  getande  Bladen ; 

Cteeiige.  ^  Bloemjleelen  zeer  lang. 

E*noïdes.    ̂ 22)  Lobelia  met  hurkende  Draadachtige  Sten- 
puntten-  gen  en  gefteelde  langwerpige  getande  Bladen* 
gjge. 

Deeze  beide  Kaapfen  zyn  door  den  vermaar* 
den  Hermannus,  onder  den  naam  van  Klei- ne 

(20)  Lobelia  Cauïe  proftrato  ,  FoU  Lanceolato- ovalibus 
crenatis  &c.  Gouan  Monsp.  46S.  Laurentia  annua  minima 

ïlore  coeruleo»  MiCH-  Gen,  18.  T  14.  Rapuncalus  Aq.  re* 

pens*  BOGC,  Mus,  1$.  T.  27.  Rapuntium  Creticum  mini-» 
mum  ,  Belidis  folio,  Flore maculato»  Tournf.  Cor.  9. 

f  ar)  Lobelia  Cau'e  pitulo  ,  Fol.  Lan^eolatis  fubdentatis, 
Pedunc  longisfimis.  Mant.  483.  Campanula  ni:nor  Africa» 
na,  Ecini  facie  8cc.  Herat.  Lugih.  no,  T.  Uu 

(zz)  Lobelia  Cauübus  procumbentlbus  Sec  H.  CUff.  %z60 

GROM.  Pïrg  134»  Campanula  minor  Africana  Erini  facief 

£auU  piocmnüensiüus.  Heem.  £«#fó.  jog,  T,  ioj ♦ 
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w  Afrikaanfihe  Klokjes,  in  Afbeelding  gebragt.      IV* 

Zy  maaken  zeer  kleine  Plantjes  uit,  waar  van      2J*U 
het  eerfte  opftaande  Stengetjes  heeft,  omtrent  Hoofd* 

een  Handbreed  hoog.  De  Bloempjes  van  beiden STU5* 
zyn  uit  den  blaauwe  paarfch» 

(03)  Lobelia  met  hurkende  Stengen ,  en  Ey-    **nti 
rowd*  Zaagt andige  fpitf e  Bladen ;  de  onder-  Zeyimic^ 

ften  Jtomp  :  eenbloemige  Bloemfieekn  m  fcj£?[lwiv 
eenigermaate  ruige  Zaadhuisjes, 

Volgens  Osbeck  groeit  deeze  in  China, 
welke  men  aan  de  Kaap  der  Goede  Hope  eerst 
waargenomen  hadt»  Ten  minfte  komt  de  Ruige 
Kaapfe  zeer  naby  met  de  Ceylonfehe  overeen» 

ót  Is  een  zeer  klein  Plantje ,  naar  het  Gamander- 
lein  gelykende  ,  met  kruipende  Stengetjes  en 
eenbloemige  Bloemlfceekjes  ,  die  ruig  zyn ,  zs 
wel  als  de  Kelken. 

(24)  Lobelia  met  hurkende  Stengen ,  Lancet-  Xm, 

vormige  Zaagtandige  Bladen  en  ongefteelde  i^*f** 
byna  geaairde  Bloemen. 

(25) 

,(o.i )  Lohelia  Ca.ul.  prociimbentibus  *  Fa!*  Ovatie  Serratis 

&c.  Campanula  Zeïianica  Senecionis  folio  ,  Flore  purpure^. 

Seb.  Thes,  I.  p.  37.  T.  £*.  f.  izi  fi,  Lobelia  hirta.  Sp* 

P.lant.   I4  p.   93 j, 

(24)  Lobelia  Caul.  procumbentibus  ,  Folies  Lanceolatis  8cc» 

R^puntium  Foliis  oblougis  dentatis  §sc»  Busm.  J/r,  101». 
T.  39.  f.  i> 

•        I        ' 
II*  deil,  XI.  stuk. 
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IV»         (  2$ )   Lobelia  met  ovaale  gekartelde  gtwolde 

^Fxxf.L*  Bladen  en  esnzaame  Bloemen  zydelings. 

stok.  (2é)  Lobelia  met  Lancetvormige  getande  Bh» 
xxv.  den  en  zeer  lange  Blosmfteelen» 
Lobelia 

&uuwe."     C2?)  Lobelia  met  Liniaale  getande  Bladen  en 
xxvi.  een  gebladerde  Aair  aan  't  end* 

Coro*Opi* 

^Herts-       f28)  Lobelia  met  leggende  Draadachtige  Hee- 
hoomige.  Jlerige  Stengen  en  Eyrond  -  Lancetvormige 

Smo/k  wederzyds  tweetandige  Bladen, 

xxvi ti.  ̂ eer  ̂ uidelyk  onderfcheiden  zig  deeze  vyf 
Teneiia.  Kaapfe  Soorten ,  waar  van  de  drie  eerfte  door 

wylen  den  Heer  J.  B  u  r  m  a  n  n  u  s  in  Plaat  ge- 
bragt  waren.  Die  met  Hcrtshoornige  Bladen 
heeft  de  Bloemfleelen  by  uittteklang,  DeJTroo- 
mge  fchynt  eene  Verfcheidenheid  te  zyn ,  van 
de  Driekantige  5  hier  voor  befchreeven.  De  laat- 
fte  heeft  kleine  Blaadjes  en  is  een  Hcefterig 
Plantje ,  waar  van  het  Zaadhuisje  in  drieën  open 
fplyt,  hebbende  drie  Klepjes  ;  zo  dat  zy  in 
deezen  van  de  Kenmerken  van  dit  Geflagt  een 
weinig  fchynt  af  te  wyken. 

Be- 

(aj)  Lobelia  Fo!.  ovalïbus  crenatis  Lanstis  &c.  Rapantimn 

Fol.  'fubxotundis-hixtis  &c.  Burm.  Afr.  io$*  T.  40.  f.  z» 
(26 )  Lobelia  Fol.  Lariceoiatis  dentacis  Sec.  Rapuntium  Fol* 

longo  profunds  dentaco,  Bubm.  Afr.  93.  T.  38.  f.  i»  Ka- 

punt.  iEthiopicuia.  BREYsr.    Cent,  T.  8». 
(2.7)  Lobelia  Fol.  Linearibitó  dentatis,  Spie*  terminali  fa» 

liofa.  H.  CUff.  Soo. 

(28)  Lobelia  Caul.  proikstls  Filiformibus  Fraticalolis  &£♦ 

Mans.  120.  Lobdia  parvifolia.  Berg,  Cap,  ̂ 5» 
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Behalve  ée  voorgemelde  vyftien  ,  heeft  de     WV 

tegenwoordige  Hoogleeraar  der  Krujdkunde  al-     ̂ xif^' 
hier ,  de  Heer  N.  L.  Bürmanwüs, nog  eene  Hoofd* 

Hoofdige  onder  de  Kaapfe  Planten  opgetekend  9STüK* 

die  weinig  van  de  Hertshoornbladige*  20  zyn»k.*f**B 
Ed.  aanmerkt ,  verfchüt.  Voorts  heeft  hy  eene 
Windende    Lobelia  onder   dezelven  gevonden  9 
met  Liniaale  Bladen  ,   welke    de  Meeïknopjes 
;uitwaards  ruig  heeft  door  witachtige  Haairtjes : 
zo  dat  het  getal  der  Kaapfe  Soorten  ft  volgens 

zyn  Ed.  p  dan  zeventien  uitmaakt. 

V  10  l  a,    Viool. 

Dit  Geflagt  heeft  een  vyfbladigen  Kelk;  ooi? 

is  de  Bloem  vyfbladig,  onregelmaatig,  vaa  ag- 
teren  gehoornd.  Het  Zaadhuisje  ,  boven  den 

Kelk  9  is  driekleppig,  met  ééne  HolligheicL 
Zevenentwintig  Soorten  knraen  in  hetzelve 

«voor,  4'iQ  in  vier  Rangen  gefmaldeeld  zyn,  als 
wlgt. 

A,  Ongedengde. 

(l)  Viool  mei  gepalmde  yyfkwabbige ,  getande       *• 
$n  onverdeelde  Bladen.  Paimata, 

Vinger* 

£2)  Viool  met  yoetachtige  zeyendeelige  BladenMa&ge* 

Toon- (1)  ̂ j'o/a  acaub's  ,  Fol.  palraatïs   guinqueSobis   &:.  «Syy?.  bladige, 
Nat.  XII.   Gen»  1007.  £%.  Xllf.  p.    668.  Grqn,  ̂ «"g.  I3i. 
Viola  alba    Fol.   Securis  R.oraauae  elfigie,  Fioridiita»  Plus» 
Amahh.  *o8.  T.  447    f.  <?. 

(z)  Fjo/*  acaulis  Fol.  Ped    feprerapart.   Gbosï.  Pïrg,  1$^ 
¥iola  Virg.  tricolor.  Pluk,  Alm.  383.  T.  11*.  f,  7» 

|  2 
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IV. 
Af  DEEL. 

XXL 
Hoofd* 
stuk. 

ITT» 
Viola 

Tïnnata. 
Gevinde, 

IV. 
Lanceolata. 

L?ncet- 
▼ormige. 

V. 

Primu- 
lifilia. Hartvor 
raige. 

Hirta. 

Kuigc. 

f3)  Viool  met  Vindeelige  Bladen. 

(4)  Viool  met  Lancetvormige  gekartelde  Ëladen* 

(j)  Viool  met  langwerpige,  hyna  Hartvormi- 
ge Bladen  en  Vliezige  Bladjleelen. 

Alle  deeze  komen  in  Noord- Amerika,  en  ia 

'  't  byzonder  in  Virginie  voor ,  behalve  de  Der- 
de ,  die  op  de  hooge  Gebergten  van  Europa  , 

doch  ook,  zo  wel  als  de  beide  volgende,  in  Si- 

berië groeit»  De  gefteldheid  van  het  Loof  is  ge- 
noegzaam jaangeweezen.  De  vierde  Soort ,  uit 

Kanada  door  Kalm  gebragt  ,  fcheen  in  Blad 
een  weinig  van  de  Siberifche  te  verfchillen ,  en 
hedt  de  Bloemen  kleiner.  De  laatfte,  eindelyk, 

heeft  Bladen  ,  veel  naar  die  der  gewoone  Pri- 
rnula  Veris  gélyfcende.  De  eerde  en  laatfte  heeft 
de  Bloemen  wit  ,  de  tweede  driekleurig;  de 
derde  en  vierde  paarfch  Violet  of  bleek  blaauw. 

Allen  zyn  het  kleine  Plantjes,  gelyk  onze  Drie- 
kleurige Violen. 

(6)  Viool,   die  ongefiengd  is,  met  Hartvor- 
mige Haairig  jiekdige  Bladen.  Dee- 

f 3)  Viola  acaulis  FoL  Pinnatifidis.  Viola  monrma  Folio 

multifido  J.  B.  Hifi.  III.  p.  544.  HALL.  Helv.  inehoat.  I. 

p    241.  Gmel.  Sib.  IV,  T.  49    f.  4. 

(4)  Viola  acaulis  fol.  Laticeol.  crenatls*  Gmcl.  Sib,  IV.  T. 

49. .f.  2. 
(5)  Viola  acauüs  Fol.  oblongis  fubcordaris ,  &c.  Gron* 

Vig.  *3S. 

(6)  Viola  awuüs,  Fol.  Cord.  Püofo-hisp.  Mam,  «j.  FL Suec, 
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r  Deeze,  die  in  Bosfchen  der  Noordelyke  dee-     IV. 

len  van  Europa  groeit ,   kruipt  niet  gelyk  de  ̂ KF* 
Tamme  ,  en  maakt  ook  geen  Stengetjes  gelyk  boofd- 

de  Wilde  Violen ;  maar  zy  geeft  uit  een  taame-  ?tuk« 

lyk  dik  Worteltje   lang  gedeelde  Bladen  ,  die    Mónogx* 
Hartvormig  9  en  ,  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  , 

dat  men  dezelven  'er  fomtyds  mede  vervalfcht  * 
of  ze  daar  voor  verkoopt.  Zy  valt  ook  in  Berg* 
Bosfchen  van  Engeland  ,Switzerland  en  de  Heer 
Thunberg  heeft  een  Plantje ,  onder  dien 
naam,  uit  Japan  gezonden. 

(7)  Viool  ̂   die  ongejiengd  is>  met  Niervormige     vrr. 
Viola Talufl, 

Moeras 

*»**  Z&*, 
Op  vogtige  Velden,  in  S  werden,  Engeland, 

en  elders  ,  groeit  deeze  ,  die  door  de  gladheid 
der  Bladen  meest  verfchilt,  hebbende  ook  paar- 
fche  Bloempjes  ,  en  het  oneffen  Bloemblaadje 
tot  aan  de  tip  toe  zwart  geüreept. w 
$ues.  718,  7?8.  DaliB-  P**»  26Q*  Viola  Martia  hirfuta  ino- 

dora.  Moris.  Hifi.  IK  p.  475.  S.  5.  T.  35.  f.  4-  Viola  Tra- 

cbelii  fplio.    Raj.    Hifi.    1051.   viola.    BBUMS5,   Hert.  I.  p. 

JJ7-  *"♦  *• 
(7)  Viola  acaalis  Foï.  Renlformihus.  HALL  Htlv*  yoi. 

Ft.  Suee.  717,  786.  Viola  Paluftris  cotandifolia  glabia,  Mob^ 

Hi/i.  11.  p.  475*  S»  5.  T.  3J.   f.  5. 

I? 

II,  Deel.  XI.  Stuk, 
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IV.         OD  Viool, die  ongefiengd  is ,  met  Bartvormigt 
s% deel.  Bladen  en  kruipende  Spruiten. 

XXI. 

SukT*  Deeze  Soort  maakt  de  gewoone  Winkel-  Vi®* 
vur.  &*  uit,  die  men  in  de  Tuinen  teelt,  weshalve 

Odara  ZY  Tamme  Violen  genoemd  worden  ;  hoewel 
lamme,  men  ze  ook  overvloedig  in  Bosfchen  ea  Wil- 

demisfen  ,  zo  van  ons  Land  ,  als  door  geheel 
Europa ,  aantrof  Niets  is  in  Switzerland  ge* 

meener,  aan  de  öaageo  en  Beekjes ,  pp  't  vroe- 
ge Voorjaar,  zegt  Haller.  By  Weenen  in 

Ooftenryk  groeijen  zy  overal  in  groote  en  klei? 
ne  Bosfchen  ,  in  Valeijen  aan  Rivieren  «>in  Boom- 

gaarden en  Tuinen,  In  Engeland  ̂   Vrankryk  en 
Sweeden  ,  zynze  zo  gemeen  niet.  Zy  komen 

overal,  in  't  wilde,  niet  alleen  met  witte,  maar 
ook  met  dubbelde  of  volle  Bloemen  voor, maar 
de  enkelée  paarfche,  van  wier  Afcrekzel  de  Vio- 

lette Kleur  h  aren  naam  heeft,  zyn  ver  de  ge- 
meende. 

De  Latynfche  naam  is  in  byna  in  alle  Taaien 

van  ons  Wereldsdeel  overgenomen,  maar  in  'c 
Franfch  heet  menze   Violettes  ,  in  *t  Engelfch 

Fi- 

(8)  WUla  acaulis  ,  Fol.  Cordatis,Stolombus  reptantibus. 

GOUT,  Belg.  252.  IL  Cliff.  427.  F/.  Suee.  71$  ,  784.  Mat* 

Med.  410.  Viola  Martia  purpurea  ,  Flore  fimplici  odoro.  C. 
g.  Pin.  119,  Viola  odorata,  Ren.  Sp.  141.  T.  140.  viola 

migra,  f.  purpurea,  Dod.  Tempt.  156.  Lob.  U.  608.  j£ 

Viola  Martia  alba.  C.  B.  Pin.  199.  yé  — —  multiplici  Flore 
Ibidl»  Los»    Ie.  $1©, 
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Fiokts  :   welke  naam  ,    gelyk  bekend  is ,  by      IV. 

ons  gemeenlyk  gegeven  wordt  aan  een  geheel      %*fu 
ander  Gewas,  van  dergelyken  Reuk  en  deswe-HooFD- 

gen  genaamd  Violieren  *.   De  Bloemen  hebben STÜK» 

een  zeer  verzagtende  hoedanigheid,  zo  wel  als  m^wgs" 
't  Kruid  ,  wordende  deswegen  de  Konferf  en    *  zie 
Syroop  van  Violen  als  een  Borstmiddel  en  toe  |^  bijjfo 
zagte  Hartfterking  veel  geacht.   In  de  geheele 
Plant  heerfcht  een  laxeerende  hoedanigheid  ,  zelfs 

in  't  Zaad.  Hoe  zagt  nu  ,  en  onfchadelyk,  de 
Bloemen  ook  voorkomen  9  wordt  niettemin  ver- 

haald ,  dat  een  Maagd  van  voornaamen  Huize, 
door  den  Geur  van  een  menigte  derzej ven,  wel- 

ken zy  in  een  beilooten  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  andere  Stof- 

fen ,  of  dezelveo  naar  Zuur  dan  naar  Loogzout 
hellen ,  te  onderzoeken ,  en  wordt  daar  toe  van 
fommigen  gebruikt. 

In  Egypte  worden  de  Violen  in  de  Tuinen 
overvloedig  geteeld,  alzo  de  Turken  veel  werks 
daar  van  maaken  om  de  aangenaame  Kleur  en 
Reuk ,  dienende  de  Suiker  van  Violen ,  in  Wa- 

ter gefmolten  ,  hun  om  Sorbet  te  bereiden ,  tot 
ontbaaüng  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  kostbaarfle ,  in- 

I  4  zon* 
II.  Deel.  xi«  stuk»  ^ 
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lv\    zonderheid  met  Amber-  Grys  gemengd zynde 4 
.AfdeeL.  tot  opwekking  der  Minnelusc  (*)* X  X  Ir» 

gxuK.  #♦  Stengmaakemje. 

lx*         (9)  Viool  ?»*J  de  volwas/ener  Steng  opfkygen* 
cLina,  de,  de  Bladen  langwerpig  Hartvormig. 
Wilde» 

x.  (10)  Viool   met   opgere  te  Stengen  en  Hart- 
puntana.  yormige  langwerpige  Bladen. 

xu  (ij)  Viool  met  Draadachtige  onverdeelde  voort- 

AipSh?/  kruipende  Stengen  ,   Eyronde  effmrandige 
gladde  Bladen  en  onverdeelde  Stoppettjes. 

Van  deeze  komt  de  eerde  ,  die  men  Wilde 

Violen  noemt  ,  overvloedig  in  de  Duin  -  Valei- 
jen  van  Holland,  in  Vriesland,  Gelderland  en 
Overysfel  ,  als  ook  door  geheet  Europa ,  tot  in 
Sweeden  en  Lapland  ,  zelfs  in  Rusland  en  in 
Noord- Amerika,  voor.  Zy  bloeijen  laater  dan 
de  Tamme  ,  doch  verfchillen  anders  van  dezeF- 

i     ven 

(*)  HASSELT  Rê'fet  p.  Si*. 
(9)  Viola  Caule  adultiore  adfceudeme  &c.  Gort.  Belg. 

253.  Kram.  Aujlr.  262.  Fl.Sute,  716,  78;.  Gouan  Monsp^ 

467.  R.  Lugdh,  430.  Gron-  Virg.  18  2.  &c.  Vioh  Martia 
ïnodora  fylv.  C.  B.  Pin  199,  Lob.  h.  609.  Viola  fylv.  ino- 

dora,  Dod.   Ptmpt,  \$6. 

(10)  Viola  Caulibus  ere&is,  Fo!«  Cordatis  oblongis.  FL 

Suee.  II.  N4  787»  Viola  Fol.  Ovato-  Lanceolatis-  R. Lugdb. 
430.  Viola  Martia  Aiboresceus  purpucea.  C.  B»  Pin.  199, 

Viola  Arborescens.  Cam.  Epit.  911. 
(11)  Viola  Caul.  Pilifoimibus  indivifis  prorep.    &c  Viola 

Fol,  ovalibus  &c  ALk.   Psitmonu  1*»  T.  3.  f»  *« 
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ven  weinig,  dan  door  haare  Reukeloosheid ,  en     IV, 

hebben  insgelyks  zo  wel  witte  als  paarfche  Bloe-  ̂ lu** 
men.  Ook  verheffen  zig  de  Bloemen  boven  de  é-Ioqfd» 

Bladen  ,  en  de  Plant  heeft  lange ,  Takkige ,  leg- STUK* 

gende,  doch  in  de  Herfst  opltygende  Stengen; ^Tff* 
De  Berg -Fiolen,  die  overend  liaan  ̂   groeijen 
wel  een  Elle  hoog;  weshalve  menze  Roomachtig 
noemt ,   hoewel  de  Steng  niets  Houtigs  heeft, 
Van  deeze  zyn  de  Bloemen  blaauw  en  wit  en 

fomtyds  geelachtig,  met  een  korte  Spoor,*  maar 
de  Kelk  heeft  Spooren.  Zy  groeijen  op  de  Al- 

pen van  Switzerland ,  Lapland ,  Ooilenryk  en 

op  den  Baldus -Berg  in  5t  Veroneefche ;  de  laat- 
fte  op  den  Berg  Cenis  in  Piemont,  waar  van 

die  den  bynaam  heeft.   Deeze  hebben  Draad- 
achtige Stengen ,  die  onder  den  Grond  kruipen, 

doch  zig  daar  uit  verheffen  ,  met  zeer  kleine  * 

Eyronde,  gedeelde  gladde  Blaadjes  en  groote* 
lang  gedeelde  2  blaauwe  Bloemen* 

(12)  Vioo1  met  een  opgeregte  Steng  in  Hart-     xu. 

vormige  gejpitjle  Bladen.  «%?" Kana- 

(13)  Viool  mei  een  driekantige  Steng  en  Nier*^zht* 
achtig  Hartvormige  Bladen  s  de  Stenghloe-   Mirabi» 
men  ongebladerd.  fa. 

Wonder* 

(ï4)!yke' 

fit)  Viola,  Caule  ere&o  ,  Pol.  Cord.  acuminatis.  Viola 

Caulescens  Fol.  Cordatis  &c.   Am.  Acad.  L  p.  157. 

(n)  Viola  Caule  tricjuetro  ,  Fol,  Reniformi  •  Cord.  Sec. 

VioU  Flor.  Ra-i.  Corollaris  &c.  H.  Cttff.  4x7.  Ft.  Suec,  719  , 
759.  Viola  Montana  latifolia  &c.  DlLL.  Elth,  f.  390, 

is 

I!.  DEEL.  XI.  STUK, 
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IV.  (14 )  Viool  met  een  tweebloemige  Steng  ,  de 

^?y1L"  Bladen  Niervormig  Zaagtandig. 

stuk»  C55)  Wod  met  een  eenbkemige  Steng  ,  en 
xiv.  Hartvormige  getande  Bladen* 

Viola 

Twee-'      Kanada  is  de  Groeiplaats  van  de  eerfte  dee- 
Woemige.  ̂   vier^  dje  de  gceng  ODgeVaar  een  Span  hoog 
Uniflir*.  heefc ,  en  van  de  volgende ,  welke  in  de  Bos- 

jenbioe-  fchen  van  sweeaen  en  Duitfchland groeit,  meest 
verfchilt  9  doordien  de  Stengbloemen ,  dat  won- 
derlyk  voorkomt ,  in  deeze  geen  Blaadjes  heb» 
ben.  De  Bloemen  zyn  witachtig  en  in  de  derde , 
die  op  de  Europifche  Gebergten  groeit  3  dat  ook 
zonderling  is  in  die  Geflagt,  geel.  De  laatfte , 
die  in  Siberië  is  gevonden,  wordt  door  Gme- 
l  1  n  aldus  befchreeven* 
„  Uit  een  Vezeligen  Wortel  komen  veele 

„  Bladfteelen,  met  opgerolde  beginzels  vanBla- 
„  den  ,  waar  tusfehen  gemeenlyk  één  ,  doch 
„  ook  twee  of  meer  Stengen ,  die  hoekig  zyn 
„  en  flaauw  gehaaird  ,  ieder  op  den  top  drie 
„  Blaadjes  hebbende  ,  naar  die  der  Malva  ge- 
„  lykendc.  Uit  derzelver  midden  ryst  een  kort 
s,  Steekje  >  met  een  fraai  je  geelachtige  of  Zwa- 

39  vel- 
(14)  Viola  Cau!e  bifioro  &c.  Viola  Foliis  Renifonnibus 

&c.  TL  Lapp.  Suec.  H.  Cliff.  R.  Lugib.  431  Viola  Alpina 
xotundifolia  lutea.  C.  B.  Pin.  199.  Pluk.  T.  433.  f.  7.  T. 

ê34.  f.  1.  Viola  lutea.  Lob.  Ie.  609. 

(is)  Viola  Caulc  iinifloro  &c.  Gmel,  SiK  IV.  p.  101.  T# 

48.  f.  S* 
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13? 

„  -velkleurige  Bloem ,  wier  twee  bovenfte  Blaad-    «fc 

„  jes  allergrootst,  de  zydelingfe  kleiner  en  het     txu 

onderfte  allerkleinst  is.  Deeze  drie  laatften  Hoofd* 

9  zvn  veifierdmet  eenige  Violetkleurige  Streep- STÜK* 

„  jes,  en  de   twee  zydelingfe,  met  ver  van^     5 

"  den  bodem  ,  eenigszins  Wollig.  Dus  bevindt 

"  zig  de  Plant  in  't  vroege  Voorjaar.  In  't  vol- 
gende  Jaar  breiden  zig,  zo  wel  de  Wortcl- 

H  als  de  bovenile  Blaadjes,  allengs  uit,  de  Blad- 

Jt  fteelen  rekken,  en  zyn,  als  de  Vrugt  rypis, 

„  dikwils  een  half  Voet  lang.  De  Stengblaadjes, 

„  fcheiden  van  elkander,  worden  Ribbig,  aan 

M  de  randen  diep  en  breed  Zaagtandig  ,  weder- 

„  zyds  ruig ,  enz." 

C:  Met  Virdeelige  Stoppeltjes  en  eeriKralk- 

achtïgen  Stempel. 

( 16 )  Viool   met    een   driekantige   verfpreide     XVL 

Steng  9  langwerpige  ingefneeden  Bladen  en   vt%l*hrt 
Vindeelige  Stoppeltjes*  Driekie^ 

nge. 

Deeze ,  die  men  Wilde  Pen/een  of  Viooltjes  -9 
naar 

(16)  Viola  Caule  triquetro  dififufo  &c.  Gort.  Belg.  25$. 

KRAM.  Au/Ir.  z6z*  GuüAN  'Mmsp.  4^7-  Fl-  $uec*  &c*  #• 

Cliff,  sa7.  Viola  bicolor  Arvenfis.  C  B.  Pin.  200»  Trinitatts 

Herba.  Fuchs.  Hifi.  803.  Jacea  altera.  Cam.  Epit.  913.  jSt 

Viola  tricolor  Hortenfis  repens.  C.  E.  Fin.  199.  viola  trico» 
lor»  R.EN.  i/ww!  144.  T.  140.  Jacea  f.  Fles  trinitatis.  CAM. 

Epif.  9i2.  Viola  tricolor.  Dod,  Pempi.  jr;j.  Viola  flammea» 
colorea ,  calida.  LOB.  /<r.  611. 

II.   DEEL.    XI.  STUK, 
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}y*  e  aar  't  Franfch  Penfée  noemt  •  komen  in  de 
xxi.  Duinvaleijen  en  Hoven  van  ons  Holland,  op 

Hoofd  dorre  Zandige  Gronden  ,  in  de  Wouden  van 

«tuk.  Vriesland  ,  en  elders  ,  in  onze  Provintien ,  als 

very?wr  ook  door  geheel  Europa  ,  voor.  Het  is  een 
Plantje  dat  de  Steng  Takkig  en  neerleggende 

heeft ,  de  Bladen  Eyrond  -  Hartvormig  en  de 
Bladlteelen  met  kleine  Borfteltjes,  doch  aan  de 

Takken  half  Vinswys'  ingefneeden  Scoppekjes. 
De  Bloem,  veel  grooter  dan  de  Kelk,  die  Zaag- 
tandige  Spooren  heeft ,  is  zeer  fraay  met  tea 
miniten  drie  Kleuren  getekend»  De  bovenfte 
Blaadjes  zyn  Violet ,  met  een  zeer  fyne  Haai* 
righeid;  de  mïddeliten  geelachtig  bont,  het  on- 

derde Hemelfchblaauw.  Zy  komen  ook  van  bo- 

ven paarfch  ,  op  zyde  of  in  't  midden  geel  en 
van  onderen  wit  voor,  met  zo  veeie  mengelin» 

gen  en  veranderingen,  dat  'er  de  Duitfchersden 
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  ia  de  Vrelden  en  Tui- 
nen ,  duch  de  eerden  worden ,  om  de  aartig- 

heid ,  in  de  Bloemhoven  geteeld ,  alwaar  zy  zig 
zelf  zaaijen  en  ook  genoegzaam  een  Onkruid 
worden.  De  Duitfchers  heeten  ze  Freysfam» 
Iraut ,  de  EDgelfcben  Panfies  of  Hearts-  Eafe, 
dat   is    Harts  -  vermaak.    Wat  den  naam  van 

Drieën* 



Stjetginesia;       14* 

Drieenheids  -  Z?/ö*/»  aangaat ,  dien  vind  ik  ,  in     IV, 

zeker  opzigt,  wat  aanftootelyk.  Van  de  Twee-  AFJ>|fLa 
kleurigen  maakt  Haller  een  by  zondere  Soort  •  Hoofd- 

De  Driekleurigen  vallen  ook  aan  de  Kaap  en  in*TUK 

Of  de  Franfche  naam  Penfées  van  de  aartige 
mengeling  van  Kleuren  in  deeze  Blommetjes, 
welke  tot  denken  aanleiding  geeft,  dan  van  het 
voorgemelde  afkomftig  zy,  is  my  duider.  Iets 

anders  ,  daar  men  te  vooren  niet  om  gedagt 
heeft,  zou  ze  dien  naam  met  regt  kunnen  doen 

voeren,  Linnaus  ,  naameïyk  ,  merkt  aan , 
dat  nergens  ,  byna ,  zig  bet  werk  der  Bevrug- 
ting  in  de  Planten  zo  duidelyk ,  dan  in  dezel- 
ven  ,  openbaare;  doordien  de  Stempel,  of  het 
boven  (Ie  van  den  Styl  ,  Trechterachtig  open 

is :  't  welk  alleen  maar  plaats  heeft  in  die  van 
deezen  Rang.  De  Styl  maakt  met  het  Vrugt- 

beginzel  een  rondachtig  Knopje  uit ,  in  't  mid- 

"den  van  de  Bloem  9  dat  als  een  Kruikje  of als  een  Zoutvat  is  gefatfoeneerd. 

(17)  Viool  met  een  driekantige enkelde  Steng 9    xvix. 

langwerpige  Bladen  en  Vindgelige  Stoj)-gZ»°J^n 
peltjes.  ™- 
r     t  Groot» bloemigeq 

(18)  Vi- (17)  Kola  Caute  triquetro  iïmplici  &c»  Mant.  120. 
Viola  Caule  triq.  ere&o  &c.  Hudj.  AngL  3  3'.  Viola 
Mont  na  tricolor  odoratiifima.  C.  B.  Pin.  199*  Viola  JHojst, 

Itttea   gtandiflora.  C,    B.    Pm*   «00,  Sars,  h>  ©>i,  69a* 

II,  Oki,  XI,  «»u«a 



i4&       Samenteelige  Krüidek; 

IV-  (18)  Viool  met  een  korte  Steng  ,  de  Bladen 

AxxT„EL*  hym  Eyf07ld  >  ds  Stoppeltjes  Vindeeligt 
Hoofd-  de  Honigbakjes  langer  dan  de  Kelk. 
stuk. 

rib  es-    ̂   Vio°l  met  een  lange  Steng  *  de  Bladen 
Jrata.   '  langwerpig  Eyrond  ,  de  Stoppeltjes  I^in* 
^Gefpoor-  deelig  9  de  Honigbakjei  Elsvormig  Langer 
xix*  dan  de  Bloem. 

Cvrnuta. 

^Gehoorn-  q„  fe  Pyreneefche  en  Switzerfche  Geberg- 
ten groeljen  deeze,  welken  de  vermaarde  Hal-» 

ler  >  behalve  de  laatfie ,  die  echter  wehig 
van  de  anderen  verfchilt,  toe  ééne  Soort  be- 

trekt. Zyn  Ed.  tytelt  dezelve.  ,,  Viool  met  een 

9%  opgeregte  Sceng ,  die  weinig  Bloemen  draagt , 
9,  de  onderde  Bladen  rondachtig ,  de  Stengbla- 
3,  den  ovaal  hebbende  ,  met  zeer  groote  half 

53  gevinde  Stoppeltjes."  Het  is,  zegt  hy,  een 
veranderlyke  Plant ,  of  ongefiengd  voorkomen- 

de met  paarfche  Bloemen,  welke  hy  afbeeldt, 
of  gejiengd ,  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-Punt 

der 

(18)  Viola  Caule  abbreviato  &c.  Viola  Alpina  purp.  exi- 

guis  foliis.  C.  B*  Pin.  199.  Viola  Mont.  coerulea  grandifloxa» 
Toürnf.  Inft.  4*0.  hem  lutea.  C.  B.  Pin    I99. 

(1  9}  Viola  Caule  elongato  &c.  Viola  Pyrenaica  folio  Twfc 

cdi  ferotina.  RAj»  Sttpft*  $10* 
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der  Bloem,  welke  de  laatfte  zeer  lang  en  dun  ,     IV. 

als  een  Hoorntje  heeft.    Men  vindc  ser  niet  "*■*• 
minder  verandering  van  Kleuren  in5  en  de  Bloe*  Hoof©-! 
men  hebben  aan  het  Steekje  twee  Lancet vor-STü&- 
mige  Borfteltjes.  Somtyds  wordt  de  Steng  een 
half  Voet,  doch  in  de  laatfte  wel  een  gehee- 
Jen  Voet  hoog. 

(20)  Viool  met  een  Heejlerlge  Steng  en  Lan-      Xx> 

cetvormige  effenrandïge  Bladen»  tnoiaAr» 
t^  c  j  .  Boomach» 
De  vraag  is  or  deeze    meer  den  naam  vandge. 

Boomachtige  verdient  dan  de  Berg- Violen, 
hier  voor  befchreeven  ,  die  ook  dus  getyteld 
worden.  De  Groeiplaats  is  in  Spanje  en  de  Bloe- 

men hebben  geen  Reuk. 

D.  Met  opgeregte  ,  niet  agcerover  leggende 
Bloemen. 

(21)  Viool  die  de  Stengaan  den  voet  zeer  Tak-     xxr. 

kig  heeft  ,  de  Bladen  Lancetvormig  LU  EnnèasP^ 
niaal  effenrandig  van  elkander  af;  de  Kei-    Negen* 

ken  van  agteren  gelyL  zaadige. 

(22)  Viool  met  een  hurkende  Steng;  de  Bla-    XXir, 

den  .  s*$*t (20)  VtoU  Caule  Fruticofo  &c.  Viola  Hispanica  fruticans.  Keeftcrfg^ 
Barr*    Ic    $68.    Viola  ̂ Montana  pumila  anguüifolia.  C.  B, Fin*  109. 

(21;  Viola  Caule  Bafi  Ramofisfimo  &c.  FU  ZeyL  jt7.  Her» 
ba  lndica  &c.  Raj.  Suppl.  402,  Nelara  -  Parenda, /fcr*.  iWa/, 
IX.  p.  117.  T.  60,  Burm.  FU  Ini.  p,  ufi. 
("i  r$»la  Caule  procumbcnt«4  foj,  Laaceolati*  fübferratis 

IV  D"J-  XL  SU», 
 *0tk* 



ï44       Samenteelice  Krüidzk. 

IV.  den  Lancetvormig  eenigermaate  Zaagtan* 

'Afdeel.  ^-  ̂  getropt :  de  Kelken  van  agterengelyk* 
il'OOFD-  ;  .         . 
stuk.  Dceze  beiden  groeijen  in  Ooitindie.  De  eer- 

ite ,  welke  Hermannüs  Klein  Leeuwsbek 

geheten  hadt  4  heefc  een  zeer  Takkige  Steng, 
van  een  half  Voet  hoogte  ,  met  lange  dunne 
Bloemüeeltjes  ;  de  Bloemen  paarfch  van  kleur. 
De  andere ,  welke  men  op  Ceylon  Ratmul  noemt , 
is  een  Takkig,  leggend,  Houtig  Gewas,  door 
Elsvormige  %ve  Stoppelxjes  byna  gedoomd. 

xziii*      (23)  Viool  met   een   enkelde  ruige  Kruidige 

Voiarii^'  Steng  ,  Lancetvormige  Haairige  Bladen schoen-  tn  eenzaame  Bloemen. 
achtige. 

xxiv.  t      (2.J.)  Viool  met  een  laag  -  Heejlerige  gearmde 

fob!  Steng,  gepaarde  Bladen  en  getroste  Bloe- 
men* 

Op  den  Noordoosthoek  van  Zuid  -  Ameri- 
ka, dien  men  Cumana  noemt  /heeft  de  Heer 

Loefling,  in  zyne  Kruidleezingen ,  deeze 
twee  Soorten  ontdekt  ,  waar  van  de  eerfte  de 

andere  >  zo  hy  aanmerkt ,  in  allen  deele  zeer 
veel 

confertïs  &c    Fl.  ZeyL  Si8>  Rubeola  Zey!anic3  Fol#  latiori- 
bias.  Ratmul  di&a.  Bu*m,  Ze^l   zog. 

(13 )  Viola  Caule  fiaipl.  hirfuto  Herbaceo  &c.  Calceoïaria 

Caule  fitnplici  hirfuto.,  Flor.  Axillaribus  foiirariis.  Losfl. 
lt.  184. 

(24)  fï*/a  Caule  fuffruticofb  brachiaro&c.  Cajceolaria  Cau« 

IsBiachiatogUbroFlor.  Racemoiïs.  Lqefl,.  It.  183. 

■ 

Paar» 
bladige. 



SYNGENESIJU         Ï4S 

Veel  ïq  stootte  overtreft.  Zy  hadden  witte  Bloe-      IV.' 
toen.  xxï. 
Die  Soort  van  Viooleo,  Hybanthus  genaamd  ,Hoofd- 

welke  Heefterig  in  de  Westindiën  groeit,  ̂ aarST^  ̂  
LoEFLt  ng  den  naam  aan  gaf  van  Calceolaria>ma. 

zo  wel  als  aan  de  voorgaanden,  wegens  de,  fi- 
guur der  Bloemen  ;  heb  ik  reeds  voorheen  be- 

fctireeven  *:  des  volgt.  v*  %^&' 

(aó)  Viool  met  ovaale  Bladen ,  die  aan  den    x'7*j 
rand  en  van  onderen  Haairig  zyn.  viola  ip& caeumka* 

De  Ridder  geeft  den  bynaam  van  Ipecacuan-  Hyp?«- aan  -  Wos* ha  aan  deeze  Soort,  die  op  Caijenne  fchynt  tet€i. 

groeijen.  Zyn  Ed.  heeft  denzelven  ook  gegeven 
aan  een  Soort  van  Wolfsmelk ,  voorheen  be- 
fchreeven  f  ,   welke  in  Virginie  fomtyds  dien    jild. 

naam  voert,  wordende  van  fbmmige  Ingezete-J*"^*" 
nen,  inzonderheid  der  Noordelyke  deeien ,  (zegt 
C  L  a  y  r  o  N,)  vry  ftout ,  inwendig  tot  een  Braak- 

middel gebruikten  Ipecacuanha geheten.  Onder 
de  Planten  van  den  ClifFortfen  Tuin  hadt  Lin- 

emu$9  bevoorens,  den  Geflagtnaam  Ouragoga 
gebezigd  voor  de  Brafiïiaanfche  Plant ,  welke 
den  Wortel ,  die  onder  deezen  naam  in  de  Apo« 
theeken  gevonden  wordt ,  uitlevert  :  naar  hee 

Periclymenum  of  Kamperfolie  eenigszins  gely» 

kende ,  maar  zeer  klein  (*)♦  Onder  de  Ge- nees^ 

(z6)  Viola  Fol»  ovaSibus  margine  fabtusque  Pilofis.  Syjl» 
Nat.  XIII.  Viola  grandiflon,  Veronicae  folio  villofo.  BASR. 
&Lqu\n>  113. 

(*)  Owagoga.  IL  Cup.  486.  Gen,  PUnU  9H*  Pcridyme-" 

IL  DfEL.  XL  STUK, 



t4<5       Samenteeuge  Kruideit» 

IV,     neesmïddelen  noemt  hy  dezelve,  Lonkera%  me€ 

X??L*  een  ̂ eêgeD(^e  kruipende  Steng  en  ftomp  Eyron- 
Hoofd-  de  fpïtfe  ruuwe  Bladen  (*).  Naderhand  vind  ik 
«tuk*      eehter,  door  zyn  Ed.,  niet  als  een  Soort  van 

Êenwy-  Lonjcera ,  noch  als  een  byzonder  Geflagt ,  daar 
van  in  het  Samen flel  der  Natuur  gewag  ge- 

maakt (f). 

Van  dien  Wortel  zyn  byzondere  Soorten.  Uit 
Peru  komt  met  de  Soaanfche  Vloot  j^arlyks  een 
Afchgraauwe  over:  de  Brafiliaanfche ,  die  van 
Lisfabon  komt  ,  is  bruin  en  dunner ,  meer  ge- 

ringd of  ongelyker  dan  de  andere.  Bovendien 
is  'er  een  Witte ,  diar  men  de  Afchgraauwe 
fomtyds  mede  vervalfcht ,  hebbende  weinig  of 
geen  kragt  De  Peruviaanfche  wordt  voor  de 
beste  gehouden  ,  om  dat  zy  zagter  werkt  dan 
die  van  Braül ,  welke  zo  fchcrp  is ,  dat  iemand, 

die  'er  veel  van  tot  Poeijer  ftampt ,  daar  van 

dergelyke  Toevallen  krygt  als  van  't  Euphor» 
bium.  Benaauwde  Ademhaaling,Bloedfpuwen, 
zwelling  van  de  Keel,  Ontfteeking  der  Oogen, kan 

nura  parvum  Brafiüanum  Alexipharniacufn.  Pjlue;  Alm.  aSg. 
Herba  Paris  Brafiliana  polycoccos.  Raj.  Hiji.  6  59.  Ipecaco» 

*  anha.  Marcgeu  Bras.  17.  Ipecacoanha  Officinis.  Dal. 

SttppL  148. 
(*)  Mat,  Med.  Holm.  1749*  p .  *4-  N.  «9. 

(■f)  Nog  andere  Planten  komen  onder  dien  naam  voor, 
gelyk  de  Spirda  trifotieta  ,  welke  ik  in  hec  IX,  Stuk  be- 
fch reeven ,  en  daar  van  hlodz.  +6.  gmeid  heb  ,  dat  men  die 

ïn  Virginie  Ipecacuanba  noemt  en  het  Poeijer  Van  d&k  W«r« 
tel  tot  een  Braakmiddel  geoiuike* 



fcan  door  het  vliegende  Stof  veroirzaakt  wor-     Aft 

den.  De  Wortel  bevat  een  Slymige  of  kleverige  ̂ 552* 
tïarstj  welke  het  Afkookzel  zo  Lymerig  maakt ,  Hoofd- 

dat  men  het  naauwlyks  door  een  Doek  fcanSTÜK' 

wringen.  Mooglyk  is  deeze  de  oirzaak  van  den  „ia.™**** dienst,  dien  hy  te  weeg  brengt  in  de  Roode  en 
Cemeene  Buikloop :  want  in  zelfftandigheid  is 
hy  daar  toe  van  meer  kragc ,  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 
ng  zelve  is  hy  een  Braakmiddel  9  dat  zelfs  ia 

kleinder  veelheid  werkt  (*). 

(27)  Viool  met  een  kruipende  Kruidige  Steng  9  ̂JJ? 
langwerpige  Bladen  en  eenbloemige  Sted-diandra. .  Twee- 

Öf  deeze  genoegzaam  van  de  voorgaande 

^fcrfchille*  twyfelt  Liwn^üs,  De  Heer  Al- 
1  amand  hadt  dezelve  in  Suriname  waargeno* 
wen  ,  klimmende  door  de  Haagen  gelyk  de 
Winde  ,  met  dunne  Ranken  $  waar  aan  de  Bla- 

den 

(*)  Ad  Grana  féx  peibdle-voraituró  proVocat;  Cöxtex  Ra* 
dicis  vel  in  minort  quanritate,  Kic  cnin  pondête  Gr£n.  4.  vd 

•5  prseüat  quod  Radix  ad  S'crupulutn.  Valde  minuta\  Doüj 
diu  continüati  ,  mirabüi  quandoque  effeft»  damr  in  Afth« 

»natc>  aliisqtie  morbis  convulfivis ,  inprimis  ïnfantum.  RuT* 

?TY  J/*s.  iï/ffl?.  p.  ijo  ;  item  GkoFFKeï. 

(17)  Viola  Caüle  ferpente  Herbacèo  ,  Fol.  'öblohgii ,  Pè- 
«lunculis  uniftoris.  S^/?.  iV*f.  Veg,  XUI» 

Ki 
I!»  DEKL,  XI.  Strofe  i 
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Iv\     den  overhoeks  9   ver   van    elkander  en  witte 

xxuL*  Bloemen,  die  een  zeer  groote  Vlag,  driedeelig 
Hoofd    gehelmd  hadden  en  een  zeer  lange  omgedraaide 

stuk.      Sp0or,  Van  de  vyf  Meel  draadjes  hadden  flegti 
nwy'  de  twee  agterften  een  Meelk  nopje. 

Op  de . Gebergten ,  in  Gelukkig  Arabie, kwa- 
men den  Heer  Forskaohl  Bwnachtige  en 

Kruipende  Vioolen  voor.  De  gewoone  welrie- 
kende werden  s  in  Egypte  s  in  de  Hoven  ge- 

kweekt. 

Impatiens.     Springzaad. 

De  Kelk  is  tweebïadig  ,  in  dit  Geflagt ,  de 

Bloem  vyfbladig  ,  onregeImaafig ,  met  een  Hui- 
ki£  Honïgbakje  :  het  Zaadhuisje  vyfkleppig, 

Het  bevat  de  ze vqn  volgende,  meest  qltheem- 
fche  Soorten. 

1.  (i  )   Springzaad    met   eenbloemige    eenzaams 

cSZlffaï  Steelt j es  >  gepaarde  Eyronde  Bladen  en  krom- 
Chineefch.  mg  HQMgbakjeS. 

n;  .       ( 2 )  Springzaad    met    eenbloemige    eenzaame 

BreedDla-  S teelt jes  en  Eyronde  Bladen  9  wier  Tandjes 

<*'£•  Lancttvormi^  zyn:  de  Honigbakj es  langer 
dan  de  Bloem, 

(3) 

(1)  Impatiens  Pedunc*  unlü.  folitaciis  &c.  Syfi.  Nat.  XII. 

Gen  IS08.  pjg.  Xill.  p.  r»6s>.  EURM.  FU  Ind.  p.  187,  xxbi 

&  reliqui- 
(»j  Impatiens  PeJunc*  unifl,  folït.  Sec.  Valli » Onapo»  H. 

IX.  p.  91.  T.  48, 



Syh.oenbsia.       149 

<3)   Sprirgzaad    7J2^ï    eenbloemige    vergaarde     IV. 

Sfeffc/«r  «»  Liniaale  gepaarde  Bladen,       A™*?L* 
JT       .  y-  Hoofd* 

(4)  Springzaad    we?   eenbloemige    vergaarde  <ruKi 
Steeltj es  en  Lancetvormige  Bladen,  de  Ho»     m. 
nigbakjes  langer  dan  de  Bloem.  [Zo/uh 

foiia. 

De  eerde  van  dteze  vier  is  in  China  ,  de    Paarbia» 

tweede  aan  de  Kust   van  Malabar  waargeoo»    g*iv^ 
men,  zo  wel  als  de  derde ,  die  ,  gelyk  de  vier-    Omma. 

tie  ,  ook  tot  de   Ceyionfche  Planten  behoort* Ge  °001  * 
Deeze  laaide  heefc  in  't  Loof,  en  in  de  Geftal- 
te,  veel  overeenkomst  met  de  volgende  Soort, 
doch  verfchilt  zeer   veel  door  de  lange  dunne 

Staartjes  der  Bloemen  ,  die  ook  zeer  lang  ge- 
fteeld   zyn.    Volgens  Hêrmanjsus  zou  de 
Vrugt  naar  een  Zwaluw  gelyken  3  dat  meer  op 

de  B'oem  tcepasfelyk  fcfoynu 

( 5 )  Springzaad    met   eenbloemige  vergaarde      r. 

Steekjes   en   Lancetvormige  Bladen  ,  de  ̂emSu' 
bovenften  overhoeks  ;  de  Honigbakjes  kor- 

ter dan  de  Bloem» 

Zeer 

(S)  ImpAtiens  Pedunc.  unifl.  aggregatis  &c.  JF7,  ̂ ?j/  314, 
Kondim  -  Pallu   H.  Mal  IX  p,  57.  T*  31 1 

(1)  Impatün*  Pedunc.  unifl.  aggreg.  &c.  Baltamiraa  latif» 

Vlo:.  Crlcari  iongisiuno    Eürm,  Zsyl.  41*  T.  i<s4  f.  i. 

(5;  lmpatten*  Ped.  unifl.  aggreg  FoL  Lanceölaiis  Sec.  H, 

CUf.  428.  R.  !*£#.  4H.  N.  x.  Goüan  /tf0»j/>.  467<  LiC- 
ca  Herba.  RumpH  Atab.  V.  p.  Z74.  T.  90»  Balümina  foe« 

mina.  C.  B«  Pia.  306.  Balfamhia.  DöD.  Fmpi,  671»  Bal£ 
faro.  PcrficifoliaXOB.  /*♦  317* 

K3 

II.  DIU.  XI,  STUK. 



lyo       Samenïbelige  Kruiden 

IV,  ̂      Zeer  gemeen  is  dit  Kruid ,  zo  wel  als  de  vo<k 

^XI?*  r^en  eeD  Zaayplant  zynde  ,  in  de  Bloemhoven 
Hoofd-  van  ons  Wereldsdeel  %  alwaar  men  hec ,  fchqon 

6tuk.      jnsgelyks  uit  Oostindie  afkomftig ,  reeds  meer 

&»wr  dan  twee  Eeuwen  geteeld  heeft.  Men  geeft  hefc 

by  ons ,  en  in  't  algemeen ,  den  Latynfchen  naam 
Bal/omina  ,  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  den  Perfikboom  vcgelee- 
Jcen.  Het  voert  ook  den  naam  van  Balfem-Ap* 
pel  Wyfje,  als  naar  het  Kruid  dat  men  Balfem- 
Appei  noemt  ,  of  ook  naar  het  Bingelkruid  ge- 

lykende.    Sommigen  geeven  'er  den  naam  van 
Springhruid  of  Kruidje  roer  my  niet,  aan;  om 
dat  de  Haauwtjes,  ryp  zynde,  geen  aanraaken 

veelen ,  zonder  dat  'er  het  Zaad  uitfpringe. 
Behalve  de  verandering ,  van  roode ,  paarfchea 

Vleefchkïeunge ,  witte  en  gemengelde  of  bonte 
Bloemen  ,  die  het  Oog  vermaakt ,  heeft  de 
Tuinierkonst  dezelven  wonderlyk  weeren  te  ver- 
groqten  en  te  verdubbelen  ;  zo  dat  zy,  haar 
gewpone  Jguur  verliezende  ,  als  Roosjes  zjg 
vertoonen  en  tot  een  zonderling  fleraad  ftrek- 
ken»  zo  wel  in  Huizen,  Port  aaien  ,  Venters 
en  Prieelen ,  als  in  de  Bloemperken ;  dewyl 
nienze  in  Potten  overal  naar  believen  plaatst. 

Ten  dien  einde  moeten  zy  in  Broeibakken  ge* 
fëeld  worden ,  irj  een  wei  bereide  Grond. 

(6.)  Spring* 
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(<5)  Springzaad    met   eenzaame   driebloemige     IV* 

Steeltjes  en/mal  •  Lancetvormige  Bladen.     *J^'* 
•    '  _        .      ,.  1   „.,      ,  Hoofd» 

Deeze,  op  Moerasfige  plaatfen  van  't  Eiland  gTUÏU 
£ej Ion  voorkomende,  heeft  een  Kruidige  Steng     vf. 

met  Leedjes,  de  Bladen  overhoeks,  glad,  ge-ir^|*"*- 
fteeld  en  zeer  fmal ;  de  Bloemen  groot ,  met  een  prieMoc- 

kromme  Spoor,  die  volgens  de  befchry  ving  dik,  m 
kort  en  (lomp  is  ,  doch  zeer  lang  en  dun  naar 

de  Afbeelding  van  den  Boogleeraar  B  ur  u  am- 
eus. 

(7)  Springzaad    met    eenzaame    veelbioemige     vu. 

Steeltjes,  Eyronde  Bladen    en  gezwollen™ imm 
Stengknietjes»  Euro- 

In  de  Bosichen  van  Duitfchland  %  Bohème  en 
Vrankryk  ,  maar  ook  elders ,  gelyk  DoDONéus 
zegt ,  vindt  men  dit  Kruid  ,  dat  de  eenigfté 
Europifche  Soort  is  van  dit  Geflagt.  In  onze 

Nederlanden  komt  het  ,  op  fommige  plaat fea 

daar  't  Zandig  is ,  overvloedig  voor;  in  Swee» 
den  groeit  het  aan  den  voet  der  Bergen  en 
Oevers  der  Rivieren ;  in  Rusland   overal  op 

(6)  Impaiifns  Pedunc.  trifioris  foïitarüs  &c.  Tl.  &ey-l>$ifr 

Ba!faaï''na  angu&ifolia  Sec.  Bubm.  Zeyl.  41.  T.  16.  f.  z« 
ISalftmma    ere&a   f   foemina   &c.    Herm.  Par.  T.  p»  io5. 

(7)  Impatiens  Peduno  multifions  iblinriis  &c-  Gort. 

Eelfr.  254.  KRAM.  *4uflx.  Z6i.  Gouan  Monsp.  468»  Da- 
MB.  Paris.  27o.  OED.  Don»  588.  Fl.  Suee.  7iz  ,  79*-  HALL, 

Sielv  405.  R.  Lugdb.  431.  Balfamiisa  lutea  f.  Noli  me 

tangere.  C.  B.  Pin.  906  Iropatiens  Hetha*  JDOD.  Pwp*6$9' 
Salfamitia  Sili^uofa.  Lob.  1c.  $1 s. 

II.  Deel.  xi.  $tuk% 



352      Samenteelige  Kruiden. 

ÏV.     vogtige  plaatfen  >  in  Bosfchagïe.  Te  Bern  vinde 

^ËSÜt   mCïl  het  ZeJfS  *°  dC  Stad*  Ze^  ̂ ALLEB.  Het 

Hoofd*    heeft  de  Steng  fomtyds  een  Elle  hoog,  teder 
stuk       en  Sappig ,  zo  wel  als  de  Bladen  ,-en  vierbloe- 
Eeniay  mjge  feitjes  in  de  Oxclen  :  de  Bloem  mis» 

maakt,  vier-  of  zesbladig,  naar  men  't  neemt, 
geel   van   Kleur.    Metst  verfchik  bet  van  de 
Balfamioa,  voor  gemeld,  door  Zyne  Zaadhuis- 

jes, die  als  Haauwrjes  zyn  ,  met  hoekige  Zaa- 
den  j  welken  het ,  a  mgeraakt  zynde ,  met  kragt 
Uitwerpt.  By  nagt  laat  het,  als  flaapende ,  zyne 

•     Bladen  hangen. 
Sommigen  hebben  dit  Kruid  ,  als  van  eene 

afzettende  hoedanigheid ,  tegen  \  Graveel  \  an- 
deren ,  als  verzagtende  ,  tot  een  Wondmiddel 

aangepreezen  (*).  Men  vindt  'er  ook ,  die  het 
Vergiftig  achten  5  des  het  belt  zy ,  zig  daar 
van  te  onthouden.  Met  de  Bladen  en  Bloemen 

wordt  in  Noord  Amerika  ,  volgens  Kalm, 
geel  geverwd. 

XXII.  HOOFD- 

(*)  MuliercitUs  Rhizotomïs  noftrati'ius  H^andirant  appel- 
latur  »  ob  vim  qua m  iilt  adfcri^unc  Balftmicam  MaPP  AU 

fat  p<  35.  Bonafias  He<-ba  afïare  ahicmnt  et  ■iilacjaeant 
Gecmani.  fc-OEöEI*.  Vid.  Fi.  Suee.  II.  p»  jaS. 
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Afdeei* 

XXII.    HOOFDSTUK/  
Hoofd- 
stuk, 

Bef chry  ving  JfrMANwwicE  Kruiden, 
(Gyoandna, dat  is  der  genen >  ww  Bloemende 
Meeldraadjes  of  op  den  Styl  of  op  eenigerleye 
manier  daar  mede  famengevoegd  hebben ;  gelyk 
in  de  Gejlagten  van  Kalrsvoet,  Speerwertel, 
Slangekrmd  ,  als  ook  in  het  Boomplaag  en 
anderen* 

In  het  Stelzel  der  Sexen  is  dit  de  Twintigfte 
Klasfe  y  welke  naar  het  getal  der  Meeldraad* 

jes  in  Rangen  gefmaldeeld  wordt.  Dezelve 
bevat  maar  dertig  Gcflagten ,  waar  van  reeds 
negen  onder  de  Boomen  en  Heeders  bcfchree- 
ven  zyn*  Die  van  den  eerden  Rang ,  de  Twee- 
mannigen  naamelyk ,  zyn  nog  niet  aangeroerd; 
doch  daar  van  behooren  de  zes  eerden,  het 

Standelhruid  en  dergelyken ;  zo  wegens  de  Bol* 
wortelen ,  als  de  gedalte  en  manier  van  groei- 
jing,  volgens  myne  Natuurlyke  Methode ,  welke 

ik  in  dit  Werk  verkoozen  heb  te  vo'gen  * ;  *  zie 

tot  de  Af  deeling  der  Lelieachtige  of  Bolplanten.l^XilUa Dus  kome  ik  dan  aandonds  tot  het 

Epidendrum.    Boomplaag. 

Een  Geflagt,  welks  Soorten,  wier  getal  der- 
tig is,  meestal  op  de  Stammen  van  Boomen  in 

de  Indien  groeijen  ,  daar  het  den  naam  van 
heeft.  Binnen  de  Bloemblaadjes »  die  doorgaans 

KS  vyf II.  deel.  xu  Stuk» 



i$4.       Manwyvice    Kruide». 

IV,      v/f  in  getal  en  van  aanmerkelyke  langtezyn, 

"?*L   is  een  Honigbakje  ,  van  eene  Tol  acht  ige  fi- 

Hoofe-  guur ,  fch  ef  en  omgeboogen  ,  onder  't  welke 
«tuk.      het  V.  ugtbeginzel  zit  «  dat  omgedraaid  is,  dun 

en  lang,  hordende  een  lange  Vleezige  Peul  , 
waar    in    zeer   veele    Zaadjes.      De    Bloem 
Üeeft  geen  Kelk,  maar  komt  uit  een  Stheede 
voort.  Zodanig  zyn  de  algemeene  Kenmerken  , 

•waar  van  echter  veelen  in  't  een  of  ander  op- 
zigt  veffchilien  ,  dcch  meest  allen  hebben  zy 
Vezelige  Wortelen. 

Ik  noemze  Bvomplaag  f  cm  dat  de  Bocmen , 

op  wier  Stammen  zy  groeijen  volgens  den  Griefc- 
fchen  naam ,  daar  door ,  gelyk  in  Europa  door 
het  Mos ,  Schurft  en  de  Marentakken ,  in  het 
Gewas  en  inzonderheid  in  het  Vrugtdraagen, 
zeer  benadeeld  worden.  Ondertusfchen  is  het 

Vrouwvoljc  in  Oosdndie,  alwaar  menze  Angrek 
heet ,  met  de  Bloemen  van  fommige  Soorten  zo 

vermaakt  ,  dat  die  van  Rang  zyn ,  onder  dezei- 
ven,  't  zeer  kwaal yk  zouden  neemen ,  wanneer 
het  Gemeen  zig  daar  mede  ging  verderen.  Zy 
achtenze  te  meer,  zegt  Rumpkiüs,  omdat 
cjezelven,  als  den  Grond  verfmaadende4  een  hooger 
Groeiplaats  uitkiezen*  en  pïaatzenze,  in  een  klomp 
Aarde  gedoken,  als  Ruikers  in  de  Vertrekken 

tot  fieraadsofdraagenzeop'tHoofd»  Inzonder- 
heid heeft  dit  met  een  der  fraaifle  Soorten  by 

4e  Princesfen  op  Ternate  plaats. 
I)e  Ridder  onder fcheidtze  vooreerst  in 

A*  Klimmende* Tot 
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Tot  welken  zyn  Ed.  t'huis  brengt  het  in  naam      IV 
geer  bekende  Gewas.  IgöP* 

(1)  Boomplaag,  dat  klimt ,  met  Eyrond~s^^m 
langwerpige  ,  geribde  3  ongedeelde  Steng*       L 
bladen ,  e#  Spiraale  Klaauwieren.  .  £?**«* 

Zowel  in  Oost-  als  in  Westindie,zegt  L  1 N*  'jganii^ 
N  ̂   u  s ,  groeit  deeze  Plant  op  de  Booraecu  De 
Baniljesi  echter ,  worden  ons  uit  de  Westindiën 
toegebragt ,  alwaar  verfcheide  Soorten  van  de- 

selven zyn  of  Verfcheidenheden,  Plukenet 

beeldt  'er  eene  af,  die  op  den  Boom,  welke 
de  Jamaikafche  Peper  voortbrengt  >  groeijert 
zou.  Meriak  merkt  aan ,  dat  zy  in  de  Bos- 
fchen  voorkomen  ,  aan  de  hoogfte  Boomen  en 
meest  aan  zulken ,  die  op  vogtige  en  Moeras- 
fige  plaatfen  (laan ,  klimmende  als  Klyf  by  de- 
zelven  op  en  zig  daar  aan  vast  hechtende.  Ook 
wordt  het  Gewas  Mexikaanfche  windende  Haauw* 

plant  met  Wee  gbree*  Bladen  van  Ray  geheten; 

dat  de  geilakc  in  't  algemeen  wel  uitdrukt.  De 

Spaau- 
(l)  Epidendrum  Fol.  ovato  r  oblongis  &c  Syfi.  Nat.  Xlï^ 

Gen.  ioiö.  Peg,  XllU  P  6*°'  dklat.  Med.  4I8.  R.  Lugdk. 
33.  Edrm.  FU  Ind.  p.  188.  &c.  Vanilla  FÏ.  viridi  et  albo, 

Plum.  Gen.  zs.  Ie.  188.  Vaniilas  Piperis  arbori  jamaicenfis 

innascens.  Pluk.  Alm.  38 1.  T.  3*o.  f,4.  vanille,  MER. 

Sur.  T.  f!?  Volubilis  Silrquofa.  CATKSB.  Car.  HU  p.  7.  T. 
7.  Lobm  Ajoitnticus  fubfusciis.  C.  B.  Pin.  404  Lobws  ob- 

longus  Aroroaticus.  Clus.  Exot.  jz.  fc  Epidendram  Caut- 

ie fcind,  tereti  &c.  AS.  Upu  i?40«  p#  3?»  Angurek  warn** 
Kzbmpf.  -4«.  867.  T.  865.  f.  2, 

1 

IJ»  DEEL.  XI.  SïöX» 



i5<5       Makwyvige  Kroidew. 

IV,     Spaanfchen    noemen  het  Manilla  of  Fantglia 

*xu?L*  we£ens  de  Prachtige  Viugt,  en  uaarvan  is  de 
Hoofd    gewoone  naam  afkom  (tig.  By  Hurnandez 
stuk,      komt  het  voor ,  onder  dien  van  Aracus  Aroma" 

ticus  ;    Ttilxochül ,  dat  is  Zwarte  Bloem ,  by 

d?e   van  Mex-ïko  genaamd.    Pater  Plümier 

befchryft,  het  gene  op  't  Eiland  San  Domingo 
groeit,  zeer  naauwkeurig. 

Het  haJtio  de  Grond  zyne  Wortels  en  klom 
tot  aan  den  top  der  hoogde  Boomen  op,  mee 

zyne  Ranken  ,  die  'er  dan  ook  wel  onderwegs 
in  geworteld  kunnen  zyn.  Deeze  Ranken  wa- 

ren echter  maar  een  halven  Vinger  dik,  rond, 

groen  ,  om  de  Handbreed  knuopig  en  aan  ie- 
der Knuop  Bladen  uitgeevende  van  Lancet  vor- 

mige  figuur,  als  een  Spiets  Yzer,  negen  of  tien 

Duimen  lang  en  drie  Duimen  op  't  breedfte, 
glad  en  bly  groen  ,  dikachtig,  fterk  geaderd f 
week  en  een  weinig  icherp  van  Smaak.  Van 
de  Klaauwieren,  tegen  de  Bladen  over,  maakt 

hy  geen  gewag  ,  maar  zegt;  dac  uit  de  Oxels 
der  Bladen  lange  Takken  voortkomen  van  der- 
gelyke  geftahe,  en  eindelyk  Bloemtakjes,  zeer 
bogtïg,uk  ieder  Knietje  een  zeer  fraaije  Bloera 
geevende  van  zes  Bladen,  binnen  Sneeuwwit, 
van  buiten  groenachtig.  Vyf  der  Bloembladen 
waren  lang  en  fmal,  geboogen  en  gedraaid;  het 

zesde  hol  als  een  Waterkruik,  in  't  midden  ge- 
plaatst en  op  een  Vleezig,  gedraaid,  Snuitach- 

tig  Vrugtbeginzel  zittende,  dat  een  lange  dunne 
Haauw  wordt,  fomtyds  rond,  fomtyds  driekan- 

«g* 





Plaat    lxo, 





Plaat    lxx 



G     Y     3     A     K     O     R     t     A.  IJ7 

tig,  kleiner  of  grooter,  vol  met  fyne  Zaadjes.     *v* 

Van  deeze  Westindifche  waren  zo  wel  de '  ™  i?.U 
Vrugten  als  de  Bloemen  Reukeloos,  daar  de  ̂ oofb- 

gewoone  Baniljes een  byzonderen  Reuken  Smaak STa** 
hebben.  Clüsiüs,  die  ze  in  't  voorde  der 
voorgaande  Eeuw  bekwam  ,  noemde  ze  Krui* 

derige  Riauw>  doch  kende  haare  afkomft  niet. 
SomtyJs  zynze  als  met  een  fyne  Bloem  van 

Zout  bekleed ,  door  het  opdroogen  der  uitwaa» 

femeode  Vogtigheid  ,  naar  Syroop  gelykt'nde, 
waar  in  het  Zaad ,  dat  zy  bevatten ,  legt.  De 
Keuk  is  Balfemachtig  en  zy  leveren,  door  de 
Scheidkunde  onderzngt ,  veel  Kruiderige  Olie 
uit.  Men  achtze  Maagvcflerkende,  Windbree- 
kende,  Verwarmende  en  Afzettende  te  zyn; 
doch  in  de  Geneeskunde  worden  zy  weinig 

gebruikt.  Gemeen Iyk  komen  zy  in  de  famen- 
ftelling  der  Chokolade  en  geeven  daar  aan  een 
aangenaamen  Geur* 

(a)  Boompïaag  met  een  klimmende  ronde  eenU      n. 
germaate  Takkige  Steng  ,  Lancetvormige  dnmlifa 

Bladen  en  Liniaale  Jlompe  Bloemblaadjes*    Aëri$* 

Hoe  het  Angrek  War  na  %  door  Kaempfer 
afgebeeld  en  befchreeven  ,  tot  de  voorgaande 

betrokken  kon  worden  ,*  daar  hy  de  Bloem  by 
een  Kapel  of  Vlinder  vergelykt,  en  het  Zaad» 

huis- 
(a)  Epiitndrum  Caule  fcandeme  tereti  &c.  A&e  üpsk  l$4** 

$•  37.  Katoftg-ging    KaemP*.  Am,  868,  T*  $6p,f.  i#- 

U.  DEEL.  XI.  STUS, 



$$$       Samenteelïge   KRotDtir: 

IV.     huisje  opgeeft  byna  als  de  Kardamom:  be*ryp 

xxa!L#ik  niet#  ̂ n  Patong- ging  ̂   op  dezelfde  Plaat, 
Hoófö-  groeit  ook  op  Java  als  een  Bygewas  der  Boö- 

•*ÜK'     men,  en  wordt  'er  van  de  Ingezetenen  zorg- 
vuldig aangekweekt ,  zo  wegens  den  aangenaa- 

men  Moskeljaat  •  Reuk  ,  als  de  fraaiheid    der 
Bloemen  en  der  zei  ver  zonderlinge  figuur.  Hy 
hadt  uit  den  Lusthof  van  den  Generaal  Ouds- 

hoorn ,  buiten   Batavia,  een  Tak  met  zeven 
Bloemen  daar  van  bekomen,  waar  van  hy  de 
fchooDheid  ongemeeu  verheft.      De  Bloemen, 
zegt  hy ,  geïyken  naar  een  Scorpioen ,  wordende  , 
dcswegeri ,   met  een  woord ,  nog  van  de  Por* 

ttïgeezen  sfkomflig  ,  Fouli  lacra  geheten  *•  doch 
onze  Ridder  merkt  aan  ,  dat  dezelven  als  Spin* 
nekoppen  zyn.  De  Heer  Kleinhof, immers , 

hadt  gemeld,  dat  menzeopjava  Angrek-Cam- 
hang  of  Spinnekop  -  Bloem  tytelt.  De  bynaam 
van  Lugtbloem ,   door  Linn^üs  gebruikt  , 
kan  van  een  Japanfch  Gewas, Fm  Ran genaamd, 
door  Kaempfer  ook   afgebeeld  ,   welk  hy 

Aèrohia  noemde,  ontleend  zyn.  Hetzelve,  naa- 
melyk,  aan  een  Bosje  gebonden,  en  indeLugfc 

opgehangen  ,  groeide  en  bloeide  niet  alleen ,  ge- 
Jyk  onze  Hemel  -  fleutels ,  maar  bragt  ook  ryp 
Zaad    voorc,  en  bleef,  op  die  manier,  eeni- 

ge  Jaaren  in  *t  leven  :  't  welk  van  deeze  niet 
gemeld  wordt, 

sp'one-      't  Is  een  klimmend  Gewas,  dat  de  Pinang- 
fiÜxxxi.  Zoomen,  inzonderheid  bemint ,  aan  wier  Stam 

«%.  '•  men  een  Rankje  9  met  eenige  Aarde  of  watr Mo§, 
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Mos ,  bindt  en  dus  fchïet  het  daar  Wortel  in.  1VÏ 

De  Bladen  zyn  eenigszins  als  die  van  Riet, met  A^n.  * 

fyne  Ribbetjes  overlangs  ,  gelyk  men  uit  een  Hoofd-* 

Takje  daar  van,  hoedaoigen  ik  van  Java  beko-STÜ* 
men  heb,  in  Fig.  t,  cp  Plaat  LXXI,  afge- 

beeld  ,  kan  zien.  Voorts  openbaart  zig  daar  de 

figuur  der  Bloemen,  die  volgens  Kaempfer 

„  vyfbladig  zy^  9  Gitroenkleur ,  met  fchoone 

„  groote  paarfche  Vlakken  zeer  fraay  gefpren- 
„  keld;  de  Bloemblaadjes  twee  Duim  lang, van 
„  breedte  als  een  Fennefchaft,  (tyf,  vet,  aan 
,,  de  enden  een  weinig  breeder ,  opgewipt  en 

3J  eenigermaare  uitgegulpu  Van  de  Bloem- 

„  bladen  is  één,  in  't  midden  geplaatst ,  langer 
„  dan  de  andere  en  regt  uit  geftrekt  ,  op  de 

„  wyze  van  een  Scorploen  -  Straat ;  de  twee 
3,  overigen  ,wederzyds,  wyken  Halfmaanswyze 

„  van  de  Staart  af  en  verbeelden  dus  de  Pooten 
„  van  het  kruipend  Schepzeï.  Tegenover  de 
»  Staart  komt  een  kort ,  krom  Snuitje ,  dikker 
„  dan  een  Pennefchaft,  van  boven  rond ,  van 
„  onderen  hol  en  paarfch,  zodanig  geplaitst, 
„  dat  het  den  Kop  van  het  Diertje  fchyntvoor 
,,  te  ftellen.  Aan  den  voet,  immers,  omringd 
„  met  drie  korte  opftaande  Slippen  ,  ongelyk 
„  van  boven,  onder  famengegroeid,  is  het  aaa 
„  den  top  met  een  dun  hol  paarfch  Dekzeltje 

„  geüooten,  en,  dit  weggenomen  zynde,  ver- 
„  toont  zig  een  Tepeltje  van  pieramiedaale  fi* 
„  guur  ,  met  twee  bolletjes  als  Oogen  weder  \ 
*,  zyds.  De  Moskeljaat-Reuk  van  deeze  Bloe- 

s>  men  f 
VU  DIM..  XI*  STUK^ 



Too        Manwïvige  Kruiden. 
Ml  '     „ 

XV.     s,  men  is  zofterk,  dat  door  één  Takje  daarvan, 

Axxn.L' "  ̂aao  welfeen    men  'er  twaa*f  zou  gezien  heb- 
Hoofd-  *>  ben , )  een  geheel  Vertrek  daar  mede  vervuld 
stuk.     M  wordt,  en  die  Reuk  heeft  alleen  plaats  in  het 

9>  uiterfte   gedeelte    van  hec    Bloemblad  ,  dat 

„  den  Staart  verbeeldt,  't  welk afgefneeden  zyn- 
„  de  de  Bloem  geen  Reuk  meer  geeft." 

B.  Met  een  opgeregte  gebladerde  Steng. 

itt.         (3)  Boomplaag  met  de  Stengbladen  Elsvormig 
drumteT  gejleufd. 
nuffolium* 

Dunbiadig.     (4)  Boomplaag  met  de  Stengbladen  langwer- 

Spat'uia*  Pig *  overhoeks ,  flomp ,  ongeribd :  de  Lip 
**mr-  van  't  Homgbakje  tweedeelig  wyd  gemikt* 

y  (5)  Boomplaag,  dat geflengd  is9  met  de  Bla- 
Furvum,  den  Schubbig  Lancetvormig  en  Bloemtros* 

Vaalbloe-  .       .      ,     ~  °t  ö 
mig.  Jen  in  de  Oxelen* 

Deeze  drie  Soorten  vallen  in  Oostindic ,  en 
de  tweede  fchynt  ook  in  A  nerifca  voor  te  ko^ 
men.  Die  heeft  de  Bloemen  geel  of  geelachtig , 

zo 

($)  Epidendrstm  Fol.  Caiilinis  fubulatis  &c.  Tsjerou  -  mau- 
maravara.  H.   Mal.  XH.  T.  11.  p.  5# 

(4)  Epidendrum  Fol  Cauiinis  oblongis  alternis  Sec.  Helle- 

borine  ampl»sfimo  Folio  vario.  Pluim.  Sp.  9.  Ie*  180  f.  a. 

fonnampou-  maravara.  H  M&l  XII.  p-  7.  T.  3.  Rudk* 

Elys.  11.  p.  J2Z.  f.  7. 

(5)  Epidendrum  Caulescens,  Fol.  irabricatis  &c.  Angras* 

€Utn  o&avttiü  f.  furvam.  RUMPH.  Amb,  VI.  p.  104.  T.  46. 
f.  i.  Thalia  maravara.  ff.  MaU  XII.  p.  p.T.  4.  Orchis  abor- 

li?a  Ais3id?$,  RAJ»  Hift*  III.  p«  5^0,  RUDB,  f.  g* 
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&o  wel  als  het  derde ,  waar  in  zy  van  binnen     ÏV; 

donker  ros  of  vaal  zyn  *  volgens  de  benaamïng ,  A^f^ 
welke  'er  Rumphius  aan  geeft.  In  zyn  agt«  Hoofd- 

fte  Angrek  vind  ik  evenwel  geen  overeenkomst  *TÜ!U 
met  de  bepaaling  van  den  Ridder. 

(6)  Boomplaag  met  de  Stengbladen  Begenvor*    j r- 
mig  Jlomp  9  en  eenbloemige  Steekn,  digt  drum  c&e* 

getropt  in  de  Oxelen.  Sj^ 

f7;  Boomplaag  met  de   Stengbladen  ïangwer-     vit. 
pig,  de  Aairen  eenzydig  en  de  Pyp  van  ÊEenzydig. 
Honigbakje  zo  lang  als  de  Bloem. 

(8)  Boomplaag  met  de  Stengbladen  Liniaal    ?™Jn 
Jlomp,  uitgerand  en  em  eenvoudige  Steng.    Liniaal. 

(9)  Boomplaag    met   Lancetvormige  Ribbige     1X-    4 
Bladen  ;  Schubbige    Scheeden  en  een  ge-  tum. 

pluimde  Bloemfteng  met  gefiippelde  Bloemen.    ̂ V* 

(io)  Boomplaag  met  Lancetvormige  Ribbige  Ca^tum 

£A)  Epidendrttm  Fol.  CauÜnis  Enfiformibus  &c,  jAcq. 

Amer.  Hifi.  29.  t.  HJ.  Helleboriiie  coccinëa  multiflora. 

Plum.  Ie.  j8o.  f.  I. 

(7)  Épidendrum  Fol.  Caulinis  oblongis  &c.  jACCt  -^^r. 

19.  T.  137.  Hèlleborïrie  purpurëa  urabeliata.  Plum.  /e»  184. 

f.  1. 
(8.)  Épidendrum  Fol.  Caul.  Linearibas  obtufïs  &c,  jACq. 

yJrtff.  Hi/L  29.  T.  131.  f.  i.  Hellèborine  tenuifolia  repens* 
Plum.  Ie.  I8i.  f.  I. 

(9)  Êpidendrum  Fol*  Lancèolatis  Nërvofis  &c.  Hellèborï* 
ne  Ramofisf.  Caulicutis  &  Flor.  maciilatis.  Plum.  Ie.  187. 

(10)  Êpidendrum  Fol.  Lanc.  Nervofis  &c.  Helleb,  Ramo- 

Csrima  &c.  Plum.  Ie.  177.         L 
II.  DESL.XI.  STUK. 
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IV.  Bladen  9  een  gepluimde  Bloem  -  Steng ;  'ge- 
xl??4  vlakte  geftaarte  Bloemblaadjes  ,  waar  van 
Hoofd*  twee  uitermaate  lang. 
«tuk. 

Zeer  duidelyk  oaderfcheiden  zig  deeze,  al- 
temaal  iD  Amerika  of  in  de  Westindiën  voorko* 

mende5  door  haare  bepaalingen.  Het  zyn  By- 
gewasfen  ,  op  de  Boomen  groeijende ,  van  meer 
of  minder  fraaiheid,    Het  eerde  nam  de  Heer 

Jacqusn  ongevaar  een  Voet,  de  twee  vol- 
gende twee  Voeten  hoog  ,  in  digte  Bosfchen 

op  't  Eiland  Martenique  waar.    Van  de  twee 
laatften  achtte  de  Hoogleeraar   J.  Burman- 
&US  het  Geftippelde  aan  het  voor  befchreevene 

Scorpioen-  of  Spinnekop  -  Bloem  naby  te  ko- 
men en  tevens  veel  met  de  Baniljes  te  ftroo- 

ken.  De  Vrugt  en  Bloem  nogthans  verfchillen 
zeer.  Het  laatfte  beeft  de  Bloefem  allerwonder- 

lyfcst ,  en  niet  minder  fraay ;  immers  zo  de  Kleur 
aan  de  Tekening  eenigszins  voldoet.    Men  zou 

het,  wegens  de  Armswys  uitfteekende  boven- 
blaadjes ,   en  het  Staartige  nederwaards  9  met 
regt  9  dunkt  my  ,  Kreeftbloem  kunnen  heeten. 

xi.         (n)  Boomplaag  met  de  Stengbladm  Eyrond 

drumOwL  fptis  9  Ribbig,  omvattende  en  gepluimde 

Trond  Bloemfteelen. 't  Schynt 

(il)  EtidendrttTB  FoL  Caulinis  Ovatis  acutis  5cc.  Kerba 

fupplex  major  fecundi  f  foemina.  Rümph.  Amb.  VI.  p.  Hï. 
T.  si«  f  i.  Anantali  -  maravara.  //.  Md*  Xil.  p.  ij.  T,  7* 

&UD3.  £*>♦  II.  p.  223*  *•  4« 

sum. 
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\  Schynt  dat  Linn^üs  ,  m  de  bepaaling,     IV* 

een  ander  Kruid  op  9t  oog  gefead  hebbe:  wanc    ™^Le 
de  Bladen  zyn  in  geen  der  Soorten  van  het  Oot~  Hoof©» 

m&edige  Kruid  byRuMPHius,  en  vooral  niet STÜK* 
in  de  genen,  die  hy  Wyfjes  noemt,  Eyrond, 
maar  volftrekt  Lancetvorraig  ,   en   eenigszins 
krom,  als  een  Snoeimes,  fchietende  Schubbig 

In  malkander  ,  gelyk  van  het  Geftippelde  ge- 
meld wordt.  Het  is  een  zeer  klein  Kruidje > met 

Aaïrswyze  Bloemen  ,  dat  in  Oostindie  op  wil- 
de Boo   en  groeit. 

(n)  Boomplaag  met   langwerpige   ongeribde     xn. 

Bladen  ;  de  Lip  van  't  Honigbakje  drie»  drum  et' 
deeli?   kanthaairig ,  met  de  middelile  punt iiare- ,    . 
T  .   ?    ,  ,       *  , .    ,.       *.  Kanthaan Liniaal;  en  de  Steng  tweebladig,  ng. 

( 13 )  Boomplaag   met  langwerpige   ongeribde     xnr. 

Bladen ;He  Lip  van  ft  Honigbakje  driedee» num9. 

lig  effenrandig  ,  met   de  middelfie  punt ,  ̂gtr«^* Liniaal;  en  de  Steng  veelbladig. 

(Ij)  Boomplaag  met  Elsvormige  Bladen;  de     xiv. 

Lip  turn. 
Huik- fit)  EpiderJrum  FoL  oblong ïs   aveniis  &e.   jAcq.  Amer%    f  S^6n 

i#/?.  p.  124.  Helleborine  Gram.  FoL  rig.  Carinatis.  Plum. 

U%  179-  f-  *• 

(13)  Epidmdrut»  FoL  obiongis  aveniis  Sec.  ]Acc^.  -4wer. 
H»/?.  p.  225.  T.  i?9-  Viscum  Caryophyiicides  &c,  Catesb» 

Gir.   II.  p.  68.  T.  68. 

(14)  Epidendrum  FoL  Suhulans  Sec.  Helleboxine  Flor,  al- 
bis  Cucullatis.  Plum.  Je*  179.  f.  i# 

L  a 
II»  Deel*  XI.  Stuk. 
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IV.  Lip  van  't  Honigbakje  Eyrond  kanthaai- 

xin  '  r*8  ëefpitst  en  verengde  Bloemblaadjes* Hoofd- 
stuk. Van  deeze    drie  Amerikaanfche  verfchilleü 

de  twee  eerften  weinig  ;  dan  die  'er  den  fry- 
naam  van  heeft ,  overdag  Reukeloos ,  verfpreidt 

des  nagts  een  zeer  aangenaamen  Geur  door  't 
Woud ,  als  van  witte  Leliën.  Zy  hebben  alle 
wel  het  Honigbakje  gekapt,  doch  hier  bevat 
hetzelve  de  ïeeldëclen  als  in  een  Huik  der  fpits 
uitloopende  Bovenlip.  Voorts  zyn  de  Bloemen 
van  alle  deeze  Bygewasfen  verwonderlyk. 

C.  Met  een  naakte  Bloemfteng  en  Wortel- 
bladen. 

XYë         ( ij)  Boomplaag  met  één  byna  Wortelblad ,de 

drfmN*".  Bloemjleng  omtrent  vierbloemig. dof  urn. 

Knoopig.     (16)  Boomplaag  met  langwerpige  Jtomp e  Ja- 
xvi.  mengedrukte  gewrichie  Bladen. 

xvn.       (J7)  Boomplaag  met  de  Worteïbladen  lang- 
Aiaifoiium.  werpig  (lomp ,  van  boven  breeder.        fi8) 
Aloëbla-  v     ' 

t!  (is)  Epidendrum  Folio  unko  fubradicali  &c.   Jacc^  Jlmer, 

Hïjl,  T.  140.   Epidendron  Fol.  Subulatis-  H.  Cliff.  430.  Epi- 
dendron  Curasf.  Orchidi  afïïne»  Herm.   Parad.    T.    p.  Ï87. 

Viscum  Arboreum  f.  Epidendron  Flote  albo  fpeciofo.  PlüK» 

Mm,   390.  T.  117»  f»  6*  Viscum  Delphinii  flore  minus  &<:♦ 
SLOAN.  Tab.  izs>  f.  3» 

fiö)  Epidendrum  Fol.  oblongis  obtufis  &c,  Att,  Ups.  1740. 
p.  16.  Bontia  Luzonica.  Petiv.  Gaz.  4+.  f.  10. 

(17)  Epidendrum  Fol.  Radicaïibus  oblongis  &c.  A&.  Ups. 
1740.  p,  36.  Katsüran  Maiayara,  H,  MaU  tul  p.  17.  T.  8, 



G      ¥      N      A     N     D     ït      ï     A.  I<5§ 

(18)  Boomplaag  wzef   &  Wortelbladen  Lan-     W* 

cetvormig  gejleufd   en    de   Bloemblaadjes    xXli.' 
fiomp  Beitelvormig.  Hoofd- 

stuk* 

(ipj  Boomplaag  wet  Elsvormige  gefleafde  Bla*  #vin. 
den ,  de  Bloemfieng  en  Blaadjes  gejtippeld:  dr^].^l 

de  Lip  mgevlakt  uitgebreid.  tatum. 

De  eerde  van  deeze  vyf  is  uit  de  Westin- pe  X*IX# 
dien  in  Europa  overgebragt  en  heeft  een  zeer  Juntifo- 

aartige  Bloem  ,  die  ook  by  nagt  een  zeer  aan-  mesbladig, 
genaamen  Geur  verfpreidc.  De  Bloemblaadjes 

zyn  geelachtig ,  maar  het  Houigbakje ,  in  't 
midden  ,  dat  een  laoge  Steel  heeft ,  is  fpierwit. 
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  o 
quin  bevondc,  dat  zy  wel  twee  Meeldraadjes 

maar  agt  Meelknopjes  heeft,  die  in  de  Kap 

van  't  Honigbakje  verborgen  zyn.  De  tweede 
komt  op  de  Philippynfche  Eilanden,  de  derde 
aan  de  Kust  van  Malabar  voor.  Deeze  heeft 

Bladen  als  van  Aloë  en  eene  roode,  de  vierde 

een  witte  gefprenkelde  Bloem.  De  laatfte  ,  met 

Biesachtige  Bladen  ,  is  zo  wel  een  Bygewas  , 

op 

f  i8)  EplderJrum  Fol.  Rad.  Lnnc.  canaüculatis  &c.  Viscum 

Delphinii  Flore  albo  guttato  &c.  Sloan*  Jam.  T*  J48.f*2. 

Q9)  Epidendrum  Fol.  Subulatis  fulcatis  &e.  Helleborine 
maculofa  8cc.  Plüm.  /c,  f84.  f:  2. 

L3 

II*  Deel.  
XI,  Stok. 
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IV.     op  Boomen  groeijende ,  als  de  anderen  s  hoewel 

*XX1L#  Ll  hmJEVS  d*c  daar  van  Dict  aantekent. 

sTu^f*"       (ao)  Boomplaag  we*  Eyrond  -  langwerpige  drie-' xx.  rtfóig*  -fi/a^/2 ,  e/2  getroste  gevlakte  Bloe* 
Epiden-  mSU* 

d'urafcrip<* 

Geïéiterd.      (ai)  Boomplaag  we?  Liniaale  Wortelbladen , 
xxi.  df*  aara  £0  jfp  tweevoudig  aeflompt  zm  en 

G^ftompt.  getroste  gevlakte  Bloemen. 
xxn. 
^w^»7tf.     (22)  Boomplaag   Ttó  de  Wortelbladen  breed 

ae^!*"  Lancetvormig  ongeribd  en  zydelingfe  ron- de Bloemblaadjes. 

Deeze  drie  Soorten  komen ,  in  Oostindïe ,  ook 

op  de  Boomen  voor.  Het  eerfte  ,  dat  Rüm- 
ehiüs  befehreevene  of  bonte  Angrek  noemt > 
heeft  de  Bloembladen  geel  en  met  roode  Karak- 

ters getekend  9  't  welk  dezelven  zo  beminnelyk^ 
by^a,  maakt,  als  voorheen  van  het  Scorpioen- 
of  Spinnekop - iiloem  van  Kaempfer  is  ge- 

legd. Likk/eus  geeft  daar  van  den  bynaam 
san  de  laatfte  Soort  ,  welke  het  groote  Witte 
Angrek  is ,  van  welks  aarugheid  Rumphiüj 
niets  meldt ,  zeggende ,  in  tegendeel ,  dat  men 

het  Arm  Angrek  noemt ,  wegens  de  flegte  ge- daante 

(zo)  Epidendrum  Fol.  Ovato  -  oblöngls  trineiviis  &c.  An- 

grsecuwa  fcriptum.  Ri.smvh.  Amb.  VI.  p.  95*  T.  42. 

(11)  Epidendrum  Foi.  Radicalibus  Linesribus  &c.  Angelin» 
maravara,  H.  Mal  XII.  p.  t.  T»  1,  Rudb.  Elys.  IL  p  aao.T.  s* 

Cai;  Epidendrum  Fol.  Radicalibus  iato-Lanceolaris  &c« 

Angraecujii  album  niajus.  Rümp^.  ̂ »*.Vi»p.  s$,T.  43. 
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daante  die  het  heeft,  Hoe  flrookc  dit.?  Pe  Wor-     ÏV# 

tels  maaken  aan  de  Bpcmen  een  verwarde  kldmp ,-  A^u 
de  Bladen  zyn  dik  en  flyf ;  de  Bloemen  wit  enH^FDV 

klein,  in  't  midden  als  een  Schoentje  of  Zee*sTüK, 
hoorotje  hebbende.  Osbeck, niettemin  , vondt 
het  met  witte  Bloemen  ,   van  grootte  als  Nar- 
cisfen.  Van  de  middelfle  Soort  zegt  Comme. 
ly  n  ,  dat  dezelve  een  bonte  zeer  welriekende 
Bloem  heeft  ,   welke  van  binnen  als  de  figuur 
voorfteït  van  een  Vogeltje. 

(*%)  Boomplaag  met  langwerpige  gepaarde ,    xxm. 

gladde,  gefireepte  Bladen,  die  op  een  Bol  ̂ f^*/*. 
gegroeid  zyn:  de  Sten?  veelbioemiz ,   b§tM*tum 
Honigbakje  Hartvormig.  nsgf 

Dit  is  een  Westindifche ,  welke  de  beroem- 

de Sloake  j  op  de  Velden  van  'e  Eiland  Ja- 
maika ,  overal ,  aan  Boomen  en  Paaien  waarnam. 
Zy  hadt  fchoone  roode  Bloemen ,  naar  die  der 
Ridderfpooren  eenigszins  gelykende.  De  Vrugt 
was  een  Eyronde  Haauw ,  met  zeer  kleine 
Zaadjes  ,  gelyk  in  veele  anderen. 

(  24  )  Boomplaag  met    breed  -  Lancetvormige    xxw. 
—     Tutèré* 

o     funu       ̂  Knobbaüg. 
fu)  Epldendrum  Fol.    ©blongia   geminis  glabris  &c.  Vis- 

cum  Rad.  blilbofa  minus.  SlöAM.  Jam.  119.  Hifi.  I.  T. 

$n.  f.  i.  Viscum  Caryophylloides,  Lilii  albi  foliis  &c.  C'A- 
TESB.  C*r%  II.  p.  T.  8g.  Hdleborine  Cochlcato  Floie.  Plum* 
Ie,  18  5.  f.  z. 

(i4)  Epidmirum  Fol.  lato  -  Lanceolatis  NervoHs  &cé  Hel- 

teboiine  purp.  Tuberofë  Radice.   Fl^m.  Je*  x86,  f.  s*  Ar* 

L  4  «««^ II.  DlIL.  XI*  STUK. 
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.  Pp  \  geribde  Bladen  ,  die  Vliezig  zyn  en  op  een 

xxu.  "  Bol  gegroeid;  een  Scheedige  Bloemjleng  en 
Hoofd-  een  tweedeelig  Schuitachtig  Honigbakfe* stuk* 

Deeze  is  de  eerfte  onder  de  Planten  van  die 

Geflagt ,  welke  niet  op  Boomen  maar  in  de 
Aarde  groeit  ,  wordende  derhalve,  van  Rum» 

v  h  i  u  s ,  Aard-  of  Land-Angrek  geheten.  Uit 
deszelfs  beiehryving  blykt ,  echter ,  dat  de  Ve- 
zehge  Wortels  een  Bos  Bladen ,  naar  die  van 
Kurkuma   gelykende ,  uitgeeven  ;  na  welken 
eenige  Knobbels   volgen;  bezyden  welken  de 
Bloemfteelen  opfehieten  ,  vyf  of  zes  Voeten 
hoog  ,  die  Bloemen  draagen  byna  als  de  Ake* 
leijen ,  purperrood  van  Kleur. 

xxv.        (25)  Boomplaag  met  Degenvormige  eeniger- 

drfm'tu-  maate  Vleezige  Bladen  9  de  Steng  weinig /Mum.  Bloemen  hebbende. Zeer 

kiem.  Te  Suriname  kwam,  volgens  den  HeerÖAHL- 
berg  y  dcezQ.  voor  ,  flegts  een  Duim  hoogte 
hebbende  ,  met  Degenvormige ,  gladde ,  fpitfe 
Blaadjes  ,  als  van  het  Lifch  ,  uit  den  Wortel 
voortkomende.  Tusfchen  de  Bladen  groeijen 
enkelie  Bloemftcngetjes  ,  met  één  of  twee 

Blommetjes  aan  't  end,  naar  die  van  dit  Geflagt 
gelykende,  uit  een  driekleppig  Kafje. 

gmcnm  terreftre  primutn.  Rümph.  Amb.  VI.  p.  nu  T.  *z. 
f.  1* 

(2$)   Epiiandrum  Fol,    Enfifoxmibus  ftibcarnofis  „  Scapq 

I 
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(sé)  Boomplaag  met  een  ronde  effene  Steng ,     !¥♦ 

de  Bladen Degenvormiggeftreept;de  Bloem-  ̂ xxlu*" 
blaadjes  Lancetvormig  glad 3  met  eenbree- Boom- 

de omgekromde  Lip»  stuk. xxvr. 

In  China  hadt  Osbeck  deeze  waargeno- *  EP>£*« 
men ,  die  ook  een  Aardplanc  is  ,  met;  een  ronde  /i/mm: 

Bloemfteng  van  twee  Voeten  langte ,  bezet  met  biad!|?n" 
eenige  fpitfe  Vliezige  Blikjes ;  de  Bloemen  over- 
hoeks ,  gefteeld ,  zeer  aangenaam  en  fterk  van 
Reuk. 

(17)  Boomplaag  met  een  ronde  gewrichte  ge*  xxvif. 

fireepte  Kettingachtige  naakte  geheel  een~  fbrM^niii" 
voudige  Steng  en  Liniaale  fpitfe  Bladen.       Ketting* achtig. 

Dit  is  dat  Plantje ,  voorgemeld ,  welk  de  ver- 
maarde Kampfer  Lugtbloem  ty telde, wegens 

de  gezegde  eigenfchap.  Het  groeit,  zegt  hy , 
op  Japan  in  de  Spieeten  der  Rotfen  en  hec  Mos 
der  Booraen,  en  heeft  de  Stengetjes  maar  een 
Span  hoog  ,  een  Pennefchaft  dik,  met  Leedjes 

als  een  Scorpioen  -  Staart ,  aan  't  end  witte  Bloe- 
men hebbende  ,  welke  naar  die  der  Roomfche 

Boonen  gelyken  en  het  Zaadhuisje  een  Duim 

lang  i  Vleezig ,  met  een  geelachtig  wit  Stuif- 
zaad  gevuld.  (q8) 

(26)  Eftdendruyn  C^ule  tereti  lasvi  ,  Fol.  Enfifomubus  , 
JPetaiis  Laaceolatis  ghbris  ,  Labio  secucvato  latiore»  Syji.  Nat» 

XI,  X1H. 

($7)  Epiitr.cLruïn  Cau!e  tereti  aiticulato  ftriato  Monllifor- 

nu  &c.  AH.  Ups.  1740.  p.  37»  ?u»Rön*  &bm?ï«  Am*  1% 

p.  864. 

II.  Di£L.  XI.  Stuk. 
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IV.         (2  8)  Boomplaag  met  de  Steng  tenbladig,  de 

AS5iL"  Bloemen  eenzydig  getrost, 

tTUKFD*      (29)  Boomplaag  iwtf  'de  Steng  eenbladig,  d$ 
xxvin*  Bloemen  in  de  hoek  van  't  Blad ,  vergaard* 
Epiden* 

*cTb'  k»     (3°)  Boomplaag  ??2*£  de  Steng  eenbhdig,  de 
foütu  Bloemen  in  de  hoek  van  9t  Blad  gepaard. 

Slange- 

tongig.      Deeze   drie,  'm  de  Westindiën  groeijende, 
Rusci/o-  komen  in  geftake  elkander  zeer  naby  ,  en  heb- 

^'Tteek-    Den  ie£S  dac  naar  de  lelietjes  van  den  Dale pairaig.     zweemt.  Het  zyn  kleine  Plantjes ,  weinig  meer 

ofmhü'  ̂ an  eeD  Handbreed  hoog,  op  de  Boomen  groei- 
foiium.      jende ,  wier  Bloem  zeer  onregelrraatig  is ,  doch 

ö* ■■■*  gVen  gekapt  of  Buikig  Honigbakje  heeft  en  twee 
Meeldraadjes  op  den  Styl  zittende ;  ten  minde 
in  de  eerfte ,  die  naar  het  Slangetong  gelykt , 
volgens  de  Waarneeming  van  den  Heer  J  a  o 
quin.  De  overigen  zyn,  wegens  de  overeen- 

komst van  Geftake  ,  hier  ook  t'huis  gebragt. 
Wylen  de  beroemde   Hoogleeraar  Buuman- 
kus  hadtze,  uit  hoofde  van  de  figuur  der  Bla» 
den  j  tot  de  Steekende  Palm  betrokken. Voorts 

( z%)  Epidendrum  Caule  unifolio,  Flor.  Racemofis  fecua- 

flis»  JACQ.  AmerM  Hifi.  22  j.  T.  13*«£  *•  Hellcborinc  Ophio. 
glosfo  fimilis,  PlüM.  Iet  17e*  f»  3. 

(49)  Epidendrum  Caule  unifolio ,  Flor.  e  finu  Folii  «ggre- 

gatis.  ]acq.  Amer.  Hifi.  026.  T.  m.  *"♦  3.  Helleborine 
ÏLusci  majoris  folio.  Plom    Ie.  176.  f.  2» 

(30)  Efidendrum  Caule  unifoKo  ,  Flor.  &c.  Helleborine 
Gumtnea  xepsns  bifioza.  Flum.  Ie,  17$.  f*  t. 
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Voorts  merkt  de  gezegde  Heer,  door  wïen    IV. 

agttien   Soorten   van    zulk    Boomplaag  in  deA*^J*, 
Westindiën  waargenomen  en  afgebeeld  zyn:  Hoopd^ 

omtrent  dezelven  aan  f  dat  zy  in  het  maakzel8TÜK» 
van  de  Bloem  ongemeen  en  zelfs  meer  dan  de 

Satyria  3   Orchides  en   Ophres  verfchillen ;  zo 
dat  men   daar  van  ook  byzondere  Ge/lagtea 
zou  kunnen  maaken.  „  Zy  worden  s  (zegt  hyj, 
5,  inzonderheid  de  kleinften,  door  den  tydplag- 
„  gen  als  Mos  ,  die  de  Stammen  en  Takken 

n  der  Boomen  bekleed  en ,  en  met  haare  Wor* 

^  teltjes  in  de  Schors  gehecht  zyn,"    Vyftien 
vind  ik  onder  de  Oostindifche  Planten  aange- 
tekend. 

G  u  N  N  E  R  A. 

De  Bloem  van  deeze,  die  naar  den  Noor- 
fchen  Bisfchop  Günnerüs  zal  genoemd 

zyn,  is*  een  Kat  mee  eenbloemige  Schubben, 
Zy  heeft  Kelk  nocL  Bloemkrans.  Het  Vrugt- 
beginzel  is  tweetandig  ,  met  twee  Stylen  en 
een  enkel  Zaad. 

De  eenigfie  Soort  (1)  ,  daar   van  tot  nog      Io 

toe  bekend  ,  was  onder  den  naam  van  Afri-    G»«««,« 
kaanfeh  Poddeblad,  met  Loof  van  Dotterbloe-  Afrikata* 

men ,  voorgefteld  door  Hermannüs.    Hetfche* 
heeft 

(t)  Gunnera.  Mant,  lal.  Am.  Ac&d,  VII.  p.  49$.  Per- 
penfum  Blitispcrmurn.  Bu&m*  Prodr.  2<5.  Petafites  Afric. 

Caltha:  paluftris  folio.  Herm.  Lugd.  *88.  Blhum  Afric.  Cal» 
t^ae  paluftris  folio  öcc.  Pluk.  Alm.  65.  T.  18.  f,   a, 

II,  DEEL.  XI,  STUK* 
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«IV.  heeft  een  naakte  Steng  van  een  Elle  lang ,  met 

^XXITL'  een  ̂ loemaair  vaa  een  Voet »  volgens  Plu- 
Hoqfd'  ken  et.  Uit  de  Afbeelding,-  doorhem  ge- 
£ïuk«  geven ,  blykt ,  dat  het  Biad  veel  naar  die  van 

*t  Japanfe  Hoefblad  ,  in  't  voorgaande  Stuk, 
en  de  Bloem- Aair  naar  die  van'tMaijerzwee* 
me.  De  Heer  N.  L.  Burmannus  hadt  het 

onder  de  Eenhuizigen  geplaatst,  en  Perpen fum 
Blitifpermum  getyteld  ,  waar  van  de  Bynaam 
ïs  ontleend»  De  Bloem  -  Aair  beftaat  uk  kleine 
Katjes  of  Aairtjes  met  Lancetvormige  Blikjes, 
de  Bloempjes  afzonderende  ,  die  twee  Meel- 
knopjes  hebben,  wederzyds  één ,  op  het  Vrugt- 

beginzel  geplaatst,  dat  in  't  midden  twee  Draad- 
achtige omgeboogene  Stykjes  heeft.  Het  groeit 

aan  de  Kaap  der  Goede  Hope. 
De  Driemannigen  in  deeze  Klasfe,  buiten  de 

reeds  befchreevene  ,  Sifyrinchium  en  Ferraria 
naamelyk  ,  tot  de  Lelieachtige  of  Bolpianten 
behoorende,  gaa  ik  over  tot  de  Vurmannigeni 
waar  onder  het  eenigfte  Geflagt  den  naam  voert 
van 

Nepenthes.    Kandraager. 

Dit  heeft  den  Kelk  vierdeelig ,  geen  Bloem- 
krans en  een  vierhokkig  Zaadhuisje» 

i.  De  eenigfte  Soorc  (l)  ,  op  Ceylon  aan  de 
Nepentbes  p  • 

deftillato*  *"" 
TUI» 

Druipen-      (i)  Nepenthcs.   Syft.   Nat,  XIU   Gen.    1019.  Veg.  XIII» 

&$  p.  68jt  H.  Cüff*  4|i.  TL  Z&k  nu  Nepenthes  Zcylanicum 

Flo- 



G  y    n    &    n   d    r  t    a;         173 

Rivieren,  doch  op  de  Molukkes  in  't  Geberg-     IV* 

te  groei  jende,  is  een  der  wonderlykfte  voort-  ̂ ^f1** 
brengzelen   van  de  Natuur.  De  Ridder  heeft  Hoofd; 

den  naam  gebruikt  f  dien  de  vermaarde  Breyn  STü5» 

'er  aan  gegeven  hadt  ,  als  ware  het  in  Haat 
om  iemand ,  die  het    ontdekte   en  te   vooren 

nimmer  hadt  gezien  ,  door  verwondering  en 
blydfchap    over  zynen  Schat ,  als   buiten  zig 
zelf  te  brengen.     Bandura  is  de  naam*  dien 

'er  de    Cingaleezen  op    Ceylon    aan    geeven. 
Rumph  1  u s  noemt  het  Kannekens -  Kruid  of 
Cantharifera  ,  dat  is  Kandraager  ;  om  reden , 
gelyk  wy  zo  aanftonds  zien  zullen.  Dus  wordt 
het  doorLiNNiEus  befchreeven. 

„  De  Steng  is  rond  ,  met  overhoekfe ,  Lan. 

„  cetvormige,  ongedeelde,  half-  omvattende  ^ 
s,  uitgebreide  ,  gladde  ,  effenrandige  Bladen  9 
„  die  in  een  Draadachtige  Klaauwieruitloopen , 

f,  aan  't  end  een  langwerpig  rolrond  Blaasje 
„  hebbende,  met  een  rond  Dekzeltje,  dat  dus 
„  zeer  gelykt  naar  een  Kannetje,  zynde  met 

„  Water  gevuld.  Aan  't  end  van  de  Steng  is 
„  een  Pluim  van  Bloemen  3  met  een  vierdeeligen 
„  Kelk  en  vier  Meeldraadjes  aan  den  top  van 

9i  den Flore.  minore.  BreYn  Prodr.  II.  p.  75.  Utricularia  vegeta- 
bilis  Zeylanenfiutn  Bandura  Cingalenfibus  di&a.  Pluk*  Alma 

394-  T.  237.  f.  3.  Burm.  Zeyl.  4z,  T.  i~.  Priapus  veget. 
monorchis.  Amm.  Char,  529.  Planta  mirabilis  deftillatoria. 

Epj>.  C*r.  ann.  I.  Dec*  *.  p,  3^3,  cantharifeca,  Rumfh? 
dmk*  V.  p.  i2i.  T*  $9*  £  *> 

IL  DEM-,  XI.  STUK, 
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IV.    3i  den  Styl.  De  Vrugt  ïs  een  langwerpig  Doos- 

xxu.  *"  ie'  *D  'c  micJden  wat  uitgezet,  mee  den  vier* 
Hoofd*  „  hoekigèn    Stempel   gekroond",    vierhokkig , 
stuk.      -  viernleppig,  bevattende  veele  lange  dunne 

Zaadjes." Dewyl  de  Klaauwier  eindigt  in  den  bodem  van 

het  Blaasje,  dat  'er  das  aan  hangt;  zofchynt  hec 
Dekzelt je  noodig  om  'c  Vogt  daar  in  te  houden  5 
welk  het  door  de  Klaauwier  ontvangt.  Doch  Rum- 
phius  merkt  aan,  dat  deeze  Kannetjes  doorgaans 

regtop  ftaan  aan  't  end  der  Klaauwieren  of  een 
weinig  fcheef ,  fomtyds  inwaards ,  fomtyds 

uitwaards  ;  't  welk  te  beter  plaats  kan  hebben , 
om  dat  het  een  kruipend  Gewas  is ,  naar  de 

Bofchtouwen  eenigszins  gelykende,  maar  klei- 
ner. De  Kannetjes  zyn  aartig  met  roode  of 

paarfchachtige  (treepen  getekend  en  het  Dekzel- 
tje  is  meest  rood.  Volwasfen  zynde ,  hebben 
zy  ongevaar  een  half  Voet  langte  en  zyn  meer 
dan  een  Duim  wyd;  zo  dat  zy  fomtyds  een  half 

Pintje  Water  kunnen  houden  ,  't  welk  zuiver 
en  drinkbaar  is.  Somtyds  komen  'er  eenige  klei- 

ne Diertjes  ,  als  Wormpjes  of  Garnaaltjes,  in 
voor.  De  Aapen  en  ander  Gedierte  bedienen 

zig  daar  van  tot  dorstlesfchinge  t  en  de  Indiaa- 
nen  hebben  veele  bygeloovigheden  daaromtrent. 
Men  wil  dat  het  Kruid  een  Geneesmiddel  zou 

zyn  tegen  vergiftige  Slangen beeten. 

Van  de  Vyfmannigen>  in  deeze  Klasfe,  zyn- 
de Geflagten  van  Gluta  en  Pasfiflora  onder  de 

Heefters  befchreeven,  des  alleenlyk  overbïyfu 

Aï£« 
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AYENIA.  IV; Apdeeu 

Dit  naar  den  Franfchen  Hertog  d'Ayen,  eeoflooFD» 
groot  voorftander  der  Kruidkunde,  benoemde  stuk* 

Geflagt  5  heeft  een  vyf  biadigen  Kelk  ,•  de  Bloem- 
blaadjes tot  een  Ster  famengegroeid  met  lange 

JNagels  ,  en  onder  die  Ster  vyf  Meelknopjes; 
waar  boven  het  Vrugtbeginzel  9  met  een  enke- 

len Styl ,  wordende  een  vyfhokkig  Zaadhuisje. 
Het  bevat  de  drie  volgende ,  altemaal  Anne- 

rikaanfche  Soorten. 

(1)  Ayenia  met  Hartvormige  gladde  Bladen.        ï. 

Ayenla 
(2)  Ayenïa  met  Eyyormigrondachtige  Wollige*^1^ 
Bladen.  kleine- 

ir. 

(3)  Ayenïa  met  Hartvormige  ruigachtige  Bla-  tf2ï*l*ra% 
den ,  het  Vrugtbegimel  ongefteeld.  wollige 

in. 
De  eerfte  van  deeze  drie  ,  in  de  Westindiën    &*&*• 

Gxoote* 
cn  in  dat  gedeelte  van  Zuid-  Amerika,  welk  men 
Cumana  noemt ,  als  ook  in  Peru  groei  jende  5 

wordt  door  Sloane  genoemd  Onregelmaatige 
Plant  met  Bladen  van  Brandenetelen ,  een  vyf- 

bla- (1)  Ayenia  lol.  Cordatis  glabris.  Syft.  Hat*  XII.  Gen. 

iozo.  Vëg*  XIII.  p.  683.  LlNN.  A&.  Stackb.  1755.  p.  25.T. 
z.  Loefl.  h.  zQQ>  Dayenia  inermis  S*c  Mijll.  Di&.  T» 

118.  Urticas  folio  acu'eata  &c.  Sloan.  Jam.  90,  Hifi,  1.  p» 
209.  T    13*.  £  *- 
O)  Ayenia  Fol.  ovato  -  fubrotundis  tomentoSs.  Lozil» 

lt.  zoo  ,  Z$7. 

(?)    Ayenia  Fol.  Cocd.  pubescetltibus  &c,  I.OEFI*  ƒ«,  £^9» 

IJ,  DEEL,  Xlf  SïUE« 
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IV.     bladige  paarfche  Bloem  en  eene  vyfzaadige  ge* 

Axxif.L*  toornde  Vrugt.    \  Is,  volgens  de  befchryving 
Hoofd-  van  Lï  nnjëus,  die  het  afbeeldt,  een  Gewas 
stuk,     ̂ a(.  naar  ̂ g  Waltheriën  en  Sidaas  veel  gelykt, 

doch  een  ongemeen  zeldzaame   Bloem  heeft, 

als  gezegd  is.    Uit  het  midden  van  den  vyfbla* 
digen  Kelk  ryst  een  Styl  ,  die  zelf  de  Sters- 
wyze  Bloemkrans  draagt ,  in  welker  midden , 
dat  een  weinig  hol  is  ,  het  Vrugtbeginzel  zit» 
De  punten  van  de  Ster  geeven  iedereen  Draad 
uit ,  die  met  de  anderen  zig  famenvoegt  aan  den 

voec  des  Styls  ,  in  't  midden  van  den  Kelk. 
In  deeze  Soort  is  het  Gewas  zeer  klein ,  naaüw- 

lylss  een  Voet  hoogte  bereikende.  De  fchrandc- 

re  Loefling,  die  dit  Geflagt  Jungia  gehe- 
ten hadt ,  nam  in  Cumana  een  andere  waar, 

met  Stengen  van  twee  of  drie  Voeten ,  om  laag 

Heederig,  hebbende  het  Honigbakje  of  de  Bloem- 
krans hol  en  ongedeeld.  Deeze  wordt  Groote 

gebynaamd  door  den  Ridder.  Een  andere  vondt 
hy,  in  dat  zelfde  Land,  met  Wollige  Bladen. 

Voor  't  overige  kwam  de  Gedalte  deezer  bei- 
den ,  die  ook  de  Bloempjes  in  de  Oxels  der  Blad- 

fleelen  hebben  9  met  die  der  eerde  Soort  zeer 

overeen.  Bevoorens  waren  zy,  wegens  die  zon- 
derlinge Bloemen ,  tot  de  Veelbroederigen  Vhm 

gebragt. 
Van  de  Zesmannigen ,  wederom,  is  ook  het 

Geflagt  van  Arijlolochia  reeds  voorgefteld,  in 
alle  zyne  Soorten,  die,  zo  wel  als  in  dat  der 
Pasfiebloemen ,  meest  Heederig  zyn;  des  ik  al. 
ken  nog  tebefchryven  heb  dat  van  Pis- 
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F  1  s  t  1  A.    Ruiterkroos.  j^ 
A?DE2^i 

De  eenigfte  Soort  daar  van  (1),  die  in  Afrï-     xxn, 

ka .  in  Oostindie  en  in  Zuid  -  Amerika  of  in  de  ;i0°FD* *  S  *  UIT» 

Westindiën  voorkomt,  dry  ft  op  het  Water,  en      L 

gelykt  naar  het  zogenaamde  Ruiterskruid :  wes-    Pifi'* 
halve  ik  ze  Ruiterkroos  noem.    Rumphiüs  uitheem- 

hadtze  onder  den  naam  van  Water -Weegbree  offch** 
Water -Slaa  voorgefteld. 
De  Kenmerken,  welken  de  Ridder  opgeeft, 

zyn ,  een  eenbladige  ,  getongde  ,  onverdeelde 
Eloem,  zonder  Kelk:  zes  of  agt  Meelknopjes, 

op  hun  Draadje  zittende;  het  Zaadhuisje  een- 
hokkig,  op  den  bodem  van  de  Bloem  geboo- 
ren* 

Volgens  RuMPHius  zou  deeze  dryvende 
Waterplant  in  Oostindie  Bloemen  noch  Zaad 
geeven*  Het  tegendeel  biykt  uit  de  monfters* 
die  daar  van  overgezonden  zyn ,  maar  wier  ge- 
droogde  Bloefem  men  niet  gemakkelyk  kan  ont- 

wikkelen» De  Heer  Jacquin  deedt  zulks 
in  de  Westindiën  te  naauwkeuriger,  alwaar  die 
Kroos  in  menigte  door  de  Rivieren  in  Zee  ge* voerd 

ft)  tiftla.  Föl.  obcordatis.  Syfl  Nat.  XlU  Geri.  1023.  tfg, 

fcllï.  p.  6S7.  Fl  Ze4.  Jfta.  LoEFL.  hin.  2gi4  ]Acq.  Amer, 

Hifi*  134.  T.  148.  Pifiia  Aq  villofa.  Browk  Jam.  329, 

Kodda-Pail  paluftr's.  Plöm.  Gen.  3®.  H.  Mal.  XI.  p.  63» 
Ir.  31.  Rümpm»  Amb.  VI.  T.  74*  £  Stratiotes  AZgyptin.  j* 

fe.  Hi/l.  UU  p.  787.  VÊSL.  uEgypt.  44.  T.  45.  Alp  AZgypt» 

io<f.  T.  108.  Lcnticula  paluftris  fexta  f.  ̂ gyptia»  C,  8,  Fm, 

&6z>  Sloan.  Jam.  I.  p.  is.  T.   %.  f.  a. 

-   i,  M II.  Dus.,  xi«  stuk. 
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IV.     voerd  wordt ;  des  het  vreemd  voorkomt  5  wan- 

^™jL*neer  Aoanson  getuige ,  dat  het  op  die  van 
Hoofd*  Senegal  geworteld  zou  zyn  in  den  Oever.  Nies 

stuk*      onwaarfchynlyk  vatten  de  Worteltjes  ,  weiken 

het  in  't  Water  hangen  laat ,  daar  't  ondiep  is 
:in  de  Modder  of  het  Zand:  terwyl  inmiddels 

het  andere  ,    dat  op  'diep:  Water' groeit,  dry- 
vende'  Eilandjes  maakt,  gelyk  ons  Eendenkroos» 
De  Plant   fpreidt  zig,  op  de  manier  van  de 

Egyptifche  Stratiotes  der  Ouden ,  tot  ongevaar 

een  Voet  middellyns  in  't  ronde  uit  a  met  Bla- 
den ,    welke  naar  die  van  den  breed bladïgen 

Water    Ranonkel  zweemen.      De  Geftalte  is 

'Roosachtig  ,  byna  als  die  van  fommige  Soor- 
ten van  Sedum  ;  weshalve  de  Egyptenaar!  het 

Water  -Huisloük  heetten  ,  volgens  A  l  ?  i  n  u  s.  De 
Boeren  aldaar  gebruikten  het ,  wegens  de  famen- 

trekkende  hoedanigheid ,  zo  in-  als  uitwendig 

'tot  Bloedf  temping.  De  Bladen  zynWigvormigmet 
het  breede  end  uitwaards ,  van  onderen  Wol- 

lig, dik  en  Spongieus,  op  de  rug  fterk  geribd. 
Tusfchen  dezelven  groeijen  kort  gedeelde  Pyp- 
achtige  Bloempjes,  uit  het  midden  van  wier 
eenige  Lip   een   dik   Meeldraadje   voortkomt , 
hoogcr  dan  de  Styl ,  met  zes ,  zeven  of  agt  3 
Kogelronde  Meelknopjes  gekroond.     De  Styi 
heeft  een   Schildachtigen  gaapenden  Stempel, 

die  zig  onder  't  gezegde  Kroontje  bevindt :  zo 
dat,  volgens  de  aanmerking  van  Jacqimn, 
het  duider  is>  of  dit  Ruiterkroos  tot  de  Man- 

wyvigen  béhooren  kan :  alzo  de  Mannelyke  ea 

Vrou- 
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Vrouwelyke  Teeldeeleo  duidelyk ,  gelyk  hy  in      IV; 

Plaat  vertoont ,  van  elkander  afgezonderd  zyn.    xxnEL* 
Het  geeft  Ranken  zydewaards  uit ,  langs  het  Hoofd- 

Water  voortfchietende,  waar  door  het  zig,  op8TUK* 
de  manier  der  Aardbezie  -  Planten  ,  vermenig- 

vuldigt :  groeijende  ook  elders  uit  gevallen  en 
dryvend  Zaad. 
De  Tienmannigen ,  Kkinhovla  en  Helifteres, 

die  onder  de  Boomen  befchreeven  zyn ,  over- 
Happende,  komen  wy  tot!  hec  eenigfte  Geflagt 
der  iTwaalfmannigen  in  deeze  Klasfe,  genaamd 

C  y  t  1  n  u  s.    Granaatbloem* 

Welks  Kenmerken  zyn ,  een  yierbladige  Kelk  jf 
zonder  Bloemkrans ,  boven  het  Vrugtbeginzel , 
dat  een  enkelden  Styl  heeft  9  en  een  e  Bezie 

wordt ,  welke  agthokkig  is  en  veelzaadig. 
De  eeoigfle  Soort  (ij,  is  de  vermaarde  Êfy'       r. 

pociftis  ,  een  Gewas  dat  onder  den  Ciftus  en    Hypoth* 

op  deszelfs   Wortelen  groeit.    Men  vindt  het tls*        , 
voorn  aam  elyk  in  Portugal  en  Spanje  ,  waar  als 
èe  natmirlyke  Hof  is  van  die  Bloemheefters, 
Clusiüs  heeft  opgemerkt,    dat  hec  aldaar 

fomtyds  de  zelfde  Kleur  van  Bloemen ,  fon> 
tyds  een  verfehillende  Kleur  heeft»  Het  fraai- 

ÜQ 

(l)  Cyiinus.  SyJI.  Nat.  Xïï,  Gen»  1132.  *%.  XïH.  p. 
68 %.  Afaïura  Hypociftis.  Mat.  Med.  220.  Afarum  sphyilum 

Squamofum.  SAUV  Momp.  4.  Hypocistis.  C.  B.  Pin.  465. 

CAm.  Epit.  96  y  97-  CLUS.  Hifl.  I.  p.  68  ,  75».  Hisp.  134  s 
143 ,  i6u  Du  HAMEL.  Arbr%  I.  p,  170*  T»  6*. 

M  2 
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i8o         Manwyvïce  Kruide^; 

IV.      fte  kwam  voort  aan  den  voet  vsn  den  eerlied 

ATxuf'  Mannetjes  -  Cifius  ,  die  onze  Tiende  Soort  is* 
Hoofd-    hebbende  witachtige  Bladen  en  fchoone  Rooze- 

stük.      kleurige  Bloemen  *.  De  Wortels,  naamdyk  9 

d.  vfsi-!1*  van  die  Gewasfen  »  ftryken  langs  de  oppervlak- 
bi.  267»     te  van  den  Grond ,  en  geeven  dit  Bygewas  uit, 

welkj  eerst  zig  openbaarende,  als  paarfeh  of 

rood  Fluweel  is  i  dan,opfchietende  in  de  gedaan- 
te van  Huislook  ,  bleeker  wordt  en  bcftaat  ure 

fappige  Schubben  ,  aan  't  bovenfte  zyne  Bloe- 
men voortbrengende  ,  welke  volmaakt  naar  die 

van  den  Granaatboom  ,  in  't  Grïekfch  Kylims 
•  genaamd,  gelyken.    Het  wordt  van  de  Jongens 
en  Herders,  zegt  hy,  gekaauwdj  doch  is  wat 
wrang  en  zuur.     Het   verdikte  Sap  wordt  in 
de  Apotheeken  ,  ten  dienile  van  eenige  oude 
Winkelmiddelen,  nagehouden.  Het  is  van  eene 
nog  meer  famentrekkende  hoedanigheid  dan  dat 
der  Slee -Pruimen;  des  raen  kan  begrypen,  dat 

het  cp  zig  zelve,  tot  inwendig  gebruik,  ge- 
vaarlyk  zy  (*). 

Onder  de  Veelmannigen ,  die  nu  volgen, komt 
Cia  de  Xylopia  en  Grewia  ,  die  tot  de  Boomea 
behoorea  >  eerst  het  Geflagt  voor  van 

AMBROSl    N1A, 

.   Dit  heeft  eene  eenbladige   Bloemfcheede , 

die 

(*)  Vergdyk  mync  befchïy  ving  vsn  den  Sl«edooin ,  in  '6 
ÏI,  D.  II.  Stuk  ,  deezc?  Natuurlik  Hijlorlt^  hl,  576,  ciw* 
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die  dooreen  middelfchot  verdeeld  is;  de  Meel-    IV* 

draadjes  komen  aan  de  binnen- ,  de  Stampers  AxxfuLs 
aan  de  buitenzyde  voor»  Hoofd- 

De  Afbeelding  en  befchry  ving  van  dit  Kruid  (i)*TPK* 
heeft  Morison  ontleend  van  den  fchrande-  AJïr0fln 

!en  Boccone,  door  wien  het  in  een  Bofchje  w'fl /?*,^,# 
der  Franciscaanen  ,  op  Sicilië,  ontdekt  werdu bndfehe. 
5,  in  Wortels  en  gevlakte  Steng,  (zegt  hy,) 
,3  komt  het  met  de  andere  Soorten  van  Arifa- 
„  rum  overeen  ,  maar   de  Bladen ,  een  Duim 
„  breed   en  twee   Duimen  lang  ,  van  onderen 
5,  wat  Ribbig,  en  over  den  Grond  verfpreid, 

3>  gelyken  naar  die  van  't  rondbladig  Fontein- 
8,  kruid  zeer»     De  Bloem  is  korter  en  als  een 

5,  Wevers  -  Spoel  gaapende ,  met  een  klein  Haai- 

,,  rig  Stampen  je,  aan  't  end  gefpkst  en  Haaks- 
,,  wyze  omgekromd,"     Het  groeit ,  volgens 
L  i  n  N-ffi u s ,  ook  in  Barbarie. 

A  r  u  m.     Kalfsvoet- 

De  Bloem fcheede  is  eenbladig  en  Huikaehtig 
of  gekapt  in  dit  Geflagt,  welk  den  Vrugtfteei 
van  boven  naakt ,  van  onderen  Vrouwelyk,  in 

't  midden  met  Meeldraadjes  bezet  heeft. 
Het  bevat  twee-  en -twintig  Soorten,  waar 

van  de  vier  eerden  Samengeftelde,  de  volgenden     ' 
enkelde  of  eenvoudige  Bladen  hebben,  zynde 

bei» (i)  Amhrofinia-  Syfi.  Nat.  XII.  Gen.  1238.  Vog*  XUI#. 
p.  689.  Sp.  Plant.  6©S.  Arifarum,  Potamogeti  folio.  BOCC» 

Sic  50.  T.  26.   MoRlS,  Hifi.  IIÏ.  p.  544.  §.  U.  T.  6.  f.1.9, 
M  3 
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iSa  Manwyvige  Kruiden; 

IV;     beiden  ongettengd  ;  terwiyl  de  vyf  laatften  een 

Hvif1"  Steng  maaken. XXII* 

Hoofd» 
«TUK. A*  Ongeflengde  ,  met  famengeftelde  Bladen» 

i.    I  (r )  Kalfsvoet    met   Voetachtige  Bladen  ;   de 

jw*!L.  Blaadjes  Lancetvormig  .  effenrandig ;  ge- 
Ius-     .  lyk  met    de  Blomfcheede ,  die  langer  dan 
«lig.  de  Vrugtfleel  is. 

n.         (2)   Kalfsvoet  met   Voetachtige  Bladen ;  de 

tïuJ*C  Blaadjes  Lancetvormig ,  effenrandig ;  hoo~ 
^  Paimbia»  ger  ̂ an  fo  Bloemfcheede  ,   die  korter  dan de  Vrugijteel  is. 

Deeze  twee  behooren  tot  dat  Kruid  ,  welk 

men  gemeenlyk  Dracunculus  of  Bracontium , 

in  't  Franfch  Serpentaire ,  in  't  Hoogduicfch 
JDrachenwurtz ,  in  't  Hollandfch  Slangekruid  of 
Speerwortel  noemt.  De  eerfte  groeit  in  de  Zui- 
delyke  deelen  van  Europa  3  de  laatfte  in  Noord- 

Amerika.  't  Verfchil  is  klein,  gelyk  uit  de  be- 
paaling blykt.  Ik  vind  deeze  onder  de  Virgi- 

nifche  Planten ,  door  Gronovius,  niet  op- 
getekend. De  eerstgemelde  groeit  wel  ander- 

half 

fi)  At um  Fol.  Psditis,  Fol,  Lanceolaris  &c*  R.  Lugdb. 

7.  Arum  fol.  Palraatis  &c*  H»  Ciiff-  344.  Dracunculus  po- 

lyphyilus,  C.  B.  Pin.  195.  MOR.  Hi/t.  111.  p.  548.  S.  13* 
T.  s    f.  46    Draeontmm.  Dod    Pempt,  329. 

(2)  Arum  Pol.  Pedatis  &c  R.  Lugdb.  7.  Arum  polyph. 

minus  et  humilïus  Hebm.  Lugdb.  60,  fiu  Aruin  f.  Arifamca 

Vïrginianutn  &c4  Pluk»  ̂ /«/.  52.  T.  271.  f.  2. 
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die  als  een  Slangen -Huid  Vlakkig  befprengd  A***£« 
ïs^  en  Waaijerachtige  verdeelde  Bladen  aanlan-  i-ioofb» 

£.e  Steelen  >   omtrent   gelyk  van  hoogte  met8TVK* 

de  Bloem  ,   een   Vliezige  Huik,   van   binnen df ?*?**** 
roodachtig  g«el  ,  bevattende  een  dikken  Stam- 

per, zwartachtig  van  Kleur, welke  Hoornswy- 
ze  daar  buiten  uitüeekt.    De  Vrugt  maakt  als 
een  Trosje  Druiven  uit  ,   van  Besfen ,  welke 

eerst  groenachtig,  vervolgens  rood  zyn  en  Sap- 
pig, een  hard  Zaad  bevattende,     De  Wortel 

is  byna  rond  als  een  Raap,  en  wit,  dikwils  van 
groette  als  een  Vuist.    Dezelve  heeft  %  zo  wel 

als  't  geheele  Kruid  ,  een  nog  fcherper  hoeda- 
nigheid dan  't  gewoone  Kalfsvoet. 

(3)  Kalfsvoet,  dat  ongeftengd  is  en  vyfbladig.     uu 

\Arumpen* De  Afbeelding  van  dceze ,  die  uit  In  die  fchynt^]^ 
te  zyn ,  is  door Morison  even  liegt  van Za- 
noni  ontleend  ,  zo  wel  als  de  befchryving.  De 
Wortel  is  als  een  Raap :  de  Bladen  zyn  als  die 

van  't  Vyfvïngerkruid ,  op  lange  Steelen,*  de 
Bloem  als  van  't  gewoone  9  geel  met  roode 
Vlakjes  en  fcherp  van  Reuk. 

(4)  Kalfsvoet ,  dat  ongeftengd  is ,  met  drievoudi-      l  f  • 

ge  Bladen  en  tweehuizige  Bloemen.       De/fl»^J" Driebhdig, 

(i)  Arum  acaule  Fol.  quinatis.  Arum  pentaphyl'um  ln- 
dicum.  Mok.  Üijï.  III.  p.  540.  S,  13.  T.  5.  f.  27,  tlfaom- 

phal  pianta  Oriëntale.  ZAN.  Hifi.  205.  fig,  mala. 
(4)  Arum  acaule  Fol.  ternatis,  Flor.  dioicis.  Sy,?.  Nat, 

XII I  ,  XIII.   Idem  Flor. monoicis, Spt  Plant.  11,  p.  n  6i. 

M4 

Gaois* 
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i#4       Makwïvïge    Kruiden, 

IV.         De  driebladigheid  is  bet  voornaame  Kenmerk 

^  xSï?"  van  ̂ eeze  >  die  de  Schaft  in  't  midden  groen- 
Hoofd-  achdg  of  roodachtig  zwart  heeft,  vallende  klei* 

stuk,      ner  ̂ an  de  eerstgemelde.    Men  vindtze  in  Bra- 

J2elman'  lil 5  alwaar  de  zydbladen  van  dedrie,uitwaards, 
gekwabd  zyn  ,  't  welk  geen  plaats  heeft  in  de 
Virginifche.    De  Bloem  hadt  de  Ridder  gezegd 
in  beiden  eenhuizig  te  zyn ;  dewyl  men  op  den 
zelfden  Stoel  Mannelyke  en  Vrouwelyke Bloem* 
fcheeden  aantrof :  maar  thans  noemt  hy  dezelve 
tweehuïzig.     By  Gronovius  vind  ik  daar 

van  geen  gewag  ,  en  'er  fchynt  een  aaamerke- 
lyk  verfchil  plaats  te  hebben  in  deeze  Plant  % 
die  fomtyds  klein  ,  fomtyds  groot  fchynt  voor 
te  komen.     Immers  hier  zou  ook  die,  welke 

Clayton   allergrootst  driehladig  Kalfsvoet 
noemt ,  waar  van  de  zy délingle  Bladen  ukwaards 
gebult  zyn ,  behooren. 

Ik  heb,  uit  Japan  ,  een  zodanig  Blad  ont- 
vangen ,  waar  in  het  zelfde  plaats  heeft  en 

welks  deel -Bladen  ieder  wel  zes  Duimen  breed 

zyn,  en  met  de  punt  omtrent  negen  Duimen 
lang.  Zy  zyn  ,  zo  wel  als  in  de  Westindi- 
fchen  ,  iïerk  geaderd  en  met  evenwydige  Rib- 
betjes  doorweven:  zo  dat  dit  Driebladig  Kalfs- 

voet ook  tot  de  Oostindifehe  Planten  behoort. 

B.  On- 
GROI*.  Virg,  141.  Dracimcnlus  f.  Serpent*  trïphylia  Brafi- 
liaaa.  C.  B.  Pi».  ï?5.  Prodr.  joi.  DoD.  Mem.  si.  f.  273» 

A  Arura  minus  triphyll.  f.  Arifarum,  Mor.  Hifi.  111.  [*♦ 

54.7.  S.  13.  T.  u  £  $$•  y»  Aruta  f.  Anfaium  S$c.  Pluic.» 

Jilm.  Sh  T.  77»  f.  U  Item.  T»  176.  f.  5» 
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B.  Ongeftengde  met  enkelde  Bladen,  IV 
Afdeel» 

VVIT 

f5)  Kalfsvoet,  dat  ongeftengd  is,  met  Schild' gOOFDV 
vormige  Eyronde  uit  gegulpt  e  Bladen^  die  stuk. 
aan  den  voet  uitgerand  zyn*  v. Arum  Cs. 

Die  Egyptifch  Kalfsvoet ,  dat  ook  op  Kan-  °Egyp- 
dia,  Cyprus»  in  Syrië  en  elders  aan  de  Mid-tlfch* 
dellandfche  Zee  groeit,  wordt  Colocajia  ge- 
npemd.  Men  vindt  het  op  Waterige  plaatfen 
in  de  Gebergten  van  Arabic,  en  ornltreeks  Ro- 
fetce,  aan  den  Nyl,  wordt  het  by  geheele  Ak- 

kers vol  geteeld.  Het  zelfde  heeft  plaats  in 
Oostindie  ,  alwaar  de  Wortel  ,  zo  wel  als  in 

Egypte,  tot  Spyze  ftrekt. 
De  Ouden ,gelyk  Dioscorides,  hebben 

door  Colocajia,  zo  't  fchynt,  de  Boondraagende 
Plompen,  wier  Wortel  ook  eetbaar  is  (*) ,  ver* 
ftaaD ;  doch  de  hedendaagfehen  ,  of  liever  die 

men  »de  Kruidkundigen  van  den  middeltyd  noe- 
men mag ,  gelyk  G  l  ü  s  i  ü  s  ,  gee ven  dien  naam 

aan  dit  Kruid ,  welk  de  Egyptenaars  Kulkaas 
heeten^    Het  heeft  een  Steel  van  twee  Voeten 

hoog- 

(5)  Arum  acaule  ,  Fol.  peltatis  ovatis  repandis  &c.  C4- 
TESB.  Car.  II.  p.  T.  4  5*  H,  Cliff.  434.  N.  4.  Ups,  280* 

R.  Lugdb.  7.  HASSELqr  It*  485.  Arum  max.  ^Egypt.  q. 
Colocnfiju  C.  B.  Pin.  195%  Col.  Ecpbr.  IL  p.  1.  T.  u 

Ruwf^.  Amb.  V.  p.  3I3.  T.  109.  Colocafia.  ClüS.  Hift.  11. 

p.  75.  Dod.  Pempti  323.  Burm   FL  Jnd.  192» 

{*)  Zie  hec  IL  Diels  IX  Sïuk  ,  deeajei  iY**.  H>A>  W.  «*:?* M  5 

11.   DEEL.  XI.   STUK, 

/ 



i86         Manwyvige  Kruiden* 

IV.     hoogte,  de  Bladen  zyn  een  Span  lang  en  Pjeks- 

'Afdeel  WyS»  Hartvormig  ,  glad ,  volgens  de  Waarnec- 
Hoorr-   ming  van  H  assel QUIST.      De  VrugtlleeJ, 
stuk  ,      die  Knodsachtig  is  en  helder  groen  3  wordt  Helms- 

Vtelmau-  wvze  gedekt  door  het  bovenfte  deel  des  Bloem- 
blads/t  welk,  gelj kin  het  gewconeKalfs voet, 
de  Bloemfcheede  maakt.  De  Wortel  is  bolrond, 
en  bevat  ook  wel  een  fcherp  Sap,  doch  worde 
door  kooken ,  ftooven  of  braaden ,  onfchadelyk 
gemaakt»     Rümphius  zegt ,  dat  het  de  ge- 
meenfte  Kost  is  op  alle  de  Eilanden  van  Oost- 

indie,  en  dat  men  'er  welagt  Soorten  van  heeft, 
die  in  hoedanigheid  verfchillen,  allen  onderden 
algemeenen  naam  Kelady  begreepen, 

VI-         f 6)  Kalfsvoet,  dat  ongejlengd  is ,  met  Schild- 
ientum.  vormig  Eyronde  ejfenrandige  Bladen  f  %eU 
t.  Eetbaar,  ke  aan  den  voet  uitgerand  zyn. 

Dit  Kalfsvoet,  dat  men  in  de  Westindiën  by 

geheele  Velden  tot  Spyze  teelt,  wordt  Karai* 
Mfche  Kool  genoemd ,  wier  Loof  gelykt  naar  dat 
der  Plompen.  Het  zou  de  Water  -  Kelady  zyn 
van  Rümphius,  wier  Bladen ,  zo  wel  als  de 

Wortels  ,  tot  Moes  gekookt,  voor  't  gemeene 
Volk  tot  Spyze  iirekken*     In  de  Westindiën 

noemt 

(6}  *Arum  acauJe,  Fol.  pekatis  Ovatis  inregenimis  &e. 

Ji.  Cliff.  435»  Ups.  z8o.  R.  Lugdb.  yt  Arum  minus  Nym- 

phsese  folio  esculenmro.  Sloan.  Jam.  6t.  Hijl*  Lp.-167.TT. 
306.  f.  1.  Brasfïca  Brafilbna  Fol.  Nymph.  C.  B.  Pin.  m» 

Caladium  Aguatile,  Rumph.  Amb%  V.  p«  3IS*  T.  Ho.  f.  1. 



noemt  men  deeze  Wortels  Kleine  en  die  (Ier    M^ 

voorgaande  Soort  groote  Tayes>  naar  het  Spaan-    XXII#- 
fche  woord  Tayas  of  Tajas.    De  Heer  For  Ho

ofd- 

ster  bevondc  dat  deeze  Soort  van  Kalfsvoecö
T™^ 

ook  een   voornaam  Voedzel  der  Inboorlingen^***
 

van  de  Eilanden  in  de  Groote  Zuidzee  ware. 

Men  teelde  het  Arum  esculentum,  dat  hyZehr- 

wurzeln  noemt,  op  Tahiti  in  Vaieijen  op  Vel- 

den die  men  af  gedamd  hadt,  om  het  Water  te 

behouden  ;  dewyl  deeze  Plant  een  Moerasfigen 

Grond  vereifcht.     Daar  waren  twee  Soorten 

van ;  de  eene  hadt  groote  glanzige  Bladen  en  de 

Wortel  was  wei  vier  Voeten  laag  ,  doch  zeer 

erof  Vezelig;  de  andere  hadt  kleine  Fluweel- 

achtige  Bladen  met  fyner  en  beter  fmaakende 

Wortelen.    Doch  beiden  moeften  zy  verfcheide 

maaien  in  Water  afgekookt  worden ,  om  'er  de 

fcherpheid  van  weg  te  neemeo.    De  Zwynen  * 

niettemin  ,  vratenze  zonder  tegenzin  en  zonder 

nadeel  5  raauw  (*). 

(l)  Kalfsvoet,  datongeftengdis,  metSchüds-     vu. 

wys*  Hartvormige  uit  gegulpte  Bladen,  die£™.££ 
aan  den  voet  tweedeelig  zyn.  Groótwor- 

telig» 

(S)  Kalfs- 

{*)  FORST.  Reis/e  urn  die  Welt ,  in  i>nï-ï77S>  I.  Th.  p  *$g* 

(7)  Arum  acaule  Fol.   peltatis  Cordatis  repfindis,  bafi  bt- 

partiris.   Fl.  Ztfti   3*7.  R.  hugèh.  7.  Arum  maximum  sua* 

csorhizon  Zcylanicum.  HfïmTkr,  73.  T*  75»  RA j.  SuppU 
5  74. 

II,  D»L,  XI*  STUK, 



l88         MANWYVlüE  Kruiden. 

IV,         (8)  Kalfsvoet ,  dat  ongeflengd  is  ,  met  Hart- 

^XXnl"  vormige  Jtompe  gefpitfte  Bladen,  die  ronde 
Hoofd-  hoeken  hebben* 
STUK* 

vin.        C9)  Kalfsvoet,  dat  ongeflengd  is ,  met  Hart* 
vormige  Piekachtige  wyd  gemikte  Bladen, Ar  urn  pe* 

regrmum. 
Vreemd 

ix.  Van  deeze  drie  groeit  de  eerfte ,  die  van  de 

mum.  ""  groote  Wortels  den  naam  heeft ,  op  Ceylon  , Gemikt.  ̂   tweede  in  Amerika  ,  de  derde  aan  de  Kust 
van  Malabar.  Deeze  ,  die  ook  op  Ceylon 

valt3  heeft  Pylswys'  Hartvormige  Bladen, met 
de  Ooren  een  weinig  uitwaards  geboogen ,  waar 
door  zy  Piekvormig  worden.  De  Vïiigtfteel 
is  Elsvormig  en  langer  dan  de  fpitfe  langwer- 

pige Bloemfcheede. 

x.     .    (ioj  Kalfsvoet,  dat  ongeflengd  is ,  met  Pyls* 

turn*"  wyj'   driekwabbige    Bladen  en  een  onge» 
Ddekwab.  jfaw  Bhm% 

Of  deeze  een  enkele  Verfcheidenheid  zy  van 
de  voorgaande  Soort,  dat  de  Ridder  bevoorens 

vast- (8)  Arum  acaule ,  Fol.  Cord,  obtufis  miscronatis  9  angulis 

iotundatis.  H.  Cliff~-  43*. 
(9)  Arum  acaule,  Fol.  Cord  at  o  •  Haftatis  divaricatis.  A- 

tum  acaule  Foliis  fubkaftatis.  Ft,  Zeyl.  325.  Ne'enfchani 
major.  H,  Mal  XI.  p.  39»  T.  20. 

(10)  Arum  acaule  Fol.  Sagittato  -trilobis,  Flore  fesfilü 

Tl.  ZeyU  326.  Atum  humüe  Zeyl.  latifol.  &c.  Comm. Hort, 

I.  p.  97-  T.  51.  Mill.  Di&.  T.  sz*  f»  2-  Arifaruoi  Amboi* 
nicum.  Kxmvu*  Amb.  V.  p.  3  zo.  T«  i|o.  u  z* 
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vastgefteld  hadt  (*)  ,  fchynt  zyn  Ed.  naderhand     IV. 

wederom  getwyfeld  te  hebben.     Dit  laatfte,  in  Avxf^k 
den  Amfterdamfen  Tuin  van  Ceylon  overgebragt ,  Hoofde 

hadt   een  Blocmfteeltje   van  een   Duim  lang,8™15 

waar  op  een  Scheede ,  byna  als  in  't  gewoone d™JMm Kalfsvoet ,  en  niet  agterover  geboogen ,  gelyk 

in  het  Ambonfche,  uit  Rümphius  hieraan* 

gehaald:  terwylLiNN^us  zulks  aan  het  voor- 
gaande toefchryft.    Ook  is  de  Stamper,  in  bei- 

den ,  aan   't  end  fpits   Elsvormig  ,  in   deeze 
hoogrood  en  de  Bloemftecl  wel  eed  Span  lang 
in  de  Ambonfche,  wier  Bladen,  oud  wordende, 

zig  in  drieën  verdeelen  ,  zo  dat  het  Kruid  zig 
dan  als  driebladig  voordoet. 

fiï)  Kalfsvoet,  dat  ongejlengd  is,  metPyls- 

wys'  driehoekige  Bladen  ,  de   hoeken  wydj 
gemikt  en  fpits.  *] 

Deeze,  welke  in  Brafïl,  op  Jamaika  en  Barba- 

dos groeit ,  heeft  Bladen  als  die  van  't  Pylkruid , 
en  Bloem  (teel  en ,  welke  by  Plumieh  kor* 
ter ,  by  Plukenet  langer  dan  de  Bladftee- 
len  zyn.  Zy  zou  ,  volgens  Sloanè,  ook  tot 
de  Karaibifche  Kool  behooren. 

(*)  Arum  divartcatum  coajungatur  cum  fequenti  trjjolsto  , 
cum  fin:  ex  jndorum  obfèrvatione  racrac  Varietates.  Mant. 

alt,  p.  494* 

(il)  Arum  acaule,  Vol*  Sagittatis  triangulis  &c.  Ii.  Cliff* 

HS«  R»  Lugdb.  8.  Arum  amplis  foliis  esculcntum.  Plum.  Ie. 

is»  Arum  minus  csculentum  Sagictaris  foliis  fcc.  Sloan. 

Jam.  1.  p.  167,  T.  lof.  f,  a,  ?LUK»  Php*  149*  f.  »• 

*Jt  D£I|..  XI.  STtpCj 

Xï. Arum  Sé* 

gittétfoliun&t 

Pylbiadi'g, 
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IV,        (iaJ  Kalfsvoet ,  dat  ongejiengd  is,  met  Pyt- 

*xjuu£*  vormige  effenrandige  Bladen  >  en  een  ge- 
Hoofd-  knodjie  BloemJieeL 
stuk. 

xi E        Onder  den  naam  van  Kalfsvoet,  in  't  Franfch 

£toZm*Pied  de  Veau  of  Vit  de  Chien,  in  't  Engelfch 
Gevlakt, Wake  Robin  of  Cuckow-pint ,  in  't  Hoogdukfch 

Klein  Natterwurtz  of  Arm*  is  deeze  algemeen 
bekend  ,  en  komt  in  de  middelde  deelen  van 
Europa  op  veele  plaatfen  voor.  Men  vindt  bet , 
in  onze  Provincie,  aan  den  Duinkant  en  elders, 
op  vogtïge  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  Vrugc ,  welke  een  Tros  is 

van  roode  Besfen ,  op  een  dikken  Steel  5  hoe- 
danigen  dit  Kruid ,  een  groote  Plant  zynde ,  ver- 
fcheidene  uitgeeft,  Deeze  Steelen  zyn  door- 

gaans met  paarfche  Vlakken ,  fomtyds  ook  on- 
getekend.  De  Bladen,  van  Pylvormige  figuur, 
op  lange  Steelen  ,  hebben  een  gladde  donket 
groene  Kleur  en  zyn  dikwils  wit ,  zeldzaam  Goud- 

geel geaderd  :  fomtyds  befprengd  met  zwarte 
Vlakken.  De  Bloemfcheede  is  witachtig;  de 
Vrugtfteel  daar  binnen,  of  de  Stamper,  hoog 

of 

(ia)  Amm  acaule  >  Fol.  Haftatis  integerrimis  &c*  R.  Cliff* 

g.  Ups.  279.  Mat.  Mei.  417.  R.  Lugdb.  8.  Arum  vulgate 
ison  maculatum.  C.  B.  Pin.  195*  Aium  Officinarum.  Lob» 

Je.  J97.  DOD.  Pempu  326.  Arum  Vems  albis.  C.  B.  Pin* 

195.  £.  Awm  maciilaturo >  maeuHs  candidis  f.  nigris.  C.  B« 
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of  donkerrood,  doch  meest  Oranjekleur,  aan  .  IV* 

welks  Voet  zig  hec  Vrugtbegïnzel  van  groens    Xxn.  * 
Besfen  vertoont.  Hoofd- 

Dit  geheele  Kruid  heeft  een  byzondere  fcherp- STÜK* 

beid,  meest  plaats  hebbende  in  de  Wortel ,  oï driaj***' in  deszelfs  Melkachtig  Sap>  dac  tot  zuivering 
van  vuile  Zweeren  dient ,  en  door  beftryking 
der  Schaamdeelen  de  kraam  in  de  Dieren  be- 

vordert* Het  fchroeit  de  Tong ,  indien  men 

't  'er  aanbrengt ,  en  zou  waarfchynlyk  inwen- 
dig een  Vergift  zyn.  De  Besfen  s  inzonderheid, 

zyn  door  hunne  fchoone  hoogroode  Kleur  en  laf 
zoeten  Smaak  ,  die  vervolgens  een  brandende 
Hitte  maakt  in  de  Mond  en  Keel ,  voor  de  Kin- 

deren zeer  gevaarlyk.  Door  't  kookcn, echter, 
verliezen  de  Wortels  t'eenemaal  die  hoedanig- 

heid ,  en  leveren  een  onfchadelyk  Meel  uit  of 
worden  Meelig  ;  des  menze  ,  zo  wel  als  de 
Bladen  ,  ook  in  fommige  deelen  van  Europa  , 

by  gebrek  van  Koorn  ,  wel  tot  Spyze  gebruikt 
heeft.  Maatig  gedroogd  ,  behoudt  de  Wortel 
een  verdunnende  ,  oplosfende  kragt ,  diendig 
tegen  ilymige  Verftoppingan  in  \  Gedarmte, 
Dus  heeft  die  in  fommige  Wanhopige  Geval« 
len,  van  verouderde  Borstkwaaien,  zegt  men, 

veel  dienst  gedaan  (*).  't  ïs  echter  een  onze- 
ker Middel,  meest  gebruiklyk  in  eenige  Win- 

kei* (*)  Radices  Ari  cum  Flor.  Sulphuris  commïxtas  B  Beï- 
won  ,  mifèricoisille  Samaritanus ,  tanquam  fummuia  remedium 
nobisin  Phthifi  revelavit.  DOL.  l*ibr,  I,Cap.5.  S.  ii% 

IU  DUL*  XI.  STÖflfe 
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IV,     keibereidingen.    Men  kan  de  gedroogde  Wör* 

XXIL*  tels  cot  ̂ eeP  êebruikcn  >  z0  weI  aIs  de  B!a- 
Hoofd-   den  en  Steelen ,  wier  Sap  veel  minder  fcherp 

•tuk,      js .  (jgs  dezelven   ook  we!  op  Azyn  gezet  wor- 
niie    ̂   den  9  dienende  dus  in  plaats   van  Speceryëïi 

voor  't  Gemeen  :  weshalve  men  dit  Kruid  en 
deszelfs  Wortel  Duitfche  Gember  noemt. 

'Jrtmvir+     C*3)  Ka^svoet »  ̂at  ongeftengd  is ,  met  Pieks* 

ginicum.  wys'  Hartvormige  fpitfe  Bladen  ,dieJiompe 

tiifchf "  hoeken  hebben. 

In  Virginie  ,  Penfylvanie  en  andere  deelen 

van  Noord  •  Amerika, op  vogtige plaatfen ^  groeit 
deeze  Soort  van  Kalfsvoet  ,  die  de  Wortels 

niet  minder  heet  en  fcherp,  en  van  een  ongd- 

meene  grootte  heeft.  Kal  m  zegt ,  dat  zy 

fomtyds  zo  dik  vallen,  als  een  Menfch  omzyn 

Middel  is.  De  Zwynen  zyn  'er  zeer  gretrg 
naar ,  eü  kruipen  ,  om  ze  op  te  zoeken ,  fom- 

tyds met  hun  halve  Lyf  onder  Water,  in  de 

Moerasfen.  Het  Volk  eetze  nooit  raauw,maar 

braadenze  in  een  Greppel ,  düor  een  üerk  Vuur 

te  ftooken  op  de  Aarde,  waar  mede  zy  die  Wor- 
tels hebben  toegedekt ,  en  dan  zouden  dezelve  zo 

goed  fmaaken  als  Aardappelen.  Zy  werden  van 
de  Indiaanen  Taaho  of  ook  Taahim  geheten.  Dit 

zelfde  ,  echter ,  was  toegepast  op  een  ander 
Kruid, 

(13)  Arum  araule  Fol.  Haftato  -  Cordati*  acutis  &c.  U, 

CUjf:  434»  <3»ON»  Vlrgs  142,  KALM»  /*,  IX.  p»  *53  %  *7** 
lil.  6U 
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Sruid  (*)„  De  Vrugtfleng  met  de  groene  Bes-     IVV 
fèa ,  ook  zeer  feherp  ,   worde  van  de  Wilden  AF1^te 
gekookt s  tot  een  Verfnaperitfg;  Hoofd. 

STUK 

{14)  Kaïfsvoet ,  dat  ongeftengd  is  ,  met  Pieks-    xiv. 
wyze  Bladen  ,  en  een  neergeboogene  Draad-  fru%  F™" 
achtig  Elsyofmige  Éloemfcheede.  snStbïoè- mig. 

tl 5)  Kaïfsvoet 3  dat  öngefiengd  is.  met  Lan-     xv. 

cetvorm'ge   Bladen  .  en  een  neergeboogen  nZT^" 
Borjleligen  FrugtftesL  Dunbladig* 

tl  6)  Kaïfsvoet,  dat  ongeftengd  is ,  met  Hart»     xvr* 
vormig  langwerpige  Bladen  en  eme  Eyron* arFartifi 

de  openlag  der  ËUemfcheede.  ap6£  * 

Den  naam  van  Arifarum  gaf  de  beroemde 
Toürnefort  aan  een  Geflagt  van  Planten , 
aïle'enlyk  door  de  Gekaperds  Bloeoifcheedè  van 
tiet  Kaïfsvoet  verfchillende.  Daar  toe  betrok 

liy,  in  deeerfte  plaats  ̂   het  Breedhladige ,  hier laatsè 

(*)  Zie  11.  D.  Vlll.  Stok,  deezer  Natuurlyfa  Hifiork* bladz.   3.81. 

O +)  Ar  hm  acaute  Fol.  Haftatis  8ec.  Arifarum  Flore  in 
tenuem  Caudim  abeunre.  TouEnf.  ln/l.  ui.  Ariürum  mi- 
ïius  Proboscideum.  Bocc.  Mm.  II.  p,  6i,  T*  5©.  Barr* 
Rar.  ig2.  T.  U5o4 

(15)  Arum  acaule,  Fo!.  Lanceolatis  &c.  H.  Cliffi,  43  s .  RB 
LttgS.  8.  GRÖN,  Oriënt.  z*ü.  Arum  Séorzoneras  folio.  Tourwf. 
Ihfl.  I6i.  Arum  artguftifolo  C,  B,  Pin.  ioö\  Attifarum  an» 
guftifoiium.  Lob.  Ic,  s99t  Clus.  Patin,  p,  305. 
<iO  Arum  acaule  Fol    Cord.  oblongis  &c,  i/,  C/i^  43^ 

k*  LftjA.  7.  Arifarum  iatifoï.  majus  et  alterum.  C.  B.>ijs, 
fca$.  Lob.  fc.  598    CLUS.   Pdnn.  p,  3*3, N 

ïï.  DKEL.  XI.  STUK. 
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IV.    laatst  genoemd ,  't  welk  zyne  Groeiplaats  in  de 

xxSuL'  Bosfchen  der  Zuïdelyke  deelen  van  Europa  vry 
Hoofd-  algemeen  heeft*     Clusius,  die  hetzelve  in 
STÜK*      een  Steenige  Grond  ,  op  Heuvels  in  Portugal, 

V£  man-  ̂   ̂e  Wegen  5  overvloedig  waarnam  5  zegt  dat het  een  ronden  Bolwortel,  Bladen  als  die  van 

't  Kalfsvoet  5  doch  met  ronder  boeken ,  en  een  laa- 
ge  Bloem  heeft ,  van  gedaante  als  een  Monnikskap3 
met  een  ovaale  opening ,  waar  in  zig  een  dikke 
kromme   Stamper   vertoont.      Agter  Lisfabon 

groeide  een  andere  Soort  9  welke  hy  Smalbladig 
Arifarum  noemde ,  hebbende  ook  wel  een  ron- 

den Wortel ,  doch  de  Bladen  zo  lang  en  fmal , 

dat  Tour  nê fort  dezelven  by  die  derScor- 
zoneere  vergeleek.    De  Bloemfcheede  was  niet 
gekapt,  maar  in  tegendeel  Geutswyze  zeer  fmal 
uitloopende  en  agterover  geboogen  ;  geevende 
uit   de  opening    een    langen    neergeboogenen 
Wormswyzen  Stamper  ,  paarfchachtig  van  Kleur, 
De  Besfea  der  Vrugt  hadden  geen  roode ,  maar 
een  witte  Kleur ,  gelyk  de  Bloem.  Volgens  den 
Ridder  groeit deeze,  die  hy  Dunbladige  noemt, 
ook  in  Italië  en  de  Levant,  wordende  Homaid 

genoemd  in  Syrië.     De  Soort,  die  Snuithloemig 
van  zyn  Ed.  geheten  wordt,  heeft  Bladen 9 we- 

derom ,  byna  als  't  gemeene  Kalfsvoet ,  doch 
de  Bloemfcheede  loopt  ook  in  een  dunne  Snuic 
uit,  welke  voorwaards  over  is  geboogen,  en 
dus  de  Bloem  ook  gekapt  maakt :  zo  dat  Tour- 
kefort  het  mede  betrok  tot  zyn  Geflagt  van 
Arifarum.     Dit  Jaatlte  is  op  de  Appennynfche 
Bergen,  in  Italië 5  gevonden*  (17) 
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I17)  Kalfsvoet ,  dat  ongejïengd  is ,  wet  lang"     iVV 

werpige  Bladen  en  een  ruuwe Bloemfclieede.     ̂ zn** 

Het  Water  -  Kalfsvoet  van  R  o  M  p  h  i  ü  s  maakt  STuk, 
deeze  Soort  uit  ,  die  niet  alleen  op  Airiboina ,     xvir. 

maar  ook  op   de  Kust  van  Malabar  fchynt  te    owJL* 
groeijen.  Hetzelve  heeft  de  Bladen  Eyrondach-  Ww«* 
tig  of  ovaal  ,  op  lange  Steelen,  tusfchen  wel. 
ken  Bloemfcheedjes  voortkomen ,  veel  naar  die 
van  het  Dunbladige  gelykende ,  maar  met  een 
kort  Stempeltje.     De  Wortel  was  geenszins 
fond,  maar  Rietachtig  en  het  hadt,  opvernaa, 
de  fcherpheid  van  de  andere  Soorten  niet. 

C.  Stengmaakende* 

(ï8)  Kalfsvoet,  dat  geflengd  is  en  regt>  met    xvïtl 

Pylvormige  Bladen.  cent*'™* 

Boom* (19)  Kalfsvoet ,  dat  geftengd  is  en  byna  jachtig* 
geregt  9  met  Lancetyormig-Eyronde  Bla»  segulïtm, 
den.  Venymg, 

(20) 

(17)  Arum  acaule  Fol.  Ovato  -  oblongis  &c.  Arum  Aqua« 
slcutn.  Rumph.  Amb*  V.  p.  jiz,  T.  108.  Karinpola.  H.MétU 

XI.  p.  45.  T*  ̂ 3.   BURM.  Fl.   Ini.  193* 

(18;  Arum  Caulescens  re&um ,  Fol.  Sagittatis,  Arum  Af» 

borescen: ,  Sagittarix  foliis.  Flum.  Amer.  44.  T.  51    g&6o» 

(19)  Arum  Caulescen»  fubere&uru  &c.  ]ACQ;  Amer.  Hifi. 
239*  T.  UI.  Mill.  Je  T.  *9S*  Arum  GauU  Cannas  Indfca: 

foliis.  PLUM.  Amer.  44.  T.  <Jo,  51*  6.  Fil.  195,  h.  Arum 

Caule  Geniculato  &c»  Sloan.  Jam.  61%  fïiji*  I.  p.  1 6  8,  Cal* 
na  Indica  Venenata.  Pluk.  Alm.  79. 

N* 
II.  Deel*  «,  stuk» 
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IV*         (20)  Kalfsvoet,  dat  geftengd  is  en  Wortelen* 

^xx*?L*  ̂  *  mei  hartvormig  langwerpige  gefpïtjlê 
Hoofd  •         ,    Bladen  en  ronde  Bladjteelen. 
STUK, 

xx.  Van  deeze  drie  Amerikaanfche  is  de  eerfte  en 

der™™  eeD^g^e  fa  &l  Geflagt,  in  Zuid  -  Amerika  door 
Kiyfbia- P  l  u  M 1 E  R  ontdekt  $  Boomachtig.  De  volgen- 

'6'  de,  welke  de  Franfchen  in  Westindie  Segui- 
ne  noemen,  van  zulk  een  Venynigen  aart,  dat 

de  genen ,  die  'er  flegts  de  Lippen  aan  zetten , 
door  eene  opzwellinge  van  de  MoDd  en  Toog 
de  Spraak  verliezen.  Dit  zal  echter ,  waar- 
fchynlyk,  flegts  voor  een  tyd  zyn.  De  nabuur- 
fchap  wordt  ook  door  dit  Kruid  met  een  leely- 
ken  Stank  vervuld.  Niettemin  gebruikt  men 
de  Steng,  overdwars  in  flukken  gefneeden,  tot 
het  maaken  van  een  zeer  fcherpen  Loog  >  welke 
dient  tot  zuivering  van  de  Suiker,  zegt  de  Heer 

j a c qis  1  n.  't  Gewas gelykt  naar  Suiker •  Riet , 
Stengen  maakende  van  de  Scheeden  der  Bla- 

den ,  een  Duim  dik  en  zes  Voeten  hoog.  De 

Bloem  is  die  van  't  gemeece  Arum  niet  onge- 
lyk:  de  Bladen  zyn  als  die  vanden  Cannacorus. 
De  derde ,  ook  Heeilerachtig  ,  groeit  als  een 
Bygewas  op  Boomen  en  beklimt  dezelven  tot 
den  top,  met  haare  ronde  dikke  Stengen,  die 
overal  in  den  Bast  Wortel  ichieten.  Hier  is 

de  geheele  Vrugtfteng  of  Stamper  digt  omwon* 
den 

(JU (20)  Arum  CauJëscens  Radkans ,  Foliis  Coidatis  &c  jAcq, 
Amer.  Hijl.  z+o.  T.  15*.  Colocafia  Hederacea  Öexilis  vainot 
&c.  Plum.  Amer*  39.  T.  sS%  Hl.  T.  »ƒ. 
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den  door  de  Bloemfcheede,  en  dit  brengt  eene  .  Iv- 

Verrotting  te  wege  ,   welke  ,  by  het  openen  ,     xxli. ' 
een  zonderlingen  ,  zeer  onaangenaamen,  Wyn-  Hoofd- 

achtigen  Reuk  baart.    De  Befieachtige  Vrugt,STÜKa 
in  haar  geheel ,  heeft  maar  de  grootte  van  een 
Hoender  Ey.    By   Kanhagena  vondt  gezegde 
Heer  deeze,  in  de  Bosfchen  ̂ op  het  Gebergte. 

(21)  Kalfsvoet,  dat  gejfengd  is  en  Wortelen-    xn. 
de  ,  met  Hartvormig  Lancetvormige  Bla  %luuumT 

den>  wier  Steelen  Vliezige  randjes  hebben*  ̂ ?vlett* 

($2)  Kalfsvoet  ,  dat  gejieiigd  is  en  Wortelen-  XXïr« 

de,  met  drievoudige  Bladen  3  de  zydelwgjGeootd** 
f  en  eenkwabbig. 

In  de  Westindiën  groeïjen  ook  deeze  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  Sloane  be- 
hooren  kan  tot  de  eerfte,  die  zo  wel  Wortel- 

tjes uit  de  knoopen  van  de  Steng  of  Ranken 

febiet  als  de  andere,4  'c  welk  zekerlyk  dient, 
om 

(21)  Arum  Cautescens  Radrcans  ,  Fol,  Cordato-Lanceolatss 

&c.  Aru'u    fcandens  maximum  flore  flavescente.    Plum.  1c„ 

37.  Phyllitldi  fcandenti  afSnis,  Graminifolia ,  major  et  minor. 

SLOANE  Jam,   15.  Hifi.  I.  p.   75-  T.   *7.  f.    1,2. 

(22;  Arum  Caulescens  Radïcans  &c.  Arum  Heder.  tri- 
phyilum  &  Auritum,  PixJAL  Amer,  41.  T,  58.  yi.  e.  Fif* 

209.  Arum  maximum  fcandens  ,  Geniculamra  ,  ïnfoHaran, 

Sloan.  Jam,  63.  Hifi.  I.  p,  169» 
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*9§        Manwyvics  Kruiden.; 

IV.  om  deeze  langs  de  Boomen  kruipende  Gewas* 

^F^L,fen  byna  onvernielbaar  te  maaken.  Ook  worde 
Hoofd-  haare  Voortteeling  ,  terwyl  zy  weinig  Bloem 
stuk.  en  Vrugt  geeven ,  hier  door ,  gely  k  Plümier 

Jgi!man"  aanmerkt ,  zeer  begunftigd* Behalve  de  Colocajïa,  voorgemeld  ,  in  Egyp* 
te  gemeen ,  vondt  Forskaohl,hi  Arabie f 
twee  Soorten  van  Kalfsvoet,  tot  die  van  den 

eerften  Rang  behoorende.  De  eene  ,  naame- 
lyk  ,  welke  hy  Geel  noemt ,  hadt  Voetachtige 
Bladen,  de  Blaadjes  fpits  Eyrond  onverdeeld, 
en  de  Vrugtfleng  korter  dan  de  Bloemfcheede  * 

ongedeeld*  De  andere,  Fyfbladig  gebynaamd , 
hadt  van  vyf  tot  zes  of  zeven  Bladen,  Kroon- 

t  jeswyze ,  op  een  Steel ,  van  hoogte  als  de  Bloem , 
die  groen  gedeeld  was.  Van  de  Arabieren  wer- 

den deeze  beiden  Dochaf  genoemd  (*> 

Dracontium.    Speerworteï, 

Een  Schuitachtige  Bloemfcheede  heeft  dis 
Geflagt  en  een  gedekten  Vrugtfteel  e  vyf  Bloem* 
blaadjes  zonder  Kelk ;  de  Besfen  veelzaadig* 
Daar  komen  in  voor,  de  volgende  Soorten* 

*•  CO  Speerwortel  met  een  zeer  korte  Bloem/leng  $ 
Draen-  •  , 

iium  pely  u° 

fh-jllwrn* 
Vecibkdig.     (*)  Flor.  ̂ gyps»  Arak  p*  157. 

(1)  Dractmtium  Scapo  brevisfimo,  Petiolo  radicato  lacero 

&c.  Syji.  Nat,  Genf  1029.  Vt%.  XIII,  p.  690,  fl.  Cliff.  434. 

JR..  Lugdb.  tt  Arum  polyphyllum  ,  Caule  fcabro  punkante. 

Herm-  P*r9  T.  p.  9%.  Arum  polyphyllum  Surinamenfe  &c« 

FLUK»  Alm*  J*.  T.  145.  f.  1.  CQMM.  Hort,  Am/i*T.  %ixW 



de  Bladjleel  geworteld  en  ruuw :  de  Blaad-     IV. 

fes  driedeelig,  met  Vindeelige  Slippen.      Al^u 

Dit  VeelbUderig  Surinaamfe  Kalfsvoet  heefcgTUKa 

een  gladden  ,  donker  rooden  en  fraay  gefpren-  Jtyw* 
keiden  Bladfteel ,  die  zig  in  drie  Bladen ,  welke 
ieder  nog  eens  driedeelig  zyn  ,  verdeelt.  De 
bepaaling  is  door  den  Ridder  ontleend  van  eene 
Plant ,  welke  zig  in  de  Kliffonfe  Tuin  bevondt , 

en,  na  het  verflenzen  der  Bladfteng,  in  't  jaar 
1 737  >  uit  den  Wortel  een  Bloem  gaf ,  zo  als 

Plükenet  afbeeldt,  zeer  van  die  van  'c 
Kalfsvoet  verfchillende.  De  Vrugtfleel  nog- 
thans  is  ook  in  eene  Bloemfcheede  vervat.  Ik 

heb  van  Java  een  Blad  ontvangen ,  't  welk  veel 
gelykt  naar  deeze  Soort. 

($)  Speerwortel  met  Pylvormige   Bladen  ,  de      ir. 

Bloem-  en  Bladfieelen  gedoomd.  tium%£ 
nofitm. 

Deeze,  op  Ceylon  groeijende,  volgens  Her- Gedoomd- 
mannus,  heb  ik  ook  van  Java  bekomen,  waar 
ïn  zelfs  de  Ribbetjes  van  het  Blad  gedoomd 

zyn.  Die  twee  Ceylonfche  van  den  Amfterdam- 
fen  Tuin  ,  by  Commelyn,  nooit  Bloem 

geevende,  fchynen  tot  de  voorgaande  Soort  te 

behooren. 

(3)  Speer- (a)  Braconttum  Foi.  Saglttatis ,  PeJunculis  Petiollsque  acu= 

leatis.  Fl.  Ze^L  iz%.  Arum  Zeyl.  spinofum  Sagitta:  foliir, 

Hebm.  Par.  75 •  Arum  minus  Zeyl.  Raj.  SuppL  57 s* 
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2cq       Manwyvige  Kruiden. 

.  ̂   (3)  Speerworter  met  Hartvormige  gefpitfi% 

xfciï.'*  Bladen,  • Hoofd. 

stuk.  Onder  dea  Maleitfchen  naam  ,  Nampo,  is 
ni.     my  van  Java  in  Vogc  gezonden ,   het  gene  in 

tiumCor-  Fig.  2  3  op  Plaat  LX XI ,  een  weinig  verkleind 

^H«tW  zynde »  wordc  vertoond»  **et  B^d  komt  na- 
dig.  genoeg  overeen  met  die  van  het  Kaapfe  Slange- 

^*Ï^^V  kruid ,  doch  de  Btoemfcheede  is  geenszins  plats 
maar  Schuitachtig,  even  als  in  dit  Geflagt:  des 
ik  hetzelve  ,  als  een  nieuwe  vSoort ,  daar  toe 

betrek  en  hier  plaats  geeve ,  met  d^n  bynaam 
van  Cordatum  of  Hartbladig  SpeerworteK  De 

Vrugtfteel  f  door  de  Bloemfchecde  geheel  be- 
dekt en  ingeflooten  ,  beftaat  van  boven  oog- 

fchynlyk  uit  Mannelyke  ,  van  onderen  uit  Vrou- 
welyke  Bloemen  of  VrugtbeginzeJs ,  met  eenk 
ge  Meelknopjes  daar  tusfchen  gemengd.  Hoe 
verre  deeze  Bloem  tot  volkomenheid  gevor- 

derd zy  ,  is  m.v  onbekend.  Ik  heb  de  Bloem- 
fcheede,  die  geheel  ge.flooten  was,  tot  het  on« 
derzoek  en  Afbeelding  dus  geopend. 

iv.         (4.)  Speerwortel  met  rondachtige  holle  Bladen^ 

stinkend,      Qp  Moerasfige  plaatfen  ,  in  Virgin  ie  en  Ka- 
rolina  3  groeit  dit  Kruid ,  welk  zujk  een  Stanfe heefs 

fj)  Qracóniium.To}.  Cord.atis  muicron^tis.  Alibi. 
(4)  Dracontiam  Fol.  fuorotundis  concavis.  CoLD.  Noveb* 

214.  Kalm.  lt.  III.  p»  47-  ühqn.  Vhg,  141.  Calla  Aqua- 
tilis  Odore  Allii  vehemenie  prazdita.  Gron.  Pïrg  I,  p.  ij6? 

4ïura  Amer.  Bet*  folio,  CATESB.  Car,  II.  p,  T.  7i. 
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|ieefc  van  Look,  dat  Ka  lm  de  Bloem  naauw-    ïj* 
jyks  onderzoeken  kon.    De  Engelfchen  noem-  xXlV 
den  het,  deswegen,  Banfemkruid,  de  Sweeden Hoofd- 

geerenwgrtel  of  Betrenblad  ,  dewyl  de  Beeren, STUI^ 

's  Voorjaars  zig  daar  op  vergasten.  De  Bloemen  dn*?**' 
zyn  paarfch  van  Kleur  ,  en ,  als  die  op  'c  befte 
bloeijen ,  komen  de  Bladen  eerst  te  voorfchyn. 
Het  Vee  roertze  niet  aan,  maar  tot  inwendi- 

ge   Geneesmiddelen ,    inzonderheid    tegen    't 
Scheurbuik  ,  kon  men  'er ,  even  als  van  't  ge- 
woone  Kalfsvoet  ,  gebruik   van   maaken.    In 

geheel  Noordelyk  Amerika  was  dit  Kruid  taa- 
melyk  gemeen» 

C5)  Speerwortel  met  Lancetvormige  Bladen*       v. 
Dracon* 

Onder  de  Planten  van  Kamtfchatka,  in  het'j«»c**- 
Oüftelyke  van  Siberië,  kwam  deeze  voor,  die siberifctu 
een  Eyrpr.de  zeer  digte  Aair  hadc ,  beilaande 
uit  ongefteelde  Blommetjes  ,  met  yierbladigc 
eigen  Kelkjes ,  waar  tusfchen  vier  Meelknopjes 
met  een  Hompen  Stempel,  zonder  Styl.  Het 

geleek  naar  't  voorgaande, doch  diep  Stank  heefc 
men  'er  niet  aan  befpeurd.  De  Bladen  zyn  by- 
La  als  der  Mandragora,  de  Bloemfcheede  als 

van  't  Arum  ,  de  Vrugtfteng  als  die  van  't 
Slangekruid ,  maar  de  Kelkfchubbetjes  ,  welke 
de  Blo  Timet  jes  onderfcheiden  ,  brengen  het  ia 

dit  Geflagt  t'huis ,  zo  men  aantekent. 

(s>  D,réuontium  Fol.  Lanceolatis,  Am.  deed*  II.  p#  |5sa 

51,  Deel.  XI.  Stok, 



SQ2S  MANWÏVIGE    KrüïDEM. 

IV.        (fi)  Speerwortel  met  doorboorde  Bladen  en  eene 

AvvfTL'  klimmende  Steng. 

Hoofd-      De  Bladen  van  deeze  Soort  ,  welke  Plik 

*T"**     mier  in  Westïndie  waarnam,  zya  Klyfach- 
Dracan.  tig*    Plet  is  een  Gewas ,  dat  mee  Ranken  van 

t/uir  een  Duim  dik,  die  Wortelt  jesuitgeeven,  langs 
Door-  de  Boomen  opklimt,  hebbende  Bladen  van  één 

of  anderhalf  Voet  lang  en  byna  een  Voetbreed  , 

welke  met  langronde  Gaten  weezentlyk  door- 

boord zyn.  De  Bloem  ,  als  die  van  't  Kalfs- 
voet,  geeft  een  rolronde  Vrugt ,  van  een  half 

Voet  langte,  Goudgeel  van  Kleur,  naar  eene 
Koorn-Aair  der  S  *aanfche  Tarw  gelykende^ 

Op  't  Eiland  Martenïque  hadt  die  Pater  dit  Ge- 

was gevonden  (*}• 

Caua.    Slangekruid. 

Een  vlakke  Bloemfcheede  heeft  dit  Geflagt ; 

de  Vrugtfteng  is  met  Blommetjes  gedekt ;  he$ 

heeft  Kelk  noch  Bloemblaadjes  en  draagt  veel- 

zaadige  Besfen.  Het  bevat  de  twee  volgende 
Soorten» 

(1)  Slan» 
(6)  Braetntlum  Foi.  pertufe  Caulc  fcandenre.  Mill.  Ic„

 

197.  T,  2,96.  Arum  Hederaceum  amplis  Foliis  perfor
atis. 

PLUM. '  Amtr.   4*  T.   56,  57*    MOB»  Hij!.  III.  p.  545.  S. 

13.  T.   6.  f.  *«. 

(+1  Fide  Moriftm :  waai  uit  blykt  dar  de  plaatsbenoeming 

van  den  Ridder  ,  in  Amerie*  mtridiinali,  nie
t  nasuwkeu- 

ïig  is. 



{  I )  Slangekruid  met  Pylswys'   Hartvormige     IV. 
Bladen  >  een  gekapte  Bloemfcheede  en  4e  -§^ 
Vrugtjteng  van  boven  Mannelyk.  Hoofd- stuk» 

In  de  Amfterdamfche  Tuin  was  deeze  Plant ,  1. 

ïiU  by  de  honderd  Jaar  geleeden,  van  een  Kaap- t^a^ 
fen  Bol  gegroeid  ,  en  federc  voortgeteeld ,  zo  &wp&k. 
dac  menze »  omtrent  den  jaare  1736,  nogvondt 
in  de  vermaarde  Tuin  van  den  HeerCLiFFORT, 

3l  Gewas  bereikte  eens  zo  veel  hoogte  als  het 
gemeene  Kalfsvoet  *  Kruid  ,  daar  het  veel  naar 

geleek  ,  maar  de  Bladen  hadden  aan  't  end  een 
Klaauwïertje  ,  door  't  welke  zy  het  overtollige 
Water ,  dat  men  'er  aan  gaf,  uitwierpen.  De 
Bloemfcheede  was  aan  *t  end  plat,  ja  zelfs  ag- 
terover  geboogen  3  gelyk  men  dit  ziet  in  de  Af* 
beelding  9  welke  de  beroemde  Ledermul^ 

lek  ,  zo  van  de  geheele  Plant  in  ?t  klein,  als 
van  de  deelen  der  Bloem  en  Vrugtmaaking  ia 
Natuurlyke  grootte  en  door  fterke  Vergrooting, 
ten  naauwkeurigfte  heeft  in  Plaat?  gebragt  enbe- 
fchreeven  (*}♦ 

(1)  Slangekruid  mst  Hartvormige  Bladen,  een     11. vlakke  Ewopifch, 

(1)  Calta  Pol.  Sagittato  -  Coïdatss  &c.  Syji.  Nm.  XII. 

Gen.  1030.  Ve$.  Xtll.  p.  651.  H.  Ciiff,  43  5.  IU  Lugdb.  5. 
Xrura  iEthiopiciira  Flore  aibo  odorato.  Comm.  //ar*.  I»  p. 
95»  i\  5°»  Arum  Aroericanum  &c.  MiCH.  Flor.  9»  T   z« 

(*)  Zie  LEDERMUL1.SRS  Mikroikocpïfchs  t'srmaakhkkiien  9 
ï.  D  ,  p.  2*,  enz.  Tab.  28  ,  jp. 

(z)  Calla  Fol.  Coidatis  ,  Spathl  pLna  &c.  Gort.  2fe%. 

aói.    Flor,  Suee.  744  ,  8*s.   FL  lapp.  3^0*  ft  C/§f.  43^ 

II.  P££t.,  XI,  STUK, 



jiQ4         Manw^vigb   Kruiden* 

IV.  vlakke  Bloemfcheede  en  de  Frugtjkng  aan 

Axxu!L"  alle  zyden  tweejlagtig. 
fïOOFD» 
stuk.  Deeze  ,  die  men  Water  •  Slangekruid  noemt  y 
Keiman*  komt  by  ons  voor ,  in  Slooten  en  ftaande  Wa- 

n'$e'  teren  tusfchen  Gouda  en  Rotterdam,  langs  den 
Hoogen  Dyk  ,  als  ook  agter  Westbroek  by 
Utrecht  en  by  Oldbroek  op  de  Veluwe.  Het 
valt  ook  niet  alleen  in  de  Moerasfen  van  Rus- 

land en  Sweeden  ,  rnaar  groeit  aan  loopende 
Watertjes  en  Beeken  in  verfcheide  deelen  van 
Vrankryk  en  zelfs  in  Spanje  ,  zo  Lob  el  ver- 
haalt*  In  Switzerland,  zegt  Hall  er,  heb- 

ben wy  ze  nog  niet  gevonden. 
Dit  Kruid,  (welk  den  naam  daar  van  zou  heb. 

ben,  dat  het  een  tegengift;  ware  voor  Slange- 
beeten,)  geeft  uit  een  Rietachtigen  Wortel, 
die  in  de  Grond  onder  Water  voortloopt, 
lange  Bladfteelen  en  op  't  end  derzelven  rood- 

achtig Hartvormige  Bladen,  waar  tusfchen  de 
ronde  vooze  Bloemfteng  opfehiet ,  met  een 
Hoofdje  van  weiriekende  Bloempjes  of  Meel* 

knopjes,  na  welken  de Trosachtige  Vrugt  volgt, 
van  roode  Besfen ,  hebbende  de  witte  Scheede 

nederwaards  afgeboogen.  Het  bereikt  in  zyn 
geheel  naauwlyks  een  Span  hoogte,  en  komt  in 
fcherpheid  het  Kaïfsvoet  naby,  doch  heeft  de 

fcherp* 

R«  Lugdb.6.  Dracur.cuïus  Paluftris  f.  Rad.  Amndinacea,  C.  8, 

Pin,  \9S*  Dracunculus  Aquatilis.  DOD.  Pempt.  330.  Anguï- 
jaa  Aquatica  f.  Dracunculus.  Lob.  lc.  tfoo* 



Gynanö&ia.       a'oj 

fcherpte  niet  van  de  voorgaande  Soort*    De     IV» 

Heer  de  Gorter  verhaalt,  dat  by  fchaars  A^E.L^ heid  van  Levensmiddelen  de  Ingezetenen  van  Hoofd^ 

Finland  uit  de  Wortels   Brood  bereiden  (*).  stuk. 

Volgens  het  berigt  van  den  Heer  Linn/eus  rulman* 
is  dit  in  Lapland  zo  gemeen ,  dat  het  Volk  al* 

daar  naauwlyks  ander  Brood  nuttigt,  dan  't  ge- 
ne van  Meel  uit  die  Wortelen»  't  welk  in  Wa- 
ter gekookt  en  afgegóoten  is,  met  Meel  van 

Koorn  of  van  Fynboomen  -  Bast  gemengd  ̂   be- 
reid wordt  ;  zynde   wit,  zoet  en  aangenaam, 

Inzonderheid  verfch  gebruikt.    Men  noemt  het 

Misfebreoa  ,  om  dat  het  Kruid  ,  't  welk  wyd 
üitgeftrekte  Moeraslen  bedekt ,  den  naam  van 
Mis/e  of  Misfue  voert;  maar  de  Finnen  noemen 
het  Wehka.     By  het  Landvolk ,  aan  de  Oost- 

en Westzyde  van  den  Botthnifchen  Golf,  en 

by  de  Finlappen ,  is  dit  Brood  zeer  gewild ;  ja  zy 
verkiezen    het   ver    boven    het   Pynboomen* 
Brood  (f). 

P  o  t  h  o  s.    HangbasE 

Aan  dit  Geflagt  wordt  toegefchreeven  een 
Bloemfcheede ;  een  enkelde  gedekte  Vrugtfteng  5 
geen  Kelk ;  vier  Bloemblaadjes  ;  vier  Meel» 
draadjes  en  tweezaadige  Besfen*  Het  bevat  de 
volgende  Oost-  en  Westindifche  Soorten. 

(i) 

!*)  G©rt.   'Flor.  Ingr.  p.  147. 
(X)  Zie  II.  D.  in.  stuk,  van  icezeNat,  #*/?* Hadte, 87** 

fl.  DSSL.  XU  SlUR, 
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%o6        Manwïvigè  Kruiden. 

IV»        (i)  Hangbast  met  de  Bladjleelen  van  breedte 

Axxn!1*  ais  de  Maden  *n  eene  Wortelende  Steng,, 
Hoofd- 

stuk.        Dit   Gewas  noemde  Rumphius,  onder 

I.  veele  anderen  ,  het  Aanhangzel  der  Boomen  en 

fcanlnu  onderfcheidde  hetzelve,  doordien  de  Bladen 
KUmmend.a|s  dubbeld  Zyft  %  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  laat  de  anderen  nederhangen»  Op 

Ceylon  kwam  het  voor  ,  met  Bladen  ,  welke 

een  gevliesden  Steel  hadden  ,  naar  die  der 

Oranjeboomen  gelykende ,  en  droeg  eetbaare 
vrugten,  rond  en  rood,  als  Aardbefïën*  Van 
het  Ambonfche  wist  RuMPHiusgeen  ander 

gebruik ,  dan  dat  men  het  hart  der  Ranken , 

gelyk  het  Rotting -Riet,  tot  binden  gebruikte* 
By  de  Inlanders ,  aldaar,  werdt  het ,  zo  wel  als 

andere  dergelyke  Aanhangzels  9  Tapanawa  ge- 
heten. 

ÏL        fa)  Hangbast  met  Lancetvormige  effenrmdi- 
Acauii:>  ge  ongcribde  Bladen* 
ftengd.  „ 

Een 

(i)  Pttbê*  Petiolis  lattfudine  Foliomm  &c.  Sy/l.Nat.XlU 
Gen.  103 1.  Veg*  XI  I  p  691*  Totha.  Fl  Zesl  329.  Burm. 
&cil.  197.  Burm.  FL  Ind  p;  193.  Appendix  duplo  folio. 
Kumph*  Amk  V.  p.  490.  T.  184.  f.  i,  2,  3.  Ana-parua. 
Ht  MaU  VIL  T.  40. 

(z)  Petbes  Fol.  Lanceolitïs  mtegerrimis  enem'is.  Sp*  Plant, 
ï$7S.  Poühos  acaulis.  JACQ,*  Am.  HtJI.  240.  T.  15 3.  Planta 
knominata»  ?£#m,  Am?*  T*  sj*     l 



Ëeo  ongefleelde  Plant  ,  C^ie  op  de  Boomen     Sfo 

groeit  en  overblyft,  in   geftalte  naar  de  Aloë  ̂ ^ 

gelykende  5)  als  deeze  3  werdt  door  den  Heer  Hoofd- 

J  a  c  q  u  j  n  in  groote  Berg  -  Bosfchen ,    op  't STÜK- 
Eiland  Martenique,  gevonden.    Derzelver  Bla-  4&&P* 
den  waren  langwerpig  Wigvorniig  gefpitst,  ef- 
fenrandig,  glad,  kort  gedeeld,  Lederachtig , 

eenigermaate    ftyf  9  komende  uit  den  Wortel 

voort,  lang  anderhalf  Voet  of  meer,    Zy  hadt 

ronde  Bloëmfteelen  van  een  Voet ,  zo  dun  , 

dat  de  Ingezetenen  het  deswegen  Queue  de  Rat 
of  Rotten-  Staart   noemden.     Hy  beeldtze  af; 

waar  uit  blykc  ,  dat  dit  Kruid  grootelyks  van 
het  voorgaande  verfehille.      De  Vrugtiteel  is 

geheel  bedekt  met  tweeflagtige  Blommetjes  van 
vier  Blaadjes  ,  met  vier  Meeldraadjes  3    ieder 

twee  Meelknopjes  hebbende.    De  Bloemfehee- 

de  is  een  fmal  Grasachtig,  ngterover geboogen ■, 
Blad:  het  Vrugtbeginzel  langwerpig,  vierhoe- 

kig, ponder  Styl.    De  Vrugt  beftaat  uit  lang- 
werpige ,  fpits  gepunte  ,  vierhoekige  Besfen : 

doch  hy  hadt  dezelve  niet  ryp  gezien. 

(2)  Hangbast  met  Lancetvormige,  effenrandi-     m. 
ge,  drierihbige  Bladen,  de  Frugtjteel  $m uZtuw 

de  tip  driekantig*  Lancet- x  °  ?ormig» 

(4)  Hangbast  met  Lancetvormige  gekartelde     iv» 

m*®»  e?)  ass 
(3)  Pvtbos  Fol.  Lanceolatis  integtttimis  &c.  Aram  Fol.  rigi«  mi^* 

disanguftis  et  acuminatis.  Pilum-  Amer. 47 >  T.tfa»  Fil.  T.iof, 

(4-)  Pothts  Fol.  Lanceolatis   crenatis,  Axtuxt  ampiis  ffojiis 
acuminatis  et  pergamaceij,  f  fcüM»  Sp.  4,  /*.  lp» 



20$  MaNWYVIGE     KEDlBËtf, 

k  iV#         C5)  Hangbast  met  Hartvormige  Bladen. Afdeel. 

Hoofe-      Deefe  drie  ,  waar  van  de  eerfte  en  laatftè 

«tuk.      in  Amerika  5  de  andere  op  't  Eiland  van  St.Thö- 
a  v.      mas,  in  de  Westindiën,  door  Pater  Plumiek 

CoriatL    zoude  waargenomen  zyn  ,  verfchillen  van  het 
Hartvor-  jaatstbefchreevene  zo  weinig  ,  dat  J  A  c  q  ü  i  N 

zelfs  het  eerfte  daar  toe  betrokken  heeft.   Het 

zyn  Bygewasfen  van  dergeiyke  geftalte,  meest 
onderfcheiden  door  de  figuur  der  Bladen, wel- 

ke in  de  zyne,  volgens  de  Afbeelding,  diehy 
daar  van  geeft ,  meer  Lancet-  dan  Wigvórmig 
voorkomen  . 

vi.         (6)  Hangbast  met  Vindeeligê  Bladen* 
Pihnata. 

Vmbiadig*  j)^  ̂ s  wecjerom  een  Aanhangzelder  Boomen* 
vao  Rümphiüs  ontleend,  't  welk  zig  onder- 
fcheidt  door  de  Bladen  ,  die  als  het  Groote 
Boomvaren  Vindeelig  ,  doch  ongelyk  i  gefnip- 
perd  zyn.  Het  heeft  de  Ranken  ,  zegt  hy*. 
als  een  Kinds  -  Arm  dik ,  taay ,  doch  niet  Hou- 

tig, en  bekleed  met  eene  Haairige  ruigte,  wel- 
ke  de  Huid  ,  daar  zy  aan  komt,  doet  jeuken* 
De  Wortels  hangen  als  Slangen  om  de  Tak- 

ken der  Boomen.    De  Vrugten ,  zegt  hy ,  zyn 
als 

(|)  Potbos  FöU  Córdatis.  Arutn  Acihis  Amethyftinii,  Flo- 
tt  parvo.  Plum.  Sp.  4.  Ie.  38.  Fil.  T.  205  Confer.  Dra- 

cent,  amplis  Fol.  Cordatls  &c.  Plum.  Amer.  48.  T.  6j« 
Fil.  195.  F.  u 

(<s?  Potbos  Fol»  Pinnatifidis,  Appendix   lacinia»,  RüMPH» 

- 



S  ■  *  ir   i   tt  d   ii   M     ao# 

aïs  Kris-Hegten  -9  vyf  óf  zes  Duimen  lang  ±      IV* 

jrond*  twee  Vingers  dik,  met  eene  grofzandige  A^ jj* 
rauwheid,  welke  zig  vervolgens   ontfluit  ennooFD* 
ftiooglyk  de  Bloemen  maakt.    Dë  Bladen  wor«s*w«» 
tien  ?an  het  Vee  met  Smaak  gegeteti; 

(7)  Hangbast  met  Éandpalmige  Bladen.  Wb 
Pot&èk 

Deeze  Soort,  in  Amerika  doér  PLüMlËk^^- 
gevonden  ,  heeft  de  Bladen  byna  als  die  van  'c 
gewoöne  Dratontiiarn  t  HandpalrrïsWyze  gevin- 

gerd en  zeer  groot»    Het  is  mede  een  klimmend 

Öew'aSi 

XXIII.    HOOFDSTUK» 

êtfchryving  der  E  e  n  h  ü  i  z  i  g  ë  È  r  ü  i  d  e  sf| 
dat  is  der  genen  3  die  Mannelyke  en  Vrouwe- 
ïyke  Bloemen,  van  elkander  afgezonderd*  op 
eene  zelfde  Plant  voortbrengen  igelyk  de  Bvm* 
denetels  ,  kutjes  ,  Amaranthen ,  Pimpernel,* 
Druif  kruid  *  Netelkruid  ,  Bryonie  en  de  vee» 
lerley  Soorten  van  Kalabasfen  >  Meloenen  4 
Komkommers  enz* 

In  deeze  Klasfe,  die  de  Eenentwintig  ft  e  is  iö 
het  Stelzel  der  Sexen  3  komen  'er  wederonl 

voor  met  Een-^  Twee-*  Drie-^  Vier-  f  Vyf« 

man* (7)  Péthos  Fel.  Païmatis.  Dracontiura  Hederaceum  polyc 
phyllum»  PlüM-  Amet.  +9.  T.  64 ,  6$.  Dracuricuhis  fcah« 
deris  poiyphyliii».  PiuM.  Fil.  T.  2.07 1  aoi.  Daeaiis.  fafc 
4tns  maximus.  Puuw.  Spec,  $. 

O 
&*  om.  21.  m*é 



xio       Eenhuizige  Kruid  e  ff, 

'IV.  mannige,  Enkel broederige  en  Manwyvïge  Bïoe- 
^XniT  men  '  naar  welken  de  Rangen  gefchikt  zya9 
Hoofd    als  volgt. 
stuk.  Tot  de  Eenmannigen  behooren,  behalve  de 

Zannichellia  en  Chara ,  welken  ik ,  zo  wel  als 
de  Zojlera  9  die  de  laatfte  is  der  voorgaande 

Klasfe  ,  tot  de  Wierachtige  Waterplanten  be- 
waaren  zal,  de  volgende.^ 

C  e  r  a  t  o  c  a  r  p  u  s.    Hoornvrügt. 

De  Bloemblaadjes  ombreeken  in  dit  Geflagt, 
De  Mannelyke  Bloem  heeft  een  tweedeeligen 
Kelk  en  een  lang  Meeldraadje:  de  Vrouwelyke 
een  tweeblaiigen  Kelk,  aan  het  Vrugtbeginzel 

aangegroeid  ,  dat  twee  Stylen  heeft  en  een  fa- 
mengedrukt  tweehoornig  Zaad. 

i-  De    eenigfte  Soort  (i)  groeit  op  Zandige 

fu^Arena-  Vlakten  in  Tartarie.  Het  is  een  Takkige  Plant , 

rzandmin- mec  zeerfinalle  fpitfe  Grasachtige  Bladen  en 
nend.  Mannelyke  Bloemen  in  de  Mikken  der  Takken  P 

drie  in  getal,  ter wyl  de  Vrouwelyken  fcig  een- 

zaam en  ongefteeld  in  de  Oxels  der  Bladen  be- 
vinden. Men  heeft  in  de  Upfalfche  Tuin  ont- 

dekt, dat  het  een  Jaarlykfe  Zaayplant  zy,  heb- 

bende het  Zaad,  zo  wel  als  't  Zaadhuisje  ̂ ge- 
hoornd. u 

Cy- 
(i)  Ccratocarpus»  Sy/t.  Nat.  XII.  Gen»  1035.  Veg.  XIII. 

p.  700.  Am.  Aiad.  U  p.  4".  'HL  Up**  J8i.  BüXB.  AS, 
jfiar.  I.  p.  fl^-r. 
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Cïnomorion.     Hondsfchaft.  Wt Afdejsl. 

XXiïl 
Hier  ontbreekt  ook   de  Bloemkrans*     DeftooFD.* 

Mannelyke  Bloemen  zyn  een  gefchubde  Kat  9  stuk. 

waar  aan  zig  ook  de  Vrouwelyke  Bloemen  ,  ,  f&fat* 
uit  een  enkel  roodachtig  Vrugtbeginzel  of  Zaad , 
met  ééne  Styl  gekroond ,  bevinden. 
De  eenigfte  Soort  Cl)  valt  in  de  Wesrindiën      i- 

en  Barbarie  ,  ook  op  Makha,  Sicilië,  aander;»«Cw*- 

Kust  van  Italië  en  elders.   Op  't  Eiland  Makha  J^JJ*   ode 
eerst  ontdekt  zyn  de  9  gaf  men   'er  den  naam 
aan  van  Fungus  Melitenjis ,  hoewel  het  Gewas 
geenszins   tot  de  Paddeftoelen  behoort.     Het 
heeft  de  eigeefchap  van  de  Hypociftis ,  Oro- 
banche  en  dergelyken ,  die  op  de  Wortels  van 
andere  Planten  groei  jen.    By  V  Eiland  Maltha 
groeide  het  op  een  Rots.,  op  de  Wortels  van 

Zee  -  Porfelein  ,  maar  men  heeft  het  'er,  door 
't  menigvaldig  wegplukken  ,  uitgeroeid.     Na- 

derhand is  het ,  by  Livorno  en  Pi  fa  in  Tot» 

kanen  ,  op  de  Wortels  van  Kali  zittende  ge- 
vonden ,  en  door  omheining  van  de  plaats  beter 
bewaard   gebleeven  ,  zo  Tjlliüs  verhaalt. 

Op  zeker  Eilandje  ,  genaamd  Ronzillo,  groeit 
het 

(\)  Cynoraorion.  Sy/l.  Nat,  XII.  Gen»  Ï033.  Veg,  XUÏa 

p.  70Ö.  Am.  Ac  ad.  IV.  p.  351.  T.  2.  Mat*  Med.  534  Cy- 
nomorium  pwpureum  Officinamm.  Mich.  Gen*  17,  T.  *a<. 

ïungus  Maurit.  Vermcofus  xuber.  Pet.  Gast.  T.  39.  f.  8. 

Fungus  Typhoides  &c.  Tij-l.  JPis*  $4.  T.  >%  EQCC,  Sie, 
80.  T.  81.  « 

O  a 
II.  DEEl*  XI3tuk. 



&n        Eenhüizice    KïlülBïl?, 

17.  het  overvloedig ,  ais  ook  by  Tnnis  en  elders  ii 

xjSu*  ̂ar^arJe  >  zynde  op  Jamaika  in  de  Westindi&a 

Hoofd"  dó°r  Browne  waargenomen. 
§tük.  Dit  zonderlinge  Gewas  bemint  een  Grond  * 

-E"WM»"die  dikwils  door  Zeewater  befproeid  wordt*  Het 
heeft  byna  geen  Wortel,  maar  komt  als  de 
Aspergies  te  voorfchyn ,  met  een  Vingerachtige 
gefchubdë  Steng  opfchietende  tot  een  half  Voet, 
fomtyds  een  Voet  hoogte.  Als  dan  wyken  de 
Schubben  van  één  en  de  Blommetjes  vertoonea 
zig  aan  het  boventluk ,  dat  dikker  is  en  veel 
gelykt  naar  de  Lifchdodden;  weshalve  men  het 
ook  Fungus  Typhoides  genoemd  vindt.  Tusfchea 
de  Blommetjts ,  die  uit  een  enkel  Meeldraadje 
en  Knopje,  in  een  Kelkje,  beftaan,  komen  de 
Vrugtbeginzels  te  voorfchyn.  De  Schubben  zyn 

paarfch,  en,  ryp  wordende,  is  de  geheele  Aair 
bedekt  met  hoogroode  Bolletjes  ,  zynde  het 

Zaad  ;  't  welk  dit  Gewas  geheel  Bloedkleurig 
maakt ;  terwyl  het  ook  ,  door  drukking ,  een 
rood  Sap  uitgeeft* 

Het  heeft ,  (gelyk  veele  andere  Planten ,  Vrug- 
ten  ,  Besfen  en  Sappen  ,  van  die  Kleur,)  een 

byzondere  famentrekkende  en  verfterkende  hoe» 

danigheid  ;  weshalve  die  van  Maltha  'er  een 
byzonder  gebruik  van  maakten  tot  Bloedftem- 
ping.  Een  half  Drachme, in  Wyn  of  Vleefch- 
nat  gebruikt,  was  dikwils  genoegzaam.  Men 

verzekert  dat  de  Syroop  van  dit' Gewas,  in  't 
Kyk  van  Tunis,  als  een  voornaam  Middel  te- 

gen den  Rooden  Loop  gebruikt  worde.   Tegeis 

i    eea 
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een  geweldige  Bloedvloeiing  heefc  men  het ,  in     iv. 

Sweeden  ,  met  goed  gevolg  ingegeven,  Waar  AIf^f 
fchynlyk  wordt  het,  des  wegen,  in  Italië  &m*-Hi>uFd; 

guinaria  geheten  (*J.  stuk. 
AfonaH* 

Elaterium*     Springvrugt.         *"'«• 

Dit  Geflagt  heeft  geen  Kelk,  de  Mannely- 
ke,  zo  wel  als  de  Vrouwelyke  Bloemen,  zyn 
Trompetachtig  ,  in  vyven  gedeeld,  de  eerflen 
met  één  Meeldraadje,  terwyl  de  laatften  opeen 

Vrugtbeginzel  zitten  ,  dat  een  eenhokkig  twee? 
kleppig  Zaadhuisje  wordt. 

Niet  het  gewooDe  Gewas  van  dien  naam ,  dat 
tot  het  Geflagt  van  Momordica  behoort,  maar 
twee  Amerikaanfche  Planten  ,  wier  Vrugt  de 
zelfde  eigenfehap  en  dergelyke  gedaante  heeft > 

zyn  'er  in  begreep  en ;  naamelyk 

<  i )  Springvrugt  met   Hartvormige  gehoekte      *• 
DI   j  Elaterium 
Bladen.  cartbag** 

nenfe* 

Dit  zonderlinge  Gewas,  door  den  Heer  jAC-d.f^*stitó 
q>ulN  dus  getyteld  ,  was  door  hem  alleenlyk 
op  den  top  van  een  Berg,  genaamd  de  la  Po- 
pa  ,  by  Karthagena  in  de  Westindiën  gevonden» 
Het  maakt  ronde  ,  gladde ,  verfpreide,  klim- 

men- 
(*)  Vid.  Joh-  Pfeiffer  Disfert.  de  Fungo  Melitenfï.  Am„ 

Acad.  iv.  p   35 1. 

( i)  Elaterium  Fol.  Cordatis  angulatis.  Syft.  Hat,  XII,  Geil* 

X036.  Veg.  X1II«  p,  70 1»  JACQ^  Amer.  Hiji.  B41,  T,  i$4, 

03 

SI.  PE8L.  XI.  STUK. 



S14  EENHU1ZIG&  Krüidem. 

IV*     mende  Stengen  ,  waar  mede  het  dikwils  geheeïe 

ABS!.'  Kreupelbosfchen  bedekte.    Van  de  Mannelyke 

Hoofd-*  Bloemen  kwamen  veel  op  een  Steekje ,  van  de 
stuk-      Vrouwelyken  maar  ééne,  die  korter  was ,  bei- 

Eenman-  $en  wjt  van  Kleur  en  by  nagt  zoet  ruikende. 
De  Vrugt  was  Niervormig,  gehaaird  en  ander- 

half Duim  lang ,  dus  gelykende  naar  die  der  E- 
zeis  Kommeren*  Rypzynde  fproDg  dezelve,  op 
deminlte   aanraaking,    met    groote  kragt  in 
tweeën  ,  maar  de  ééne  helft  verfchilde  van  de 

andere.     De  Zaaden  waren  hoekig ,  plat ,  in 
een  Waterig  Vleefch  begreepen. 

n*  jM  Spring  vrugt  met  drievoudige  ingefneeden 
Eiatmum  Bladen. 

trtfolia* turn. 

oriebla-  In  Virgin  ie  was  de  Groeiplaats  van  deeze  , 
die,  volgens  den  Heer  Clayton,  een  klein 

hurkend  Plantje  maakt ,  naar  de  Winde  gely* 
kende,  met  driekwabbige  Bladen  op  lange  Stee - 
len ,  zo  wel  als  de  witte  Bekerachtige  eenbla* 
dige  Bloemen  ,  welke  een  vyfbladigen  Kelk 
hebben.  De  Vrugt  is  een  Haairig  Zaadhuisje , 
ook  eechokkig  t  tweekleppig  ,  als  de  voorige, 
en  insgelyks  door  de  rypheid  Veerkragtig  open 
barftende.     Maar,  in  de  aanhaalingen  van  den Heer 

(z)  Elaterium  Fol.  tematis  inclfis.  Manu  12.3.  SicyosFol. 

tertiaris.  Gron.  Firg.  II.  p.  gg*.  Linw-  H  Clijf.  4S2, 
Sicyoides  Americana,  Fm&ii  echinato.  Tournf.  Infl  103. 

Cucurais  Canad.  monofpermos ,  Fr.  echinato.  Heem.  farad. 
T*  133» 
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Heer  Gronoviüs,  op  deeze  Soort,  fchynt      IV. 

my  eenige  verwarriüg  plaats  te  hebben.  Immers  ̂ KSS* 
die  vanToüR^EFORT,met  hoekige  Bladen , hoofd-' 
zou  nader  komen  aan  de  voorgaande.  j  stuk. 

Tot  de   Tweemannigen  behoort  ,  buiten   de  dr^ottan° 
lemna  ,  welke  ik  tot  de  Jlga  betrekken  zal  3 

bet-  Geilagt  van 

A  n  g  u  r  i  a.     Angurk. 

Daar  de  Mannelyke  en  Vrouwelyke  Bloe- 
men, beiden,  een  vyfdeeligen  Kelk  hebbenen 

eeüe  vyfbladige  Bloem.  Het  Vrugtbeginzel , 
ODder  de  laatfte,  wordt  een  tweehokkige  veel- 
zaadige  Appel.  Het  bevat  deeze  drie  Ameri- 
isaanfche  Soorten. 

Cl)  Angurk  met  driekwabhige  Bladen,  i. 

(2)  Angurk  met  Pootachtig  verdeelde  Bladen.  ürickwaU big. 

(3)  Angurk  met  drievoudige  Bladen,  11. 
Pedata. 

De  twee  eerden  zyn  door  den  Heer  J  AC-d.ïootbia* quin  ,  zo  wel  als  door  Pl umie r,  in  de     ni. 

West.Trl/^. 

Dnebla* 

dig. 

(1)  Ar.guria    FoL    trilobis.   Syft.    Nat.    XII.   Gen.   1037. 

Veg.  X11I.   p    701.   Jacq.   Am*  liijl.  243.  T.  i$6.  Anguria 
Fru&u  parvo.  Plum.  Tc.  22. 

(1)  Anguria  Fel.  Fedatis  JACQ.  Am,  Hift.  242.  T.  i;s. 

Ang.  polyphyllos  parvo  fcu&u.  Plum    Ie»  23, 

C3)  Anguria  Fol.  ternatis.  Cucumis  triphyilus  Fru&u  va* 
ïiegato.  Plum.  Amsr,  ?;.  T.  99. 

O  4 
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ftlg         ElNHUlZïSE    KbuIOEK: 

IV.     Westindiën  waargenomen  ,  de  derde  alleenïyfc 

^txni*  °P  St*  ̂ oiI"n8°  door  den  Iaatften-    De  eerfte 

fiooFD-"  geleek,  wat  de  Mannelyke  Bloemen  aangaat  en stuk       in  geftalte,  zegt  hy,  zeer  naar  de  tweede,  die 
.£""»"*- door  hem  met  de  laatfte  vermengd  wordt,  heb- W-Si* 

bende  zyn  Ed.  dezelve  ook  op  dat  Eiland  waar* 
genomen.  Het  was  een  overblyvende  Plant a 
met  lange  Klaauwieren ,  beklimmende  de  Boo- 
men  dikwils  tot  twintig  Voeten  hoogte.  De 
oude  Ranken  waren  Houtig,  de  Jonge  taay  en 
gebladerd  :  de  Bladen  gefteeld,  met  den  Steel 
driedeelig ,  het  middelfte  Blaadje  Lancecvormig, 
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  byzondere  Plant  waargeno- 

men ;  terwyl  P  l  ü  m  i  e  r  dezelven  als  op  ééne 
Plant  groeijende  voorftelt.  Ook  vondc  hy  de 
Vrugt  langwerpig  rond ,  een  Duim  lang ,  groen 
met  lange  Streepen ,  vierhokkig ,  veekaadig.  De 
Hoogleeraar  J.  Burmannus  fchynt  den  om- 
gekeerden  Wortel  voor  de  Vrugt  te  hebben  aan- 

gezien. 
De  Driemannigen ,  in  deeze  Kïasfe,  leveren 

verfcheide  Geflagten  uit,  welke  tot  de  Gras- 
planten  behopren  ,  en  daarom  thans  worden 
yoorbygegaan.  Verfcheide  Heefterige  en  Boom- 

achtige zyn  reeds  befchreeven  :  des.  alleen 

nog  eenige  Soorten  oyerblyyen  van  't  Geflagc 
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Phy^lanthus.    Bladbloenn      .    IV. Afpfel. 

Dat  een  zesdeeligen  Kelk  heeft  s  zonder  Bloem-  XXJII« 

Jcrans,  Klokvormig  in  de  Mannelyke  Bloemen  \^°°*^ in  de  Vrouwelyken  drie  tweedeelige  Stylen  be- 
vattende, en  een  driehokkig  Zaadhuisje,  met 

drie  enkelde  Zaaden. 

(2)  Bladbloem  met  Bloemdraagende  Vinhlaad-      tl 

jes ,  gejleelde  Bloemen,  en  een  Kruidige tht^NwU 
opgeregte  Steng*  n. 

{3)  Bladbloem  met  Bloemdraagende  Vinhlaad'    in.  % 

jes,  ongefieelde  Bloemen,  ?n  een  Kruidige     Rood?' 
hurkende  Steng. 

Deeze  twee  behooren  tot  het  Droevige- Kruid „ 
m  Oostindie  groei  jende  ,  en  dus  genaamd ,  om  dat 

het  Loof  tegen  't  ondergaan  van  de  Zon  zig  fa- 
mentrekt  en  fluit,  gelyk  dit  ook  plaats  heeft  in 
de  Gevoelige  Kruiden  en  Boomgewasfen.  Van 

'e  aanraaken ,  evenwel ,  heeft  het  geen  aandoe- 
ning. Het  Loof  gelykt  veel  naar  de  Sennebla* 

deq ,  en  tusfchen  de  Vinblaadjes  komen  Knop- 

jes 

(3.)  PhylUnthus  Foliolis  Pinnatis  Fioriferis  &c.  Fl.  Zeyh 
3JI.  H,  Clijf.  440.  Uriimia  Indica  crecli  vulgaris.  Burm. 

Zeyl,  2jo.  T.  93,  f,  ».  Hetba  Moerorïs  alba.  RümPM.  Amk. 

VI*  p.  41.  T*  17.  f.  1.  Frutic.  Capfularis.  Pluk.  T.  185,  f. 
j,  Niruci  Batbadenfe.  Mart.  Cara.  9.  T.  9. 

<3)  Pbyllanihüs  Fol,  Pinn.  Fioriferis  &c.'  Vkr.  &èyl.  332, 
Pluk.  T.  m    f.  <?.  Hetba   Msrroris  mbia.  &umph.  H%  f. 

a.  Burm»  Fl.  Ind.  p* 
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31&        Eenhüizïce   I&ÜID  en. 

IV.     jes  voort  die  Bloempjes ,  benevens  anderen  die 

"xxin  ̂ aac*  uitlevereD*     *n  de  laatfte  Soort  zyn  zy 

Hoofi-"  byna  ongedeeld  en  wit  in  de  eerfte*    Dé  By- 8tuk.      naam  van  Rood  ziet  op  de  Kleur  der  Stengen 

Eenmau-  erj  Blaadjes  i  terwyl  de  Steng  in  deeze  ruigach- 
tig  is ,  in  de  andere  glad.'  Het  zyn  Heefterachtige , 
doch  niettemin  Jaarlykfe  Plantjes.  Men  vindtze 

ook  op  Ceylon  ,  alwaar  Hêrmannus  'er 3 
wegens  de  byzondere  Pisdry  vende  hoedanigheid  , 
den  naam  van  Urinaria  aan^gaf.  Rumphiüs 
zegt  wel ,  dat  het  in  Geneeskundig  gebruik  is  , 
tegen  de   Klem  en  andere  Stuipen,  zo  in  als 
uitwendig ;  tegen  Kolyk  en  Graveel ;  doch  fpreekt 

van  't  eerstgemelde  in  't  byzonder  niet.    't  Is 
het  voomaamfte  Middel  ,  zo  hy  getuigt,  dat 
de  Javaanen  hebben  tegen  den  Rooden  Loop. 

iv,         (4)  Bladbloem  met  gevinde  Bladen  ,   die  zes 

£$*&*-  Blaadjes  hebben ;  de  Wyfjesbloem  aan  't  end. 

Besbióe-    (5)  Bladbloem  met  de  Blaadjes  overhoeks  Wig* 

raig'v  vormig,  ge/pitst. 

patenfi™*'     By  Madrasf  aan  de  Kust  van  Coromandel , 
spitsbia-  groejt  ̂ e  laatfte  ,   die  men  in  de  Hollandfche 

Tuinen  vindt,  maar  de  eerite  is  by  Tranquebar 
door 

(4)  PbyllanUus  Fol.  pinnatis ,  Foliolis  fenïs ,  &c.  Jlfant. 
a94« 

(5)  PbyUantbus  Foliolis  alternis  Cuneiformibus  roucrona- 
ris.  ft*  Lugdb.  200  Ntrcuri  Miderasp.  Sennx  folio  longiore. 
Pet.  Gaz    frurex  Baccifet  Fol.  Lini   &c.  Fi.uk.  T.  31.  f.  2. 

BUEM.  FL  Ind.  i$6. 
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door  den  Heer  Koenig  waargenomen.  Deeze     *jfö 

hadt  de  Steng  een  half  Voet  hoog,  de  Vin-*  xxm; 

blaadjes  gelyk  in  de  andere  pverhoeks ,  itompHooEo- 

gefpitst  en  vry  groot ,  met  drievoudige  Stoppel-*TÜ
K» 

tjes.    Uit  de  hoeken  der  Vinblaadjes  komen  dedri^onaH9 

Mannelyke  Bloempjes  voort ,  en  aan  't  end  des 
Blads  de  Vrouwelyke ,  die  eenzaam   en  veel 

grooter   is,  naar  een  Befie  van  't  Beerendruif 

gelykende.    Dezelve,  naamelyk,  heeft  een Ey. 
roüd  Honigbakje,  driemaal  zo  groot  als  de  Kelk 

en  daar  op  volgt  een  zeszaadig ,   zeskleppig, 

Veerkragtïg  Zaadhuisje. 

De  Viermannigen  leveren  ,  behalve  de  Ber- 

ken- ,  Palm- ,  Moerbezie  -  Boomen  ,  welke  reeds 

befchreeven  zyn  ,  noch  verfcheide  Geflagten 

uit,  als  volgt*  * 

Cjhtella.,  Honderdmark. 

ïo  dit  Geflagt  heeft  de  Mannelyke  Bloem 

een  vierbladig  Omwindzel,  dat  vyf  Bloempjes 

bevat  ,  ieder  van  vier  Blaadjes.  De  Vrouwe- 

lyke heeft  een  tweebladig  Omwindzel  met  één 

Bloempje,  waar  onder  het  Vrugtbeginzel ,  dat 

twee  Stylen  heeft  en  een  tweehokkige  Vrugc 
uitlevert. 

Twee  Soorten,  beiden  Kaapfe  Planten  zyö 

'erin  vervat,  naamelyk 

(j)  Honderdmark  met  Hartvormige  Bladen. 

Deé- 
(t)  Centella  Fol.   Cordatls,    Syji.  Nat.  XII,   Gen»  lOSU 

&£.  XLII.  p.  708*  *4m,  Acad*  VI*  Afïll99» 

II.  DEEL.  XI.  STUK, 
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CetiteiU 

Ruig. 
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IV.        Deezé  heeft  de  geftalte  van  de  Dioseorea, 

Axxiü  **è  hengen  zyn   windende  ,  ruig ,    rond  ,  de 

Hoofd*'  Bladen  Hartvormig  ,  overhoeks ,  gefteeld ,  ge- #tuk.     ribd,  overal  Haairig ;  eenbloemige  Steekjes  io 
de  Oxelen ;  de  Bloemen  als  gezegd  is. 

n.         (s)  Honderdmark  met  Lancetvermige  Bladen* 
Ctniell* 

^rata.  Deeze,  die  kruipende  Stengetjes  heeft,  ge- 
lykt  naar  de  Hydrocotyle  en  komt  voorts  met 
de  voorgaande  overeen  Het  Plantje  vanPLU* 

kE'vET  gelykt  'er  wel  wat  naar,  doch  is  het 
zelfde  niet. 

Serpicüla,   Kruipertje. 

De  Mannelyke  Bloemen  zyn  f  in  dit  Geflagfc 
vierbladig ,  met  een  viertandigen  Kelk ,  die  in 
de  Vrouwelyken  vierdeelig  is  en  de  Vrugt  een 

Wollige  Noot  (*). 
i.  Maar  ééne  Soort  komt  in  hetzelve  voor  CO » 

rfpllT*  of  liever  twee,  volgens  den  Heer  N.  L.Bua- 
Kaapfch.  M  A  N  N  u  s  ,  waar  van  zyn  Ed.  de  eerfte  den 

bynaam  van  Quendel- ,  de  andere  den  naam  van 
Thymbladig  geeft.   Beiden  hebben  zy  de  Bladen 
overhoeks ,  doch  de  eerfte  langwerpig  Liniaal  f 

de 

(z)  Centella  Fol.  Lanceolatis.  Am.  Aeai.  VI.  Aft.  xoo« 
Confer.  Pluk.  Pbyu  T.  ijs.  f.  6. 

(*)  Nux  tomtntofa  vindt  raen  hier  ,  torulofa  in  Elencho  z 

öf  dit  het  ze'fde  bctekene  Iaat  ik  daar. 

(I  Serpicula.  Syf.  Nat.  Vcg.  XIII.  Gen.  i*74-  P-  7o8«  Mtmt^ 

B24,  Serpicula  Serpyllifolia.  BüRM.  Prodr.  Caj>.  xt. 
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de  andere  Eyrond  -  Laocetvormig  ,  omgetoo-
     ̂  

Een    van  «deren  glanzig.  De  Manne
lyke  Bloe-  "g-J 

men  zyn  gedeeld,  de  Vrouwelyken  o
ngetteeld.Hoo*»- 

L  i  t  t  o  r  E  t  t  a.     Oever -Gras.         T«r«i«. 

De  Kelk  is  vierbladig  *  met  een  vierde
elige 

Bloem  en  lange  Meeldraadjes  in  de  M
annely- 

ken:  terwyl  de  Vrouwelyken  dergelyke  B
loem  > 

doch  zonder  Kelk  hebben  en  een  langen  Sty
l ; 

de  Vrugc  is  een  Nootje,  welks  Kern  
het  Zaad* 

De  eenigtte  Soort  (l)  »  bevoorens  Eenbloe-  L^iüé 

mige  Weegbree  getyteld,  is  door  de* .geleerden  Ijgg* 

B  e  R  o  i  u  s  omftandig  befchreeven.  Hy  no
emt  - 

ae  een  Sweedfch  Gewas \  en  ,  om  dat  zy  veel 

aan  den  Oever  groeit , Uturella  Juncea.TovR-
 

HEFort  hadtze  Moeras  -  Weegbree  van  Parys  , 

die  eenbloemig  is,   met  Grasachtige  Bladen,
 

getyteld»  De  Heer  Jus  si  eü  heeft  n
aderhand 

ontdekt ,  dat  dit  Kruid ,  behalve  de  Mannelyke 

Bloem  ,  aan  den  voet  der  Stengetjes  Vrouwe- 

lyken  heeft ,  die  vrugtbaar  zyn.    Het  komt  op 

vaele  plaatfen  van  de  Wouden  in  Vriesland, op 

Veen-  en  Zandgrond  voor. 

Dewyl  dit  Kruidje  zo  lang  onder  den  naam 
vaa 

<i)  Littorella.  Syjt.  Nat.  Vtg.  XIII.  Gen.  *|it.  p.  7<*i»
 

Obd.  Dm.  170.  Plantago  uniflora.  Gort  Belg.  p.  3*.  tU
 

L*pp.  <H-  *K  Suee.  ix$  ,  13*.  DiLiB.  ?*rU.  jo.  
Ju*i.*f«*. 

ü  1741.  p.  «Si.  T.  7»  Gramen  Junceaft  Capit.  
quaww 

iongisfimis  Filaraenti».  Pi.uk*  <&••  1*0.  f.  Sf.  fc  *•  MW
. 

|IIB  $*  «.  T.  9.  f-  **♦  ÉlfcO.  4ifc  S<*W  *76lt  P*  !4ïo 

%L  $»*»<  **»  $Ty*? 
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1V;     van  Weegbree  geforceerd  heeft,  is  het  te  be- 

^XJII  grypen  5  dat  het    er  eeDiBs^DS  W®*  gelyken 

Hoofd**  moec-      ̂ et  is  klein  én  geeft  Biesachtige  Bla- «tuk.     den,  uit  den  Wortel ,  omtrent  een  half  Voet 

rterman-  jang     waar  tusfchen  de  Bloemfteelen  opfchie- 
ten,  die  aan  't  end  een  Bloempje  hebben  met 
vier  zeer  lange  Meeldraadjes.  Aan  den  voet  van 

deeze  Bloem  ftengetjes  groeijen  de  Vrugtbegin- 
zeis,  die  een  Nootje  worden  van  grootte  als 
Lynzaad ,  bevattende  een  witte  Kern. 

ürtica,    Brandenetel* 

., .  •      ......       ■    .         : 
De  tóannelyke  Bloemen  hebben ,  in  dit  Ge- 

flagt ,  een  vierbladigen  Kelk  ,  en  in  deszelfs 
midden  een  Bekerachtig  Honigbakje:  de  Vrou- 
welyken  een  twéekleppigen  Kelk ,  met  een  en- 

kel glanzig  Zaad.  De  Soorten,  wier  getal  by 
de  twintig  is,  zyn  in  de  .twee  volgende  Rangen 
onderfcheiden. 

A*    Paarbladige. 

u         (l)  Brandenetel  met  gepaarde  Ey ronde  Zaag- 
Urtka  tandige  Bladen,  de  Frugtdraagende  Kat- 

Apudraa-"  ps  Klootrond. gcnde.  (ft) 

(i)  Unica  FoL  opjios  Gvatis  femtis ,  Amemis  Frü&ife- 
ïis  globofis»  Syft.  Nat.  X)l,  Gen.  iosa-  f<?£.  X1XL  p.  7°9. 

M*u  Mei*  4«o.r  H.  Cliff  440  Ups.  2S2..R.  Lugdb.  209. 
GOUAN  Afünsf*.  ïki+  U^ica  urens  Pilulas  ferem.  C.  B.  Pin, 

a3j,  Uitte*  Roraana.  Lob.  h,  siz.  Uitica  mens  piioj.Doa, 
Tmpu  152- 
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(2)  Brandenetel   met  gepaarde  Hartvormige     IV. 
Zaagtandige  Bladen  ;  de  Frugtdraagende   xXUlI 
Katjes  Klootrond.  Hoofd- stuk* 

C3)  B  randen etel  met  gepaarde  Eyronde  bym      n. 

effenrandige  Bladen  ;  de  Frugtdraagende  rfe^aB<h 
Katjes  Klootrond.  Baieati- fche. 

Van  deeze  wordt  de  eerde ,  in  de  Zuïdeiyke  DolJ*;t;L 
deelen  van  Europa  groeijende  ,  Roomfche  Netel  Dodatcfe. 
genoemd.  Zy  heeft  de  by zondere  eigen  fchap, 
van  ronde  Vrugtbolletjes  te  draagen  ,  die  uit 
verfcheide  Zaadhuisjes  beftaan  ,  ieder  een  enkel 
Zaadje ,  als  Lynzaad ,  bevattende.  De  Stengen 
zyn  omtrent  een  Elle  hoog;  de  Bladen  ruuw, 
gefpitst ,  aan  den  omtrek  ingefïieeden  ,  niet 
minder  brandende  dan  onze  gewoone  Netels. 

Deeze  groeit ,  als  gezegd  is,  in  't  Zuidelyk'è 
van  ons  Wereldsdeel,  op  allerley  woede  plaat- 
fen,  Aan  de  tweede,  welke  naar  dezelve  gelykt , 
wordt,  volgens  den  bynaam,  de  woonplaats  op 
de  Balearifche  Eilanden,  in  de  Middellandfche 

Zee  ,  volgens  't  onderfchrifc  in  Indie  ,  toege- 
fchreeven.  De  Heer  N.  L.  Burmannüs 

heeftze ,  dienvolgens  ,  ook  betrokken  tot  de 
Oostindifche  Planten  ,  en  de  aanhaaiing  mede 

gebruikt  van  den  Ridder,  uit  welke  men  ver- 

moe- 
(z)  Urtiea  Fol  opp.  Gord.  fermis  &é.  ürtka  Pilullfera 

FoL  Cord.  circumfercatis.  HALL.  Heh.  3,-j* 
(3)  Urtka  FoL  opp.  Ovatis  fubintegecrirais  5cc.  Uit.  altera 

filulireta  Panetante  foüis.  OOD.  ffiekfvf*  p,  sif. 

}K.  DEEL.  XI#  STUK, 
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IV.  moeden  zou,  dat  het  een  inboorling  van  Stfïfe 

^XIÏlT  zerland  ware  (*)•  Ondertusfchen  vind  ik  bj 

Hoofd'  Haller,  noch  in zyn  oude  noch  in  zyn nieu- 
•ruK.  ^e  Werk,  over  de  Planten  van  Switzerland  ö 

^|P7(frwtf«-eenl-g  gewag  van  deeze  Pildraageridë  of  Room- fche  Netelen  ,  van  welken  deeze  byna  alleen 
door  de  rondheid  der  Bladen  en  de  £aarfche 
Kleur  van  Stengen  en  Bladfteelen  verfchilt :.  zo 
dat  menze  ,  volgens  Linnjeus,  misfchien 
Voor  eene  Vérfcheidenheid  of  Kroost  van  dczeï- 
ven  houden  kan*  Maar  hoé  zou  dit  kunnen 

vallen  ,  wanneer  zy  haare  Groeiplaats  in  Oost- 
ïndie  had?  Dé  derde,  naar  den  beroemden  Do- 

dart  gebynaamd  ,  die  'er  tJlaskruid .  Bladen 
aan  geeft,  heeft  het  Loof  naauwlyks  ̂ aagtah- 
dig  ;  anders  komt  zy  ,  zelfs  doof  de  om  laag 
geplaatlle  Mannetjes  -  Bloemen  ,  met  dé  voor» 
gaanden  overeen.  Allen  zyn  zy  Jaarlykfe  of 
Zaay  *  Planten  ,  eii  de  eeriïe ,  die  men  hier  ia 
de  Tuinen  heeft ,  is  in  Medicinaal  gebruik  ge- 
weest*  Het  Zaad,  inzonderheid,  was  tot  Borst- 

kwaaien  in  veel  achting;  (4J 

(*}  LinnjiüS  ftelc  ,  >*«  Mat.  Meet.  de  Groeiplaats  ,  vait 
deeze  Roomfche  Netelen,  in  Provence,  Switzerl.nd,  Enge* 
land.  Van  Provence  en  Languedok  is  het  zeker.  J  Bauhi* 

NUS  vondtzc  by  Bafel  op  de  Velden ,  als  ook  by  Geneve* 

H.AY  getuigt  dat  zy  in  Engeland  op  verfcheide  plaatfen  wild 

groèijen.  Volgens  Dodon^büs  zonden  zy,  zelfs  in  de  Ne» 

derlanden,  niet  zeldzaam  zyn:  doch  dit  zal  raooglyk  op  de 

Tuinen  zien,  of  dat  zy  'er,  hier  en  daar ,  voortkomen  ui* 
gevallen  Zaad  ;  gélyk  raenze  dus  ook  in  de  Tuinen  der 

Liefhebberen  ,  zo  K&AMU  zegt ,  in  Neder  «  Ooftenryfc 

fiadf. 



M    ö    w    ö    i    k    i    Ad 
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(4)  Brandenetel  met  gepaarde  £yrmde  Bla*     IV* 
den  en  tweedeelige  Tros/en,  Afdeed JyXIII0 

beet?  tfaiiadafche  of  Virginïfcbe ,  die  in  klein*  ̂ k.D" 
te  uitmunt  .groei  jende  op  Waterige  ptaatfen ,      iv# 
beeft  geaderde  Zaas>tandige  B!aden,  glanzig  als     **$£ 

of  zy  met  Olie  baftreeken  waren  ,  met  Steelen     ?ees° 
byna  een  Vii  gër  lang*    In  een  vyfdeelige  Kelk  "^ draagt  zy  een  glimmend  zwait  Zaad.  Het  Kruid 
lieeft  een  aangenaamen  Reuk, 

(5)  Brandenetel  met  gepaarde  ovaate  Bladen. 

,  v. 
Kleine* 

Gro©E% 
<6)  Brandenetel  met  gepaatde   Hartvormige 

Bladen  en  dubbelde  Frosjes.  molm 

Dit  z,yn  de  gémeene  Brandeneteïs ,  door  ge- 
tieel  on«  Werddsdeel  tot  in  Lapland  en  Rusland 
bek'  od ,  en  de  laatfte  moogïyk  weI  het  allerge* Ineenite  Onkruid  in  Europa, zo  Hauer  oor- deelt* 

fa)  Vrtiea  Fol.  opptafois  óVatis ,   Racemis  blpmïtis,  Ü£« 
trica   Föl.  Lanceolato-oVatis   &c.   OkOm.   ̂ i'^.  n,  p,  I4S# (5)  Urtiea  ¥o\  oppoÜtis  Ovalibus.  Gort.  BHg.  2*9.  I7£è 
Üca  andtogyna  &c.  F/  S»ee.  773  »  8sz.  Kram.  Aufrr.  17% k 
CO  AN  Af^fj)  484-  #•  C?#  44°-  B.,  £«g^,  2'lo.  Unica 
ttrehs  m^nor  £.  B.  F/«,  232.  Urtiea  urëris  minima,  r>00<, 
tfimpt.   m    ürtica  minor  acrior.  LóB.  /*.  52  a, 

(6)  {/irf/M  Fol'  oppoUtii  Cordatfs,  Raeemfs  gemim't,  U& tlca  dioica  Fol.  oblongo-Córdari^  GORT.  Belg.  zjts  Mal* 
Mei  419  R.  Lu  dl,,  no,  &r.  &c.  Urtiea  mens  maximaj 
C.  B  Pfc>  zit.  ürtica  urens  altera.  DóB.  Ptmpt,  isu  Vith 
ca  fylv.  aspetiQr.  Lob   /<;.  521. 

E 
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IV.     deelt  '(*}•    Ik  ben  van  dat  Gevoelen  niet  en 
^XXnï'  den^  dat  Veele  andcre  onkruiden,  ten  miofte 
Hoofd"  wat  ons  Land  betreft,  in  grooter  menigte  van 
stuk       zelf  voortkomen.    Aan  de  Wegen ,  naamelyk, 
fisrman'  op  Velden  ,    Akkers  en  in  Tuinen  ,  zal  men , 

by  voorbeeld ,  meer  Planten  van  Varkens  -  Gras , 
Kruiskruid  ,  Stekels  aantreffen  >  dan  Brandene- 

tels.   *t  Is  ondertusfchen  zeker,  dat  zy  in  vee- 
Ie  Haagen  en  VVildernisfen  het  ander  Ookruid 
verdrukken  en  dus  als  den  baas  fpeelen  3  op* 
fchietende  tot  een  ongemeene  hoogte. 

De  Kleine  Brandenetels  ,  die  het  felst  bran* 

den ,  zyn  in  de  Tuinen  gemeenst ,  komende 
tusfchen  het  gezaaide  en  andere  Planten  voort. 
Deeze  vallen  veel  laager,  het  Loof  is  groener 
en  de  Bladen  zyn  ronder.  Zy  hebben  Manne- 

lyke  en  Vrouwelyke  of  onvrugtbaare  en  vrugt- 
baare  Bloempjes  aan  byzondere  Trosjes  ,  op 
eene  zelfde  Plant.  Men  vindt  ze  die  bont  van 

Blad  zyn  en  met  andere  Verfcheidenheden.  De 
Groote  Brandenetels  bereiken ,  op  fommige 

plaatfen,  eens  Mans  laagte  of  meer-  Het  Loof 
is  graiuwer,  ruiger,  met  puntiger  Bladen:  de 
Steng  vierkant  en  ook  bezaaid  met  btekeltjes , 

die  op  't  aanraaken  de  Hand  of  andere  Lig* 
haamsdeelen  branden  ,  even  als  in  de  Kleine 
Soort.  Men  vindtze  met  roodachtige  Stengen : 

ook  komen  'er  andere  Verfcheidenheden  van  voor. Zelfs 

(*)  folychrefta  Planta ,  in  noffro  Ozbe  foite  vu1gatisfïm*« 
Utlv*  ineboau  IX.  2*6* 
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Zelfs  zyn  'er  gevonden  die  niet  branden ,  dat     XV.1 
mooglyk  van  Ouderdom  of  door  eenig  ander  Afdee^ 

toeval  zal  ontdaan.    Gemeenlyk  hebben  fo»-flo^* 
migen  van  deeze  Groote  Netelen  Mannetjes  ,stuk. 
anderen   Wyfjes  -  Bloemen  ;  weshalve  menze    Tetrm* 

Tweehuizig  noemt :  doch  daar  zyn  ook  Planten  rm* 
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  \  aanraaken  open  fpringen :  de  Vrouwelyke 
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  Biaaren  oploopende  in  der  Men- 

fchen  Huid  -9  heeft  bezigheid  verfchafc  aan  voor- 
naame  onderzoekers  der  Natuur.  Hooke  en 

Leeuwenhoek   die    Kryftallyne  Pyltjes  , 
waar  mede  de  Bladen  der  Brandenetelen  bezaaid 

zyn,  door  't  Mikroskoop  waarneemende,  be- 
vonden, dat  dezelven  aan  't  end  fpits  waren, 

doch  ieder  voortkwamen  uit  een  Blaasje  met 
Vogt,  in  de  Opperhuid  van  het  Blad  zittende; 
welk  Vogt ,  dat  zy  onderftelden  zeer  fcherp  te 
zyn,  in  het  Pyïtje  doorging.    Dit  was  genoeg, 
om  de  Wereld  te  doen  vastftellen ,  dat  dit  Vogt , 

't  welk  Valisnieri    by  Sterk  Water  ver- 
geleek, in  de  Wondjes ,  door  de  Pyltjes  ge- 

maakt ,  uitgeftort  werde  ;   doch  na  hun  heeft 
de   fchranderc  Bonanni  getoond,  dat  de 
Pyltjes  aan  't  end  volkomen  geflooten  zyn :  des 

Pa  hy 
II,  Deel.  XI»  stuk, 
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STUK» 

Vierman 

IV,     des  hy  beweert,  dat  zulks  geen  plaats  kanhe^- 

AXXHL  ben  (*J*  Zelfs  bevondt  h,y  y  dat  het  ̂eda§te 

Hoofd"  Vogt  alleenlyk  door  drukkiDg  in  het  cnder-end 
van  't  Pyltje  doorging ,  eh  niet  langs  hetzelve 
voortliep  ;  gelyk  men  anders  zou  mogen  den- 

ken. Ook  nam  hy  waar  ,  dat  oude  Pyltjes, 
waar  in  het  Vogt  geheel  was  opgedroogd ,  zo 

wel  als  de  anderen  brandden  (f),  't  Is  my 
daarom  waarfchynlyker,  dat  dit  Vogt  toe  vee* 

ding  van  de  Pyltjes  diene ,  en  dat  de  prik'Ke- 
ling  der  ZenuwtepeJtjes  van  de  Huid,  door 
dezelven  >  de  Jeukt  en  Vuurigheid  te  weeg 
brenge.  Dit  is  dan  ook  de  reden ,  dat  men ,  een 
Brandenetel  onbefchroornd  aanvattende  ,  daar 

van  geen  nadeel  heeft.  Men  oppert  hier  te- 
gen (|) ,  dat  drooge  Brandenetels  de  Huid  niee 

branden :  doch  dan  hebben  zekerlyk  die  Pyltjes 
haar  flevigheid  en  kragt  verlooren.  Immers 
maar  flap  geworden  ,  zonder  droogen ,  branden 
zy  ook  niet ,  en  dus  heeft  men  dit  Onkruid, 

't  welk  het  Vee  anders  onaangeroerd  laat,  in 

Swee- (*)  Micrëjrr,  curiofa.  p.  75 ,  Fig4  7J. 
ff)  Het  Juidt  derhalve  zeer  Grootfpraakig  ,  wanneer  4e 

Heer  MartineT  verhaalt ,  dat  de  Pyltjes  van  boven  in  ee* 

epen  Puntje  eindigen  ,  waar  uit ,  by  de  aanraaking ,  het  Vogt 
fpat.  Catech.  der  Natuur.  IV.  D.  bh  3 u.  Zyn  Ed.  zal,  ge- 

loof ik,  de  eerfte  zyn,  die  zulks  heeft  gezien!  En  het  ist 

volgens  de  gezegde  Waarneemingen,  onmooglyk» 

( 4.)  Eas  Vefieas  Liqu  ri  tri'juas,  cum  ficcae  ürtics  non 
urant.  HALL.  Ilelv.  Ineboat.  II.  p.  187.  Vid.  GUETTARD* 

Mm.  de  Paris,  1751.  p.  350.  O&avo.  p.  534» 
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Sweeden,federtveele  Jaaren  reeds, tot  Beeften-    IV. 

voeder  begonnen  te  gebruiken ,  agtende  zulks  xxnj." 

het  gezoudfte  en  beste  v6or  de  Melkbeeften^ooFD.* 
De  groote  Netels  werden  in  Wermeland  in  Au-stuk. 

guftus  vergaderd  en  naderhand  *  het  Vee  in  Huis  rfr?j*r**i 
zynde,  in  Water  gekookt  met  het  Nat  aan  de 
Runders  gegeven»    Dus  heeft  men  ook  bevon- 

den ,  dat  de  kleine  Netels  den  Schaapen  zeer  wel 

bekomen(*J.  Het  Zaad ,  tot  een  Handvol,  twee- 

maal 's  daags  onder  Haver  tot  Voer  gegeven , 
maakt  de  Paarden  glad  van  Hui  j  (f). 

Voorts  zyn  de  nuttigheden  der  Brandenete* 

len ,  die  men  in  't  Latyn ,  wegens  de  gedagte  ei- 
genfchap ,  Urticcs  ,  in  't  Franfch  Orties  ,  in 
't  Engelfch  Nmks  en  in  't  Hocgdultfch  Bren- 
nesjlen  noemt ,  Wereldkundig  Oudtyds  be- 

diende men  zig  ,  tot  Wellust  ,  van  zekere 
Geesfeiing  met  dezelven  ,  Urtieatio  genaamd , 
welke  in  onze  Dagen  nuttig  bevonden  is  in  Ver- 

dooving  van  Gevoel  en  Lammigheden.  De  ge- 
beele  Plant  en  derzelver  Sap,  of  ook  de  Wor- 

tels gekookt  en  uitwendig  opgelegd  ,  dienen  om 
veelerley  Bloedvloeiingen  te  ftempen.  Tegen 

't  Neusbloeden  fteekt  men  'er  een  Prop  van  in 
de  Neus.  Het  uitgeperfte  Sap,  tot  twee  On- 

een ingenomen ,  heeft  een  overmaatigen  Ston- 

den-Vloed  beteugeld.    Het  Afkpokzel  is.  van 

een 
(*)  Swtedfch.  Verband.  1747.  p    8<n 
(t)  Sepaen  Avenis  addimra ,  ad  Mmipulum  ,  bis  in  die  t 

Equosteddit  luculentof,  Hali..  Ibid.  ex  0eeon4  Patr.N.  35»    * 

P3 
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IV.     een  openende,  afzettende  hoedanigheid,  inzon- 

AXXni.' derheid  tegcn  'C  Blaauwfchuit  dienftig.  De 
Hoofd-  Wortels  worden  tegen  de  Geelzugt  aangepree- 
stuk.     zen.  Het  Zaad  is  zo  heet  van  natuur  en  fcherp, 
Vierma**èax  de  Ouden  het  voor  Vergiftig  hielden*  Door w§r#i  ... 

een  overmaatig  gebruik  van  hetzelve,  zou  een 
Teeringachtige  Koorts  ontdaan  zyn.  .Niette- 

min wordt  het ,  in  Honig  gekookt ,  tegen  ver- 
fcheide  Borstkwaaien  geroemd  :  alzo  het  de 
loozing  van  Fluimen  en  Etter  kragtig  bevor- 

dert. Ter  veelheid  van  een  Once  gebruikt ,  heeft 

het  de  overtollige  Vettigheid  weggenomen  (*> 
Van  de  Kleine  Netelen  is  meest  het  Kruid, 

van  de  Grooten  ook  de  Wortel  en  het  Zaad  > 
in  Medicinaal  gebruik.  Het  jonge  Loof  wordt 

in  't  vroege  Voorjaar ,  in  Sweeden  overal  als 
Kool  gekookt  en  tot  Spyze  gebezigd  ,zegt  Li  N» 
Njeus.  Cel  sus  en  andere  oude  Artfen , 
hebben  de  Brandenetels  aangepreezen  ,  als  een 

zeer  gezond  Voedzel ,  den  Afgang  en  Water- 
loozing  bevorderende  en  de  Borst  verzagtende ; 
niet  minder  dan  Spinagie,  Porfelein  en  derge- 
lyke  Kost.  De  Kuikens  der  Kalkoenen  ,  die 
geen  Gort  verdraagen  kunnen,  houdt  men  ge- 
zond  met  jonge  Brandeneteltjes  onder  hard  ge- 

kookt Wit  van  Ey  fyn  gehakt.    Dat  men  van den 

(*)  Bresjtt  Samtung.  Febr.  1718.  De  Italiaanen  zouden 

zulks  de  al  te  vette  Kinderen  ,  met  vier  Oneen  Honig ,  in- 

gceven:  Ettmuix.  Disf.  de  Corpukntia  nimic*  Leipz.  16 8 1. 
doch  iit  fchynt  wat  onveilig» 
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den  Bast  der  Groote  Netelen  zo  wel  Doek  kan     IV» 

weeven  als  van  de  Hennip,  is  door  Onder  vin-  xxiil* 

dingen  blykbaar.    De  Ingezetenen  doen  zu'ks,aoo*D«* 
zo  wel  in  de  Noordelyke  deelen  van  Europa, «tuk. 

als  door  geheel  Siberië,  tot  op  de  Eüanden  be-rf  TJ'**** ooften  Kamtfchatka.    LoB?Lwist  voor  twee- 

honderd Jaaren  ree  is  ,  dat  men  in  Indie  ,  te 
CaMcuc  en  Goa ,  van  de  Schorfen  van  allerley 
Soorten  van  Netels  ,  langen  tyd  in  Water  ge- 

weekt, een  Soort  van   fyn  Lywaat  maak' e,  't 
welk  in  Europa  vertierd  werdt  (*).    Dus  is  de 
oirfprong  van  het  NeteLoek ,  dat  uit  Oostiodie 
komt,  niet  ver  te  zoeken.     Weinigen  ,  moog- 
lyk  ,  zullen  ooit  gedagt  hebben  ,   dat  dit  van 

BrndeneteJs  gemaakt  worde,    't  Gene  men  nu 

onlangs  ,  omtrent  den  aanvang  van  't  jaar  1779, 
hier  te  Lande  daar  van  opgegeven  heeft ,  is 
derhalve  niets   byzonders.     Schaffer  be- 

reidde 'er  goed  Papier  van  (f).  De  Wortel,  in 
Water  met  A^in  gekookt ,  verwt  het  Garen 

geel.    Ook  zou  het  Staal  ,  in  Brandenetelen- 
Sap  geblufcht,  zagter  en  fneedbaarer  dan  an» 
ders  zyn.    Den  Stank  van  een  Lyk ,  welk  over 
Huis  (laat ,  kan  men  wegneemen ,  door  een  ry- 

kelyke  veelheid  van  dit  Onkruid  in  't  Vertrek 
te  ftrooijen  (!). (?) 

(*)  LOBF.L  Kruidhoek,*  Antw.  ij*i.  p.  «17. 

(f)  Vtrfuche  ven  Papiermachen*   Regensb.   176$. 
(J.)  Dit,  waar  van  ik  zelf,  meer  dan  eens ,  Ondervinding 

keb   gehad  ,  bewy'st  ,   dar  ay  een    aanmeiktlyken  zuuren 

P  ̂   Damp II»  Deil.  XI.  StCK, 
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IV.  (f)  Brandenrrel  met  gepaarde  Eyronde  Bla* 

XX  IL*  ̂ en'  HQrtvormi£e  onverdeelde  Stoppeltj es  , 
Hoofd-  en  een  Pluim  van  Trosjes  zo  tang  als  d& 

•tu*.'  Maden, vu. 

gtürltf^  ftö  Brandnetel  we*  gepaarde  driedeeligs  i?h 
P*  gefneeaene  Bladen. 
Groot-  ö,/ 

vat  ̂ an  deese  *s  ̂ e  eerfte  ,  wegens  de  groot* 
Cmnabina. beid  der  Bladen,  die  dqeribbig  zyn,  op  Jamai* 

bla4»ge?  P°  ka  gevonden  ;  de  andere  ,  door  Am,m  a  n  af- gebeeld 3,  groeit  in  aiberie,  Deeze  heefc  het 
Loof  byra  als.  de  B\  voet ,  fterker  brandende  dan 
dat  der  gerjneene  Brandcnetelen ,  en  groeit  dil$» 
wils  tot  eens  Mai  s  langre  boog.  De  S  eng  en 

Takken  zyn  paatfcb.  Men  ma  kt  'er,  zo  wel 
als  van  de  g^meene  •  gebruik  van  tot  Moes. 

ïf.         (9 )  Brand  cnetel    mrt  gepaarde  langwerpige 

€y£*tl'a'  Bladen;  de  Katjes  Roirond,  eenzaam.,  on? 
kactig*  verdeeld,  onge/iedd. 

Op  Waterige  plaatfeo  van  Jamaika.,.  Sanada, 

Damp  ui'peeven  ;■  gelyk  het  Gras  en  mee*  andere  Kruidea  t 
afgefheeden  zynde,  doen. 

(7;  Unica  Fol  oopos  Ovatis ,  Stipulis  Cord.  indlvifis 

&£-  Unica  ere£ba  &c.  Brownu  Jfew»,  337.  Urtica  iners  Race* 
tnofa  iy-vat.  SLOAN.  Jam   iü-HiJl  i.p.1**.  T.  8j,  f.  t. 

fg)  Urtica  Fx.1.  oppot,  tripart  tis  inciijs*  f.  #/>*•  28*.  Ur- 
tica  Fol  profunde  lacimatls,  ,  Seratne  Linj»  Amm.  Rutb,  T« 

95.  Tozzft.  «4/>^  185. 

(9)  Ur.tica  ftoj.  oppos.oblongisScc.  Grpn.  ??"£,  II.  pi  4.5* 
^Jiuca  J^acemola  hmuilioc  iners.  Sloan»  ut?.  T.  %*A*  a* 
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en  Virgin  ie  ,  groeit  deeze  Soort ,  welke  door     ÏV. 

de  gezegde  hoedanigheid  kenbaar  is ,  en  boven  xxïn* 
dien  tot  de  Doove  Netelen  behoort.    De  Bla-  tiooestl 

den  zyn   langwerpig,  Zaagtandig,  geribd ,  ge- ?tuk« 
fteeld ,  neerhangende  ,  van  onderen  een  weinig 
ruig,  korter  dan  de  Katjes  ,  die  aan  den  top 
der  Steng,  welke  met  Blaadjes  gekroond  is,  als 
kleine  Pilletjes  maaken. 

(    )  Brandenetel  met  gepaarde,  Eyronde^ef*    ürtka 
fenrandige ,  gejlreepte  Bladen.  «^nSS* 

de. 
C 10)  Brandenetelm?2  gepaarde  Eyronde  kant-      x. 

haairige  Bladen  en  gemikte  Trosjes.  KanthlaV rige. 

(11)  Brandenete!  met  gepaarde  Lancetvormïge     *!. 

tffenrandige  Bladen ,  aie  aan  de  ééne  zyle  TiFqriet4* 
/maller  zyn»  gi^m- 

dige. 

Tot  het  Glaskruid  zyn  deeze  betrokken  ge- 
weest, waar  van  zy  de  gedaante  hebHen,  in- 

zonderheid de  laatfte,-  doch  zy  verschillen  dooi- 
de Bloem -Trosjes,  welke  naar  die  ée\  Bnnde- 

petelen  gelyken.  De  eerde  heeft  een  Stengetje 
van  maar  eea  Handbreed  hoogte,  rond  en  Qyf, 

met 

(  )  Unica  Fol.  oppos.  Ovacis  integerrimis  lineatis.  Parie. 

tarïa  ZeyJanica.  S/>»  Plant.    1492.  He^\j.  Zeyl.  30. 

(ioj  Urtica  Fol.  opp  Ovatis  ciiiatis  ,  c.  Parietaria  Race* 
inofa,  Fol.    ad  oras  vilïofis.  Plum-  Ie.  üo.  f,  *. 

(11)  Urtica  Fol,  opp.  LanceoJatis  imegerr.  hiac  angutëio» 
sibus  R-  Lu^db.  aio.  Pariet.  Fol.  ex  admfo  &c.  S^qan, 
Jam    jo.  Hifi.  1.  p.  144»  T.  93.  f.  It 

II,  nsBt,  XI,  Stub, 
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IV»    met  gepaarde  Takjes  en  gefteeJde  Bladen ,  zo 

AXXUI»  wel  ais  in  de  anderen  °ngetand,  aan  den  rand 
Hoofd  *  ™uw.     De  Bloempjes  komen  ongedeeld  in  de 
wijk*      Oxelen  voor  ,  twee  Mannelyke,  ééo  Vrouwe- 

fvurman-  jyfc,    £>e  eerften  hebben  een  vierdeeligen  Kelk 
en   vier  witte  Meeldraadjes  ;  het  laatfte  een 

langen  ,  ruigen  witten  Styl :  de  Vrugt  is  Ey* 
rond,  uitgerand  ,  met  agt  Ribbetjes  gefleufd : 
het   Zaad  zeer  glad  ,  Eyrond ,  zwart  met  een 
wit  Voetje.     Dit  Plantje,  op  Ceylon  vallende, 
blyfc  altyd  groen.  De  anderen  groeijen  in  West- 
indie» 

B.  Overhoeksbladige. 

xti.         (ia)  Brandenetel  met  overhoekfe  Hartvormige 

4fiuJs.  Bladen,  gegaffelde  Trosjes  en  Bolrondach* 

ü&e?etlan"  **ë  vergaarde  Vrugten* 

De  Pino  van  Brafil  was  volgens  P  i  s  o  een 
Kruid ,  naar  onze  Brandenetelen  ,  zo  wel  in 
Blad  als  in  hoedanigheid ,  gelykende ;  waar  me* 
de  het  Ramie  -  Kruid  van  R  u  m  p  h  i  ü  s  ,  in  ge- 
ftalte,  veel  overeenkomst  heeft;  dan  hetzelve 
maakt ,  door  de  ruuwheid  zyner  Bladen ,  maar 
een  weinig  Jeukt.  Het  is  in  Oostindie  van  veel 
gebruik  tot  Garen ,  dat  de  Inlanders  >  op  de 
Molukkifche  Eilanden  ,  grof  en  fyn  van  den 

Bast 

(l^)  UrtUa  Fel*  altemi's  Cordatis  ,  Racemis  dichotorais 
Sec.  Rameum  majus»  Rumph.  Amb%  V«  p,  zi4«  T.  J9»  £  i  ? 
ïiao  ü  Uitica»  Iu,  Brê$*  aJLs* 
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Bast  der  Steelen  weeten  te  bereiden ,  en  waar    IV. 

van  zy  hun  Vifchwand  of  Netten  maaken.  De4gg& 

Steng  is  rond,  een  Vinger  dik,  vyf  of  zes  Voe-HOOFÏ>." 
ten  hoog ;  doch  het  Surinaamfe  heeft  Stengen  stuk, 

vaneen  Voet,  met  uitgebreide  zydeliogfe  Tros-    J&tm* 
jes  ;  de  Mannelyke  Bloemen   eenzaam  in  de 

Mikjes,*  de  Vrouwelyken  zeer  klein:  de  Zaaden 

knikkende ,  in  't  ronde  geichikt ,  eenhuizig, 

(13)  Brandenetel  met  overhoskfe  Hartvormige    xnr. 
Bladen  en  geaairde  Kropjes.  capitata* 

!  Hoofdige* 

Volgens  Kalm  groeit  in  Kanada  deeze,  die 

een  regte  hoekige  naakte  Steng  heeft;  de  B:a* 
den  overhoeks  Hartvormig  gefpitsc,  Zaagtan- 
dig  naakt ,  byna  drieribbig.  Van  de  groo- 
te  Europifche  Netelen  verfchilt  zy  door  breeder 
overhoekfe  Bladen  ,  en  doordien  zy  een  Aair 
draagt  %  van  veele  gekropte  Bloempjes. 

(14J  Brandenetel  met  overhoekfe  Eyronde  Bla*     xiv. 

den  en  famengejlelde  gemikte  Tros  jes.         n™aric&~ 
.     .    „        .  t  ,  Gemikte» 
(ij)  Brandenetel  met  overhoekfe  Hartvormig     Xv. 

Eyronde  Bladen  en  Takkige  f  opfiaande  ,  c*nad&t* 

gegaffelde  Katjes.  "kanada.. 

Vanfche. 
(13)  Urtica.  Fol.  alt.  Cordatis,  Glomerulis  Spicatis. KALM. 

(14)  Unica  Fol.  alt.  Ovatis  &c.  Unica  Racemofa  major 
Virgin,  mitior  f.  minus  mens.  Pluk  Alm.  ?p?*T.  237. f.  2» 

(15)  Urtica  Fol.  alt*  Cotdato  -  Ovati*  &c.  //.  Cliffl  441* 
R.  Lugdb.  210.  Gron.  Virg.  14$.  GOUAN  Monspt  4S5.  Ur- 

tica Canad.  Racemofa  &c.  Mor.  Hijï+  \\\.  p.  434.  £,  11* 
T.  25.  f.'a. 

IT,  Deel»  XI»  Stuk, 



2$6  EeNHÜIZIGB   KRÜIBEN.f  ~? 

IV.        Van  deeze  zou  de  eerfte  de  Pino  van  Braflf^ 

^Xxïïï.  voorgemeld,  volgens  Pluk  e  net  zyn,  naar 
Hoofd  *  welke  zy  ook  veel  gelykt.  De  andere,  die  zo f  tuk.      Wel  als  deeze  in   Virginie  en  Kanada ,  als  oofc 

*£t[mm'  ïn  Siberië  groeit  ,  komt  volgens  den  Heer  N. L.   Bürmannüs,  met  de  Hoofdige ,  insge- 
Jyks  op  Java  in  Oostindie  voor.    Beiüe  deeze 
laat  (ten  zyn  overblyvende  Planten  ,  die  weinig 
branden, en  de  zogenaamde  Kanadafche  is  twee- 
hiiizig.    Van  deeze,  die  men  ook  in  de  Euro* 
pifche  Tuinen  vindt,  is  de  Steng  twee  Voeten 
hoog ,  zeer  Takkig  en  glad ,  met  zeer  kort  ge- 
fteelde  Bladen  en  getakte  korte  Bloemkatjes» 

xvi.       (16)  Brandenetel^Jov^^o^|^row^-/3Tarf- 

ferruptT  vormige  Bladen ,  die  Zaagtandig  zyn  er* 

kcnfebl°"  doorgaans  korter  dan  de  Bladjlee^de  Aai* 
ren  eenzaam,  afgebroken. 

Op  Ceylon  en  andere  piaatfen  van  Oostindie 
groeit  deeze  fraaije  Soort  van  Brandenetelen 
door  wylen  den  Heer  J.  Burmannus  in 
Plaat  gebragt.  Zy  gelykt  naar  de  gemeene 
Hoppe,  volgens  Plukenetj  doch  dewyl 
ze  niet  driebladig  is ,  zou  dit  op  de  Aairen 
moeten  zien,  die  op  een  afgebroken  wyzemet 

Pil- 
(i6>  Urtica  Fol,  alt.  Ovato-Cord.  Serratis  Petiolo  fubbic 

vioribus  &c.  FL  ZeyL  336.  Urtica  fativa  ipfcata  &  Piluli. 
fera.  BüRM.  Ztyl.  232.  T.  110.  f.  1  ,  2.  Lupulo  vulgari 
fimilis  Inl  Or.  P>UK.  Alm,  2*9,  T.  201.  f.  j.  Batti-Schori. 

gerara.    Hert.   MaU  \U  p-   75.   T.  40.   Bubm,  Fl,  J»d.  pt 137. 
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Pilletjes  van  Bloemen ,  ver  van  elkander ,  pron-     1^ 
i™  Afdeed xxiii. 

Van   deeze  komen  aanmerkelyke   Verfchei-  Hoofd- 
denheden  in  Oostïndie  voor  ,  terwyl  de  Bla-*Tuiu 
den  wel  altoos  lang  gefteeld  zyn,  maar  in  de    7>tw**- 
grootere  twee  kleine  Blaadjes ,  byna  ongefteeld, 
aan  den  voet  van  ieder  Bladfteel  hebben ,  ge- 
3yk  uit  de  Afbeeldingen  van  gezegden  Hoog- 

leeraar in  de  Ceylonfchen  blykt;  waar  mede 

myne  Javaahfche  Exemplaaren  ftrooken.  In  bei- 
den ,  evenwel  ,  zyn   de  Bladen  Hartvormig , 

daar  zy  in  een  der  mynen ,  zo  even  gemeld ;  als 
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  overhoekfe9byna  ronde,    xnu 
fpitfe  ,  aan  heide  enden  van  onderen  Wol- 
lige Bladen,  sneeuwt 

Urtica 

Nivea. 

witte, 
Hier  brengt  de  Ridder  ook  het  Groote  Ramie- 

Kruid  van  Rumphiüs  t'huïs,  en  zegt,  dat 
menze  op  de  Muüren  van  China  vindt  groeijen. 

De  bepaaling  komt  nader  overeen  met  een  E- 
xemplaar ,  dat  ik  van  Java  ontvangen  heb,  welks 
Bladen  van  onderen  Wollig  en  van  boven,  aan 
den  top  der  Steng  ,  geel  bont  zyn,  alwaar  het 

kor* (*7)  Urtiea  Fol.  alt.  fuborbiculatis  &c.  H.  Ciif.  441.  R. 
tugdb.  aio.  ürtica  Raeemifeia  maxima  Sinasura  &c.  ftüK« 
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IV,     korte  getropte  Aairtjes  ,  byna  als  die  der  ge- 

XXnï"  meene  Europifche  Brandenetelen ,  draagt. Hoofd-      Tot  de  voorgaaode  Soort  betrok  de  Heer  Lin- 

«tuk»      naüs,  op  't  gezag  van  gezegden  Hoogleeraar, 

Jge.rman'  ̂ en  dllergrootfien  Brandenetel  vanRuMPHius, 
die  by  denzelven  monftreus  geDoemd  wordt , 

niet  wegens  de  hoogte  van  't  Gewas,  waar  van 
de  Steng  flegts  drie  of  vier  Voeten  opfchiet , 
maar  wegens  de  grootte ,  het  leelyk  aanzien  en 
de  ruigte  der  Bladen.    Hy  zegt,  dat  dezelven 
een  Span  of  een  Voet  lang,  vyf  en  zes  Duimen 
breed,  wit  of  roodachtig  ,  aan  de  kanten  diep 
getand, en  met  ontelbaare  pukkeltjes  bezet  zyn, 
op  ieder  van  welken  een  ftyf  Haairtje  (laat,  als 
een  Angel  van  een  Bye»    Deeze  Bladen  waren 

derhalve  zeer  ruuw  in  ?t  aantasten,  brandende 

in  't  eerft  wel  zo  flerk  niet  als  de  Europifche 
Netels,  maar, door  ftyf  aandrukken  diep  indrin- 

gende ,  wierpen  zy  bobbels  op  met  Jeukt ,  ge- 
lyk  door  het  byten  [van  Weegluizen  ontdaan. 

Hierom  werdt  dit  Kruid,  in  't  Maleits,  Groot 
Jeuktblad  geheten*     De  Indiaanen,  inzonder- 

heid de  Vrouwsperfoonen  ,  lieten  zig  dikwils 
daar  mede  de  Huid  wryven  en  hy  hadt  zelf 
bevonden ,  dat  dit  een  goede  Remedie  was  ,  om 

het  Lighaam  van  fchadelyke  Vogtigheden  teont- 
laften  ,  kunnende  zulks  |voor  eene  Scarificatie 
verftrekken  :  want  de  gezegde  Bobbels  gingen 
in  een  half  Uur  weder  weg  en  fomtyds  werdt 

'er  een  enkele  roodheid  door  verwekt  (*).      De 

(*)  Urtica  decuroana.  Rümph.  Amb.  VI.  p«  4*.  T.  *©, 
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De  Bladen  komen  in  zyne  Afbeelding  veel     ÏVa  ̂ 
fmaller  naar  de  langte,  byna  Lancetvormig  en  ̂ xS? 
nagenoeg  even  groot  voor ,  als  aan  de  Takjes  hoofd- 

van  een  dcrgelyk  Gewas  ,  dat  ik,  onder  den*TÜK» 

naam  van  Angrom  ,   van  Java  heb  bekomen.  ̂ traf^ 
Aan  de  bovenzyde  gelyken  die,  in  ruuwheid, 
ook  zeer  naar  de  gezegde  befchryving  en  de 
Kleur  is  roodachtig  ;  doch  van  onderen  zyn  zy 
zagt  als  Fluweel  enwitachtig;  terwyl  het  Kruid 

aan  de  Steng  Bloem  •  en  Vrugt  -  Trosjes ,  gelyk 
die  van  onze  Brandenetelen  draagt.  De  Bladen 

en  't  Gewas,  zowel  als  de  Bloesfem,der  Afge- 
brokene  voorgemeld ,  fchynen  hier  van  groote- 
lyks  te  verfchillen. 

De  drie  overige  Brandenetels  op  Java  groei- 
jende  ,  en  weezentlyk  hier  van  verfchillende, 
welken  de  Hoogleeraar  N.  L.  BürmoNüs 
Langbladige  ,  Witachtige  en  Gejlaarte  noemt, 
fchynt  de  Ridder  niet  onderzogt  te  hebben.  Zyn 
Ed.  geeft ,  als  de  laatfte  van  dit  Geflagt ,  nog 
de  volgende  Amerikaanfche  op. 

Ci8)  Brandeneteï  met  overhoekfe  Hartvormige    xviir* 
getande  gedoomde  Bladen,  een  Heefteru sZ^a. 

ge  Steng,  de   Frouwelyke  Kelken  Befie*    Bde6<kaa" 

achtig*  ga  Q' 

Êen 
(is)  Urtie*  FoU  altern.  Cord.  Dent.  aculeatis  &<:♦  Urti- 

ca  Fruttsctnt.  Brown*  J*m>  1*7.  lïrtica  Asborescens  Eacci- 
fe«u  Plum.  Ie.  a 60. 

J|«  DIM*  XI,  SWK% 
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IV.        Een  ontzaglyk   Doorngewas  >  van  eene  Hee* 

NZ^j  fterige  of  Boo machtige   geltalte ,  door    Pater 
Boon-  Plu  mi  er  in  de  VVestindië)  ontdekt,  maakt 
stuk.     deeze  uit.     Het  heeft  Bladen  byna  als  die  der 

/^"^""Hazelaaren,  zeer  groot,  en  aan  de  Ribben,  zo 
wel  als  aan  de  Steelen  ,  voorzien  met  korte 

kromme  Stekels.     Hy  vondt  'er  eene  Verfchei* 
denheid  van,  die  de  Stengen atteenlyk  gedoomd 
faadt,  welke  den  Hoogleer  aar  J.  Bürmannüs 

toefcheen  het  Mannetje  te  zyn;  terwyl  de  an* 
dere  Besachtige  Vrugten  droeg  ,  veel  grooter 
dan  de  gewoone  Brandenetelen. 

De  Pildraagende  of  Roomfche  Netels  kwa- 
men den  Heer  Forskaohlhi  Egypte  voorf 

maar  in  Arable  vondt  hy  wel  zes  Soorten  van 
dit  G:  flagt.  Eene  hadt  veel  overeenkomst  met 
onze  Kleine  Brandenetels ,  doch  droeg  in  de 

Oxelen  witte  Trosjes:  een  andere  hzót  gepalm» 
de  Bladen  ,  en  wordt  naar  zulks  van  hem  ge- 

noemd. Voorts  waren  'er  dr»ederley  niet  bran- 
dende of  Doove  Netels,  by  Hadiegroeij?  n  ;c| 

ééne  op  het  Gebergte  ,  gelyk  de  twee  voori- 
gen;  een  andere  op  de  Muurn  der  Stad*  Zy 

hadden  allen  ,  by  't  Landvolk,  Arabifche  naa- 
men.  Eindelyk  vondt  hy  *er  ook  een  Ywyfd- 
achtigey  met  gepaarde  Bladen,  vanlangte  als  de 
Bladfteel .  Eyrond  fpits , diep  getand  (*). 

Tot  de  F'yfmannigen  in  deeze  Klssfe  behoo* 
ren ,  behalve  het  Nephdium  en  Iva9  die  onder 
de  Heefters  befchree ven  zyn ,  de  volgende  Ge- 
Aagten.  Xak* 

C'J  Fkr*  M&Pj*  Arêh  CXXI.  1J9»  iW 
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X  a  w  t  h  i  u  m#     KHtjés»  IV* 

De  Mannelyke  Bloemen  hebben  >  in  dit  Ge-    XXlIlo 

ilagt,  den  gemeenen  Kelk  Schubbig*  met  ééa«STÜir#  - 
bladige-,  vyfdeelige,  Trecheerachtige  Biomme-   Tent*** 

tjes ,  op  een  Kaffigen  Stoel,     üe  Vroüwelyken  dna% 

een  tweebladig ,  tweebloemig  Omwindze',  de 
Vrugtbeginzels  bevattende  zonder  Bloemblaad- 

jes, welke  overgaan  tot  een  drooge  gedoomde  * 

twecdeelige  Vrugt,  die  een  'tweehokkige  Kern 
heeft.    Het  bevat  de  drie  volgende  Soorten. 

'(O  Klicjes  met   een    ongedoornde   Steng  en      r.  4 
Hartvormige  drieribbige  Bladen,  StrZILJ?* 

rium» 

Door  geheel  Europa  groeit  dit  Kruid ,  dat  men  ̂ azo^ 
ook  aan  den  Ysfeldyk  by  Kampen ,  buiten  Ut- 

recht en  elders  in  ons  Land  »  aantreft.  Het 

voert  den  naam  van  Kleine  Klis/en ,  naar  deri 

Latyofchen  Lappa  minor  >  'm  't  Hoogdukfch 
Bettlers  Leuszoi Spits kleit en  ,in  't  Engelfch  Löw* 
feburre  of  Clothburre ,  in  't  Franfch  Petit  Giette* 
ren  of  Gloutteron.  Die  naamen  zyn  van  de 
Itekelige  Vrugten  of  Zaadhuisjes  9  welke  als 
Klisfen  aan  dé  Kleedcrs  bly ven  zitten ,  en  eens 

Luis* 
f  j)  Xuntbium  Cau!e  ïnermi ,  Vol.  Cordatis  trinerviis,  Syft* 

kat.  XTl.  Gen  'ïofé',  Veg.  Xill.  p.  711.  Mat.  Mtd.  424.. 
Gort.  Belg.  270.  KRAM.  Aujlr.  273.  FL  Suet  778  ,  864. 

Góuan  Monsp,  485.  HALL.  Helv.  161.  GRoN.  F?r£.  is8,  ff» 

<^#  443-  R.  tugdb.  85.  Xanthiüm.  Dod.  /^/rt.  39.  Xanrh» 

f.  Stmmaria.  Lob.  1c  588.  Lappa  minor  f.  Xaiuhiuni  Dios^ 
coridis.  C.  II.  Pin.  198. 

Q 
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IV.  Luisachtige  figuur  hebben  ,  veelal  afkomfïig» 

Ar  >tEi  j^en  wj|  cjat  []eczeIve  het  Xanthium  van  Dios» 

Hoofd-    Co r  ï  DE-  ZOU  Zytl. 
stuk  Het  heeft  een  opftaande  Takkige  Steng,  van 

vu*™.  ong€vaar  een  EUe  hoogte,  met  ruige,  lang  ge- 

deelde,  fiaauw  driekwabbïge  Bladen,  die  rond- 

om ,  doch  oogelyk  ,  getand  zyn',  by  den  Stee! 
uitgerand.  In  de  Mikken  der  Bladen  komen 

weinige  Mannelyke  ,  doch  veele  Vrouwelyke 
Bloembondeltjcs  voor.  De  V rugten,  vangrootte 

als  een  Amandel  -Kern  ,  zyn  bedekt  met  Haa- 

kige  Doorntjes.  Het  bemint  vogtige  plaatfen 

en  een  vetten  Grond,  gemest  door  Drek  en  al- 

lerley  Vuiligheden  9  gelyk  de  Groote  Küsfen. 

Het  Xanthium,  by  DioscoaiDEs,  hadt 

zynen  naam  van  de  geele  Kleur ,  welke  door 
het  Aftrekzel  der  Vrugten  in  Water  aan  het 

Hoofdhaair  ,  en  aan  Wollen  Stoffen ,  gegeven 

werdt.  Ik 'vind  het  echter  onder  de  heden daag- 
fe  Verwkruiden,  in  Sweeden ,  niet  opgetekend. 

De  Bladen  zyn  bitter  en  famentrekkende,  en 

het  uïtgeperde  Sap  daar  van  wordt,  op  fommi- 

ge  plaatfen  ,  tegen  Kropgezwellen  ingegeven  ; 
waar  van  het  Strumaria  heet.  Anderen  pry- 
aen  den  Wortel  daar  tegen  aan.  Een  half  On- 
ce  van  het  Poeijer  det  Zaaden  heeft  iemand 
als  een  Geheim  tegen  de  Roos  gebruikt. 

M.         (2)  Klitjes  met  een  ongedoornde  Steng  enWïg* 

Oriënt'™  yormig  Eyronde  byna  driekwabbige  Bladen. oostin-  Geens» 
«Üichc. 

£1)  Xmibium  Cawle  inermi ,  Fol.  Cuneifotnü  •  Ovatis  fub* 
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^Geenszins  in  de  Levant  of  zogenaamde  Oos-  ̂ * 

terfche  1  anden  ,  maar  m  K-anada  en  Virginie  9  Ax]S* 
als  ook  op  Ceylon  en  elders  in  Gostmdie ,  valt  doo;FDa 

deeze  Focrt.  lilt  Zaad  van  China  s  in  't  jaar6TÜ** 
3761  om  vangen  ,  badt  men  ze  in  de  Upfalfche 
Tuin  geteeld ,  die  in  Plaat  gebragt  is  door  den 

jongen  He*r  Li  m»&ös-,  van  wien  opgemerkt 

wc  rdt ,  dat -dezelve  van  de  voorgaande  9  naar 
we"' e  zy  veel  gclykt,  verlchille  ;  door  de  Steng 
ïuuwerongevlakt,  de  Bladen  Wigvormig-Ey* 

K>nd  driekwa'bbig  ,  de  Bla'ifteelen  rauw  niet 
ïuig  te  hebber'  en  de  Vrugt  driemaal  zo  groot» 
Dit  zal  driemaal  in  laagte  betekenen ,  hoewel 
de  V rugten  van  het  Europifche  Xanthium  by 
eere  Olyf  of  Kornoelje  vergeleken  worden» 
Op  zyne  Plaat  zyn  dezehen  vyf  Kwartier  Duims 
lang  9  in  myn  japar.lche  Tak  maar  een  half 

Duim  .,  g-elyk  die  van  het  Europifche  ie  myn 
Exemplaar  voorkomen  ,  en  alzo  dezelven  geen 
Icromme  punten  hebben ,  ̂ rceijende  by  gedeel- 

de Trosjes ,  ieder  met  een  of  meer  Mannelyke 
BJoeïïihpofdjes  ,  zonder  Blikjes,  zo  denk  ik  dat 
dezelve  tot  het  g^meene  Xanthium  behooren 

aal,  't  welk  Kaempfür  ,  onder  den  naam 
vanSoom,  als  in  Japan  groei  jende ,  voor  fielt. De 

frilobls.  Tïnn.  Btc.  3$.  T.  17.  3fanth.  elatiES  majus  Ame» 

licanum  &c.  MoR'S.  Hifi.  UI.  p.  604,  S.  is.  T.  2.  f.  2. 
Xaiuli.  roajus  Canadenfe.  ü/erm.  Lugdb,  63 $•  BüKM.  FU 
htd.  19S. 

Q  * 

II.  Deel.  XI.  Stok. 
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IV.         De  Oostindifche   heeft  de  Steng    anderhalf 

^*xm   ̂ oet  R00S»  -vaD  dikte  a*s  een  Pennefchaft ,  rond 
Hoofd*   en  ruuw  :  de  Bladen  byna  als  de  voorgaande* 

sxug.      mair  de  Mannetjes  bloemen,  in  Bolletjes  ver- 

vyfman- gaarc|  9  korrn  n  aan  't  opperfte  van  de  Steng  voor  i 
de  Vrouwr-lyk-e  drie  by  elkander  in  de  Oxelen, 
en  de  Vrugt  heef c  de  grootte  van  een  Amandel, 

zynde  rondom  be^et  met  haakige  paatjes. 

ui.  (3)  Kutjes  met  drievoudige  Doornen  en  drie- 

$S$Z  k»Mé  Bladen. Gedoom- 

de» By  Montpellier  iö  Languedok  komt  deeze 
overal  op  de  Akkers  en  aan  de  kanten  derLand- 

feheidingen  voor.    Zy  groeit  ook  aan  den  groo- 
ten  Weg,  tusfchen  Tarascon  en  St.  Remy  in 

Provence.      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 icgefneeden  heeft ,  van  boven  zwart  t  van 
onderen  wit  en  daar  tusfchen  praalt  met  lange 

Goudgeele  drievoudige  fcherpe  Doorens ,  wel- 
ke voor  Stoppeltjes  verftrekken  ,zoLiKNi:us 

Wil.     De  Vrugten  ,  die  kleiner  zyn  dan  in  de 

gewocne  Europifehe  en  ook  geele  Puntjes  heb- 

ben, 

(3)  Xanthium  Sp'nis  ternatJs ,  Fol.  triloüitis»  H.  Upu 
2*3.  ff.  Cltjf  «4J.  R.  Luidb.  55.  Xanth,  Spin.  Atriplicis 

folio.  MORiS  tiift.  UI.  p.  6o4.  S.  Ij.  T.  *.  f.  S-  Xanth. 

Luiïtanicum  Spinofum.  Pluk.  Alm,  20S.  T.  239.  f.  1.  Hbrm. 

Parad.  T.  p.  2*6.  MAGN.  Hert*  T»  208.  VOLCK,  A'*r,  T. 
p.  4<H« 
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beo ,  groeijen  tegenover  deeze  Doornen  *  een-     IV* 

zaam,  in  de  Oxels  der  Bladen.  AXXni,* 
^     ,c,     .,  Hoofd- Ambrosia.    Druitkriiid.  gTuK. 

Pekten* 
De  gemeene  Kelk  der  Mannelyke  Bloemen  èbk 

is  eenbladig,  zo  wel  als  de  Blommetjes,  daar 
in  vervat, die  driedeelig  en  Trechterachtig zyn: 

de  Vrouwelyken  hebben  eenen  eenbladigen  ge- 
heelen  Kelk,  die  aan  den  Buik  vyftandig  is , 

het  Vrugtbeginzei  uitmaakende,  dat  een  Noot- 
je wordt ,  met  een  enkele  Kern.  Het  bevat  de 

vier  volgende  Soorten. 

Ci)  Druifkruid  met  driekwabbige  Zaagt andige      ï. 
v  J  ü  6         6-  Amhrofta Bladen.  tnfiia. 

Driedeelig» 

Van  dit  Kruid  ,   in  Virginie  en  KanaJa  ra* 
tuurlyk  groeijende  en  hier  in  de  Tuinen  gemeen, 
is  eene  Verfcheicknheid ,  grooter  van  Gewas , 
welke  de  onderde   Bladen   vyfkwabbig  heeft. 
Voorts  komt  hetzelve ,   in  Geftalte  ,  meer  of 
min  met  de  volgende  overeen. 

Ci)  Druifkruid  met  dubbdd  Findeelige  Bladen     it. 
Elatiou 

&n  ©rooter. 

(i)  Ambrofia  Fol.  trilobis  Serratis  Syfï.  N*U  XIÏ.  Gen. 

1057.  Vee;.  Xtll.  p.  7'1»  Ambrofia  Fol.  Palmatis.  IL  Ciif. 

44?.  GRON.  V'xrg.  188,  H7-  R»  Lugdb.  86.  Ambrofia  Virg. 
maxima  ,  Platani  Or.  folio.  Moris.  Hift,  III.  p.  4.  S.  4% 

T.  1.  f.  4  £.  Ambrofia  Gigantea  ifiodora,  Fol,  asperis  tri- 

fidis.  Raj.   Hifl.  Suppl.  109. 
(i)   Amhrofta  Fol.   bipinnatifïdis  ,  Racemis  &c>   ft,  Ups. 

q  3  *«*• U,   DEIL.   XI.  STUK. 



S4&       E&nh-uiz-igB'  Kruiden* 

W*  $n   gepluimde  gladde   end  -  Trosfen   vm 

XXIIL  Bloemen* 

stuiu  *      Cs)  ̂ uïïkrm&metdiihbeidVindeelige  Bladen-.^ 
iït*  de  eerften  aan  de  Takjes  onverdeeld  effen* 

folia Byvoeto  Naar  het  gewoone  Druif  kruid  ,  dat  volgt,. 

g°  gelykeo  deeze  door  de  verdeeling  der  Bladen  £ 
maar  de  eer fle  vak  veel  hooger,  als  eens  Men-» 
fchen  hoogte  bereikende,  de  andere  heeft  een 

korte  Stesg  ,  met  Takken  van  vier  Voeten 

langte  ,  zig  boven  de  Trosfen  óer  Bloemen 

verheffende  ,  welke  in  de  tweede  Soort  aan  'e 
end  der  Takken  syn.  De  Bladen,  die  aan  den 

Voet  der  Takjes  groeijeo  ,  zyn  onverdeeld  % 

langwerpig,  effenrandig.  Deeze  beiden  groei- 
jen,  zo  wel  als  de  eerfle  Soort,  natuurlyk  in 
Noord  -  Amerika, 

iv.  (4)  Druif  kruid    met    veeldeelige  Bladen  ,  de 

seekinTs?  Aairen  eenzaam )  Haairig  x  en  byna  onge» 

Jïeeld. 

Op 

284»  Ambr.  Fol.  compofito-  multifidis  &c>  Gkon.  Pirg.  I8g. 
Ambioüa  Maritirna  &c.  HERM  Lu^dh,  3*-  Ambr.  virg,  ela- 
tïor  Se  viridior ,  Horrenis    f.cie    Mö^is    föV/    ui    p,  4. 

t  3;  Am^Tsfia  Fol.  bipinnatifidis  &c,  Am  r.  maxima  ino- 

dora  ,  Maimbii  Ag.  foliis  ,  -enmter  laciniat'S^  Virgin: ana. 
Pluk»  Alm   27.  T.  10..  f.  5 ,  maia. 

(4)  AiahrofiA  Fol.  multifidis  ,  Spicis  fo'itariis  ,  NoCis  a 

fu^fe  fiUhjs.  Gou«N  ̂ c»i/>  *8<J  Am'».  Fol  ma,!t»ndis  tri- 
partiris.  H  CUf,  443.  R-  Lug&K  8j  Ambrona  maritirna. 
C.  B  Pin.  i*8.  Ambrofia,  Dop.  Pempt.  35.  Arabs.  fativa 

Uomntis.  Les,  ie.  7öd. 



Op  Zandige  plaatfen  aan  de   Zeekust  van     IV. 

Italië  en  in  de  Levant  komt  hier  en  daar  dit  Kruid  &^j* 
voor  ,  dat  men  Ambrojia  in  't  Grieks  noemt ,  Hoofu- 
welke  naam  dcor  fommigen  ook  aan  het  Pj.stuk. 

ment  of  Droivenkruid ,  't  welk  tot  het  Geflagt^/w<Wv 
van  Ganzevoet  behoort,  gegeven  wordt  (*). 
In  beiden,  naamelyk,  groijen  de  Bloemhoofd- 
jes  Trosachtig  aan  de  enden  der  Takken.  Dit 

Kruid  3  dat  wegens  den  aangenaamen  Reuk  ge- 
noemd 5lou  zyn  5  groeit  Heelrerig,  tot  weinig 

hoogte,  met  een  witachtig  Loof.    Het  is  niet» 
temin  een  Jaarlyks  Zaaygewas  5  gelyk  de  an- 

deren*   Onder  de  Bloemhoofdjes  zitten  kleine 
föekelige  Zaadhuisjes ,  met  een  zwart  Zaad. 

Parthenium.     Maagdebloem. 

Hier  groei  jen  de  Mannelyke  Blommet  jes  , 
die  eenbladig  zyn ,  ook  by  elkander  in  een  ge- 
meene  vyfbladige  Kelk  ,  welke  aan  den  rand 
vyf  Vrouwelyke  Straalblommetjes  bevat,  die 
leder  in  een  Bondeltje  tusfeheo  twee  Manne- 

lyken  geplaatst  zyn  (f).  De  Bloemen  gelyken, 

in  't  uiterlyk  aanzien  ,  veel  naar  die  der  Ptar- 
mica.  Het  Geflagt  bevat  de  twee  volgende  Soor- 
ten. 

o) 
(*)  Chtnopediam  Eotrys»  Zie  het  II.  D,  VIL  STUK.  dee- 

Eer  Nat.  Hij}.  bUdz*  777. 

('t)  In  de  uitvoerige  befchryving  der  Kenmerken  van  dit 

Geflapt  ,  wordt  in  't  geheel  niet  van  M&w.el)k? %  maar  al* 
leen  van  Twajlagiige  Blommetjes  gefptoken. 

Q  4 II.  Deel.  XI.  Stuk. 



$43       JSenhu-izige  Kruiden; 

IV*         Qi)  Maagdebloem  met  famengefleld veeldu* 

AvvBtti  "  li&  Bladen. 

ll^r        Dk  Westindifch  Kruid,  naar  Alst,  Kamille 
L       of  Maartcl  geïykende  heeft  V  aula  NT,otn 

.  £*£&'  dat  het  Zaad  als  in   een  gevleugeld  Kasje  met 
fewborus, een  Spleet  vervat  is,  den  naam  van  Hyjlerc* 

Iigleldee"  fhorus-  gegeven  f*)  Het  komt  in  de  Openbaare Tuinen  voor,  en  heeft  de  Steng,  geftreept,  dp 
onderde  Slippen  der  Bladen  kleiner,  de  boven- 
ften  Lancetvormig  ingefneeden,  gefpitst.  De 
hoogte  is,  volgens  Sherard,  twee  Voeten 
of  meer» 

il  (2)  Maagde  bloem    met    Eyronde  gekartelde 

,W«-  Bladen. 
Geheel- 

wfcg*  Virginie  levert  deeze  Soort  uit,  welke  onder 
den  Daam  van  Ptarmica  met  Aïants  •  Bladen  is 
voorgefteld  geween.  De  geleerde  Dille- 

Hips  gaf  'er  de  Afbeelding  van  ,  uit  den  El- 
thamfen  Tuin  ,  alwaar  het  Gewas ,   git  Zaad 

ge- 

(1)  Parthenjum.  Fol.  compoHro- rrmldfidis*  Sy/f.  Nat.XU. 

Gen.  1058.  Veg.  X1H.  p  71V  //.  Cliff.  44.*.  R  Lu%db.  8<j. 

Parrbeniaftanti  A^er.  Ambroha;  folio.  NiSs  Mem.  de  171 1, 

p.  <M3.  T.  13.  f.  z.    Hytterophorus»  Vaill»   Mem.  de  1710» 

p.  4H-  T.  9.  f.    4,   8»    34,    35  ,  42. 

(*)  *t  Is  zekeriyk  zeer.  oneigen  ea  ver  eezogt. 

(a)  P-artkenium  Fol.  Ovatis  crer.atts.  li  C/f^.442.  GRON. 
]F;Vg.  147,  Fartbeniaftrmn  Helenii  folio.  Dtll  £//£.  30a. 

T.  at  5.  f.  292.  Ptarmica  Virginiana  &c,  Ti.uk,  Alm,  30S. 

?.  S3>  f.  *  &  axs>.  f.  1. 



geteeld  zynde ,  gegroeid  en  gebloeid  hadt.  Het     IV; 

hadt  tot  twee  Ellen  en  meer  hoogte,  en  was  in  ̂ iit" 
alle  opzigten  veel  grooter  dan  het  voorgaande 3  aooFD- 
zo  dat  men  -er  de  Bloem-  en  Vrugtmaakende lTU^* 

deelen  veel  beter  in  onderzoeken  kon.    „  Op  ,  ?*****- 1        *  aria» 

5,  de  toppen  der  ruigachtige  Stengen  komen 
„  f  zegt  hy)  de  Bloemen  Tuilswyze  voort,  met 

„  Hoofdjes  van  boven  Sneeuwwit  ,  als  in  't 
„  Gnapha?ium5  van  onderen  groenachtig,  in  't 
„  eerst  Pluizig  ,  vervolgens  zig  uitbreidende 

3i  met  kleine  Blommetjes  en  zwartachtige  Knop- 
n  jes.  Deeze  Hoofdjes  zyn  op  de  volgende 
3,  manier  gevormd.  De  Kelk,  vooreerst,  is  en- 
3,  keld  9  uit  vyf  Blaadjes  beltaande  ,  dïgt  tegen 

,,  't  Hoofdje  aangedrukt.  De  Bloeroöo  zyn 
famengei^eld  uit  Blommetjes  en  half- Blom- 

metjes ;  de  eerilen  flegts  Mannclyk  en  Meel- 
draagende ,  zonder  eenig  Zaad ;  de  anderep 

„  Vrouwe'yk  of  vrugtbaar,  doch  niet  meer  ia 

5,  getal  ,  dan  'er  gtraalblomjmeijes  zyn ;  vyf, 
„  naamelyk  of  forntyds  zes.  Voorts  is  dit  by- 
„  zonder;  dat  ieder  Vrouwelyk  Blommet  je  als 
3,  twee  ManneJyken  tot  Speelnoots  heeft,  die 

3,  'er  by liaan  a^n  de  binneDzyde  9  ieder  met 
3,  een  dun  Schubbetje,  boven  gekarteld  en  ruig, 
93  uit  de  zyden  van  \  Zaad  fpruitende  ,  be- 
M  fchut;  terwyl  het  Zaad,  aan  de  bukenzyde, 
,,  ook  een  Schubbetje  heeft ,  dat  deszelfs  rug 

L  bekleedt  ,  wit  en  gekarteld  ,  naar  de  Kelk- 
3,  blaadjes  gelykende.  Hier  van  komt  het, 

„  dat  het  Zaad  ,  't  welk  langwerpig  is  en  fa- 

Q  5  „  men- II.  Deel.  XI.  Stbx. 
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*$o        Eenhuizïgk  Kruiden. 

IV.     3,  famengedrukt ,  ryp  wordende  zwart,  overal 

XXUI*  "  bedek*  2y>  en  daar  vaD  heeft  Vaillant 
Bwfd-  3t  den  naam  Hyfierophorus  gefmeed  (*) ;  maar 
stuk*     5t  by  zou  zeer  wel  dien  van   Panheniajlrum  , 

^yf™*"' »  welken    Ntssole   'er  eerst  aan   g  ̂ even 
„  hadt  ,   fdewyl  het  Kruid   zo  zeer  naar  de 
„  Maarte!  ,    die    men    Partlnnium    geroemd 

^  vindt ,  gelykt)  ,  behouden   kunnen   hebb-n. 
5,  De  Blcmmetjes  op  de  Sch>f  komen  met  de 

5,  gezegde   Mannelyken  overeen  ,  en  hebben 

„  een  dergelyk  Schubbetje;  waar  uit  de  ruig- 
„  te  der   Hoofdjes   ontflaat  eer  zy   bloeijen. 
r)  Zyzyti  wit  en  in  vyf  Slipjes  verdeeld  s  waar 
s,  uit  eeo  gwart  Meelheursje  komt  $  de  half- 

3,  Blommetjes   ook   wit ,  h  1  en   aan  't  end 
,5  tweedeelig ,    hebben    een    gegaffeld  Styltje. 

„  Even  't  zelfde  heeft  in  de  voorgaande  Soort 
3,  plaats  3   maar  de  Oortjes  ,  die  aldaar  zyrj  3 
3,  uit  het  Zaad  zelf  voortkomende ,  ombreeken 

33  in  deeze"  (f)* 

Cu. 
(*)  Hoe  kon  LINN.SUS  d^n  daar  van  zeggen  QSemn  nu» 

dum}  het  Zaad  is  naakt  ? 

(f)  VAïllant,  waar  vsn  Dillenius  de  Afbeelding, 

om  zulks  te  bewyzen  ,  aanhaalt  ,  beweert  met  kragt,  dat 

die  Oortjes  niet  uit  het  Zaadhui?je  ,  't  welk  hy  Ovarium 
noemt,  voortkomen ,  en  berispt  Ni  ssoi  e,  die  zeker  Kuifje  , 

daar  uit  ontfiaande  ,  hadt  toegefchreeven  aan  het  Zaad  : 

merkende  op  ,  hoe  het  Z^ad  ,  met  dit  Ku<rje ,  zeer  naat 

een  brandend  Haft »  20  als  men  't  gewoonlyk  afbeeldt, 

gelyke* 



M     O     N     O     1     K     I     A.  S5£ 

C  h  i  b  a  d  i  u  m.    Stinkert.  TV.' 

Gelyk  de  voorigen  heeft  dit  Geflagt  een  ge-  XXIIL 

ïlraalde  Bloem,   met  een  gemeeoen  Kelk  die$T^[0" 
gefchubd  is  en  vyfdeelige  Schyfblommetjes  be-    penean. 
vat ,  welke    Mannelyk    zyn  of  liever  Twee  drsa* 
fligtig  (*)  ;  de  Straalblommetjes 3  drie  of  vier 
in  getal ,  Vrouwelyk  met  een  Styl  en  ,Vrugt« 

beginzel,  on  ̂ er  de  Bloem,  't  welk  een  fappige 
geoavelde  Prnimvrugt  wordt. 

De  ee<ig(fce  Soort  (i)9  welke  de  Heer  Dok*      i. 
tor  AtLAMANote  Suriname  is  voorgekomen  ,  «;„„-*sww. 
heeft  een  aanmerkelyken  Stank  ,   waar  van  nyfurmaam, 
ze  dtn  bynaam  gaf.    De  Bladen  zyn  gepaard, fe« 
gefteeld  ,   Eyrond  ,  gefpkst  f   (pits  gekarteld  , 
juuw:  de  Bh  e^fteelr jes  gepaard  ̂   de  genieene 
Kelk  ryp  wordende  Violet :  de  Bloem  wit:  de 
Vrugt  een  groene  Pruim  met  een  Lymerig  geel 
Sap, 

A  m  a  r  a  n  t  h  u  s.    Amarantb* 

De  Bloempjes  zyn  in  de  Planten  van  dit  Ge- 
flagt ,  allen  ,  drie*  of  vyfbladig ,  zonder  eenig 

Bloemblaadje.     De  Mannelyken  hebben  drie  of vyf 

(*)  Twee/lagtlg  mogen  deeze  Bbmmetjes  met  regc  ge- 
noemd worden,  dewyl  zy  ook  een  kien  Vmgrbegtnseltje 

en  Styl  he  ben  ;  \  welk  in  die  van  'c  voorgaande  Geilage 
geen  plaats  heeft. 

(i;  Clibadium,  Syft.  Nat.  Ve$,  XIII.  Gen.  ijap.  p.  715, 
Mant.  294.  Clibadium  fetidum.  Al^AM.  Ms, 

II.  DEEL.   XI,  STUK, 



25*         Eenhujzïge  Kruiden; 

IV.      vyf  Meeldraa'jes  ;  de  Vrouwelyken  drie  Sty- 

^yt  Ti*  *en   en  ̂e   ̂ ru§c  's  ecn  eenhokkig  omfneeden 
fiooFp#   Raadhuisje  ,  bevattende  ten  enkel  Zaadje. 
stuk.  De  Soorten,  daar  in  voorkomende,  wierge- 

pyfniM-  tai  meer  ̂ an  twintig  is,  zyn  naar  het  get.il  der 
Meeldraadjes  in  drie-  en  vyfaiannjgen  onder- 
fcheiden ,  als  volgt. 

A*    Driemannigen. 

i.  (i)  Amaranth   met  driemannige  Oxel-Krop* 

tt™7ibus  les  dw  tweedetlig  zyn;  Elsvormige  Blikjes 
witte.  en  Eyronde  uitgerande  Streepige  geftrekte 

Bladen. 

Aan  de  Zeekust,  by  Philadelphia ,  is  deeze 
waargenomen  ,  naar  welke  een  Kruid,  in  Tos* 
kanen  groei  jende,  gclykt.  Zy  heeft  de  Steng 
vierhoekig  ,  opgerekt ,  en  glad ,  zo  wel  a?s  de 
Bladen  ,  uit  wier  Oxclen  zeer  korte  Aartjes 
voortkomen ,  met  gedoomde  Blikjes. 

it.  (a)  Amaranth  met  driemannige  Oxel  ■  Krop- 

GGïi£ S  les  >  ̂e  ̂ a^en  Lancetvorrnig ,  uitgegutpt , 
ichtigc.  jiomp. 

(3) 

(l)  Amar&nthus  GlomeruÜs  triandris  Axilladbus  bipartitis 

&c.  Syft.  Nat.  XII.  Gen.  ioöo.  Ve%>  XU1,  p.  71a.  Blitum 
Maritimum  minus,  Cal.  aculeatis.  Till.  Pit.  a*. 

(1)  Am&raKthus  Glom.  triandr.  Axill.  &c.  Amaranthus 

Elor.  lateralibus  congeftis,  Fol.  Lanc,  ©bmfis.  Gron.  Virg. 

ir.  p.  148.  Amaranth,  Graecus  iylr.  anguftifolius.  Tourni. 

C*r.  17. 





Plaat   jlxxii. 
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M     O     »     O     I     K     'I     Ai  2$$ 

fÓ  Amaranth   met  driemannige   Oxel-Krèp*
    IW 

j-w  ,«fc  rondachtig  zyn  en  ongejieeld;  de  Bla-  4gggJ 
den  Lancetvormig  ge/pitst.  Hoof»» STUK, 

f 4)  Amaranth  «i«ï  driemannige    Oxel-Krop-      1IL 

ƒ«■  ,  die  rondachtig  zyn  en  de  Steng  om:£™™£\ vatten:  de  Bladen  Lancetvormig  Eyrond Unehiieusl yw         '  Brum* 

geklêltrd»  vlakkige. ÏV. 

Deeze  drie  zyn  allen  ,  gelyk  de  volgende,  Tricolor 

Jaarlykfe  Zaayplanten.  De  eerite  voert  
denby*^ ekeu" 

naam,  om  dat  Tournefort  dergclyke  in 

Griekenland  hadt  gevonden ;  hoewel  zy  eigent- 

lyk  io  Virginie  groeit.  De  twee  anderen ,  uic 

Oostindie  herkomltig  ,  behooren  tot  de  Bont* 

bladige  Amaranthen  ,  de  eene  inzonderheid  van 

de  andere  verfchillende  door  de  donkerheid 

der  Bladen,  die  van  boven  Koperkleurig,  van 

onderen  bruin  paarfch  zyn,  iomtyds  in  't  mid- 

den met  een  zwarte  Vlak  getekend,  de  boven» 

ftën  wederzyds  uit  den  geelen  paarfchachtig. 

De  Steng  is  hooger  en  kan  meer  tegen  de  Kou* 

de  dan  in  de  eigentlyke  Driekleurige  Ama- 

ranth, gemeenïyk  Tricolor  genaamd,  wier  Bla- den 

C3)  Amarmths  Glom*  trïandr.  Axiüar. 
 &c.  Amaranth. 

Fol.  variegato  C  1-  &*•  Colore  obfcurioie  f,  Ma
s.  TOURNF- 

lnfl.   2*6.   BOAM.   Fl.  ln<  p.   199* 

(4)  Amaranibui  Glom.  triandr.  Axillar.  &c,  GOUAN  Mo*sp. 

4s7#  Amaranth.  Capit  fubrot.  Axülaribus  &c»  H»  Clif,  444. 

Ups-  **6.  «.,  Lugdb*  419.  Amaranth.  Jolio  variegato  ,Foerni<» 

na.  tournf.  Infi'  23«.  Amaranth*  tricolor.  Lob.  Ie,  %$t% 

BURM.  *L  Ind>  p*  IS>*. 

|1,  D**"<»  XI.  STCK9 



$54        Ëewhüiziöe  Kruid  Kt?, 

IV.    den  zeer  fchoon  groen,  geel,  en  paarfchachtïg 

A£XIH*  rood>  gemengeld  voorkomen*  Men  heeftzeook 
Bojfifc'  die  tweekleurig  zyn  van  £lad3teweetenpa.rfch 
stuk,      en  groen ,  of  groen  en  geel.    De  Driekïeurigen 

Jfyfa*»';  Wnrden  Van  de  Duirfchers,  wegens  haare  fier- 
Jykheid ,  Duizend/c hooit  g<  heren  ,  en  in  Vlaan- 

deren of  Brabai  t  Pappegaaijenkruid ,  om  dat  de 
Bladen  ,   mee    deeze   hooge  Kleuren  ,  tevens 
Vleugel  ichtig  zyn.  De  Bloemen  ,ondertusfcheDf 
zeggen  in  deeze  niets  (*)♦ 

v.         Cs)  Amaramh  met  tweemannige  byna  geaairde^ 

t™rpt*r  Eyronde  Kropjes  >  tweeflagtige  en  Frouwe- 
%amui.  lyke  Bloemen;  de  Bladen  Lancetvormig. 

VIgvu         W)  Amaranth  met  driemannige,  senigermaatê 
GtngetL  geaairde  ,    Eyronde   Kropjes  ,  de   Bladen 
Bengaal-  Lancetvormig  Eyrond,  uitgerand* 

ttn 
1 

fche. 
(7)  Amaranth  mev  driemannige ,  eenigermaate 

jungofi*  geaairde  %  rondachtige  Kropjes  en  Ruit ach  - 
•«*•  ri  tige  Bladen. 
Japanfche*.  ° 

TL^il'    ̂ ieÈ  meer  dan  aD^erna^  Öf  twee  Voeten  hoog 

groei- 

en) Zie  Wëinm,  Kraidb.  PI.  N.  93 ,  94 ,  9$ ,  en  Lob&l 
bl.  305. 

(5)  Amar&nthus  Glom.  diandr   fubfpicatis  &c,  «rfw.  ̂ c*i. 
IV.  p„  194    Blitum  Indicnm  album.  RuMPH.  Amb.  V.  p.23*. 

2URM    F/    /«i.  p.   199. 

(6.    Jtrnar&nthus    Glom»    triandr.    fubfpicat.    ovatis   &c. 
Bürm.    F/  /ni.   p.   199* 

(7    Amaranibui  tiiom   triandr  fubipicaris  , rotunöatis ,  Fol. 

&h©mbeis.  Am»  »Acad,  IV.  p.  zjh»  Bürm.  F/.  /»<*.  p.  29»* 
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groQijen  deeze  drie,  mede Oostïndifche  Planten  IV.' 
gynde,  die  jaarlyks  vergaan*  De  eerde  is  by-  xxllL 

tonder.,  doordien  zy,  in  plaats  van  Mannely-  Hooed- 

ke,  tweed  igtige  Bloempjes  heeft  *  met  twee 8ïüK* 

Meeldraadjes.  Dit  zou  de  Witte  Maijer  zyn  dril™**** 
van  Romphios,  behoorende  tot  de  Krui- 

den, in  't  Maleitfch  Sajor  Bajang  genaamd, 
welke  de  geringde  en  gemeen 'ie  Moeskruiden 
zyn  in  Oosündie.  De  andere  ,  n aar  de  Gan- 
ges  gebynaamd,  heeft  een  rosfe  &ten%  en  groe- 

ne Bladen  ;  zo  dat  die  het  Roode  Maijsr  van 

dien  Autheur  ,  't  welk  geheel  Bloedkleurig  is* 
niet  kan  zyn»  De  laatfte,  ik  weet  niet  waarom 

naar  de  Mangojlan,  dat  een  Vrugtdraagend  Ge- 
boomte is  9  gekaamd,  verfchilt  door  de  figuur 

der  Bladen  :  wel  :e  Ruitachtig  ,  groen  en  aan 
den  voet  Wigvormig  zyn  ,  dikwils  korter  dan 
de  Bladfteelen  en  aan  de  tippen  fomtyds  een 
weinig  uitgeranü»  De  Bloemen  5  in  de  Oxe- 
len  tot  Bolletjes  gekropt ,  zyn  endelings  in  een 
famengeftelde  Aair  vergaard.  Het  Jjpanfche 
Kru^d ,  hier  nevens ,  in  Fig-  i  >  PU  LXXII  9 
afgebeeli  ,  hoewel  een  weinig  verfchillende , 

mnet  tot  deeze  Soort  behooren*  Ik  heb  'er 
een  Eaaddraagende  van,  waar  in  fommige  Bla. 
den  u'tgerand  ,  en  de  meeflen  korter  dan  de 
Steelen  zyn. 

(8;  Aaiaranth  met  driemannige  geronde 9  eeni-    Y™; 

ger-tbustriv.*^ 
Chinee* (8)  Amarantbus  Glom.  mandr.  rotundatis  fubüpicatis  &cjc^e* Ama: 
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IV.  germaate  geaairde  Kr  op j  es;  de  Bladen  Ey* 

AI°Ym  rond  1  lartvormig  ,  üügerand ,  korter  dan 
Roofd-  /te*  oteeit\e. 
«TUK. 

^y/««ö»-  In  China  groeit  deeze , volgens  LiNN.Eusi 

wige%  die  het  tweede  Oostindifche  Maijer  van  Rum- 
phius  fchynt  te  zyn,  dat  men  te  Batavia» 
zo  wel  als  het  Witte  Maijer ,  zo  eveD  gemeld  * 

Chineefche  Bajang  noemt ,  wordende  aldaar  door 
de  Chineezen  veel  gekookt  en  gegecen*  De 

Bladen  zyn ,  van  onderen ,  met  een  Loodkleuri» 
ge  Vlak  getekend* 

ix.         (9)  Amaranth  met  driemannige ,  eenigermaatë 
geaairde ,  geronde  Kropjt 
Eyronde  Jiompe  Bladen. 

j^tTüvi.  geaairde,  geronde  Kropjes,  en  rondachtig* 
Donkere 

In  Virginie  groeit  deeze,  die  een  hooge  Plant 
is  met  de  Stengen  en  Bladen  donker  rood-achtig* 
de  onderden  ftómp  ,  de  bovenften  fpits.  De 
Vrugcen  of  Zaadhuisjes  maaken  een  dikke  Aait 

uit, die  bloeijende  groen  is  van  Kleur.  Zy  komt 
de  volgende,  zegt  Linn^eus,  zeer  naby* 

(10) 

Aütaranthüs  iuerroïs  &c.  R.  Lugih.  419?  Blirum  Ind.  fe- 

Cundum.  RuMaa  Amb.  V,  p.  *Jw  T*  8i.  f.  z.  ilURM.  $$• 
Ind.  p    199. 

(9)  Amaranthtii  Glom.  triandr.  fubfpïcatis  rotunduis  &c. 

Amaranth,  maximus  ,  Paniculis  brevibus  gr?cüis""'ais  fur- 
ie£Hs  obfolece  rubris.  BOERH*  Lugdb.  <•  p-  97-  ölitum  puh 

chruru  ra8cum  magnum  Eubrutn,  J«  B.  /!&£•  'II«  p»  9*6  5 



M      O     N     "Ó     I     &     I      &9  2S? 

f  ïo)  Amaranth  met  'driemannige  en  vyfrnan*     tTï 

nige  Kropjes  ;  de  Bladen  Eyrond  s  zeer  ̂xxül** 
fiomp,  uitgerand  en  rimpelig.  Hoofd- stuk. 

Deeze ,  een  Oostiadifohe  Zaayplaüt  gelyk  da       Kr 

voorigen,  valt  ook  zeer  groot,  en  heeft  Bladen  ̂ «*rf*- 

als  van  witte  Beete;  aan  't  end  der  Stengen  eenr*c«s 
Aairachtig  BÏoemkropje ,  langer  dan  de  zydeling-  Qto0te* 
Fen ,  bleek  van  Kleur.    De  meefte  Bloemen  zyn 
met  drie,  weinigen  met  vyf  Meel  draadjes  voor- 

zien.   Zy  fchyot  het  Groote  Wïtre  Maijer  te 
zyn  van  Rumphiüs,  voorgemeld  ,  dat  twee 
en  drie  Voeten   hoog  wordï  5  als  ook  dat  vari 
C.  Bauh  inüs  ;  terwyl  de  voorgaande  naar: 
het  Groote  roode  Maijer  van  J.  BaühinüS 

gelyktè  Beiden  zyn  zy  van  de  verachtelykfté  en 
onfmaakelykifce  Moeskruiden* 

{11)  Amaranth  met  zydelingfe  Kropjes  1  de  *Tv 
Bloemen  driedeelig;  de  Bladen  Eyrond  ge-  Kieme* 
Jlompt  en  eene  verfpreide  Steng* 

i  (U) 

f  10)  Am&rahtbui  Glom.  triahdr.  perstandrlsque,  Fol,  Ova- 

ds  &c.    Blitum    album    majus.    C.    B.    Pin.    ng?  RuM&f*-' 
Jm'9*  V.  p.  23x-  T»  82*  f'    *•  Buhm»  f'7.  /«^.  p.  ̂ g. 

(IX j  Am*rantbus-.r*tmtL  latetalibus  Flor.  taifidis  &e. 
GORT.  Cf/g.  27:-  KHAM.  ̂ «^r.  274.  GouAw  Monsp.  487. 
Amar.  Fol.  ovatis  eraarginads.  FL  Suee,  779  9  865.  R. 

&*W£.  4ïo.  Amaï.  iylv.  &  vulgus.  TOUHN*.  /**r.  2.  p* 

248.  Blitum  album.  Cam.  E  pit*  *$6.  Pi.uk.  /*^r.  212* 
f.  2.  Blitum  rubrum  minus.  G.  E»  /Va»  lig.  Slis.  rubf& 

fupinum.  LOB.  /<?.  t$o, 

II.  DEEl.  Sb  STSS, 
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ÏV.  (12)  Amaranth  met  driemannige  Krvpjes;  is 

^XXIII*  Mannelyke  Bloemen  driedeelig;  de  Bladen 

Hoofd-"  Eyrond  uitgerand  en  eene  regtopjtaande stuk,  Steng. 
XII. 

ihTvwï-     t  *3 )   Amaranth  met   driemannige  Bloemen  s 
dis.  Beejtarige  knikkende  Vleezige  Aairen  en 

eene  verfprdde  Steng. 
Deflexus. 

Knikken-  Van  deeze  drie  is  de  eerfte  het  Gemeene 

Maijer ,  doorgaans  wit,  doch  ook  roodachtig, 

groei  jende  aaü  de  Wegen  en  in  de  Bouwlan- 
den, zo  hier,  in  ons  Nederland 9  als  door  ge- 

heel Europa.  Te  Lunden ,  in  Sweeden  ,  vindt 

men  't  op  de  Straaten*  Ook  groeit  het  dikwlls 
op-  Mest-  en  Vuiinishoopen.  De  Bladen  zyn 

fomtyds  in  'c  midden  wit  of  Zilverkleurig;  met 
of  zonder  een  bruine  Vlak,  Het  Groene  komt 

zo  wel  in  de  Indien  voor,  als  in  Europa.  Het 

fchynt  by  P  1  s'o,  onder  de  Planten  van  Bra- 
Hl  ,  wel  afgebeeld  te  zyn  met  den  naam  van 
Cararu.  Het  werdt  Bredos  by  de  Portugeezen 

genaamd,  st  welk  men  alJaar  kookte  als  Spina- 
gie ,  hebbende   dergelyken  lafFen  Smaak  ,  en 

wor- 
*  (12, )  Amarantbus  Giomer.  r»iandris  &c,  Eliturn  album  mi- 

nus. C.  B.  Pin,  \\%  J  B,  Hifi.  II  p.  967.  Blitam  minus 

alb.  polyfpermura  ,  Fol.  fubrotundo.  SloAN  Jam.  49  Hifi. 

I.  T»  52.  f.  1.  Blitum  iyiv.  fpieatum.  Tournf.  Par.  2.  p. 
2.73.  Caram»  PIS  Bras.  241.  T.  241.  Burm,  Fl.  Intt.  p.  i$9 

(13)  Amsranthus  Flor.  trhndris,  Spicis  Frutescentibus  nu^ 

samibus  Camoïis ,  Cauie  diiFufo.  Mant.  295, 
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Wordende  met  Limoenfap  *  even  als  die9  ge-      IV* 

geten.    Men  kon  het  ook  in  de  Geneeskunde»  ̂ Somt 

als  verzagtende  en  den  Afgang  bevorderende  3  ̂ oofd-* 
zegt  hy7  zo  wel  als  het  gemeene  Groote  Mai  stuk. 

jer  ,  gebruiken.     De  Stenget jes  zyn  rood  met  ?*»**** 
flreepen  ;  de  Bladen  aan  de  kaneen  roodachtig; 
de  Bloem  -  Aairen  groen  ,   waar  van  het   dea 
bynaara   heeft.     Het  Knikkende  voert  deezea 
tytel  >  om  dat  de  Aairen  *  die  Takkig  zyn  en  uit 
Kropjes  famengefteld  ,  als  het  Zaad  ryp  wordt 
zig  nederbuigen»     De  Bloenieu   zyn  groen  met 
geele  Meelknopjesi  de  Zaadjes  Eyrond,  langer 
dan  de  Kelk*  in  eigen  Hokjes  beflooten.    Het 
heeft  de   Bladen    gegolfd  9  geftreept  \  dikwils 
uitgerand    met    een    Borfteltje  5   en    Kruidige 
SreDgetjes  van  een  Voet  lang-,  die  op  den  Grond 
leggen.    Dus  gelykt  het  naar  het  Groene  zeer, 
&ynde  mooglyk  daar  uit  gefpiooten* 

(14)  Amaranth  met  driemannige  Oxel-Krop-     %iv. 

jes  5  Eyronde  uitgerande  Bladen  en  de  Vrou*  ̂ 7Sf* 
welyke  Bloemen  Trechtervormig  jlomp*        pn&fo* Kleinbla* 

Deeze  ,  op  Jamaika  en  op  Ceylon  gevon-  ise* 
den  j  gelykt  naar  het  gemeene  Wilde  Maijer  s 
maar  heeft  de  Bladen  kleiner  a  Eyroud,  glad, den 

(14)  Amar&rabus  Glaraer.  triandris  AxiÜaribus  &e.  Am* 

Ac  ai.  IV.  p.  409.  Blitum  Polygonoides  viriele  pslyanthos» 

SLOAN.  Jam,  49.  Ui/i*  I.  p.  144.  T.  32.  f.  24  Cheaopodius» 
hunüle  multifibium.  Baovvw.  Jam*  IS+» 

Ra 
II,  Deel,  XI.  Stok, 
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IV*     uitgerand  met  een  zeer  klein  Borfteltje,  aan  ctad 

a3vEmj   ̂ oet  Wigvormig  ,  van  boven  met  een  witte 
Hoofd- 
stuk, 

Vlak ;  de    Bladlteelen  gerand  van  langte  als  de 

Bladen  ;  de  Bloemen  groenachtig  ,  de  Manne* 

vtfman-  jy^  fpjtfer^  ̂ e  Vrouwelyken  Trechterachtig, 
vyfb'adig  ,  met  een  Vliezigen  ,  uitgebreiden  , 
witachtigen  Zoom. 

B.    Vyfmannigen. 

(15)  Amaranth  met  vyfmannige  meer  famenge • 
JielUs  ,  vergaarde  ,  naakte  Tros/en  en  ge- 

paarde Aairtjes. 

(i<5)  Amaranth  met  vyfmannige  meervoudig 

famengeflelde  Tros/en;  de  zy  deling  f  en  uit- 

gebreid* 

(17)  Amaranth  met  vyfmannige,  famenge- 
flelde  y  opgeregte  Tros/en;  de  zy  delingsen 
zeer  uitgebreid;  de  Bladen  langwerpig  Ey* 
rond. 

(i2J  Amaranth  met  vyfmannige  zy deling fe  en 

en- 

(n)  Amaranthut  Rac.  pentandr.  decompofitis  &c,  Aroa» 

janthus  fyivé  maximus  Neme  Angliae.  Raj.  Hift%  201,  Ama~ 
ranthus  major  &c    B&rr.  7c«  648. 

(l6j  Amaranthus  Rac.  pentandr.  fuprodecompofitis  &c. 

(17)  Amarcntkus  Rac,  pentandr.  compolitis  ere&is  &c. 

Amar.  Racemis  Cylindncis  &c,  Mill.  Dift.  T.  *2, 

(18  Amaranthus  Rac.  pentandr.  lateralibus  térrjiinalibus» 

311e ,  Caule  flexuofo  Viüofo  Rarais  retiocmvatis,  Syft.  Natt 
XII,  XIII. 

XV. 
Amarattm 

thus  Hy 
bndus» 
Bafterde. 

xvr. 
Panioula* 

tui. 

Gepluim- de. 

XVIÏ. 

Sattgui" mus. 
Eloed- 

kleurige. 

XVIII. 

Retro* 

flexus* 
Omge- 

boogene. 
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mdelingfe  Tros/en;  een  houtige  ruige  Steng      IV; 
en  agterwaards  omgekromde  Takken.  XXllh 

In  verfcheide  deelen    van    Amerika    komen  «TÜKb 
( deeze    voor.     De    Bafterde   groeit    in    Virgi-     £mm* 

nie,  Nieuw   Eogeland  en  elders:    da   Bloed- dna* 
kleurige  op  de  Bahama  -  Eilanden ;  de  Omge- 
boogcne  in  Peüfylvanie,     Deeze  laatfëe  is  zeer 
by zonder ,  doordien  de  onderde  Takken ,  eerst 

agterwaards  omgekromd,  zig  vervolgens  opreg- 

ten ,  tot  twee  Voeten  hoogte.    Voor  't  overige 
gelyken  deeze  Soorten  veel  naar  malkander. 

(lp)  Amaranth  met  vyfmannige  famengefielde     xix. 

Tros/en ;  de  hovenfte  en  onder  (Ie  knikken-  thJfi™* 
de :  de  Bladen  Jiomp  Eyrond  ge/pitst.         vus;  , 

Deeze  Oostindifche  verfchilt  van  de  overige 
vyfmanrjigen  ̂   dat  de  Trosjes  geel  zyrT,  deStea» 
gen  rood  geftreept  ;  de  Bladen  van  onderen 

paarfch  genbd  ;  de  kleine  Bloemfleekjes  ruig» 
achtig  wit  5  waar  het  grootere ,  dat  bleekrood 
is ,  tusfchen  door  blinkt. 

(20)  Amaranth  met  vyfmannige  f amengejlelde ,  •  xx. 

digt  getropte  ,   opjiaande  frosfen  en  Ey^r]pJcJma 
ronde  gefpitjle  Bladen*  (21)  £aarfch§8 

Ci  9)  lAmar&nihus  Racem.  pentandr.  compofitis  9  furamó 
infimisqae  nutantibus*  &c.  BüR.vr.  Fl.  Ind  p,  zco. 

foo)  Ama*antbus  Racem.  pentaadr.  comp.  confertis  eie&ïs 
&c.  H.  Cii ff.  444  H.  Ups.  as 6,  R.  Lugib.  419,  N,  3,  GaoN. 

Virg.  148  Amaranth.  m?ximus  fy'y»  Nova:  Angliae ,  lpicis 
purp.  Tournf.  fr.Ji.zz'.  Amarwithus  purpura»,  D 00. Pempt* 
isj.  Lob.  Jc.  250.  / R  % 

IL  DEEL.  2IV  Stuk.  ° 
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ïV.        (ai)  Amaranth  met  vyfmannige  nièer  famen* 

XXni  *  gefielde  ,  affiandige ,  uitgebreid  knikkende 
Hoofd-  Tros/en  en  Eyrond  Lancetvormige  Bladen, 
STUK 

xxT.        (2ü)  Amaranth  met  vyfmannige,  meer  /amen* , 

tfu77rZT  gefielde  ,    Cylindrifche  Tros/en  ,  die  neer- 
entus.  hangen  en  uitermaate  lans:  zyn» 
Bloedige.  ö     J 

xxn.       Deeze  ,  inzonderheid  de  laatfte,  maaken  ia <LeadatuSt. 

G€(Uane»  de  Herfst  het  lieraad  en  de  aartigheid  der  Bloem- 

tuinen  uit.  Men  noemtze,  in  't  Franfch,  Pasfe 
velours  en  in  't  Neerdultfch  Fluweelbloem9  we- 

gens de  Donsachrig  gepluisde  Bloem  -  Aairen, 
Deeze  benaamïngen  ,  echter ,  zyn  te  algemeen 

en  op  meer  Planten  toepasfelyk :  des  men  ook 
veelal  den  naam  van  Amaranth  gebruikt  in  alles 

Europifche  Taaien  ,  overeenkomüig  met  den 
Griekfchen  Amaranthos ,  die  een  onverwelke- 

lyke  Bloem  betekent,  't  is  zeker,  dat  zy  on- 
gemeen lang  van  duur  zyn  en  derhalve  ook  veel 

in  de  Kroon  en  en  Bloemkranfen  der  Ouden  ge* 

bruikt  werden  a  20  men  wil  (*)., 
De 

(zï^  Amatanihut  Racem.  pentandf.  decompofitïs  remotis 
Sec.  Amarsmhus  Sïnenfis  Folio  vario.  Mart.  Cent.  6.  T.  6. 

C^2)  Amaranthus  Racerai.  pentandr.  decompofitis  Cylindr* 
Sec.  H.  Cliff.  443.  H.  Ups.  287*  R*  Lugdh.  41^  N»  1. 

Gouan  Mensp.  487*  Fl.  ZtyL  56*.  Amaranthu»  maximus. 
C,  B  Tin*  J20  Blituin  majiis  Pemvianurri  Clus.  Hifi.  II* 

|>.  81.  Amtranthus  major-  Dod.  Pempt.  I85«  Lob»  Ie.  25r. 
V/£INM.  Kruidb,   Fl.  N    89    BURM.  FL  Ind-  p.   200. 

(*)  I^ier  op  zinfpeelt  de  Apoftel  Petrus  ,  wanneer  hy  de 

ceu- 
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De  hoogte  van  deeze  drie  is  byna  eveneens.     IV. 

In  voordeelige  Gronden  en  Klimaaten  fchieten  ̂ xnï* 

zy  tot  vyf  en  zes  Voeten  op.     De  eerfte,  wel-  Hoofd-* 
ke  L  1  NNiEus  een  zonderlingen  bynaam geeft s  stuk. 

gelykt,  volgens  hem,  veel  naar  de  laatfle.    Zy  dr?6ntan* 
heeft  een  groene   Steng,  de  Bladen  zyn,  in  *t 
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  heeft  en  de  Steng  geheel  Bloedkleu- 
rig ,  zo  wel  als  de  Bloemen ,  heeft  de  Aairen 

uitgebreid  en  een  weinig  orngekromd ,  metgee- 
Ie  Meelknopjes.     De  laatfle  wordt  gemeenlyk 
Amaranthus.  Kattenjlaart  geheten  ,  wegens  de 
verwonderlyke    neerhangende    Bloemilaarten  9 
die  zy  maakt  9  welke  ik  hier  in  de  Hoven  gezien 
heb  ,  meer  dan  een   Duim   dik  en    wel  drie 

Voeten  lang.     In  't  Hoogduitfch  noemenze  de 
Plant ,  deswegen ,  Fuchszwants ,  dat  is ,  Vosfe» 

üaart  (*).     De  Kleur  is  roodachtig  paarfch  , 

don- eeuwige  Zaligheid  een  onverwelkelyfe  Kcxmeder  Heerlykheid 

(A'pzgeitStW  r«V    J«{«*  £7*<pa«o/)  noemt. 
(*;.  Gouan  zegt  ,  dat  men  deeze ,  in  de  Landtaal  van 

Languedok  ,  Crifta  de  Gal  ,  dit  is  Haanekara  noemt,  Oc 

Haatukam  -  Amaranthen  komen  in  een  geheel  andere  Klasfe 
en  in  een  byzonder  Geflagt  ,  onder  den  naam  van  Celojia 

(zie  ons  vu.  Stuk  ,  biadz.  701:)  waar  toe  die  by  Wein» 

mann,  op  PI.  84,  85  enz,  bebooren.  Deeze  worden  in  't 

Franfch  ook  wel  Fleur  d'Amour ,  en  dienvolgens  in  *t  Hoog- 

R  4  cJmtfcfo 
IT.  Deel»  XU  Stuk* 
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ïV,     donkerer  of  bleeker.  Deeze  Staarten ,  boven  uit* 

XXnïi  groe^enc^e5  beflaan  uit  Mannefyke  en  Vrouwe» 
Hoofd-  lyke  Bloempjes ,  waar  van  de  laatften ,  in  een 
s.tuk*      roodachtig  Doosje  ,  *t  welk  overdwars  ,  gelyk 

Jgtf"**'  een  Savonetdoos,  open  gaat, een  wit  Zaad,  das fomtyds  ook  wat  roodachtig  is,  en  zeer  klein % 
uitleveren. 
De  afkomsc  van  deeze  Ratteftaart-  Amaran- 

then, die  federt  eenige  Jaaren  door  kweekiDg 
zeer  verfraaid  zyn  ,  wordt  uit  Peru ,  Perfïe  en 

Ceylon  ,  gerekend.  Meer  dan  twee  Eeuwen 
zvd  dezelven  reeds  in  Europa  bekend  geweest 9 
als  blykt  uit  Clusius,  die  haar  oDder  den 

naam  van  Quinua ,  of  zeer  grooc  Peruviaanfch 
Mayer,voor(telt,  waar  van  het  Zaad  tot  Spyze 
en  de  Bladen  tot  Moes  konden  verftrekken. 

xxin.        /-2o)  Amaranth  met  vyfmannige  Cylindrifche 
tbui  fpino*  opjlaands  Tros/en  en  Deerntjes  in  de  O 

'öedoom.  xslm< de. 

Dee« 
duitfeh  Ffor&rmr ,  in  't  Engelfch  Fhwer  gentil ,  wegens  de 
bevalligheid  der  Bloeiren,  en,  ora  dat  zy  verfcheide  Jaaren 
duuren  ,  Immerteiles  of  OnvergangJyke  ,  geheten.  Zie  ook 

HUMPH    Amb.  V.  p.  *36,  T«  84. 

(2j;  Amaranthuf  Racernis  pentandris  Cyl'ndricis  eie&is  % 
Axillis  fpinofis  H>  Ciiff.  444,  R.  Lugdb.  419.  GOUAH 

Monsp.  4884  Fl  Zeyl,  338  GBQN  Pïrg.  14?,  Amarsnth» 

Ind  Spin  Spica  Heibacea.  Herm.  Lugdb.  51.  T.  33.  Bli- 
tum  Sp.nfefum.  B.UMPH.  Amh  V.  p,  134*  T*S3.  f.i.BuaMo 

Fl.  Ind.  p.  aoo. 
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Deeze  onderfchexdt  zig  van  alle  de  andere    ̂  
Soorten  ,  door  haare  Doorntjes  ,  welke  ,   aan  Afdeel; 
den  voet  der  Bladen ,  gepaard  voorkomen.  Men  XXII|, 

heeft  dezelve,  uit  Ooscindifch  Zaad,  üi  deEq  ̂ vkT * 
ropifche  Tuinen  geteeld  en  voortgekweekt.  't    Pmm» 
Gewas  wordt  twee  of  drie  Voeten  hoog  en  heefttó- 

Sappige  Stengen,  met  Bladen  als  die  van  't  ge- 
meene  Maijer  ,  maar  fmaller  3  welken  trien  in 
Indie ,  even  als  de  anderen  ,  toe  Moes  gebruikt» 
De  Bloemen  komen  Aairswyze  aan  den  top  de^ 
Stenqen  en  langs  dezelven  Kropswyze  voorts 

^ynde  groenachrig  van  Kleur.  Het  Kruid  wordt 

op  Java  ,  in  't  Malei tfch  ,   Bajang  Baduri  of 
Voufi,  dat  is  Gedoomd  Maijer  $  geheten;  on* 
der  welken  naam  ik  niet  alleen  hetzelve  fterk 

gedoomd  ,  maar  ook  veel  kleinder ,  en  mis- 
fchien  jonger  ,  bekomen  heb  ,  zonder  Doorn- 

tjes*   Het  valt  ook  in  Westiudie  (*)9 

L  E  Ë  A« 

De  Kelk  is  ,  in  dit  Geflagt,  vyfdeelig,  zo 
wel  als  de  Bloem,  die  een  Cylindrifch  Pypach- 
tig  Honigbakje  heeft,  in  de  Mannelyken ,  ter^ 
wyl  de  Vrouwelyken  een  Vrugt  uitleveren  ,  die 
in  zes  Hokjes  zes  enkelde  Zaaden  bevat.  Daar 
komen  in  voor,  de  twee  volgende  Soorten, 

ro 

(*)  Vetfcheide  Soorten  van  Maijer  zyn  ,door  Foüskaoüil, 
in  Egypte  en  Aiabie  gevj^den. 

R  $ 

II,  Deel,  
XL  Stuk. 



jt6G        Eenhuizige  Kruid  ek; 

IV.         (i)  Leea  met  een  ronde  ruigachtige  Steng* 
Afdéel. 

XXIII.      Dit  Kr  nd,  in  Oostindie,  alwaar  het  groeit  * 

«rw^"   CaJoe  Toca  genaamd  ,  heeft  gevinde  Bladen  , 
!*      de  Vinnen  Lancetvormig  gefpitst  ,Zaagtandig, 

Leea      een  Span  lang  ,  twee   Duimen  breed  en  effen; 

*  £ffenè.    de  -  Bloemtuilen  in  drieën  gedeeld* 

ri  (a)  Leea  met  een  hoekige  Steng  9  die  franje 

Deeze  Kaapfe  heeft,  volgens  den  Hoogleer- 

aar D.  van  Royen,  een  knobbeb'gen  Wor- 
tel ;  een  Houtige  Steng  ,  van  drie  Voeten 

hoogte,  die  gewricht  is  en  hoekig,  met  Vliezi- 
ge krulletjes  :  de  Bladen  ook  gevind,  met  ge- 

fteelde  Blaadjes  ,  die  langwerpig  ovaal  zyn  , 
fpits  Zaagtandig  ,  glad  en  overdwars  geribd. 
Onder  de  Bladen  komen  halfmaanswyze  Stop- 
peltjes  voor.  De  Bloemfteel  is  getuild  met  klei- 

ne Sneeuwwitte  Bloempjes»  Beide  deeze  Soor- 
ten zyn  overblyvende. 

De  Zesmannigen  hier  op  volgende  a  zyn  twee 
Geflagten ,  die  tot  de  Grasplaoten  bchooren  , 
Zizania ,  naamelyk  en  Pharus  :  Guettarda  > 
tot  de  Zevenmannigen  behoorende ,  is  reeds 
befchreeven  :  onder  de  Veelmcmnigen  ,  fchoon 

meest  Boomen  zynde  '3   komen  ,  buiten  twee 

Wier- 
(i)  Leea  Cau'e  tereti   j&ubesrente.   Sy/l.    N*u  XII»  Gen* 

%zj6*  f  eg    X'  M    p.  7*4    Mant,   \r+ 

(z)  Leea  Caule  arcgu'ato  firabiiaio.  Mant.   124. 
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Wïerplanten  ,  nog  de  vier  volgende  Geflagten     IV. 

van  Kruiden  voor.  ^xxm*' 
HüOFD- 

Sagittaria,     Pylkruïd.  stuk. 

De  Kelk  is  driebladig,  zo  wel  als  de  Bloem  j**** 
h  dit  Geflagt,  welks    (Vlannelyke  Bloemen  by- 
na  vierentwintig  MeelJraadjes  hebben ,  de  Vrou- 
welyke  veel  Stampers  en  veel  e  Zaaden»    Het 
bevat  de  vier  Soorten ,  hier  volgende» 

(O  Pylkruid  met  fpitfe  Pylvormige  Bladen.        rT Sagittftitt 

Dit  Kruid  3  dat  9  door  de  Pylswy^e  figuur J*f '"** 
zyner  Bladen  ,  den  naam  aan  dit  Geilagt geeft  >d?PitlW** 
komt ,  met  zyne  Verfcheidenheden  ,  in  Sloo- 
ten ,  Graf  ten  ,  aan  de  kanten  van  Rivieren  en 
Wateren ,  door  geheel  Europa  voor.  Men 

noemt  het  ,  in  't  Franfch,  la  Flêche  d'Bau,  in 
't  Engelfch  Arrowhead  y  in  't  Hoogduitfch  Pfeil- 
krant ,  dat  is  Pylkruid.  Men  geeft  'er ,  in  't 
Franfch,  ook  den  naam  aan  van  Queue  d'Hiron- 
delle  3  of  Zwaluwitaart,  en  by  ons  noemt  men 

't  ge- 

(i)  Sagittdria  Fol.  Sagïttatïs  acutis.  Syfi.  Nat.  XII.  Gent 

3067.  Veg.  XIII.  p*  715*  Gout,  Belg  17%.  FU  Stuc  780  * 
859.  OF.D.  Da».  172.  ÖOUAN  Monspt  489.  KRAM.  Auflr. 

Z74*  HALL-  Helv.  $90.  R.  Lutdk.  491»  GSON.  Virg.  l\6. 

Sagirta  Aquaric*  major  &  minor,  lat? -er  anguftifoiia.  G.  E. 

Piu.  194.  Sag.  'Aq.  Foliis  variis.  Loes.  Prusf.  i*4.  T.  74» 
Sagittj  major   &  minor.  Dos.  Pemps.    588.  Sagittsxia.  X.03* 
■fr*    301   ,    ?02. 

XI.  Deel.  XI.  stuk. 



he$      Eénhüizige  Kruiden; 

ÏV»     't  gemeenlyk  Serpent? -Tongen,  wegens  de zon- 
XXnÏ!  derlinge  gedaante.     Het  valt  grooter  of  kleiner 
Hoofd    en  met  fm aller  of  breeder   Bladen  ;  komende 

sti'k.      foQt  kleine  meer  in  Holland ,  het  Groote  in  Gel- 

n£"lman*  derland  en  elders   voor.     In  Pruïsfcn  valt  het 
met  Bladen  ,  die  ten  deele  Grasachtig  ,  ten  deele 

Pylvormig  zyn  ,  volgens  LotbEL  ,  doch  de 
jongere  Bladen  van  dit  Kruid  zyn  gemeenlyk 
lang  en  fraai, zo  de  Heer  Hall  er  aanmerkt* 

Volwasfen  hebben  de  Bladilcelen ,  fomtyds,  wel 
drie  of  vier  Voeten  langte  en  daar  tusfchenkomc 
een  dikke  Steng  voort,  ia  de  Kleine  laager,  in 

.   de  Groote  hooger  dan  de  Bladen ,  welke  mee 
driebladige  witte  Bloemen  praalt.    Deeze  heb- 
ben  geele  Mee)  knopjes  en  daar  onder  groei  jen 
de  Vrugtbolletjes  ,   als   kleine    Karfêengetjes, 
ruuw  en  ruig,  wegens  de  Zaadhuisjes,  daar  zy 
uit  beftaan ,  die  één  gevleugeld  Zaad  bevatten. 

Io  de  Modderige  Grond  der  Wateren  komt 
dit  Kruid  met  veele  Vezelige  Wortels,  welke 
aan  een  Scheedigen  Stoei  hangen ,  voor;  doch 
die    het    dieper  hebbeo   nagegaan  ,  bevonden 
dikwils  een  Knobbel  -  Wortel  ,  daar  aan  ver- 

knogt ,  hoedanigen  in  Noord  -  Amerika  den  Wil- 
den lang  tot  Spyze  geftrekt  hebben ,  voor  dat 

dezelven,  meestendeels  ,  door  de  Zwynen  wa- 
ren uitgerood      De  Sweeden  ,  aldaar  woonen- 

de  ,  noemdenze  Kotnisf ,  dat  is   Slyknooten* 
Sommigen  willen,  dat  men  altoos  zulk  een  Bol 
pf  Knobbel,  die  by  w\len  een  Vuist  groot  is, 
onder  aan   deeze   Planten    vindt*     In    China 

groeit, 
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groeit f  volgens  den  Heer  O  s  b  e  c  k  ,  een  derge-     IV 

3yk  Pylkruid,  grooter  dan  het  Sweedfche ,  welk  A£^i$ 
dezelven,  zegt  hy ,  niet  veel  grooter  dan  Erw-  hoofd- 
ten  heeft.    Dit  verfchilt  wat  veel»    In  Noord- stuk. 

Amerika  bevondt  ze  de  Heer  Ka  lm  anderhalf,  Poiyan* 
Duim  lang  en  ruim  een  Duim  dik,  dat  is  als 

Hoender  -  Eijeren  van  grootte ,  of  als  genieene 
Aardappelen ,  naar  welken  zy  byzonder  fmaak- 
ten  ,  wanneer  menze  gebraden  au 

Naby  Canton  in  China  vondt  Osbegk  een 

geheel  Veld  beplant  met  zulke  Wortels,  by  de 
Chineezen  Succoji-fa  genaamd,  waarvan  het 
Kruid  de  Steng  en  Bladiteelen  zeshoekig  en  vry 
zwaar  hadt:  de  Bladen  met  elf  roode  Ribben, 
waar  van  de  middelden  wederzyds  Takkig,  De 
Bloemen  waren  Kranswyze  geplaatst  en  ge- 
woonlyk  drieendertig  in  getal.  Anders  geleek 

het  naar  'c  Europifche  ,  in  geftaïte,  zeer. 

f2)  Pylkruid  met  (lompe  Pylvormige  Bladen  en      u- 
Takkige  Stengen.  ofou/ifoUa. Stomp- 

Zeer  zonderling  zyn  de  Bladen  van  deeze  ,  blad's* 
doordien  het  voorde  gedeelte,  dat  in  ons  Pyl- 

kruid de  punt  maakt ,  hier  geheel  breed  is  en 
afgerond  :  des  de  Bladen  veel  naar  het  ronde 

Snymes  der  Schoenmaakeren  gelyken»  De  Vrugt 
heeft 

(z)  Sagittaria  FoU  Sagïtmis  obtufis ,  Caule  &aoiofo.  Sa- 
gittaiïae  foliis  planta  8cc.Pi.uk.  Mm,  126  T.  200.  f.  7.  Cu» 
litamara.  Hort*  Mat.  XL.  p.  93.  T.  45*  öurm.  Fl,  fad*  p„ 

I  lï.  D**u  XIt  Sm*? 



s£/o        EenHüizige  Kruide^ 

IV.     heefc  de  figuur  van  Koriander  -  Zaad  ,  met  em 
XXiiL  enkele  Kern  *  SelY^  bet  voorige.     De  Groeï- 
Hoon>  plaats  is  in  Oostindie. 
£TÜK« 

««         (3)  Pylkruïd   w^   Lancelvormïg  *  Eyrondë 
^ptifia  Bladen. 
f  Spiesbla- 
dig.  In  de  Westindiën  komt  deeze  Soort,  in  Poe- 

len of  (taande  Wateren  ,  voor;  Pldmjer 
betrektze  ,  eenltemmig  met  den  beroemden 
Toürnefort,  20  wel  als  het  gewoone  Pyl- 
kruid,  tot  het  Geflagt  der  RanonMen.  Het  is 
een  byfter  groote  Plant ,  de  Bloemftengen  een 
of  twee  Voeten  hooger  dan  de  Bladen  htbben* 
de,  die  als  het  Yzer  van  een  Spies  gefpitsc 
zyn,  zonder  eenige  hoeken.  De  Bloemen,  die 
Kranswyze  groeijen  ,  zyn  eens  zo  groot  als  in 
het  Ëuropifche,  doch  ook  wft  gebladerd,  mee 
geele  Meeïknopjes*  De  Wortel  is  zeer  grooc 
dik,  knobbelig  en  geringd» 

iv.         (O  Pylferuid  met  drievoudige  Bladen. 
Trifolia. 

Dnebla-    Van  dit  driebladig  Pylkruid,  dat  Pet  i  ver 
l£*         uit  China  hadt  bekomen ,  vind  ik  niets  aange- 

tekend ,  dan  dat  de  Bladen  uitermaate  lang  zyn* 

B  E- f  3)  Sagittaria  Fol.  Lanceolato-ovaris.  Am*  Acad.  V.  p. 
409,  Sagittaria  Foliis  raaximis  &e.  BROWN.  Jam.  52*.  Ra* 

aunc»  Aq.  Plantaginis  folio.  Plüm.  5/.  7.  Ie,  116.  f.  2. 
JAC<£  Amer   Hifi,  p.  a-j.8. 

(4)  Satitt«ria  Fol.  ternatis.  Sagittaria  ChinenCs  fol.  ter* 
nis  iongisfunis,  m*  Ga».  i9%  T,  i9.  f.  3.  jbwrm.  Fl.  lnlL 
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B   E  G  O  H  I   A»  IV. Afdeel, 

De   B?oem  is,  in  die  Geflagt,  vierbladig  »H^^* 

ronder  Kelk,  met  twee  tegenoverftaande  Blaad- STUK#D" 
jes  omgekeerd  Hartvormig  (*).      De   Ivianne-    foiym* 

lyken  hebben  veele  Meeldraadjes.   De  Vrouwe-^™1' 
lyke  Bloemen  drie   tweedeelige    Stylen.    Het 
Vrugtbeginzel ,  ooder  de    Bloem  ,   wordt  een 
driehoekig,  ongelyk  ,  driehokkig  Zaadhuisje, 
waar  in  veele  Zaaden  vervat  zyn. 
Dus  geeft  Linnjèüs  de  bepaalingen  op , 

van  een  Kaaps  Kruid  ontleend,  't  welk  zynEd. 
hier  t'huis  brengt  tot  het  Geflagt  van  Begonia, 
door  Plumier  ter  eere  van  den  Franfchen 

Heer  Begon  ontworpen  (i).  Die  Pater  vondt      *• . 
de  Bloemen,  gelyk  zydüor  Toürnefort«%^ 

in  Plaat  gebragt  zyn,  geheel  anders.  De  Man*bl^^f* nelyke  of  onvrugtbaare  hadden  vier  ongelyke , 

de  Vrouwelyke  ofvrugtbaare  vyfgelyke  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, 

glad« 

(*)  Duobus  oppofaïs  obcordatïs. 

(i)  Eegonia.  Syjt.  Nat,  Veg.  XIII*  Gen.  il$£.  p.  7ï$; 
Manu  205»  Sp.  Plant*  11.  p.  1497.  Begonia  nivea  maxima 

lol.  Aurito.  Plum.  Ic.  45.  f.  1.  Acerïs  Fiuftu  Herba  ano- 

mala,  Flor.  tetrapetalo  albo.  Sloan.  Jam.  83.  10.  1.  p, 
199  T.  i*7«  f-  1 9  *•  Begonia  purp.  maxima  Folio  Aimtö. 

Flum.  Sp»  20.  Empettutti  Aceiofum.  Rümph.  Atnb*  V.  p* 

fS7»T.  X69.  U  *.  Varietates.  Begonia  Rofeo  flore  &c.  ülüas» 
is.  45.  Jicq>  0*r.  n.  p,  xif 
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IV,      gladde  of  ruige  Bladen ;  de  Bloemen  wie ,  paarfcB 

^XXin"  of  Roozekleuriê*      Bovendien  verfoeiden  zy 
Hc,o*d»  aanmerkelyk  in  grootte,  dech  kwamen  overeen 
stuk,      jn  voortkruipende  Wortelen  te  hebben  ,  zeer 
Veeima».  VQj  ̂   gpruiten ;  des  het  een  fterk  voorttee- 

lend  Kruid  ware.  Sloané,  die  ze  overvloe- 

dig op  Jamaika  aantrof ,  noemt  het  een  onre- 

gelmaalige  Plant ,  met  de   Vrugten  van  Efch* 
doorn  en  een  vierbladige  witte  Bloem*  Zie  hier* 

wat  de  Heer  J;kc <£w  ï  N  daar  van  zegt. 
Bofch*        55  ̂an  een  Wilde  of  Bofch  •  Zuuring  ,  by  de 

^uuring,    ̂   Franfchen   Ozeille  des  boü  genaamd ,  zal  ik 
„  hier  nog  fpreekeo.    Het  is  een  zeer  fchoonë 

5,  Plant,  doorgaans  voorkomende  op  de  lommer- 
35  ryke  en  vogtige  Gebergten  van  Martenique* 
„  Ik  hebze  ook  op  natte  Steenen  en  Rotfen  , 
,j  aan  Beeken,  op  opene  plaarfen  gevonden.  Zy 
,9  valt  twee  Voeten  hoog,  fappig,  en  jaarlyks 
,,  misfehien  of  tweejaarig ,  uitgebreid ,  fraay  in 

5,  in  't  aanzien.  In  Geftalte  verandert  zyzecr» 
,j  zo  dat  de  verfcheide  Soorten  van  Plüm  ï  è& 
j,  misfehien  aan  eeö  meer  belemmerde  of  ope- 
3>  ne  Groeiplaats  toe  te  fchryven  zyn.     Dè 
M  Sappige  Bladen  ,  die   zy  heeft ,   zuur  van 
3,  Smaak  ,    worden  door  fommigen  gelyk  de 

„  Tuin-Zuuriog  in  Spyzen  gebruikt." 
Hier  toebehoort,  zekerlyk,  het  Daun  Jïfaih 

der  Javaanen  5  welk  RüMphics  Zuur  Em- 

petrum  noemt  9  zynde  een  Pjantje .  <^ai  over- 
vloedig op  de  Klippen  der  Molukkifche  Eilan- 

den groeic  en  aldaar  insgelyks  tot  Zuuring  ge* bruikt 
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feruikt  wordt.     De  figuur  der  Bladen,  welke     iy8 

fcheef  Hartvormig  zyn,  geeft  den  bynaam  aan  fgHJ* 
dit  Kruid.    De  Heer  Thünberg  heeft  het- h  >(<fd>; 
zelve  ook  in  Japan  gevonden  ,  van  waar  ik  .stuk. 

derhalve  ,   een   Exemplaartje  ,  daar  van,  heb  ,  f^m* 
bekomen,, 

T  H  E  L  !  G  O   K  ü  M*     Hondslcool. 

De  Kelk  is  tweedeeïig,  zonder  Bloemkrans, 

ia  dit  Geflagt  ,  welks  Mannelyke  Bloem  byna 

twaalf  Meeldraadjes  ,de  Vrouwelyke  één  Stam- 

per heeft  ,*  zynde  het  Zaadhuisje  Lederachtig, 
éénhokkig,  éénzaadig. 

De  eeni^ile  Soort  (i),  in  de  Zuidely'ke  dee-       f. 
•len  van  Europa  grceijende ,  is  ook  in  Gostindie  num  cpü* 

gemeen ,  zoLinnaüs  aantekent.  Sommigen *r^£c„ 
willen  ,  dat  het  de  Cynocrambe  of  Hóndstöol  bladig. 

van    Diosc-ORioEs   zou  zyn  ,   welke  F a- 
bius  Columna,  onder  den  naam  van  een 

nieuw  Plantje, naar  het  Muurgelykende,  voor- 
gemeld heeft.     Hy  hadt  hetzelve  van  het  Ei- 

land Capréa  ,  aan  de  Kust  van  Napels,  beko- 
men*  Het  groeit  overvloedig  in  Spieeten  van 

JRotfen  ,  aan  den  Zeekant  van  Languedok  en 

Provence    De  Bladen ,  gewreeven  zynde  ,  heb- 

ben  volmaakt  den  Reuk  ,  zegt  hy ,  van  Kom- 
kommers en  een  Waterigen  Smaak.    Anderen 

noemen  het  een  ftlnkend  Kruid,  Zie  hier  9  hoe 

Linn^eüs  hetzelve  befchryft. 

„  De  Stengen  rond ,  verfpreid,  bogtig,Sap« 
S  9>  pig*> 

II.  Deel.  xi.  stuk. 
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ÏV.     55  pis;.    De  Takken  gepaard,  wyd  gemikt,  mt 

^XXin   "  de  ®xe*s  ̂ er  gePaarc*e  Bladen.    De  Bladen 

Boofü«'  »  Eyrond  ,  ftompachtig  ,  effen,  geribd  3  eeni- 
stük.      99  nigermaace  geftreert,  Moeskrufdig,  aan  den 

vetiman-  ̂   rancj  ruuw  9  He  onderden  gepaard  ,  de  boven- 
%%  flen  overhoeks  ,  in  Steekjes  u^tloopende  zo 
„  lang  ah  de  B?aden,wcderzyds  famengehecht, 
$>  door  een  drietandig  ,  Vliezig  ,  kort ,  breed 
„  Stoppekje.     De  Mannetjes  Bloemen  twee  te- 

9,  gen  ?t  Blad  over,  op  zeer  korte  eigene  een- 
,,  bloemige  Steekjes;  met  den  Kelk  tweeklep- 
99  P]ë>  ftomp,  agterom  geboogen ;  van  dertien 
9y  tot   negentien    Liniaale   regte   Meelknopjes. 

99  De I^rouwelyke  Kelk 9  tweekleppig,  eenzaam 9 
„  ongeft-eld,  in  de  Oxelen,  met  éénen  Draad- 
,    achtigen  langen  Styl  en  een  enkelden  Stem- 
9,  pel;  w-ar  op  volgr  één  rond  Zaadje,  op  een 
9,  Vleez:gn  Stoel,  mtt  welken  het  afvalt ,  zk- 

9,  tende." De  Heer  Gouan  merkt  aan ,  dat  de  Blad» 
fteelen  aan  den  voet  verbreed  ,  met  Oortjes  , 
half  omvattende  zyn.  De  Stengetjes  neerleggen- 

de o^  hurkende  met  gezwollen  Knietjes ,  en  dat 
de  Mannelvke  Bloemen ,  waarfchynlyk  ,  niet 
de  tegenoverftaande  Vrouwelyken  ,  maar  die 
daar  onder  zyn  9  bevrugten. 

Poteriüm,    Pimpernel 

De  byzondere  Kenmerken  van  dit  Geflagt 
zyn  9  een  vierbladige  Kelk  en  vierdeelige  Bloem  9 

wier 
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wier  Mannelyken  vao  dertig  tot  veertig  Meel-     IV. 

draadjes  hebben  ;  de  Vrouwelyken  twee  Stylen  xx«^ 
en  de  Vrugt  beftaat  uit  twee  bekleede  Zaaden  ♦  Hoofd- 

die  vervat  zyü  in  de  verharde  Keik*  Hei  bevat *TÜS» 
de  drie  volgende  Soorten. 

(1)  Pimperrel  die  ongedoomd  is>  met  eeniger-       1, 
maate  hoekige  Stengen.  smul/o^ 

Op  ruuwe  Velden  en  woefle  plaatfen  komt  Gewoons 
Sn  de  Zuidelyke  deeïen  van  Europa  dat  Kruid 

voort,  't  welk  men  hier  in  de  Hoven  teelt  en 
nahoudt  onder  den  naam  van  Pimpernel ,  in  't 
Hoogduitfch  BieberneU  ,  Blutkraut  of  Megel- 

krant ,  in  't  Engelfch  Burnet  of  Stone  -  Parfley  , 
dat  is  Steen  -  Peterfelie.  Daar  zyn  echter  meer 
Kruiden ,  die  den  naam  van  Pimpinella  voeren  , 
fomtnigen  met  den  bynaam  van  Saxifraga  of 
Sceenbreekende  ,  by  ons  Beverrei ,  betrokken 

tot  het  Geflagt  van  deezen  naam  *.  Anderen  *  z\t 

hebben  van  ouds  den  bynaam  Sanguiforba  ̂ l*ftm 
wegens  de  Bloedftempende  kragt  ,  daar  aan 
toegefchreeven  en  hier  van  is  de  Groote ,  onder 
den  naam  van  Sorbenkruid ,  ook  reeds  voorge- 

fteld  f»    Die  beiden  komen  in  onze  Provintiè'n  f  Vn.  st» 

wildbu  33s* (l)  Poierium  inerme  ,  CaulibuS  fubangulofis»  Syfï.  Nat. 

XII.  Gen.  1069.  Veg  XIIÏ.  p.  71^  H.  Cliff.  44*.  K.  Lugdb. 

240.  N.  i,  GORT.  Belg*  273.  Pimpinella  Sanguifcrba  rainoc 

hiifuta»  G.  13.  Pin.  160.  fim  Ixvis  »  y9  inodora  Ibjd..  Piajpi- 

nella  Sanguiforba.  Cam»  Epit.  777.  £)OD«  Pempl.  !©ƒ.  Pim- 
pinella» lob.  1c,  718. S  2 

II.  D£FX.   XI*  STUK* 
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IV*  wild  voor  ,  en  misfchien  ook  deeze ,  als  w^lke 

fxxni  men  1n  hec  BeDtve^>  by  Haarlem»  aantreft  zo 

Hoofd-'  we*  ̂ h  'm  ̂e  Hoven. 
stuk.  Hoe  algemeen  bekend  ,  nu  ,  de  benaaming 

Veelman' Zy  9  ̂'lQ  men  jQ  't  Franfch  en  Neerdukfch  over- 
genomen  heeft  ;  derzeHer  cirfprong  is  en  blyft 
zeer  duider.  Hoe  zeer  deeze  kleine  en  aewoo- 
ne  Pimpernel  naarde  crooteof  het  Sorbenkruid, 
gelyke;  de  Vrugtmaaking  verfchilt  zeer.  De 
groote,  naamelyk  mettweeflagtige  Bloempjes, 
en  vier  Meeldraadjes ,  behoort  tot  de  Viermanni- 

ge  Kruiden,  daar  deeze  Kleine,  volgens  Hal- 
LER,  driedcrley;  Mannelyke  5  Vrouwelyke  en 
Tweeilagtige  Bloempjes  heefc  ,  loopende  het 

getal  der  Meeldraadjes  tot  vyftig;  en  tweeSty- 
len  ,  met  een  Pluimigen  Stempel.  De  Bloemp- 

jes zyn ,  zo  wel  in  de  Kleine  als  in  de  Groote 
Pimpernel,  tot  Eyronde  Hoofdjes  vergaard,  en 
Hall  er  heeftze  beiden  ,  in  navolging  van 

To  urnefort,  tot  één  Geflagt  betrok- 
ken (*> 

Deeze  ,  welke  zyn  Éd.  Polyftemon  ,  dat  is 
Veelmannig  ,  bynoemt ,  groeit  ter  hoogte  van 
een  half  of  geheele  Eile.  De  Bladen  zyn,  ge- 
lyk  in  het  Sorbenkruid  ,  van  agt  Vinnen  weder- 
zyds,  tsamelyk  diep  Tandswyze  gefchaard;  de 
jonge  Bloemen  groen  ,  de  ouden  paarfch.  In 
eene  zelfde  Aair  komen  Bloempjes  van  gezegde 
verfchillende  Sexen  voor.  Het  Loof  is  ruig  of 
glad ,  welriekende  of  geheel  Reukeloos.         Het 

(*)  Hslv,  inskoau  Tom.  I.  p.  SU. 
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Het  is  vancene  famentrekkende  hoedanigheid  f     IV. 

gèlyk  de  groote  Pimpernel  of  Sorbenkruid  ,  voor-  ̂ vin* 
gemeld.     In  de  Voorjaars  AftrekzeSs  met  Wyo  800*0*" 
is  het  een  voornaam  Ingrediënt,  dat  dezelvensTUK. 

een  aargenaamen  Smaak  geeft  (*)   Gemeenlyk^./^4*" 
wordt  het  als  een  Toekruid  over  de  SJaa  ge- 

bruikt ,  om  de  zelfde  reden.  Dat  het  inzonder- 
heid dient,  om  overvloed  van  Hooy  te  maa- 

ken  en  daar  toe  in  Engeland  zeer  menigvuldig 

gezaaid  worde  ('t)  *  is  my  wat  duider  aerwyl  de 
groote  Pimpernel  zelfs  het  Vee  niet  fmaaktd). 
De  Wortel  heeft  dergelyke  fcherpheid,  als  die 

van  't  Bertrarn  -  Kruid  ,  en  doet ,   gekaauwd 
zynde  ,  kvvylen  :  ja  maakt  ,  door   oplegging  y 

Blaaren  in.de  Huid(«+->    Men  vin  de  "er  fomtyds 
kleine  Korreltjes  aan ,  óie  naar  het  Poolfche  Grein 

gelyken,  geevende  een  roode  Kleur  (§). 

00  Pim- 
(*)  In  Vernis  Infufis  Vinofis  regnat ,  grato  fapore.  Hall. 

lhid, 

(f)  Princeps  ufus  eft  ad  Fceni  abundantiara  prxftandam , 
eo  enim  fine  in  Angiia  maxima  copia  feritur.  ld.  ex  Mus* 

Rust,  l  p  231.  P^ay  zegt,  dat  men  't  'er  op  Bergveldera 
en  in  Weiden  ,  inzonderheid  die  een  Krydgen  Grond  heb- 

ben ,  zeer  veel  vindt.  Hiji,  Plant,  I.  p.  401.  Het  geen 

van  zelf  groeit  ,  behoeft  men  niet  te  zaaijen.  Ook  is  't 
een  Kiuid,  dat  een  overblyveiHea  Wortel  heeft. 

(I)  Screbeb,  III.  Saml,  p.  74,  7s9  apud  H&UE* 

KJJM. 
(+-;  Ruttï  Maté  Mei,  p.  390. 

(§)  Ray  ,  utfapra.  Zie  rayn  I.  D.  X*  STUK  »  biadz.  45*4 
enz. 
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IV,  (»)  Pimpernel  die  ongedoornd  is  >  met  roncfa 

ASlll*  geftrekte  Stengen. 
Hoofd» 
itük.  Deeze,  naar  de  Agrimonie  gelykende,  heeft 

n.  haare  Groeiplaats  te  Montpellier ,  zege  L  I  n* 

kyMkS  njeus;  dat  zonderling  is,  terwyl  GouANze 
Bakerde,  ̂ aar  uitheemfch  aanmerkt.  Deez'  geeft  'er, 

in  't  Franfch  ,  den  naam  aan  van  Welriekende 
of  Muskus  -  Fimpemel  ,  als  in  aangenaamheid 
van  Reuk  de  gewoone  overtreffende.  Lin- 
njeus  denkt  ,  of  zv  ook  uit  dezelve  en  de 

Agrimonie  mogt  voortgeteeid  zynf  waar  van  de 

bynaam. 

in.        (3)  Pimpernel  met  Takkige  Doornen. 

^Gedoom-  Van  deeze  9  die  fommigen  willen  het  Pote* 
rion  van  Dioscoridss  te  zyn  ,  is  de  Ge- 
flagtnaam  afkomftig*  R  a  u  w  o  l  f  nam  hetzel- 

ve aan  den  voet  van  den  Berg  Libanon  waar  ; 
doch  het  groeit  ook  op  Kandia  en  Lob  el 
Jiadt  het  uit    de  Zuideiyke  deelen   van  Pie- monc 

(*)  Poterium  iiierme,  CauHbus  teretibus  Orri&is.  R.  Lugdc. 

240  N.  2.  Poterium  Agrimono'd^s.  H.  Ups,  as  8.  GOUAN 
Monsp,  490.  Pimpinella  Agrimonosdss  ciorata.  MöBis.  III. 

S.  8  T.  18.  ft  9.  BOCC.  Sic.  57.  T.  *p.  BARK-  Itar.  «. 
T.  632. 

(3;  Poterium  Spinis  Ramofis.  IL  Cliff»  445  R-  Lagdb, 

240.  N.  3.  Gron*  Oriënt,  29©  Firopinella  Spinofa.  Mo- 
RIS.  ibid.  f.  s.  Poterio  affinis  &c.  C.  B.  Pin.  3g8.  Stoebe 

legitima  Dioscoridis.  CLUS.  Hifi.  II.  p.  3o3»  Poterium.  LOB« 
/«♦  II.  p.  zs* 



ment  bekomen ,  daar  het  moogïyk  in  de  Tuinen     W. 

gekweekt  zal  zyn,  geiyk  elders  in  Europa»  Clü     yv^y}* 

sxus  hielde  het  voor  de  echte  Sttbe  dor  Ou-  ho'.-fö-* 
den,  rnet  welken  raam  verfcheide  Kruiden  be -«tuk. 

flempeld  worden  (*).  dr™**"*' 
Liit  een  langt n  dikken  Wortel  breidt  het  zy- 

re  Sténgetjes  uit,  met  Takjes,  hoekig,  krom, 
door  malkander,  fommigen  naakt,  anderen  ge- 

bladerd, mer  gevinde  Bladfhelen,  de  V  inblaad- 

jes  Wigvormig,  aan  't  tnd  breed  en  dri  puntig, 
anders  veel  gelykende  naar  die  der  PimpernePe. 

Hier  vertoonen  zig  de  Zaadhtr'sjes  volmaakt 
Bezie  -  achtig,  Verfcheide  Takjes  loopeo  fpiri 
Eoornachtig  uit.  De  binnen -Bast  h  rood,  de 
buiten  •  Bast  op  vecle  plaatfen  gefchcurd ,  Afch- 
graauw.  Het  wordt,  zegt  Lob  el  ,  Nouradt 
genoemd ,  naar  het  Griekfch ,  als  voor  de  Ze- 
nuwen  dienftig. 

Hier  op  volgen  ,  in  het  Stel? el  der  Sexen  , 
de  Eiken-  ,  Walnooten  ,  Beuke  \  Hazelaar- , 

Pynappel-i  Cypres  en  andere  Boomen,  dit  r  «'s 
befchreeven  zyn  ;  des  ik  thans  ovtrgaa  tot  de 

Plukenetia. 

Behoorende  rot  de  Enkelb'oederigen  ,  dat  is 
die  de  Meeldraadjes  in  één  voeefhik  fausenge- 

voegd 

(*)  Zie  bet  Geflagt  deezes  naams  in  myn  ÏL  D.  VI. 
Stuk,  bladz»  U3,  en  verfcheidene  in  dat  van  de  Santo* 

jrie ,  hier  voor  ,  gelyk  de  Salmamifche  %  'm  Spanje  dus  ge- beten wordende,  bï&dz,  40. 

s4 

II.  diil.  XI*  Stuk. 
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iy#  voegd  hebben  ,  onder  de  Eenhuizïge  Planten* 

^XIII  Welke  Geflagtnaam »  met  veel  reden,  ter  eere 
Hoofd,  ftrekt  van  den  zo  menigmaal  aangehaalden  En- 

6TUK.  gelfchman  P  L  u  k  e  jk  e  t  ,  door  wien  de  groot- 

ttn&Êfo  ̂ e  meD^te  van  uitheemfche  Planten  ,  tot  by; 
de  zesduizend  ,  in  befchryving  en  Afbeelding 

is  gebragt.  ' 
Geen  Kelk,  vier  Bloemblaadjes,  in  de  Man- 

nelyke  Bloemen  agc  Meeklraadjes  en  vier  ge- 
baarde Bonigbakjcs  ;  in  de  Vrouwelyken  een 

zeer  lange  Styf,  met  een  Schil dvormigen  vier- 

kwabbigen Stempel-,  en  een  Zaadhuisje,  dat  als 
uit  vier  Bèsfen  beft'aat. 

i.  Dus  komen  de  Kenmerken  van  dit  Geflagt 

vi^liti?*  vonr>  welks  eenigfte  Soort  (I),  reeds  P  l  ü- 
wmdenöe. kênetïa  door  Plümur  getyteld  ,  een- 

klimmend  Gewas  is,  dat  die  Pater  in  de  West- 
indiën  waarnam,  tiet  heeft  Hartvormige  Zaag- 

tanciige,  fp-tfe  Bladen,  met  flappe  >teeFen.,en 
draagt  Trósfen ,  drie  uit  veele  Manndyke  Bloe- 

men boven  s  en  weinige  Vrouwelykcn  beneden  t 

famengelteld  zyn.  't  cchvnt  overeen  te  komen 
int  t  dac  Kruid  %  welk  R  u  m  phios,  onder  de 
Oostindifche  Planten  ,  vooritelt.  Men  noemt 

het  aldaar,  zegt  hy,  Sajor  Maccm,  zynde-hec 
Loof  een  zeer  aangenaam  en  lekker  Mues:doch 

de  Vrugten,  hoewel  ook  uit  vier  Huisjes,  Sters- 

wy- 
(ï)  Flukenetia.  Sfjt.  Nat.  XII.  Gen.  logo,  Veg.  Xtll.  p. 

710.  Plukenetia  fcandens  Hedcrac  foliis  ferraris  &c.  Plum. 

Gen.  47.  Ie.  zi6.  Sajor  volubilis  &c.  RüMFH.  At%b*  I.  p» 

ss»*.  T.  79*  f.  a.  BüRM.  Ml<  hdt  p.  102. 
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wyze  geplaatst ,  beftaande ,  die  gefpitst  zyn  ,     ÏV. 

verfchillen  zeer  van  de  Vrugten  ,  door.  Plu-  a FriRBÏ-* 

mier  afgebeeld ,  welke  meer  naar  die  van  de  Boofö^ 
Oostindifche  Kers  gelyken.   Dus  zweemen  dee-  stuk. 

ze  Westindifche  ook  iets  naar  die  van  de  Suri    ,  ̂*«- 

naamfche   Paarldraagende   Plant   by  Plüke-       m" 
s*et  (*),  daar  die  van  't  Klimmend  Moes  by 
Rumphïüs  Hemelsbreedte  van  verfchillen* 

Met  een  kort  woord  zal  ik  hier  nog  gewag  wme 

maaken  van  den  Witten  Moesboom  by  dien  Au- .  Ma- 
lheur, welke  op  de  Moïukfe  Eilanden  doorgaans 

de  hoogte  van  een  Appelboom  en  ook  wel  die 

van  een  Ockenocten •  Boom  bereikt  5  doch  zo 

men  wil  nooit  Bloem  of  Vrugt  draagt.  De  jon- 
ge  Bladen  daar  van  leveren  een  lekker  Moes  > 

zo  voor  de  Iudiaanen  als  voor  de  Europeaanen 

uit.  De  völwasfen  B'aden  btyven  geel  groen 
en  deeze  zyn  weleen  Voet  lang,  een  half  Voet 

breed  ,  van  eene  Laneetvoraiig  ovaale  figuur  (f). 
Hy  wordt  van  Takken  eepoot ,  ais  de  Wilgen 
in  ons  land.  Een  Wilde  Witte  Moesboom  (j)  9 

ve?(chilt  niet  alken  ,  doordien  zyn  Loof  bitter 

is ,  maar  ook ,  doordien  dezelve  Bloemen  geeft 
en  Vrugten ,   welke  als   kleine  .Nootjes   zyn. 

Dee- (*)  Evonymus  Margs ritifera.  Pbyt.  T.  i7ö,  f.  4'  doch 
de  Vrugten  daar  van  bellaan  uit  meer  dm  viet  Huisjes, 

<t>  Olus  album  f.  Sajor  poeti.  RüMPH.  Amh,  I»  p„ 
191    T.  78. 

(4)  Olus  album  Infulare,  RüMPa  Amb,  I,  p.  i$u  T.  79* 
t  u 

II.  Deel.  XX,  stok. 



2Ö2        Een  huidige   Kruiden. 

IV.     Dteze  groeit  -alleenlykop  kleiïie  verlaatene  Ei- 

^XXIII*  ̂aD{^Jes>  caar  omftreeks ,  en  wordt  eenouzaglyk 
H00V&?  fU^ote  Boom,  wiens  Stam  dikwils  twee  Man- 

stuk--,      nen  niet  kunnen  ornvademen.    Dit  byzonders 
Enkjh    |>ecft  hy  ,  da;  deeze  Stammen  fomtyds.  door 

uitkankering  hol  worden,  en  dan  in  de  Regen- 

tyd  zo  veel  Water  verzamelen,  ('t  welk  'er,  als 
in  een  natuur' yke   Regenbak  ,  goed  en  drink- 

baar blyft ,)  d&t  het  voer  de  genen  ,  die  op  dee- 
ze Eilandjes  in  het  drorge  Saizoen  komen  en 

daar  eenigen  tyd  vertoeven,  tot  een  aanmerke- 
lyk  Onderhoud  ftrekt.    Zo  heeft  de  milde  Na- 

tuur voor  debehoefiens  van  het  Mtnfchdom  en 

ook  vao  Dieren  ,  in  iommige  deelen  des  Aard» 
bodems  zorg  gedragen* 

Dalechampia. 

Naar  een  Autheur,  door  ?yne  algemeene  be- 
fchryving  der  Planten,  te  Lyons  in  Vrarkryk 

reeds  byna  twee  Eeuwen  geleeden  aan  't  l.chc 
gekomen,  is  dit  Geflagt  benoemd  ,'t  welk  zeer 
by zondere  Kenmerken  heeft,  als  volgt, 

De  Mannelyke  Bloemen  hebben  een  gemeen 
Omwindzel  ,  dat  vierbladig  is ,  inwaards  met 

twee  driedeelige  Bladen ,  waar  'm  een  tienbloe- 
mis  Kroontje,  met  een  tweebladig  Omwind- 
zeltje  en  menigvuldige  Ka  f  je* ;  de  eigen  Kelk 
van  ieder  Bloem  vyfbladig,  zonder  Bloemkrans, 
met  veele  farnengegroeide  Meeldra^djes.  De 
VrouweJyke  Bloempjes ,  drie  in  gcral ,  hebben 
eea  driebladig  Omwindzel,  den  ejgen  Kelk  van 

elf 
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elf  Elaadjes ,  en  geen  Bloemkrans ;  een  Draad-     IV. 

achtigen  Styl  en  eenVmgtvan  drie  Zaadhuisjes.  ̂ XJIï** 
Hier  van  is  ook  maar  ééne  Soort  bekend  (1)  9  hoofd* 

welke  de  Heer   Jacq^uin,  op  't  Eiland  St.sTüs. 
Domingo  in  de  Westïndiën,  bevondt  een  ge»  mSimé 
heel  ruig ,  niet  Melkgeevend  Gewas  te  zyn ,  ï**/*** 
dat  met   zyne  Ranken ,  gelyk  de  Hoppe ,  de  Tciim» 

Boomen  beklom  tot  twaalf  Voeten  hoogte.  Deraende* 
Bladen   hadt  het  lang  gefteeld  3  Hartvormig  f 

driekwabbig,  in  wier  Oxelen  lange  Bïoemftee- 
len  met  twee  Blikjes  als  Bladen  ,  tusfchen  wel- 

ken de  Bloesfem  verholen  zat.    De  Mannely- 
ke  Bloempjes  ,  klein    en  groen  9    met  geele 
Meelknopjes  ,  waren  ,  in  haar  eigen  Omwind» 
zei,  op  een  dikken  Steel  geplaatst,  aan  welks 
voet  de  drie   Vrouwelyken  zig  bevonden,  in 

brandend  ftekelige  Kelken  ,  te  famen  ook  'm 
Jiaar  omwindzel  9  als  boven  is  gezegd. 

Agalypha.    Nttelkruid. 

Dit  Geflagt  bevat  eenige  ukheemrchc  Krui. 
den  ,  die  naar  de  Brandenetels  gelyken  9  doch 
in  de  Bloem-  en  Vrugtmaaking  ,  welke  meest 
«Aairswyze  vak9  verfchillen,    Zy   hebben,  zo 

wel 

(1)  Dalechampia.  SyJÏ.  Nat.  XïT.  Gen.  iosi.  Pég.  XIII". 
p.  710.  Mant.  496.  H.  Cliff*  485.  Jacc^  Amer.  Hijt*  252,. 

T*  160.  Lupalus  Folio  trifido  ,  Fm&u  tricocco  hispido.  PlumV 

Amer.  89.  T.  ioj.  Convo!vulo*Tithymaks.  BOERH.  Lugdk* 
XI.  p.    i68. 

II.  Desl«  il  stuk. 
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W      wdals  die,  geen  B.oemkrans  noch  Bloemblad» 

XXÏÏ1.  ies»  ml3r  °e  -Münnelyken  een  drie    of  vierbla- 
Hoofd    d%en  iie)k  en  van  agttot  zestien  Meeldraadjes ; 
stuk,     ̂ ,  Vrou wecken  een  dneblaiigen  Kelk  en  drie 
wft&rige.  StyJen.  De  Vruuc  beflaac  uit  drie  Huisjes, ieder 

één  enkel  Zaad  inhoudende* 

't  Geta'  d^r  Soorten  ,  welken  Linn^eüs 
daar  van  opgeeft,  is  vic%  a*s  volgt. 

I-  (O  Netelkruid  met  de  Frouwelyke  Omwind- 

VirginLt  zeis   Hartvormig  ingefneeden  ;  de  Bla'en 
Virguiifch.  Eyrond  ,  Lancet  vor mig  ,  langer  dan  het 

Steeltje. 

ii.         f  2)  Nerelkruid  met  byzondere  Aairen ;  de  Vrou* 

j^mai-*  welyken  Hartvor  rrige  gekartelde  Omwind- 
kaafch.  zeis  fakende  ;   de  Mannelyken  naakt :  de 

Bladen  Lancetvormig  Eyrond. 

Deeze  Planten  ,  waar  van  de  eerfte  in  de  West- 

indiën  en  Noord  -  Amerika »  als  ook  op  Ceylon , 
de  andere  alleenlyk  in  de  Westindiëa  is  gevon- 

den ,  hebben  het  uiterlyk  aanzien  van  Bingel- 
kruid.    In  de  eertfe,  die  men  in  de  Europiiche 

Tui- (j)  Acahpha  Involutcris  foemïneis  Cordatis  &c,  Sy/i.  Nat. 

Xlï.  Gen.  iog2.  Veg* XIII.  p.  721.  H.  Ups.  290.  WL  Zeyi, 
34*.  BROWN.  Jam.  346.  N.  2,  T.  56  f.  2,  H.  Cliff,  49$. 

B,.  Lugdb.  üoo.  Gi\on.  Virg.  116,  i5j.  Mercurialis  tricoc- 

cüs  hctmaphïoditica.  Pluk.  T.  99.  f.  4.  Burm.  i*7,  /«i.  p, 

302. 

(2)  *4calyph&  Spicïs  fastnineis  Involuaïs  &c,  ̂ w.  ̂ f*^a 
V.  p.  410.  Acalypha  humilio:  ,  Fol.  Coid*  crenatis  &c 

jBROWNt  Jam»  34$.  T.  36.  G  1. 
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Tuinen  heeft,  en  welke ,  uit  gevallen  Zaad ,  zig    IV; 

als  een  Oükruid  geweldig  voortteelt ,  is  dit  by-  ̂ XIII^ 
zondere,  dat  de  Aairen  der  Mannelyke  Bloe-dooFD^ 
men  uit  zekere  Vingerhoedjes  voortkomen  ,  wel-  *tuk. 
ken  eenige  Vrouwelyke  Bloempjes  en  Vrugtbe    W°VadeM 
ginzels  bevatten.     Naar  het  Virginifche  gelykt 
dat  van  Jam^ika  ,  maar  is  hooier  en  heefc  de 
Mannelyke  en  Vrouwelyke  Bloemen  in  byzon- 
dere  Aairen  ,  welke  laatlten  aldaar  over  de  ge- 
hede  langte  in  zogenaamde  Blikjes  gevat  zyn* 

(2)  Nt  telkruid  met  de  Vrouwelyke  Omwind-  lp. 
zeis  Hurtvormig  eenigermaate  gekarteld ,  iSjj£ 
de  Bladen  Eyrond,  korter  dan  het  Steeltje.lïïdi&h* 

Deeze  Soort  ,  die  ook  in  de  beide  Indien 

groeit,  was  ,  nu  omtrent  een  Eeuw  geleeden , 
uit  Zaad  in  de  Leidfe  Akademie-Tuin  geteeld* 
zo  de  beroemde  Herm&nnus  verhaalt.  Hy 
noemtze  Driegreinig  Ceylonfch  Bingelkruid  met 
Vingerhoedjes ,  by  de  Ceyloneezen  Kupamenija, 
dat  is  Drekminner, genaamd,  om  dat  hetgaarn 
op  Mesthoopen  groeit.  De  STtengetjes  waren 
ongevaar  een   Voet  hoog,  met  Eyrondacbtige 

Bla- {3)  Acahpba  Involacris  foemineis  Corditis  &c.  Flé  22eyL 

341  Me  curialis  Zeyl,  tticoccos  cum  Acetabuli's*  Hïrm. 
Lu%ibt  686  T.  687.  Cupameni.  H.  Mal.  X.  p.  löï.  T.  81, 

A  ürtira  minor  iners  Spic;ta,FoU  fubrotundo  ferrato,Frac- 

tu  tricocco.  SLOAN.  Jam.  38.  Hifi.  I.  p.  125.  T.  8z.  f,  3. 

Welha  Cupameni.   H.  MaU  Ibid.  IV  %%%  Burm.  FU  Ind.  »* 

II.  Diel.  XI.  Stuk* 
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IV,     Bladen  aan  lange  Steelen  ,  uit  wier  Oxelen  Draad- 

^XXiïï  jes  kwameD    van   een   VipJger  IaDg>  overhoeks 

Hoofa-'  bezet  met  Kruidige  Vingerhoedjes  >  de  Vrouwe- 
stuk.      lyke  Blommetjes  bevattende  ,  terwyl  de  Man- 

Enkel    nelyken  zig  boven  aan  het  Draadje  of  Aairtie 
bevonden.     Het  was  5  gelyk  de  voongen ,  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  in  Zand- 
velden  ,  telt  Sloake  onder  de  Doove  Ne- 
telen* 

iv.        (4)  Netelkruid  met  de  Frouwelyke  Omwind* 

JtuflrÊs*  ™ls  ffinrandig ,  de  Bladen  ftomp  Lan- Ameri-  cetvormig. kaanfch. 

Deeze,uït  Zuid -Amerika  afkomfïig,  fchynt 
de  Ricinoides  met  Karftengen  -  Bladen ,  van  Pa- 
ter  Plümier,  tezyn.  Nader  vind  ik  ze  niet 
omfchrceven. 

Arabifche.  In  Arabie  kwamen  den  Heer  Forsicaohl 

vyf  Soorten  van  dit  Geflagt  voor.  Twee  der- 
zelven,  genaamd  Afvallige  en  Geaairde,  zeer 
kleine  Kruidjes  zynde  ,  hadden  veel  overeen- 

komst  met  het  Virginifche  Netelkruid.  Een, 
dat  hy  Opperig  noemt,  om  dat  de  Mannelyke 

Aai* 
(4)  jtcalypha  Involucris  foemineis  integerrimis,  Fol.  Lan- 

ceolatis  obtuüs.   Ricinoides   Caüanee    folio  %  Flum,   Sp$ 
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Aairen    aan  't    end    een    Vrouweïyk  gedeeld     IV; 

Bloempje  hadden  ,  zou  ,  zegt  hy  ,  indien  het  A^HL 
Blikjes  had  ,  die  misfehien    afgevallen  waren ,  Hoofd. 

in  Kenmerk  met  h?t  indifche  ,   voorgemeld  5s'tök, 
ftrooken.      Dit  komt  my  echter  geheel  anders  iit^f 
voor;  want  de  Aairen,  zodanig  zynde,  als  hy 
die  b-jfchryft  ,   ve^fchikb  het  grooielyks   daar 

van.    Een  Kanihaairg ,  dus  genaamd :,  om  dat 
de  Vrouwc!y<e  Omwindzefs  met  Draadachtige 
Haairtjes  ̂ zoomd  waren,  op  de  Gebergten  van 
Gelukkig  Arabie  tusfehen  \  Kourn  groeijende  9 
was  een  Jaarlyks  Kruid  van  een   ESle  hoog.  De 
anderen  waren  aüe  ,  door  hem  ,   in  de  Valey 
Surdud    gevonden  ,  alwaar  ook  een  Heefterig 

Netelkruid  voorkwam,  drie  Ellen  hoog,  't  welk 
de  Mannelyke  Bloemen  in   byzondere  A airen , 
de  VrouweJyken  in  een  Huikachtig  Ömwin  szel- 
tje  zittende  ,   hadt.     Üm  geleek  hetzelve  veel 
naar  het  Jamaikafche  ,   voorgemeld.      Met  de 
Bladen  van   dit   laatlte  ,   in    Water  geweekt  , 
werien  de  Kinderen  gewasfehen  ,  die  met  ze- 

kere Puistjes  in  de  Pluid  bezet  waren  (*). 
Het  blykt  dat  de  veranderingen  van  dit  Ge-  watïndi- 

flagt  vry  groot  zyn.     Immers  den  Heer  JAfc*f 
quin  kwimen,  in  de  Westindiëo  ,  nog  drie 

verfchillen  'e  Soorten   van    hetzelve  voor.    De 
eene ,  d;e  hy  Karthageenfche  Doemt  (f)  ,  hadt de 

(*)    Flor,  Ml"ipU   Arob    p.   igr. 

(t>  Acalyptia   Carthaginenfis,    JAC(£.    Amer.  Hij.  p.  a?3« 
T.  180.  f.  $7, 

11.  DEEL.  HU  STUK» 
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IV.     de  Vrou  welyke  Omwindzels  byna  Hartvormig, 

^XXnl."  getand  ,  met  het   middelde  Tandje  zeer  lang; 
Hoofd-  en  aan  't  end  der  Takken  zaten  de  Vrouwely- 
stuiu     ̂   Aairen ,  de  Mannelyken  op  zyde ,  in  de  O- 

Merfge.  xels  der  Biadea*      Eene   Ruige  (*)  hadt  de Vrou  welyke  Omwindzels  getand  en  zeer  ruig, 

de  Bladen  fpits  Eyrond  ,  langer  dan  de  Blad- 
Heel.     Hier  zaten  de  Vrouwelyke  Aairen  op 
andere    Takjes  dan  de  Mannelyken»     DetZQ 

beiden  groeiden  in  digt  Kreupel bofch  en  Heg- 
gen omftreeks  Karthagena.    De  eerde  was  een 

opllaanJe   Heefier  van   zeven  Voeten  hoogte, 
de    andere   een    Rankgewas ,    dikwils   vyf  een 
Voeten  opklimmende.     Eeo  derde  Soort ,  ook 
Heefteng  ,   werdt  van  zyn  Ed*  Corenfi? ,  m\$- 
fchien  naar  Coro,  de  Hoofdftad  van  Venezue- 

la,  alwaar  zy    overvloedigst  groeide,   geby- 

naamd  (-f).    Dee/e  hadt  de  Vrou  welyke  Om- 
windzels driebladig.    Hier  zaten  ook  de  Vrou- 

welyke Bloempjes  ,  dat  zonderling  is,  Tros* 

wyze  aan  't  end  der  Takjes,  terwyl  de  Man- 
nelyke  Aairen  in  de  Oxeis  der  Bladen  voort- 

kwamen ;  verfchiïlen  ie  in  deeze  opzigten  dus 
aanmerMyk  van  de  Soorten,  welken  Li  nn^us 

opgegeven  hadt. 
oostindi-     Zodanigen  vondt  ook  de  vermaarde  Hoog- 

fche.        ieeraar  N.  L.  Bürmannüs,  onder  de  Oost- 
indifche    Planten.      Zyn  Ed.    heeft   daar  van 

twee 

(*)  Acalypha  Villofa.  IbU,  p»  254»  T.  m.  f.  6U 
(\)  Acalypha  Goreafis.  Ibid.  p.  154.  T.  16  r. 
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twee  nieuwe  Soorten  bepaald ,  waar  van  hyaan    IV J 

de  eene  den  bynaam  geeft  van  Stekelige ,  aan  de  A!^' 
anderen  dien  van  Aairhhemige  (*).     Tot  de  3oofd»' 
eerfte   betrekt    zyn  Ed.   de    KatteJiftaart  vansr^jK. 

Rüjvtphius  ff),  hoewel   hy  aanmerkt,  da^,^4' 
in  alle  de  monüers  daar  van  s  uit  Java  gezon- 

den ,  de  Aairen  opgaande  waren  en  niet  han- 
gende ,  gelyk  die  Autheur  derelven  voorüeït. 

Rumph  i  us  meldt ,  dat  de  Aairen  eerst  neer- 
hangen en  vervolgens ,  dikker  wordende ,  over- 

■end  gaan  (laan,  wanneer  zy  de  Zaadkorreltjes 
bevatten  t,  in  de  mode  Wilde  Katteftaart.    Dit 

billykt  eenigermaate  bet  verfch.11,  dat  zïg  in  de 
afgebeelde  Aairen  openbaar t*    Linn^üs  be- 

trekt het  Stekelige  Netel  kruid  ,  voorgemeld  9 
als  tweehuizig  zynde  ,  tot   een  Geflagt,  welk 

hy  Caturus  cycelt.      Dit  komt  -zo  oneigen  niet 
<voor,  dewyl  Romphiüs  getuigt,  dat  de  Aai- 

den wel  Korreltjes,  maar  geen  Zaad  voortbren* 
gen  in  de  Tamme  Katteüaaru  Door  den  Heer 
Pryon  was  die  Soort  aan  den  Heer  Bur- 

man  n-üs  overgezonden,  onder  den  naarnvaa 
Boomachtige  Amaranth  ,   by  de  javaanen  Tam» 
■bang  genaamd  ;  met  aantekening,  dat  de  Bloe- 

men een  voornaam  Middel  zyn  in  de  Loop  en 
alle  Kwaaien  ,  die  uit  een  llapheid  der  Vaten 

in  't  Menfchelyk  Lighaam  cntüaan ;  gelyk  Rum- 
ph £US 

f)  Acalypha  'hispicïa  &  SpicïHora.  BüRM.  FL  Ind.  p,2o=!. 
Tab.  6i.  f.  ï,  2* 

(t>  Cauda  Felis,  RUMPH,  Amh.  IV,  p.  gj£  T.  \6* 

X 
U>  DlEL.  XI»   $*UK, 
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HOOFD- 
STUK* 

Er  kei- 
&r§edert£e 

fV*     phiüs  verhaald  hadt,  dat  men  ze,  in  Onstfa- 

^XXUli  die »  z0  wel  als  den  ̂ ortel  >  ̂S60  'c  Bloedfpu. 
wen  gebru^  te. 

Hec  Aairbloemige  Netelkruid ,  met  afgebro- 

kene  geaairde  Bloemen ,  en  Fyronde  aan  't  end 
uitgeknaagde  gerande  Bladen,  van  gezegden  Boog- 
Jeeraar ,  ook  door  zyn  Ed.  afgebeeld  ,  was  door 
den  vermaarden  Plukejset, volgens  de  aan» 
haaling ,  voorgefteld  onder  den  naam  van  Klein 
Oostindifch  Wolfsmelk  met  Bladen  van  Duï- 

zendgrein,  Collar-pawly  der  Malabaaren.  Als 
Verfcheiderheden  betrekt  zyn  Ed.  daar  toe,  de 

Opgeregte  Struikige  Acalypha,  met  Eyrond  ge- 
fpittte  Bladen  en  eenvormige  Oxel  -  Aairen ,  van 
Browne  op  Jamaika  waargenomen  (*) ,  en  de 
Ceylonfche  brandende  Ricinocarpos ,  van  den  ou- 

den Bürmannüs  afgebeeld  (f).  Hier  geefc  de- 
zelve Bladen  van  Bingelkruid  aan  en  zegt  dat 

zy  Aairen  uit  de  Oxels  voortbrengt,  onder  met 
Vrouwelyke  ,  boven  met  Mannelyke  Bloemen, 
Het  Loof  was  brandende,  gelyk  onze  Netels. 

Maar  de  jonge  Heer  brengt  ook  daar  t'huis ,  de 
Wilde  Witte  Katteftaart  van  Rumphiüs  f4-)  > 
dat  een  Heefter  is ,  gelyk  de  Roode ,  van  groot- 

te als  een  Hazelaar ,  met  Bladen  veel  naar  die der 

(*)  Acalypha  ere&a  Virgultofa  &c.  Brown.  J*m»  346.  T. 

j«.  f.  z. 
(|)  Ricinocarpos  Zeylamca  urens  &c.  Burm.  Zeyl.  ac5, 

T.  93-  f   1. 

(4)  Cauda  f  dis  agreftis  alöa.  RüMPH  Amb.  IV.  p«  f  4» 

T.   37*  f«  S 



der  Moerbezieboomen  gelykende  f  doch  van     IV: 

wier  branden  niets  gemeld  wordt ;  ook  hadt  ̂ xin* 
dezelve  lange  neerhangende  Katten  ,  die  zig  h0o^ 

geenszins  afgebroken   vertoonen  :   zo  dat  dit  ̂ TU*. ' 

wat  veel  verfchilt  ï  een  klein  Wolfsmelkachtig^f^**' 
Brandenetelig  Kruidje  ,  en  zulk  een  Boomach- 

tige Heefter  \  Maar  zyn  Ed.  hadt  'er  deeze, 
zegt  hy ,  als  Verfcheidenheden  bygevoegd ,  om 
dat  de  Aairen  in  de  gezondene  monfters  over- 

eenkwamen, verfchillende  dezelven  door  veel 
grootere  en  niet  zo  diep  getande  Bladen» 

Uit  Japan  heb  ik  twee  gedroogde  Planten  ont- Japanfche.i 

vangen  ,  die  in  zeker  opzigt  veel  gelyken  naarPIjR*x*J' 
de  gedagte  Soorten,  en  op  wier  Bladen  zoda- 

nige witte  Pyltjes  voorkomen  als  op  die  der 
Brandenetelen.  De  Bladen  hebben  zy gepaard, 
of  tegenover  elkander  en  vry  lang  gedeeld , 
uit  wier  Oxels  telkens  een  lange  Bloem -Aair 
fpruit,  die  weezcnlyk  afgebroken  is,  of  beftaat 

uit  afgezonderde   Bloefem  -  Tropjes ,  welke  als 
door  elkander  verwarde  Meeldraadjes  zig  ver- 

toonen.    Hoe  zonderling  de  Bladen  ingefnee- 
dea  en  getand  zyn,  ziet  men  uit  de  Afbeel- 

ding van  een  gedeelte  van  den  grootflen  Tak, 
(in  Fig.  2o  op  Plaat  LXXII ,)   aan  welken 
de   onderflen   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  en  kleinte  der 
Bladen  en  Aairen  byna  alleen  verfchilt.  Moog- 

T  5  Jyk.. 
21.  Deel.  XI.  Stok» 
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'4lv.     lyk  mu  dit  Gewns  ook  behooren  kunnen  tot  het 

XXIÜ*  ̂ e^a§t  van  Caturus',  dat  ik  onder  de  Heefters 
fSm*®    beb  geplaatst  (*>■ 
stuk.  Qe  volgende  Geflagten  van  deezen  Rang ,  als 

s^mentee-  QrQtQn  j  Cupania  y  Jatropha  ,  Ricinus ,  gföfmti 
ita,  Hppomane  ,  StUlingia  ,  Gnetum,  Hura  9 
jreeds  befchreeven  hebbende  ,  gaa  ik  tot  dien 

der  Samenteeïige  ,  onder  de  Eenhuizige  Plan- 
ten,  over  ;  welke  my  nog  geheel  te  befchry- 

ven  (laat.  Het  eerst  daarin  voorkomende  Ge- 

flagt  heet 

'Tric.hosanthes.    öaairbloenn L 

Hetzelve  heeft ,  in  een  vyftaiïdige  Kelk,  een 
vyfdeelige  Bloem ,  die  op  de  kant  gehaaird  is ; 
in  de  Mannelyke  Bloemen  drie  Meeldra?djes; 
in  de  Vrouwelyken  een  driedeelige  Styh  zynde 
de  Vrugt  een  langwerpige  Appel . 

ï»  f  i  VHaairbloem  met  Spilronde    langwerpige 

thcs  An*  kromme  Frugten. 
guina. 
siangvrag-     yan   Zaad  uit  China  bekomen  was  deeze  in 

Italië  geteeld  ,  die  men  thans  ook  hier ,  jaar- lyks , 

{*)  Zie  TI.  Deels  V!.  Stuk  ,  van  deeze  Natuurtyke  Hi* 

porie ,  bladz.  321. 
f  i  j  Tricbofantbes  Pomis  teretibus  oblongis  incurvis,  Sy/l. 

Nat  XI).  <^en  1089.  Veg  XIII.  p.  725.  H.  Cliff.  4jo.  R. 

Lupdb»  264.  Anguim  Sinenfis  &c.  Mtlz.-  Gen.  iz.  T.  9» 

JAux»  Di&.  T.  32.  Cucucbita  Sinenfis  Fruótu  Jongo  An» 

guïno  vano  &c.  Till.  /'«.  49.  T.  22.  Petola  Anguina* 
RtJMPH,    ̂ W*.  V.  p*  4o;r  T«  I48  •  BUBM.  Jfó  /»£  p.  207» 

Hg< 
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ïvïcs,  in  de  Akademie*  Tuinen  zaait.  De  lange      IV* 

KJabasachtige  Vrugt  ,  welke  fomtyds  Slaogs-  r  jjSK* 

wyze  omgedraaid  is,  geeft  'er  den bynaam  aan.  Hoofd- 
Til  li  u;s.  noeratze    Chineefche   Kalahas  met  'tuk» 

een  lange  bonte  Adderachtige  Vrugt,  de  Bloem  S>«C$»« 
wit  hebbende  en  verfierd  met  eene  Franje  van 

zeer  fyne  Haairtjes,    JYIichelius  zegt ,  dat 

de  Chineezen  dezelve  gelyk  anderen  Kalabas- 

fen ,  nog  jong  zynde,  eeten  en  'er  den  naam  vau 
Patola  aan  geeveo.    Hy  geeft  een  fraaije  Af- 

beelding van  de  Bloem  en  van  het  Loof,  't 
welk  veel  naar  dat  der  andere  Kalaba^ten  ge» 

lyku    Eerst  is  de  Vrugt  wit  qn  groen  5  doch 

ryp  wordende  geheel  rood. 

(2)  Haair bloem  met  Eyronde  fphfe  Vrugten     p* 

en   Hartvormige   langwerpige  drieribbige  \htsNervi- 

getande  Bladen.  &dig, 

(2)  Haairbloem  met  Eyronde  fpitfe  Vrugten cJ^lrim 
en  Hartvormige  gehoekte  Bladen*  »*• ■  Konakom* 

(4)  Haairbloem  met  Tolachtig  Eyronde  Frug-met^ ten,  Amara.% 
Bitter. 

De  twee  eerften  vallen  In  Oost- ,  de  laatfte 
in 

(2)  Trichofantbes  Pom.  O/aris   acims   &c.  Tota    ptri„  /f. 

Mal.  VUT.  p.    3?.  T.   17. 
( 3 )  Trichofantbes  Pojuu  Ovar.  acutis  &c.  Pada  -  valam.  H, 

Mal  VII  Jf,  p    39-  T.  15. 

(«.)    Trichofanihss  Pom.  tmbinato  -  ovatis.  Colocynthis  FJ» 

albo  fimbriato.  Plum.  Amtr.  $6.  T.  101.  RAJ,  SuppU  3J*.~ 

T3 

II.  Deel,  
XI.  Stok. 
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IV*     in  Westiüdie.  h  Zyn  mede  KalabasachtigePlan- 
AFBEEi.ten     wat  het    Gewas  aangaat  ,  wordende  de 

H^Sd'  tweede,  die  Komkommerig  is,  van  ons  Volk, 
«tuk.      aan  de  Kust  van  Malabar ,  Kalpert  geheten» 

Samen'  j)e  Vrugt  van  deeze  is  langwerpig  Eyrond ,  ge- 

*"'**'*      lyk  van  de  eerfte  en  uit  den  geelen  roodachtig. 
De  laatfte  *  die  op  St.   Domingo  door  Pater 

P  l  u  M  i  e  r   is   waargenomen  ,   heeft  ook    de 

Bloemblaadjes  op  de  kanten   als  met  Franje 

gehaaird  i  de  Bladen  zyn  byna  als  die  van  den 

Balfem-  Appel  ingefneeden  ,  ruuw,  met  veele 

Afchgraauwe  Vlakjes  en  Stippen  getekend.  De 

Vrugten  gelykcn  naar  Peeren,  van  vier  of  vyf 

Duimen  langte,  van  buiten  glad,  groenachtig, 

gettreept.      Het    Vleefch   derzelven  is  wit  en 

zeer  birter ,  mrt  veele  fmalle  bruine  Zaaden. 

Het  GettippHd  Haairbioem ,  tweehuizij?  zyn- 

de,  wordt  vervolgens  in  't  Geflagt  van  Feuilléü 

befchreeven. 

Momordica.    Springvrugt. 

In  dit  Geflagt  hebben  de  Mannelyke  en  Vrou- 

welyke  Bloemen  den  Kelk  vyfdeelig,  zo  wei 

als  de  Bloem  in  de  laatiten,  doch  die  is  zes- 

deelig  in  de  Manneïyken  ,  welke  met  drie 

Meeldraadjes  voorzien  zyn.  De  Styl  is  in  drie- 

ën gedeeld  en  de  Vrugt  een  Appeltje,  dat  Veer- 

kragtig  open  fpringt. 

De  agt  volgende  Soorten  ,  meest  uitheemfche, 

zyn  'er  in  begreepen  ,  Baamelyk 

CO 
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(O  Springvrugt  met  hoekige  geknobbelde  Jp-     IV. 

peltjes  en  gladde  uitgebreid  Hanapalm:ge  ̂ Sï1* 

STUK 

(2)  Springvrugt  t«<?t  tó/g<?   geknobbelde  Ap*      L* 
jpëftfcx  erc  over  langs  Handpalmige  Bladen.  Mmordtm Balfamma* 

Gemeenlyk  geeft  men  den  naam  van  BaU 

fem  -  ̂/»p*/  aan  dit  Kruid ,  wegens  een  Balfamie-  Cbarantia. 

ke  hoedanigheid  ,  die  daar  in  plaats  zou  heb-ke."1'*""6" 
ben.  De  Vrugten ,  als  langwerpige  Appel- 

tjes, Oranjekleurig  of  geelachtig  hoogrood, 
werden  in  Olie  gezet  en  dit  leverde  een  Wond- 
balfem  uit.  Hierom  werdt  het  Mannetjes  BaU 
famina  genoemd  ,  tot  o  derfcheidtng  van  de 

Wyfjes-  of  gewoone  tlalfamina  der  Bloemitteo, 
die  echter  byna  niets  ,  dan  het  wegfpringen  van 

bet  Zind,  daar  medeiovcreenkomdig  heeft  \J*)m 
De  Franfche  naam  is,  mooglyk  des  wegen,  F  om* me 

(ï)  Momnrii&A  Pomis  ang.  tuberculatis,  Fa!,  glabris  pa- 

tenti  -  palmstis.  Syji.  Nat  XIT.  Gen.  iojo.  Pig,  xïïï.  p. 

725*  H.  Cüff.  451,  Ups.  293-  &•  Lugdbt<i,6z.  GOU AN Monsp, 
496.  Balfaniina  rotundifolia  repens  f.  Mas*  C.  B.  Pin.  30$. 

Balftniina  Cucumerina  punicea.  Lob.  h,  648.  Charantia. 

Dod    Ptmpt,  670.  SEB.  Mus.  II.  T.  3-  &  l. 

(2)  Momordica  Pomis  ang.  tube  re.  Fol.  villofïs  longirudi* 

nalitcr  palmatis.  H  Clif.  451.  Wl*  Zeyl.  35  u  K.  Lugdhl 

lói.  Balfamina  €ucumerina  lndica  &c-  Co.ujm.  Hort.  1.  p. 
10J.  T.  54.  Araara  lndica.  RumPH.  Atnb.  V,  p.  410.  T  151 

Pandipavel.  H.  Mal  VIII  p.  17.  T.  9.  fi*  Pavel.  Ibid.  T.* 
Io.  BüRM»  FL  Ind.  p.  208*  RumPH.  T.  ISz. 

(*)  Zie  dezelve  hiervoor,  bladz.  150.  onder  den  tyttlvm 
Jmpathns ,  (Springzaad,)  befchreeven» 

T4 

Ut.  C»L.  Zl.  ÜTVS, 
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IV,     me  de  Merveille,  de  Italiaan  fcfoe  Garanza>mar 

fv^tn  &en  Latyofchcn  Charantia-,  die  ?er,  wegens  de: 
Hoofd  '  fraaiheid ,  ook  aan  gegeven  wordt. stuk.  De  eerfle  boort  is  meer  dan  twee  Eeuwen 

faiKenm  bekend  geweest  en  uit  Oósrindie  afkomftig ,  zo 
talige,  °  '  .    .  o  * 

wel  als  de  tweede  %  qïq  weinig  daar    van  ver- 
fchslt,     Lï-kk^üs  merkt  aan ,  dat  het  Hart- 

vormig ,  de  Steng  omvattend  Omwindzel  ,  in 

deeze  effenrandig ;-,  In  de  gewoone  getand  zy. 
My  komt  daar  van  niets  voor  in  de  Afbeelding- 

gen (*>    Weïkmann  geeft  ?er  ,  op  ééne 
Plaat  ,  twee  van  die  zeer  fraay  zyn  ,  en  het 
verfchil  byna  voordellen,  dat  S £ b a  aanmerkte 
tu^fchen  de  Arnerikaanfche  en  .Oostindifchc  Bal- 

femappels  plaats  te  hebben.  De  laajfte  zyn  lang- 
werpiger en  meer  geknobbeld ,  byna  Komkorn- 

meracbtig,  gelyk  uit  de  Afbeelding  van  Com> 
melyn  blykt ,  die  het  Gewas  vertoont,  dat, 

nu  negentig  Jaaren  geleeden ,  hier  in  de  Hortus, 
Medicus  rype  Vrugten  hadt  voortgebragt, 

Tl.ixxni.     't  Is  een  Rankachtig  klimmend  Kruid ,  dat  in 
*'s*  *'  Gostindie  gebruikt  wordt  tot  bekleeding  vaa 

Prieelen  met  groen  Loof.  Het  moet  jaarlyks  uit 

Zaad  geteeld  worden ,  't  welk  veei  gelykt  naar  dat 
der  Kauwoerden  ,  zydde  plat,  hoekig,  bruin 
met  zekere  tekening.    Dit  Kruid  is  met  Klaaur 
wieren  voorzien  en  heeft  de  Bladen ,  als  gemeld 

is, 

(*)  Goi'Atf  zegt,  dat  'er  in 't  midden-van  de  Bloemöes- 
kn  een  Harrvormig  ongefteeld  Blikje  is ,  dezelven  omvatïen- 
de ;  doch  dit  raakt  de  Steng  niet. 
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is,  Handpaïmswyze,  doch  breeder  in  de  eer-      IV; 

fte,  langer  in  de  tweede  Soort.    Een  Wilde  ̂ Sffi 
Oostindifche,  met  ronde  geele  Appeltjes,  wel- aöoij>. 
ke  men  ook  hier  in  de  Hortus  gehad  heeft ,  stuk* 
hadt    de   Bladen    minder    ingefoeeden.      Mec^W5**» 
nevensgaande,  in  Fig.  1  ,  op  Plaat  LX  XIII, 
heb  ik  onder  den  naam  P  apart  van  Java  ont- 

vangen.    Het  fchynt  my  van  de  gemelde  Iadi- 
fche  zo  wel  als  van  het  gewoone  Balfern-  Appel 
Kruid ,  te  verfchillen.  Het  Hartvormig  Omwindt 
zei  der  Bioemfteeltjes  is  hier  zeer  blykbaar. 
Men  maakt,  in  Indie,  veel  gebruik  van  het 

Loof  des  tfalfemappels ,  dat  bitter  is ,  dienende 

om  een  Suikerbier  te  bereiden ,  't  welk  de  ge- 
woone Drank  is  onder  het  Gemeen.  Ook  wor* 

den  de  onrype  Vrugten  in  Melk  van  Kokosnoo- 
ten  gekookt,  en  deeze  Kost  acht  men  zeer  ge- 

zond. Ryp  zynde  9  is  het  Merg  zoet  met  eeoi- 
ge  bitterheid  en  levert  den  gezegden  Wond» 
balfern  uit. 

(3)  Spriogvrugt  met  hoekige  gekmhheUe  Ap~     UL 
peltjes  ,  die  met  een  afvallende  tip  gedek»  Momordk& 
zeld  zyn ;  en  gekwabde  Bladen.  Gedek- 

aeld. 

Geheel  verfchillende  is  deeze  Amerikaan fche, 
doordien  de  Vrugt  aanrypende  groen  blyft ,  en 
dan  een  afvallend  Dekzeltje  heeft ,  zynde  van 

bin- (  3  )  Momordica  Bom.  angulato  -  tubcrculatis.  &c.  Mo* 
rtioidica  Americana  Fru&u  reticulato  ficco.  Cqmm.  Rar.  T* Ts 

II,  DEEL»  XI*  STGK, 
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'  IV.  binnen  droog  en  gevuld  met  Netswyze  Veze* 
A  DEEL.jen^  waar  tusfchen  zwartackige  püite  Zuadeo 

Hoofd.'  zy°  vervat. STUK 

iv         (4)  Sprïngvrugt  wet  langwerpige  appeltjes  5 
Mmordicm  (fte  gekettingde  SUuven  hebhen  en  ingefnee* 

fchs!" Fen  Soort  van  Wilde  Komkomm  rs,  jn  E- 

gypte  bekend  en  aldaar  onder  den  naam  van 
Qiaté  tot  Spyze  gebruik^  k  ,  Luffa  genaamd 
by  de  Arabieren ,  maakt  deeze  uit»  Na  het  weg. 
neemen  van  den  buïtenften  Bast ,  die  dun  is  en 

geelachtig ,  kwam  een  verwonderlyk  Netwerk 
van  witachtïge  Vezelen  daar  in  te  voorfchyn, 

*t  welk  V  ils  l  1  ng  1  os  'er  den  naam  van  Net- 

weevigen  Egyptifchen  Komkommer  aan  deedt  gee- 
ven.  Mooglyk  worden  hier  door  die  Sleuven 

gemaakt,  waar  van  de  Ridder  fpreekt,  of  Rib- 
ben met  haare  tusfchen  -  Ribbetjes ,  zo  zigtbaar 

in  de  Vmgt  der  Petola,  door  Ru  mphiüs  af- 

gebeeld ,  die  men  Petola  Panjang  noemt ,  naar 

een  Zyden  Kleedje,  't  welk  als  Borduurwerk 
is  gemarmerd.  Het  Zaad  is  mr  ach  tig  en  de 
Klaauwieren  zyn  aan  de  tippen  Kroontjeswyze 

getakt,  zegt  Linhj&us. 
(5) 

(4)  Mmordica  Pomïs  oblongis  ,  Sulcis  Catenulatis  ,  Foliis 

Incifis.  H.  Of.  45 1.  Ups.  293.  Pi.  Zv$U  I5i.  R.  Lugdk. 

zfo.  €ouah  Monsp.  496.  Hasselt  /«».  487.  Cucumis  JE- 

gyptius  reticulams  f.  Luflfa  Arabum.  Vesl.  in  Alpin.  Cap. 

38.  T.  117,  MOBIS.  I.  S,  7.  T.  7.  ̂   1  >  *♦  Pctola*  R"*tt* 

Jwk.  V.  P«  4o;«  T»  *47»  BüRM.  Fl%  Ind,  p*  aog. 
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(5)  Springvrugt  met  Rotonde  zeer  lange  Ap-    IV. 

pelen.  *%$ 

Deeze ,  die  op  Ceylon  en  ïn  China  valt ,  heeft  "Jf^T 

de  Steng  vyfhoekig;  de  Bladen, als  der  Kom       v#* 
kommeren  s   met  fpiife  hoeken,  aan  den  v0W/%Jg|^ 
Zaagtandig  :  de  Appels  een  Voet  lang ,  eeniger-B.okond^ 
maate  raig ,  Rolrond ,  met  zwarte  Zaaien* 

(6)  Springvrugt  met  Eyronde  gedoomde  Ap-     vi. 

j)*k  era  drievoudige  getande  Bladen.  Stfefi*»* dige. 

(7)  Springvrugt  met geftreepte  Appels  enVoet      vu. 

ac/tf£g£  Zaagtandige  Bladen.  voeS*-. dige. 

Van  deeze  is  de  eerfte  ,  in  Oostindie  groei- 
jende,  de  langwerpige  Poppya  of  Sajor  Po/)£y 
der  Jndiaanen,  anders  ook  Vleermuizen  -  Moes 
genaamd  ,  om  dat  de  Bladen  ,  die  men  tos 
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  FEüiLLéE,  een 
Rankgewas  dat  de  hoogde  Boomen  tot  aan  den 

top  beklimt,  en,  behalve  verdeelde  Klaau wie- 

ren, 

(s)  Memordica  Potnis  Cylmdricis  longisfimis.  Pepo  Indi» 
cus  reticulatus  et  fulcatus  Semine  nigro.  Hirm.  Lugdb*  432* 

Parad.  App.  II.  B.AJ.  SuppL  232. 

(6)  Momorika  Fomis  Ovatis  muricatis,  Fol.  ternJtis  den- 

tatis.  Poppya  fylveftris.  RUMPH.  Amb.  V.  pi  4H.  T.  152. 
f.  2. 

(7)  Momordka  Porais  ftriatis  ,  Foliis  Pedatis  ferratis.  Mom» 

Fr.  ftriato  lxvi,  Feuill.  JPeruv.  II.  p*  7J4,  T*  41 1 

II.  DlEL.  XL  STUK* 



joo        EENEoizïüg  Kruiden. 

IV.     ren,  Bladen  heeft,  welke  zeer  aartig,  byna  aïs 

^XTIII  *  die  van  den  Wonderboom ,  in  zevenen  gefnee- 
Hoofd*'  den  en  by  den  Steel  nog  gekwabd  zyn.    Steel- 
stük,      tjes,  uit  de  Oxels  voortkomende,  draagen  ver, 

ufi?™m'  ̂ cne^e  Mannelyke  Bloemen   en  aan  den  voec 
van  't  Steeltjo  komt  een  Vrouweiyke  met  een 
Vrugtbeginzel  ,    dat    eene    geelacht'g    groens 
Vrugt  wordt ,   van  vier  Duimen   lang,  twee 
Duimen  dik,  aan  beide  endeo  fpits,  geftreept, 
van  binnen  een  zeer  verfrisfchend  rins  Vl<  efch 
hebbende  en  des  wegen    klein   gefoeeden   wor- 

dende by  de  Pemviaanen ,  tot  hunne  Pottagiëo. 
Een  witachtig  fpongieus  Stoeltje,   binnen  de 
Vrugt ,  bevat  verfcheide  Zaaden ,  met  eene  bruine 
Schil  en  eene  Pit,  van  fmaak  als  onze  Aman- 
delen. 

Momrdica    ̂   8^  Springvrugt  mei  fiekelige  Appeltjes  en 
Eiateriun.  geen  Klaauwieren. 
Purgeeien* 

de'  Dit  Gewas,  dat  mengemeenlyk  Ezels -Kom- 
kommers of  Springkruid  noemt,  groeit  aan  de 

kanten  der  Zaailanden  en  elders  wild,  in  de 
Zuideïyke  deelen  van  Europa.  By  Weenen  in 
Ooftenryk ,  en  by  ons ,  teelt  het  overvloedig 
voort  uit   gevallen  Zaad  ,    zo  op   Mest-  en 

Vuil. 
(8)  Memordica    Pomis    hispldis  ,   Cirrhis   nuHis.   GouAN 

Momp.  497.  Gorter  Belg.   276.  Mau  Med  447.  H.  Clip. 

451.   R»  Lugdb.  262*    GRON.    Oriënt.   300.    Cucumfs    lyW 
Afininus  di&us.  C.  B.  Fin.  314.  CAM.  Epiu  94$.  LOB.  lel 
«4*.  E>ODf  Ptmpu  663.  f.  2. 
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■Vuïlnïshoopen',  als  in  de  Hoven*    Onder  der*     1V*< 
naim  van  Wilde  Komkommers  is  het  gemeen-  %£S|j* 

lyk  bekend  in  Vrankryk  en  Duitfchland  ,  doch  ̂ Gofd-* 
in  de  Winkels  wordt  het  Cucumis  Afminut  ge-  stuk. 
heten.  Syngemf^ 

't  Is  een  Plant  naar  de  Komkommers  gely» 
kende ,  doch  rauwer ,  met  kleiner  dikker  Bladen. 
De  Bloemen  zyn  byna  eveneens ,  ook  kleiner  eo. 

de  Vrugten  niet  meer  dan  een  Vinger  dik  ,  Ry- 
rond  5  van  grootte  als  een  Olyf  ,  van  buiten 
geheel  ruig  ,  eerst  groen  ,  ryp  wordende  geel- 

achtig. Zy  hebben  die  zonderlinge  eigenfehap, 
dat,  wanneer  menze  aanraakt  of  zagtjes  knypt  $ 

het  Sap  met  de  Zaaden  'er  aan  't  end  uit  en 
iemand ,  die  'er  niet  op  verdagt  is  ,  dikwïls  in  't 
Aangezigt  en  de  Oogen  fpringt.  Men  fpeelt  'er 
dus  onkundigen  een  ieelyke  pots  mede;  want  het 
Sap  is  ongemeen  fcherp  en  maakt  een  geweldige 
Ontfteeking.  Uit  dien  hoofde  kunnen  zy  den 
naam  van  Ezels  -  Komkommers  bekomen  heb- 

ben, 't  Is  veiligst,  buiten  noodzaake  deeze Plant: 
in  de  Hoven  niet  te  kweeken,  om  geen  gevaar 

toe  te  brengen  aan  Kinderen  of  jong  Volk.  In  'e  • 
plukken   zelfs    wagt    men  zig  daar  voor  ten 
-hoogden* 

Meest  is  dit  Gewas  berugt,  wegens  het  vao 
ouds  befaamde  Elaterium  9  een  fterk  Purgeer- 

middel,  ligt,  zeer  bitter  en,  aan  de  Kaars  ge- 
houden ,  Vlam  vattende.  Men  bereidt  hetzel- 

ve ,  nog  hedendaags  ,  of  uit  het  Sap  alleen  f 
of  uit  de  Vrugten  met  de  Zaaden  geltampt , 

SP 
|I«  DOL.  XI.  5TCK, 
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IV.     en  (lerk  uitgeperst  door  een  Teems  of  door 

^XXllï'  HaairdoeIc  ""gewrongen  en  dan  op  't  Vuur  of 
Hoofd-*  in  de  Zonnefchyn  gedroogd.  Het  is  verfchillen- 
*tük.      de  naar  de  meer  of  minder  rypheid  der  Vrugten 

$g*mntee'en  moet  met  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.     Veiligst  gaat  men  'er 
mede  te  werk  >  door  eene  langzaame  vergrooting 
van  de  Gifte.     De  Bladen  van  dit  Kruid  zyn 
ook,  doch  flapper,  purgeerende.  Het  Sap  dient 
uitwendig  om  harde  Gezwellen  te  doen  verilaan* 

Het  komt  in  verfcheide  oude  en  nog  gebruike- 
lyke  Winkelmiddelen  ;  gelyk  in  de  Zalf  van 

Agrippa  tot  de  Verlosfing  en  in  die  van  Anna* 
nita  tot  Wormdooding  dienflig. 

Cücürbita.    Kalabas. 

De  Kelk  fs  vyftandig  en  de  Bloem  vyfdee* 

lig  in  dit  Geflagt,  't  welk  in  de  Mannelyken 
drie  Meeldraadjes  ,  in  de  Vrouwelyken  een 

vyfdeeligen  Stamper  heeft ,  en  van  de  volgen- 
de inzonderheid  verfchilt  door  de  Zaaden,  die 

een  dikken  rand  hebben. 

Behalve  de  gewoone  Kalabasfen ,  bevat  het 
ook  de  Pompoenen  3  Watermeloenen ,  Kau- 
woerden  en  dergelyken  >  in  de  zes  volgende 
Soorten» 

co 
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(i)  Kalabas  met  eenigermaate  hoekige  Wollige     IV: 

Bladen ,  die  van  onderen  ,  aan  den  voet  f  xx  üï** 
twee  Kliert j^s  hebben ,  en  Houtige  Vrugten*  Hoofe* 
_  STUK,, 

Zeer  bekend  is  dit  Gewas  door  de  geheele      I# 
Wereld.     Men  noemt  het  gemeenlyk  Kalabas , Cttcuri}** 
en  ook  wel  Kaauwoorde>  m  t  Hoogduitfch  jiTttr-FiefdMtii* 

bis,  in  *t  Franfch  Courge  s  in  't Engelfch  Gourd.ü&*% 
De  figuur  geeft  'er  den  naam  aan  van  Flefch* 
Kalebas/en  en  deeze  worden  ia    't  Franfch  eï- 
gentlyk  Calebasfe  of  Courge  de  Pelerin^  dat  is 
Pelgrims  Kaauwoerde  geheten.    In  veele  Lan- 

den ,  immers  ,  is  het  gebruikelyk  ,  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  deeze  Vrugten  ,  in  haare 
Houtige  Bast,  zeer  wel  houden*    In  Indie  is  ?t 
een  algemeen  gebruik ,  dat  de  Tyfferaars ,  die 

den  Kokos   of  Palmiet-  Wyn  uit  de  Boomea 
tappen  ,  zig  daar  toe  bedienen  van  ledige  ge- 

droogde Kalabasfen  5   als   welke  ,  wegens  de 
ligtheid,  van  hun  gemakkelyk,  wanneer  zyden 
Stam  beklimmen  ,  kunnen  mede  genomen  wor- 

den (*>  De 
(1)  Cncurbitq  FoU  fubangulatis  tomentofis  &c.  Syfi.  Nat» 

XII.eGen.  1091,  Veg.  XIII.  p.  ?**•  Goiian  Momp.  497.01. 
curbita  Seminibus  obfolete  bicornibus.  H.  Citff.  451.  Ups.ifV 

K.  LugdK  a*3.  HASSïLq.  It.  488.  Cucurbita  oblonga  Floie 
albo  ,  Folio  raolli.  C.  B.  Pin.  31$.  Cucurbita  Lagenarïa  Flore 
albo  Mor.  Hifi.  TT.  p.  23.  S.  1.  T.  $.  f.  3.  RumPH.  Amb. 
V.  p.  397.  T.  144.  BüRM.  Ft.  Ind.  p.  209. 

f*)  zie  het  II.  Deels  i4  Stuk  van  deeze  Natuurlyki 
lUfttrie  t  bladz.  316,  enz* 

II.  DHL.  XI.  STUK* 



ge>$        £ &£ hu i z ige  Kruid  e»; 

IV.        De  óFigetnee'rje  grootte  der  Kalebasfen  in  In* 

^xxYïl  ̂e>  forrityds  een  half  Anker  en  raeer  kunnende 

Üoufd  *  iöhouden  ,  geeft  daar  toe  aanleiding*     Ik  heb 
stuk.  ?  een  Surioaamfe  van  eene  Peerachtige  figuur, 

£*****•  anderhalf  Voet  lan£  en  over  *t  kruis  half  zo 
dik ;  welke  ik  denk  wel  zes  Mengelen  Vogt  re 
kunnen  bevatten.     Sommigen  zyn  krömhalzig 
als  een  Retort ,  met  een  zeer  grooten  ronden 

Bol :  fommigen  effen  ,  anderen  met  Knobbels  be- 

zet*   Men  vindt  'er  die  minder  Buikig  zyn  en 
Van  öngelyk  meer  ïangte  (*).   P  l  i  n  i  ü  s  ge- 

tuigt, dat  menze  in  Italië,  onbedwongen  ge- 
groeid,  negen  Voeten  lang  gezien  heeft.     Ik 
zag  voorleeden  Jaar,  by  mynen  Vrind  Z.Br  a- 
kel,  Kweeker  en  Kenner  van  veele  Uitland- 
fcbe  Gewasfen , buiten  Utrecht,  de  zogenaamde 

Hercules-  Kftods  van  ongeméene  grootte,  welke 
fcyn  Ed.  ,  op  myïi  verzoek,  volgroeid  zynde , 
gemeten   heeft  en  bevonden  vyf  en  een  half 
Voet  lang  te  zyn.  Dezelve  was  zeer  dun,  zynde 
van  onderen  in  mïddellyn  maar  een  half  Voet, 
en  van  boven  twee  Duimen  s  zo  dat  zy  een 
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  middelmaatïge  Appelen»  Men  vindt 

'er 

'(*)  De  menigvuldige  Verfcheidenneden  van  Kalabasfen  cf 
Xaauwoerden  heeft  WliNMANN  op  vier  Plaaten  zeer.  uit- 

voerig vèitoóim;  Zie  zyn  Kruidboek  *  N.  444-445» 
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*er  ook  die  in  't  midden  ingekneepen  zyo ;  juist     IV. 

gelyk  de  Flefcti - Kalabas  by  Lqbbl  en  Do   ̂ xih* 
vonmvs  afgebeeld  wordt  (*).;  want  men  kan  Hoüsd-* 
ze  zo  door  ombindin^  als  anders ,  onder  'tfgroei-  stuk* 

jen,  tot  veelerley  gedaanten  dwingen.  Evenwel  svK&"*f"*m 
hebben  zy  het  natuurlyk  ,   by    den   Steel  wat 
dikker  te  zyn  en  dan  meer  of  min  te  verdunnen  , 
eer  zy  den  Buik  maaken. 

In  ce  Kleur  der  Kalabasfeu  is  ook  een  aan- 

merkelyk  verfehil.  Sommigen  zyn  groen  met 
gcele  Vlakken  ,  anderen  geheel  geel ,  en  fom- 
migen  hebben  een  aèftüge  marmeriog  van  roode 
of  witte  Vlakken,  Ook  veranderen  zy  ,  dac 
zonderling  is,  als  menze  bewaart,  ibmtydsvan 

Kleur  5  wordende  hec  gee'e  de  eene  Maand 
groen,  en  ineen  volgende  weder  geel.  Gezeg- 

de Hovenier  rekende  omtrent  twintig  Verfchei- 
denheden  daar  van  te  hebben.  De  Bloemen  zyn 
wit  en  in  fommigen  vry  aangenaam  van  Reuk, 
Het  Zaad,  omtreDt  ceti  Duim  lang,  is  plat  en 
dik,  wit  van  Kleur  ,  eenigermaate  hoekig  of 

met  punten  5  bevattende  een  Pit ,  die  aange- 
naam van  Smaak  h  en  in  de  Apotheeken  geteld 

wordt  onder  de  Verkoelende  Zaaden, 
Van  de  Kalabasfen  kan  men  niets  tot  de  Kost 

gebruiken  ,  wegens  de  walgelyke  bitterheid, 
zegt  RüMPHius  ;   maar   Hasselq,uïst 

ver* 
(*)  Cucurbita  Lagenaria.  Lob-  Je.  644.  CucurMta  prior. 

Dod.  Tempt.  668.  EeiJle  of  Fiefch- Caauv/ocrdea.  Do». 
Kruidboek-  bl,  1044, 

V 
H.  DEIL.  XI.  STUK. 
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Eenhüïzige  Kruiden. 

XXIIï 
Hoofü 
stuk:. 

Samen 
talige. 

\\rt  verhaalt,  dat  dczelven ,  in  Egypte,  het  arme 

^Ë?J3!-L'  y<®$  tot  Spyze  Ürekken  ,  wordende  van  hun 
gekookt,  met  Azyn  befprengd  en  düs  bewaard. 
Ook  vullen  zy,  zegt  hy  ,  den  Bast  met  Ryst 

en  gekneusd  Vleefch  ,  maakende  'er  dus  een 
foort  van  Beulingen,  van  ;  *t  welk  den  kei  yk  opr 
de  groene  en  nog  onrype  Vrugten  ziet.  Fors» 
kaohl  zegt ,  dat  men  de  Kalabasfen  te  Kairo 
teelt,  byna  rond  zyode  en  dikwils  anderhalf 
Voet  midddlyns»  Ledig  gemaakt  werden  die 
van  de  Visfchers  aldaar  gebruikt,  om  hunne 

Riet  vlotten  hooger  op  't  Water  te  doen  dry  ven* 
Deeze  Soort  was  niet  eetbaar,  maar  men  hadt 

'er  twee  anderen  ,  ook  met  witte  Bloemen  en 
Wollige  Bladen  ,  die  gekookt  gegeten  werden» 
De  eene  hadt  een  Vrugt  van  twee  Ellen  lang.  Hy 
teltze  beiden  mede  onder  de  Flefcb- Kalabas- 

fen c*> 

II. CucurbiM 
Qvifera* 

Eijer- fiigtige. 

(2)  Kalabas  met  gekwabde  Bladen ,  Jtomp  £3?- 
ronde  Vrugten  en  zevenvingerige  Klaau- 
wieren. 

Hier  bedoelt  de  Ri  Ider  een  Soort  van  Kala- 
bas, die  te  Aürachan  aan  de  Kaspïfche  Zee 

t'huïs  is,  volgens  den  Heer  Lerche.  Hy  be* 
trekt   7er  bedenkelyk    toe  3    de    Kaauwoerde , 

wel- (#)  Flor.  ts£gypz.  Arob,  p.  Jó'7. 
(1)  Qucurhita ,  F#l-    Lobatis,  Ponws  obova?is,  Curhis  fep- 

tcno  •  digiiatis.   Mant.   i-ó.  Cucuibita   asperp  folio,   amara 
,  turbinata  ,  enz.  J.  B.  Hift*  II.  p.  sis»  * 
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Weke  in  5t  Werk  van  J.  BaüHinüs  wordt     W*. ; 
voorgeiteld  onder  den  naam  van  Ruuwbladige  9    xXHL 

'mét  ten  kleine  geek9  wit  geftreepte  5    Totachtige  iIoofd- 

Vmgt.    In  de  Upfaifche  Tuin»  niettemin  $  was*TW5-* 

dezelve  geteeld  met  Kruid  en -Bloemen  zeer  naar  ST*&WM 
de  Pompoenen  gelykende  9  maar  minder  rauw 

en  de  Vrugten  geenszins  bitter.    De  Klaaüwie- 
ren  onderfcbeidden  dezelve  wei  allermeest.   De 

Vrugten  waren  van  grootte  als  Hoender -Eijeren 
en  van  dergelyke  figuur,  hebbende  een  Bast  zo 
bard,  dat  men  dien  naauwlyks  met  een   Mes 

kan  doorfnyden  en  met  Melkwitte  S treepen  o- 
verlaogs  getekend  3  f  zege  Likjs^us,)  even 
of  h  een  bastetdklnd  ware  .van  de  Gefnipper* 

de  Bryonie  (*J» 

(3)  Kalabas    met  gekwabde  Bladen  m  gladde     ïxt- 
Vrugten*  pepo, 

Tót  Pompoen, 

l*)  Die  ■Oostuidifche  heeft,  gclyk  wy  vervolgens  zien 
sullen  ,  zeer  diep  ineefneeden  Bladen  en  eene  weektchil- 

lige  roode  Bezie  -  Vmgt  ;  ook  mét  witte  Streepen  getekend, 
Deeze  Kalalas  zou  derhalve  door.  derzelver  Stuifmeel  moe- 

ten bezwangerd  zyn  :  't  weik  op  den  gezegden  afffond 
tets.  wonders  fchynt-  't  .La^t  zig  e<hter,  dewyl  de  uitwen-. 
dige  gedaante  der  Vrisgt  van  het  Mannelyke  afkom  ftig  is ,  wêl 
beredeneeren. 

(i)  Cucurbita  Bol.  lobatia  3  Pcm>s  laevibus.  GOUAN  Monspé 
497.  Cucurbita  Scmmum  usargine  tumido.  IL  Cliff.  4;?., 

Ups.  s.9J-  R.  Lugib.  263.  Cue,  major  rotunda  Folio  as- 

pero  ,  Flore  luteo.  G.  B.  Pin,  113.  Pepo  oblongus ,  rotan- 

tlus'&c.  Tov'BNF.  Inft.  105.  Pepo  vulgaris.  RAj.  Wfik  639, 
?cpo   major    oblongus  &    rotundiis,    major  ,  minor.    Dod. 

PsmPt, 
V  2 

U,  DEüL,   XI.  STUK. 



3c3  Eekhuïzige  KruidenV 

IV*  Tot  deeze  Soort  behooren  alle  de  zogenaam^ 

^XYIU  ̂ e  P°mPosnen>  'c  zv  langwerpig  of  platachtig 
Hoofd"  rond.  Immers  alle  die  een  gladden  zagten  Bast 
stuk.  hebben  en  eetbaar  zyn,  met  gekwabde  Bladen; 

s*men-  t£vens  (j0or  het  Zaad ,  dat  een  dikken  rand 
beefc  en  rondachtïg  is  van  figuur,  van  de  Me- 

loenen verfchilïende,  komen  hier  t'huis.  Ge- 
meenlyk  hebben  zy  de  Bloemen  wel  geel ,  doch 

men  vindt  'er  ook  met  witte  Bloemen  ,  gelyk 
Forskaohl  aangaande  de  Egyptifche  meldt. 

In  st  Franfch  noemt  menze  la  Cour  ge  de  St. 

Jean  ,  dat  is  Kalabas  van  St.  Jan  ,  in  't  Engelfch 
Fumpion  9  en  by  't  Gemeene  Volk  Meloenen  > 
zegt  R  a  y.  Dus  ziet  men ,  dat  zy  als  tusfehen 
de  een  en  anderen  in  't  midden  (taan.  Hier 
behooren  derhalve  ook  ,  zo  wel  de  Indifche 
Kaauwoerdcn  als  Pompoenen  van  Rumphiüs, 
en  zelfs  de  allcrgrootfte,  Camolenga  genaamd, 
die  men  aldaar  Spaanfch  Spek  heet  ,  vallende 
anderhalf  of  twee  Voeten  lang  en  meer  dan  an- 

derhalf Voet,  in  den  omtrek,  dik  (*).  Deeze, 
zegt  hy ,  zyn  langwerpig  of  Eyrond ,  egaal  van 
Bast  en  met  een  wit  of  grys  Meel,  dat  men 
afftryken  kan  ,  als  beflrooid.  Bovendien  heb- 

ben zy  de  Bladen  altemaal  gekwabd,  niet  veel- 

deelig  gelyk  de  Water -Meloenen. 

My 

Pempt»  665,  666.  Tepc  oblongus,  maximus  Ind.  compresfus 
et  Melopepcnis  cffigie.  LOB.  Ie.  64 1  ,  «42.  Cucurfoi»  Xncii* 
C».   RUMPH.  Amb.  V.  p.  3s»S,  T.  145. 

(*)  leid.  p.  39*.  T.  14J. 
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My  werdt,  door  gezegen  Brak  el,  in  't     \j* 

jaar  1777  een  Eyronde  Pompoen  ,  van  ontzig   ̂ XT^* 

lyfce  grootte,  t'huis  gezonden;  die  ik  bevond  Hoofd' 
by  de  veertig  Ponden  zwaar  te  zyn.     Thans  «tuk. 

berigt  hy,  op  myn  verzoek  ,  daar  van  geteeld  tyie«*f1** 
re  hebben  ,  tot  drieenvyftlg  Ponden  gewigts. 
Deeze  zyn  geel  van  Kleur,  maar  ik  zag  voor- 
leeden  najaar,  by  hem,  op  een  Mest-  of  Aard- 
hoop  groeijen  ,  een  Plant  van  witte  ,  ronde \ 
geribde  Pompoenen ,  die  ecnigszins  geborduurd 

zyn  ,  waar  van  hy  het  Zaad   van   Eiberig   'm 
Duiifchland  hadt  ontvangen.    De  gróotïïe,  die 
hy  daar  van  geteeld  heeft  ,  woog,  zo  zyn  £. 
my  fchryft,  ruim  6p  Ponden  zwaar   Gewigt, 

zynde  by  de  twee  Voeten  over  't  kruis  of  in 
middellyn  ,   dat  is  ongevaar  zes  Voeten  in  de 

Omtrek  groot.   Onder  de  Nederland fche  Vrug- 
ten,  inderdaad  ,  een  Wonderüuk  van    Kwee- 
kery! 

Dat,  nu,  de  Pompoenen  of  Pepoenen,  in  't 
Hoogduitfch  Plutzer  of  Pfeben  genaamd ,  eet- 

baar zyn ,  is  r.iet  alleen  blykbaar  uit  Rumph  i  ij  s 
die  zegt ,  dat  menze  in  Oostindie  in  den  Poe 

fnydt  en  kookt ,  maakende  daar  van  met  Spe- 
ceryën  geen  onfmaakelyken  Kost ;  dat  zy  van 
de  Chineezen  met  Suiker  gekonfyt  worden,  of 
ook  dat  men  van  het  uitgeperfle  Sapen  Vleefch 
een  Marmelade  maakt,  geïyk  van  de  Kaau woer- 

den :  welke  Spyzen,  wegens  haare  verkoelende 
hoedanigheid, in  die  heete  Landen  gezond  zyn: 
maar  men  weet  het  ook  van  nader  by»  In 

V  3  Duitfch- 
II.  DEEL.  XI.  STUK. 



3io        Eenhüizige    Kruiden. 

STOK* 

Samen 

Kaau- woacden. 

IV  Duitfchland  worde  'er  veel  gebruik  van  gemaakt 

AXXIU*  tot  ̂ Pyze»  z0  voor  Men^c^eQ  als  Beeften;  als 
Hoofd-  o°k  onder  de  Duitfchers  in  Noord  -  Amerika , 

en  in  de  Westindiën.  „  Deeze  Vrugtenwor- 
„  den  te  droogeo  gehangen  boven  of  onder  e^n 
3i  Haarditede  en  in  de  Rook,  (zegt  Lob  el,) 

,f  welken  't  Gemeene  Volk  in  de  Winter  eet." 
Sommigen  willen  ,  dat  het  Zaad  der  Pom» 

poenen  eerst  uiï  Oostindie  oyergebragt  zy ,  of 
misfehien  uit  het  Beloofde  Land  ,  in  Italië , 
alwaar  men  die  Vrugfen  Zuccha  geheten  heeft, 
begrypende  onder  deezen  naam  alle  eetbaare 
Kaauwoerden.  Of  dezelven ,  nu ,  door  de  witte 
Bloemen  van  de  Pompoenen  en  door  de  ge- 

hoornde Zaaden  van  de  Kalabasfea  verfchillen  , 
die  rond  Zaad  geeven  ,  laat  ik  daar.  Lob  el 

zegt  (*)»  ,,  üat  de  lange  Kaauwoerden,  de 
„  grootfien  van  allen  zynde.en  gekromd,  drie 

,,  en  zes  Voet  lang, glad  en  wit  groen  van  Bast, 
„  die  droog  zyr.de  *  zeer  hard  is  ,  de  al'erbe- 
9,  kendften  en  bekwaamden  zyn  om  te  kon- 
5Ï  fyten.  Derzelver  Vleefch  is  wit  en  gezooden 

„  niet  onaangenaam;  'e  Zaad  langen  breed y 
een  weinig  vierkant.  De  Bladen  gelyken  naar 
die  der  Komkommeren  ,  maar  zya  veel  ron- 

der, de  Bloemen  wit.  Van  deeze  Vrugten  , 

in  (lukken  gefneeden  en  met  Suiker  ge-kon-* 

(*)  Kruidth.  b\.  785.  en  de  Afbeelding  ,  welke  nasr  ds 

voorgemelde  Herkules  -  Knods  getykc  ,  bl.  78<J.  ïtern.  Ie. 
$41.  Gucurbita  longior,  J>od,  Pempt.  669.  Lange  Cauwooj- 

:» 

33 

9> 
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9,  fyt,  brengen  de  Portugeezen  en  Spanjaards     IV. 

3,  zeer  veel  te  koop  In  de  Noordfche  Landen  xxni* 
5,  en  heeten  't  Carbafade.     't  Zyn  zeer  goede  Boofd  * 
3,  en  lieflyke  Kocfiruren  voordorftige  Menichen*TÜK" 

s,  en  die   aan  heete  Koortfen  leggers."  Moog-  sï*l**f*< 

Jyk  is  dit  ook  wel,  't  geen  men  Sukade  noemt , 
daar  ik  bevoorens  van  fprak  (*). 

Ca)  Kalabas  met  gekwabde  Bladen  en  Knoopte     ÏV- 
,rr  Tr  Cucurhita 
Wrattige  Vrugten.  ?#■**§/*. 

Wrattige. 

Dceze  ,  die  een  zeer  eigen  bynaam  voert , 
beeft  de  Bloem  ,  Zaaden  en  gedaante  van  de 
Pompoenen  of  Kaau woerden,  zegt  de  Ridder 9 
maar  de  Vrugt  is  kleiner  ,  met  een  harderen, 
byna  Houtigen  Bast.  Misfchien  zal  het  maar 
eene  Verfcheidenheïd   van  de  voorgaanden  zyn. 

(5)  Kalabas   met  gekwabde  Bladen )  een  opge-      y. 

regte  Steng  ,   en  Vrugtm  die    W*w{S^* 
neergedrukt  zyn.  «nige. 

Den  naam  van  Melopepo,  door  welken  Tour» 

NE- (*)  II-  D.  III.  Stuic,  deezer  Natuur  lyke  Hifiorie,  bladz. 
197* 

(4.)  Cucurhita  Fol.  Lobntis  ,  Pomis  nodofo  -  Vertucofis. 
Cucurb.  Verrucofa-  J.   B.  Hij},  II.  p.  222.  Melopepo  Venu. 

CofuS.  TOTIRNF.    /«/?.    icr6. 

(j)  Cucurblia  Fol.  Lobatis,  Cau!e  erefto  Pomis  depresfb- 

ncdofis.  Melopepo  Ciypeifor.mis  C.  &.  Pin.  312.  Cue  Cly- 

peiformis  £  Siciliana.  J.  E.  tiiji,  II.  p.  224.  Melopepones 

laciotes  Clypeifoï:nes.  Lob.  Ar.  642.  Pepo  latus.DGD. PtmpJ, 
€66. 

II.   DEEL,   XL  STUK. 
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IV,      nefort  Geribde  Meloenen  ,  uitwyzens   zyne 

XXIIL  Afbeelding ,   bedoeld  heeft ,  wordt  door  den 

Hoofd-    Ridder  in  't  byzosder  aan  deeze  Sehildvormi- 

st'jtt*      ge»  gegeven  5  die  eerrgermaate  gelyken  naar  de 
«kST^    R°ndasfen  der  Ouden.     .,,    Wy  hebbenze  ook 

„  genoemd  Siciliaanfche    Kaauwoorde    en   met 

3,  fommige  Duitfchers  Muchel  -  Kurbis  9n  zegt 
J.  Baühino s.    Hy  gc-eft  de  zelfde  Afbeel- 

ding van  *t  Gewas  als  Tab  e  RNEMoNT,en 
meldt,  dat  het  opflannde  groeit,  zonder  Klaau- 
wieren.     De  Vrugten  komen  by  Dodonóös 

en  Lobel  ,   in  't  groot,  zeer  wel  afgebeeld 
voor,  en  de  laatfte  fpreekt  *er  dus  van. 

9%  Dcfe  Soort  is  van  Rancken  ende  Bladers 

„  den  anderen  gelyck,  maar  de  Vrucht  is  plat 

si  gelyck  eenen  ronden  Schilt  oft  Eeucklaer  „ 
„  met  ghefpïeten  canten  ,  gbecronckelt  ende 

,,  ghefronfclt ,  ende  een  gherimpelde  Schorsfe, 
„  de  welcke  lachte  is» van  verwe  en  Ie  fmaeckc 

„  de  voorgaande  (*)  ghe'yck.  Beyde  dcfe 
„  Soorten  worden  in  ftuckskens  ghefnedenen- 

5,  de  in  de  Panne  ghefruyt  met  Meel  beftroeyt 
,,  ende  zyn  zeer  Iieflj!ck  om  eten,  foo  wel  in 

j)  Nederland t  als  Vranckeryck  ende  elders." 

Waarfcbynlyk    is   dit  die  Kroon  •>  Kalabas, waar 

f*)  Hier  door  verftant  hy  de  platachtige  geribde  Pompoe- 

nen (Me'opepo  compresfu?  C.  B  Pin.  t\z:)  tot  de  derde 
Soort  vin  dit  Gefbgt  behoorende  ,  voorgemeld.  Hy  beeldt 

êen  platachtige  Meloen -Pompoen  af,  die  hy  zegt  fomtvds 
wel  de  zwaarte  te  hebben  van  tagtig  Ponden. 
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waar  vnn  ik  van  gezegden   Liefhebber  te  Ut'     IV. 

recht,  in  November  s'voorleeden  Jaars,  de  Te-  ̂ ï^m?, 
kening  ontving ,  zynde  ,   by  den  Steel ,  van  Hoofd-' 
gedaante   als  een    ronde   Kahbas ,  met    Sleu-  «ru« 

ven  ,  die  rondom  uitliepen  naar  den  omtrek,  en  ,  syr>ze™M. 
door  haar  tujfchenribben  ,  eene  Kroon  maakten 
van  tien  ftompe  punten  ,  binnen    welken  een 
ronde  Kop  was ,  byna  gelyk  het  Bolletje  in  de 

onrype  Kruidnagelen  (*)l  Rondom  was  deeze 
Kalabas  fchoongeel,  maar  op  de  punten  en  aan 

den  Kop  fchoon  groen ,  met  geel  als  een  Kivits- 
Ey  gefpikkeld.     De  middellyn   moet   omtrent 
een  half  Voet  zyn  geweest* 

(6)  Kalabas  met  veeldeelige  Bladen.  vr. 

Dit  zyn  de  Water  *  Meloenen ,  wier  aangenaam*  C%1^ 
beid  en  verfrisfehing  in  de  Oofterfche  Landen ,  Meloen* 

Toürnefort,   die  'er    Ondervinding  van 
hadt,  zodanig  roemt.  De  Arabieren  zegt  Has- 
selqöïst,  noemenze  Baiech,  en  dit  zal  der- 

halve 

{*)  Zie  II.  D,  III.  Stus  van  deeze  Nat,  Uiflorlt^  M. 
49.  PL.  XII»  Tig.   T. 

(6)  CuiurUta  Fol.  muUip.irritis.  Nat.  f/ïed.  443.  Gouan 

/4onsp.  497.  HASSELQ^.  Itin.  4S8.  CucurSita  Sernlnum  mar- 

gine  bafi  diJarato.  H,  Ciïff,  452.  R.  Lt»gib.  264.  Anguria 

Indica.  Rumph.  Amh.  V»  p.  400.  T.  146.  An^uria  Cirrullus 

«U&a.  C.  B.  Pin.  312-.  Citrullus  Folio  Colccynthidis  fe&o » 

Semtne  nigro.  J.  B.  Hifi.  II.  p.  235.  Angaria  ,  Cucu» 
mis  ,  Citrullus.  DOD.  Pennpt.  664,  Cl  nullus  Officinaruro, 
Lob.  Ie.  640. 

II.  Duel.  XI«  stuk. 
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IV,     halve  dis  Vrugc  zyn 3  waar  FoasKAOHLals 

^^s    Zaay -■  Komkommers  melding  van  maakt,  zeg- 
Hqqfim  §eü^e  5  dat  menze  dikwils  teelt  van  een  Elle 
stuk.      middellyns,  zeer  zoet,  malfch,  wit  of  geel  en 

■*'  raTn"  fomtyds  roodachtig  van  Vleefch.  Immers  deeze, 
van  hem  Battich  •  Burlos  genaamd   of  Brullos  , 

naar  den  uithoek  van  't  Eiland  Delta,  in  de 
Armen  van  den  Nyl,  worden  aldaar  best  en  al- 

lergrootst geteeld  ,   zo   Hasselqhist  ge- 
tuigt.    Ik  kan  niet  nalaaten,  zyne  uitmuntende 

befchryving  van  die  Vrugten  hier  kortelyk  in 
te  voegen. 
Zy  worden  inzonderheid  aan  de  Oevers  van 

den  Nyl*,  in  vrugtbaare  Kley  3  die  na  de  over- 
ftroominge  leggen  blyft,  van  't  begin  van  Mey 
tot  aan  het  end  van  July  gewonnen.  De  Vrug- 

ten zyn  uitermaate  groot.  Hy  hadtze  van  twee 
Voeten  dik  en  drie  Voeten  lang  gezien.  Zy  be- 

vatten een  overvloedig,  Waterig, zeer  verkoe- 
lend Sap  ,  in  een  Vleefch  dat  voos  is,  als  van  een 

murwen  Appel  of  beurfe  Peer ,  met  zwartachtïg 
of  bruin  Zaad.  Drank  en  Spyze  levert  deeze 

Vrugt  den  Egyptenaaren  uit.  *t  Gemeene  Volk 
verheugt  zig  over  dat  Jaargetyde  en  gebruikt  als- 

dan byna  niets  anders  tot  Voedzel ;  eetende  de- 
zelve met  Brood ,  en  wel  nog  oraryp  zynde  , 

altoos  raauw.  Dus  verflaat  zy  tevens  den  Dorst , 

door  haar  Sap ,  't  welk  men  ook  uit  een  Kuiltje  , 
ïn  deeze  Vrugc  gemaakt  ,  kan  fcheppen.  Dit 
Sap  ,  uit  de  Sappigften  ,  die  by  Kaap  Eurlos 
groeijen  s  als  dezelven  overrypzyn,  op  de  ge- 

zegde 
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gegde  manier  vergaderd,  met  Ropzenwater  en     IV; 

een  weinig  Suiker  gemengd  ,  is  een  algemeen  'H^rnV 
Middel  voorde  genen,  die  aan  heete  KoortfenH,Voro»/ 

leggen-  Jammer  is  't,  dat  men  't  zelve  naauw*sTuK. 
lyks    langer  dan   drie  Weeken  kan  bekomen,  S>«#^.M 

Groote  voorzigtigheid  ,  ondertusfehen  3  is ''er 
noodig,  dat  de  Gezonden  zelfs  niet  te  veel  ge- 

bruiken van  deeze  koele' Vrugten*  Ia  dat  heete 
Saizoen    verwekken   zy  anders  ligt   Kolyken  , 
Buikpyn  ,  Bloedïoop  en  Bcnaauwdheden.  Ook 
kan   de  overmaatige  inzweiging   pIotsÜDgs  de 

dood  veroirzaaken.  Iemand,  die  't  niet  gewoon 
is ,  valt  een  flukje  daar  van  als  Ys  in  de  Maag ; 

gelyk  hy  zelf  bevonden  hadt.   Ac-qmerkeïyk  is 
h  %  dat  ten  tyde,  wanneer  men  de  Water -Me- 

loenen in  Egypte  eet,  de  Lintwormen  gemeen 

syn  (*). 
Men  noemt  deeze  Vrugten  in  't  Franfch  Ci- 

trouüles,  n.2ar  den  Latynfchen  naarn  Citrullus, 
die  mooglyk  van  een  Citroen  zyoe  afleiding 

heeft,  't  zy  wegens  de  Sappigheid  of  de  Kleur. 
De  Engel fchen  noemenze  Citruis ,  de  Duit- 
fchers  Citrullen  of  Angiirïèn  %  naar  den  ande- 

ren Latynïchen  naam  A?iguria,  die  vaneen  A* 
rabifch  woord  ,  dat  rond  betekent ,  zou  af- 

ftammea.  Op  deeze  lekkere  Vrugten  ,  in  't  He» 
breeufch  Abatichim,  dat  in  't  Hol  la  ndfch  Pom- 

poenen vertaald  is ,  betuigden  de  Israëliten  ,  in  de 

Woe- 
(*)  HASSELQ;  E.eife  nach  PaU/iina  ,  pag.  jT30- 

IL  DE1L.  XI,  STUK, 



$16         Eënhuïzige  Kruiden, 

tV\     Woeftyn,  onder  anderen  belust  te  zyn  (*).  Zy 

^yttïi*  va^en  00^  *n  Oostindïe,  alwaar  men  ze,  naar 
Hoofd*   >c  gedagte  Arabifche  Battich  ,   volgens  Rijm- 

stuk,     ph  i  us  Batteca  noemt  en  zeer  hoog  waardeert. 
Samm-  j3je  van  binnen  een  fchoon  rood  Vleefcn  heb- ttettge* 

ben  ,  zyn  de  aangenaarnften  van  Smaak,  Uit 
Zaad  heeft  men  deeze  in  Italië  voortgeteeld  en 

zy  worden  'er ,  op  de  Markten ,  onder  den  naam 
van  Ciicümere  en  Freddo  uitgefchreeuwd ,  zo 
R  A  y  getuigt.  Niet  minder  kweekt  menze  fn 
de  Westindien  en  Zuid- Amerika  :wanc  inheete 

Klimaaten  flaagen  deeze  Vrugten  besten  grootst, 

zynde  zo  Sappig  ,  dat  men  onder  't  eeren  het 
Water  uit  de  Schaal  kan  flurpen ,  als  uit  een 
Kom  of  Glas  (fj. 

Het  Zaad  der  CitruHen  verfchüc,  van  dat  der 
Pompoenen  en  Kalabasfen,  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  deBoomft.ee- 
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 ,  d\o 
men  dikwils  tot  Emulfiën  gebruikt.  De  Bladen 

zyn 

(*)  Num*   Xh  vs.    5.  Zy   aten  die  Vrugten  'm  Egypte  om 
met  (gratis)  dat  is  te  zeegen  ,  voor  weinig  Prys :  wiar  uit 
blykt  ,  hoe  gemeen  deze! ven  aldaar  toen  reeds  waren. 

{\)  PiSO  de  Ind.  //i/?.  Nat.  &  Med* 
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syn  twee  of  driemaal  Vinswyze  verdeeld  en      IV. 

gelyken   enigszins  naar  die  der  Koloqumthen.  AxxTlI* 
In  Arabie,  evenwel,  vondtFous  ka  oh  l  twee  hoofd-* 
Soorten  ,  die.hy  Citrullen  noemt,  met gepalm- stuk. 

de  of  gekwabde  Bladen.  Synmiï* 

C  u  c  u  M  1  s.    Komkommer. 

Van  het  voorgaande  verfchilt  dit  Geflagt 
byna  alleen  door  een  driedeeligen  Stamper, en 
dat  de  Zaaden  fpits  zyo.  Het  bevat,  buiten 
en  behalve  de  gewoone  Vrugten  van  dien 
naam,  ook  de  Meloenen  en  anderen ,  in  elf 
Soorten,  als  volgt. 

(1)  Komkommer  met  veeldeelige   Bladen  en      1. 

Klootronde  gladde  Appelen.  LST* this. 

Deeze  hadt  de  vermaarde Tourneport, Koicquint* 
wegens  de  bitterheid ,  afgezonderd  van  de 

overige  Komkommerachtige  Plan  ten.  't  Gewas, 
welks  afkomst  onzeker  is ,  komt  met  dezelven , 
en  inzonderheid  met  de  laatst  befchreevene  , 

grootelyks  overeen ,'  maar  heeft  de  Bladen  niet 
zo  fyn  verdeeld.  Men  zaait  hetzelve  's  Voor- 
jaars  veel  in  Vrankryk,  Duitfchland  en  Enge- 
land;  doch  in  de Zuidelyke deelen  van  Europa, in 

(1)  Cucum'u  Fol.  muliifidis,  Pomis  Globofis  glabris.  Syft. 
Nat.  XII.  Gen.  lopt.  Peg.  XIII.  p.  -716.  H.  Ups.  *$},  Mat. 
Mei.  440.  R.  Lugdb  263.  Colocynthis  Fr.  lotundo  major 

C.  B.  Pin.  jij.  Colocynthis.  CAM.  Epit,  98  *,  DQQ.Pempf. 
66$.  Lob.  Ie.  645. 

tj,  Ds£U  XU  Stuk» 
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IV.     io  Spanje  en  Italië,  flaagen  de  Vrugten  best } 

*%t\ll^e  mea   K°l°Q.uint m  dppekn  noemt.    Daar  ko- 
Hoofd-   nien  van  «ezelven  aanmerkelyke  VeribhëMfcm 
stuk.      he^en  voor.     Lob  el  hadt  'er  in  de  Hoven 

i*8**m  van   Holland»  Vrankryk  en  Italië ,  gezien  3  die 
donker  groen   van   Kleur  waren  3  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- 
uen-Ey,  zeer  hard  van  Schil,  gefpikkeld  3  groen 
en  graauw.    Het  Zaad,  daar  in  vervat ^  is  by- 
na  Eyrond  5  eenig^zins  platachtig  >  bruin,  en 
heeft  wel  den  dikken  zoom  niet  van  de  Pom- 

poenen en  Kalabasfen*  maar  ook  geene  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  gedroogde  Merg  een  irerk 

en  gevaarlyk  Purgeermiddel'  uit,  dienftigst  in 
Klyfteeren  ,  als  wanneer  het  van  een  kragtige 
uitwerking  .  in  -  zwaare  Opltoppingen  en  tot 
Afwending  bevonden  wordt.  Het  Zaad  kari 

men  veiliger  ingeeven.  't  Extrakt  kan  met  voor* 
zigtigheid  in  Pillen  dienen.  Voorts  komen  de 
Koloquinten  in  verfcheide  Samen ilelzels  der 

Apotbeeken. 

(2)  Kom* (*)  Het  bitter $1  9  dat  men  vindt, 
Is  dt  .Appel  Kohquinu 
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(2)  Komkommer  met  Hartvormige  vyfkwab-     H# 
#£g2   getande  Bladen  ,  df*  y&wwp  x^?3  ;  d*  XXIÏL 
Appelen  Klootrond    met  Doomt jes  gewa-  Hoofd. 

pend.  «*«• 
IL 

Volgens  den  bynaam  fchynt  deeze  van  den  F^fefs. 
Ridder  gr houden  te  zyn  voor  die  Wilde  Kolo-  ruikt 

quinten  >  waarvan  men  io  de  Heilige  Bladeren  "ppeU 
leest ,  dat  het  Moes  ,  daar  van  gekookt ,  oneet- 

baar was  wegens  de  bitterheid ,  doch  van  den 
Profeet  Eüza5  als  door  een  Wonderwerk,  met 

Meel  eetbaar  gemaakt  werde  (*).    De  Plant, 
waar  toe  die  van  Shaw  met  twaalf  gcele  en 

groene  Streepen  ,  in  Arabie  gevonden  %  t'huis 
gebra&t  wordt ,  heeft  volgens  Hasselquïst 
een  kruipende-  of  klimmende  vyf  hoekige  Steng, 
met  Bladen  als  der  Aalbesfen ,  zynde  klein  van 
Gewas  ,  en  een   rond  Appeltje  draagende  >  da: 
aan  alle  kanten  met  Doornen  is  bezet  (f5? 

(3) 
(i)  Cucumit  Fol.  Cord.  quinquelobis  Sec.  Am.  o4cad.  IV, 

p.  29$.  Colocynthis  puraiia  echinata  Arabica  &c.  Shaw* 

Afr.  16  4. 

(*)  z  Koningen.  Kap.  IV.  't  Is  ray  evenwel  geloofbaa* 
Ier  ,  dat  het  de  gewoone  gladde  Kologuinten  zyn  ge- 

weest ,  die  volgens  Rauwolf  in  groote  menigte  aan  aea 

Euphraat  by.  Bagdad  groeien  en  van  de  Terfiaanen  Wos/iyn» 
Kaiabas  genoemd  worden.  Deeze  vondt  FOftSKAOHL  niet 

alleen  op,  vogtige  Kley  -  vlakten  in  Arabie  ,  maar  ook  in 
de  Woellynen  by  Kairo  in  Egypte  zo  dat  de  Natmirtyke 

Groeiplaats  niet  onbekend  is.  De  gewoone  naam  is  Handal 

of  Henfal  by  de  Arabieren 

(f)  Zulke  gedoomde  Appeltjes  zouden  niet  ligt,  by  abuis» 

üa 

\f,  Deel.  XI,  Stuk. 
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*V»         (3)  Komkommer  met  Handpalmig  uitgehoekte 

XXÏÏI*  Bladen ,  en  Klootronde  fiekelige  Appelen, 
Hoofd- 
stük^         Deeze  Amerikaan  fche ,  die  men  in  de  Euro- 

uu  <  pifche  Tuinen  aantreft ,  vtriehilt  door  de  uit- 
AnguriL    gehoekte  Bladen  niet   alleen  ̂   maar  ook  door 
Eyvormi-cle  ggUUr  der  Vrugten  ,   welke  met  Doornige 

knobbeltjes  gewapend  zyn  >  van  de  anderen.  De 
Stengen  zyn  gehoekt  en  ilekelig;  de  Bloemen 
klein  als  die  der  Bryonie ;  de  Vrugc  eetbaar. 

iv*         (4)  Komkommer  met  rondachtig  gehoekte  Bla- 

^cuungu.  ̂    ̂   Vrugten  die   tien  f  pitje  hoeken 
4Pflcc'  hebben. 

Een  eetbaare  Vrugc ,  in  Tartarie  en  China 
vallende  ,  welke  G  r  e  w  voorilek  onder  den 

naam  van  Indifche  Kalabas,  wordt  hier  bedoeld. 

Zy  heeft  aan  't  end  een  klein  Dekzeltje ,  en 
van  binnen  maar  ééne  Holligheid ;  daar  die  van 

dk 

in  den  Pot  gefueeden  zyn  geweest  ,  maar  met  de  gladde 

Koloquinten  kon  men  zig  vergisten. 

(3)  Cucumis  Fol.  palmato  -  finuatis  &c.  GotJAN  Monsp* 

498. 'Cucumis  Fbliis  Paimatis.  R.  Lugib,  2S3.  Cucumis  fylv. 
Americauus,  Aiiguria:  folio,  Fru&u  Ovi  figura.  Pluk.  P6yt. 

T.  170,  f.  3.  Anguria  Atner.  Fru&u  echinato  eduh\T0URNF. 
Mill.  DiEt.  T.  3J. 

(4.)  Cucumis  Fol.  rótundato  -  anguiatis  &c.  Cucumis   longus 
Xndicus    Gbew.  Mus.  229.  T.  17;   f.   2.  Cucumis  Ind,  ftria- 

tus  Gpetculo  donatus,  &c»  Pluk.  Alm.  123.  T.    172*  f«  r. 

Petoia.   R.UMPH,  Amk.   V.    p.  408. 'T.    149.  BURM,   FL  IrJ. 
p.  a*K ;  i 
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dit    Geflagt   doorgaans    driehokkig  zyn  ,  niet     IV. 

Vliezige  afgezonderde   Hollighedeo.    De  Zaa-  ̂ xïïk 
den  zyn  zwart  en  als  gekaauwd  ,  gelyk  in  de  tioojro- 

Water- Meloenen  ,  zegt  de   Ridder  £*)•     DëSTUK* 

Bloemen  komen  getropc  op  één  Steekje  voor  s^n&enefta* 
en  zyn  geel  van    Kleur.     De  Vrugt  is  tusfchen 
de  Komkommers  en  Kalabasfen  middelilagtig  9 
wordende  in  Üostindie  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  s  maar 

men   heeft   'er  Verfchcïdcnheden   van  ,  onder 
welken  de  Bengaalfche  veel  kleiner  Is  en  Oran- 

jekleurig :  de   Slangvormige  tot  de  Trichofan- 

thes  ,   hier  voor',  behoort;  eo  de  gewoone  of 
Panjang  -  Petola  ,  by  de  Ghineezen  Moes  -  Kom- 

kommer  genaamd  ,  welke  tot  het  Geflagt  van 

MomorJica  of  Springvrwgt  is   t'huis   gebragr. 
Jong  zynde,  worden  deeze  V rugten  in  Schyven 
gefneeden,  als  Komkommers,  en  dan,  by  iets 
hattigs  gekookt,  leveren  zy  een  lekkere  Potta- 

gie  uit  ,  zeer  veel  in  gebruik  by  *c  Gemeene 
Volk. 

(5)  Komkommer  met  de  Bladen  rond  gehoekt , 
Cucw 

Mei Meloen, 

en  dikbuikige  Frugten.'  De  Cusumi' Melo. 

(*)  Immers  is  dit  itir  bet  gezegde :  Seminanlgra ,  quajimas- 

tkata  ut  in  Anzuria ,  waarfchynlyk  te  begrypen- 

(5)  Cucumis  Foiiorum  anr;iili$rotundhtis ,  Frucèüxis  tomlofo. 

Mat  Mei  444.  H  Cllfï-  4^*-  ̂   Ups.z9z,  R.  Lugdh.  263,  Me- 

lo  vulgaris.  C.  E.  Pin  i  10  Melo  f.  Melopepo  Vuïgi ,  Cucumis 
tKtiquoium.  Dod.  Pempt.  663.  Lob.  Ie,  65,9. 

X 
U.  Deel.  XI.  Stok. 
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IV.  Deeze  zeer  bekende  edele  V rugten ,  wel- 

^YKIII*  ̂ en  men  Semeen^y^:  Meloenen  9  in  't  Franlch 
Hoofd-  en  Engeffch  Meions  9  in  't  Hoogduitfch  Me» 
stuk.      hunen   noemt  ,  hebben  9  zo   men  wil  ,  dien 

JT***'  naam  vaD  ̂ en  Appelreuk  °f  van  ̂ e  Appelachti- 
ge figuur.  Ik  weet  niet ,  waarom  men  niet  veel- 

eer derzelver  naam  van  't  Latynfch  woord  Mei 

of  van  't  Gï'wkfche  Meeli ,  dat  Honig  betekent, 
wegens  den  zoeten  Smaak ,  dien  de  lekkerflen 
hebben,  zou  afleiden.  Zv waren,  byde  Ouden, 

onder  den  naam  van  Sikuè's  begreepen.  't  Ge- 
was onderfcheidt  zig  door  de  ronde  hoeken  der 

Bladen  ,  groeijende  anders ,  op  dezelfde  manier , 

Rankachtig  langs  den  Grond ,  met  geele  Bloe* 
men.  ïn  de  gedaante  der  Vrugten  heeft  de 
kweeking ,  der  Tuinlieden  een  groote  Verfchei- 
denheid  gemaakt.  Daar  zyn  kleine  ,  middel- 
baare  en  ongemeen  groote  Meloenen ,  die  byna 
rond  of  langwerpig  rond  ,  aan  de  enden  puntig 
of  ingedrukt  zyn, glad  van  Schil  of  knobbelig, 

geribd  of  ongeribd  ■,  groen,  geel  of  bont,  met 
het  Vleefch  van  binnen  wit,  groenachtig  ,  geel 

of  Oranjekleurig.  In  't  algemeen  kan  men  zeg- 
gen, dat  de  grootte  zelden  die  van  eens  Men» 

fchen  hoofd  veelte  boven  gaat.  Die  wit  Vleefch 

hebben  3  Spek  ■  Meloenen  genaamd  ,  zyn  door- 
gaans de  fiegtMen.  Hier  aan  volgen  die  met 

groenachtig  Vleefch.  De  Kantaloepen ,  rond  en 

geribd ,  maatig  groot  van  il  uk ,  van  binnen  rood- 
achtig, worden  meest  tot  den  Tafel  gekoozen. 

Het  Vleefch  derzelven  is  zo  zoet,  dat  menze 

ge- 
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gewoonlyk  met  Peper  en  Zout  nuttigt.    Daar     IW 

zyn  ook  zeer  kleinen  ,  genaamd  Suiker,  Meke-  ̂ ^m 
mn\  die,  behalve  de  zoetheid,  eenen  Moskei  Hjofd- 
jaat-Reuk  hebben  a  naauwlyks  grooter  dan  een  stuk. 

Oranje  ■  Appel ,  hier  te  Lande   minder  bekend.  %*&**£** 
ïn  Spanje,  Italië,  en  andere  Zuidelyke  Lan- 

den, als  ook  in  de  Levant,  Turkye  en  Egyp- 
te, teelt  men  de  Meloenen  ,  gelyk  hier  de 

Komkommers,  op  den  blooten  Grond,  In  de 
middelde  en  Noordelyke  deelen  van  Europa 
vereifcht  derzelver  Teeliog  overdekte  Bakken 
of  Broei  bergen ,  en  een  behandeling,  waar  om- 

trent veel  aan  te  merken  valt :  want  het  is  een 

Gewas ,  welks  tederheid  byna  cte  lekkerheid  der 

genen ,  die  rer  van  fraulïen  5  evenaart.  Onder- 
tusfchen  mogen  deeze  Vrugten,  in  de  Zomer, 
wel  onder  de  gezond  (te  Nageregten  geteld  wor- 

den ,•  als  zynde  van  eene  verfrisfchende  ,  zagte- 
ïyk  afgang  maakende  hoedanigheid ,  met  maatig- 
heid  gebruikt.  De  Zaaden  behooren  tot  de 
vier  Verkoelende  der  Apotheeken. 

(6)  Komkommer  met  rond  gehoekte  Bladenen      vt 

Klootronde  Vrugten ,  Jlomp  genaveld*         '&3SJ* 
Tot  deeze  Soort  betrekt  de  Ridder  een  Me- loen t  je  s 

(6)  Cucumh  Fol.  angulis  romndatis  &c,  Meïo  vsriegatns 
Auiantii  figura  odoratisfimus  Dill.  Ehh.  2*3,  T.  177.  f, 

21S.  Melo  Perficus  mirvmus  odotatisfimus.  Raj-  Suppi.  333, 
Cucumis  Orientalis  tfru&u  Citïifornu,  WALTH.  HqtU  133* 
T.  21. 

X  2 
II.  DEEL.  XI,  STUR, 
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IV.  ÏÖentje  ,  van  grootte  als  een  Oranje -Appel  en 

^XJUl  van  derSely^"e  figuur,  den  Bast  Oranje  hehben- 
Hoofd-'  de  me^  groenachtige  Vlakken ,  die  door  de  ryp- 
stük,       heid  wit  worden»    Het  heeft  een  zeer  aange- 
..Wk,    naamen  Reuk,  doch  laffen  Smaak.    Sommigen 
nehge.  '  " 

hebben  het  Perjifch  genoemd,  hoewel  hetZrnd 
van  de  Kust  van  Barbarle,  en  wel  uit  Marokko, 
overgebragc  zou  zyn. 

De  bynaam  Dadaim ,  die  op  twee  plaatfèn 

In  de  Heilige  Schrift  voorkomt  (*) ;  worde  by 
de  Thalmudiften  geromen  voor  welriekende 
Bloemen  j  als  Violen  of  dergelyker.  Op  de 
eerde  plaats  fdhynt  zy  ,  veeleer,  zekere  Vrug- 

ten  te  betekenen,  en  hoewel  men  'er  de  Man- 
dragers -Appeltjes  door  verdaan  heeft,  is  zulks, 
dewyl  die  in  de  Oofterfche  Landen  niet  groei- 

jen,  gantfeh  ongèryrnd.  Ivlet  meer  reden,  der- 
halve, zou  men  om  deeze  MeJoentjes  denken 

mogen,  indien  dezelven  in  Paleftina  wild  voor- 
kwamen. 

De  Heer  Forskaohl  bevond t  ,  dat  men 
te  Kako,  onder  veelc anderen,  dergelyke Soort 
in  de  Tuinen  kweekte  en  Schemmam  noemde. 

De  Ranken  haat  zy  yyfribbig  en  fiekelig  zo 
wel  als  de  Bladen  ,  welke  langwerpig  Hartvor- 

mig, fpits  en  Tandswyze  uitgegulpt waren; met 
geele  Bloemen,  in  de  Oxelen  getropt.  Zy  droeg 
Eyronde  zeer  gladde  Vrugtcn  ,  geel  met  rosfe 

Vlak- 
£*}  Cm.  XXX,  vi*  H-Jtf»  «n  SmsjA  VII*  vs«  13. 
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Vlakken   en  een   Waterig  VIcefeh,  vol  ZeatL      W 

Men  teeldeze  om   den    Herken,  niet  on  aan  ge-  ̂Xlll" 
naamen  Reuk,  doch  zy  werden  niet  gegeten.   Hoofd-* 

(7J  Komkommer  ^  rag  zx  \   met  de  hoeken     V!r. 

der  Bladen  onverdeeld  en  getand ;  ds  Früg-  Cits«™[$ 
ten  Spoelachtig ,  Haairig »  aaw  &efrfew  e«f?0»  Arabifche. 
vWdmrfknifci, 

Een  Komkommerachtige  Vrugt  der  Egypte- 
naaren  ,  waar  van  Alpinüs  de  Afbeelding 

geefc.  H.isselQüis t  noemtze  de  Koningin 
der  Komkommeren  ,  en  houdtze  voor  de  Ah- 
dellavi  van  dien  Autheur  ,  een  langwerpige 
Meloen  van  eenalleruitmuntcmdftcn  Smaak, die 

nergens  dan  by  Kairo'  geteeld  werdt.  Bjyfc- 
baar,  nogthtins ,  is  dezelve,  uit  debefcbryving, 

van  de  Chatè  verfchillende  ;  wHke  PJant  ge- 
heel ruig  is ̂   en  ook  de  jonge  Vrugten  Haairig, 

de  volwasfene  glad  heeft.  F  o  e  s  kaohl,  niet* 
temin  ,  zege  dat  Abdellavi  de  Arabifche  naam 

is  van  deeze,  die  in  Egypte  by  geheele  Akkers- 

wordt  geteeld.  Men  bereidt  'er  een  aangenaa- 
men  Drank  van  ,  door  aan  't  boven  -  end  een  Gat 
te  maaken  in  de  Vrugt;  dan  met  een  Stokje  het 

Merg  door  één    te  roeren ;  voorts  de  Vrugt , 

250 
(7)  Cucumli  Imfums,  Fol,  aiguüs  isitegris  dentatis  &c. 

Ha^sf.lq  lt.  491.  Gucumis  /Egyptius  rotundsfolius  C»  B» 

Pin  ?io,  Chatè.  Alp,  AQlgypt.  tifti  T>  isfi.  Vesl.  p,  47» 
FOHSic.  F/.  AZgyptt  Arak*   168. 

X3 

XI,  DHL.  XI,  STU1* 



aö       Eenhuïzïge   Kruiden* 

lvV  zo  als  zy  nog  aan  den  Steel  zit,  begraavende 
XXIII.  als  wanneer  ,  na  eemge  Dagen  verloops  $  de- 

Boofd.  zelve  vol  is  van  een  zeer  lekker  Sap.  Dit  dient 
°      tot  het  bereiden  van  Sorbet  en  andere  Dran- 

utUgu  K"  ken  ,  waar  op  de  Turken  zeer  verfiingerd  zyn* 
Sommigen  bewaaren  die  Meloen  -  Komkommers 
daar  toe  het  geheele  Jaar  ,  in  Kaf  of  Stroo» 
Veslinciüs,  niettemin ,  oierkt  aan ,  dat  het 
veel  g(  bruiken  van  die  Vrugten  de  Egyptcnaars 
aan  Water «Breuken  onderhevig  maakt;  hoewel 
het  GemeeneVoIk  die  ook  krygt  door  deSalpe- 
terige  en  Merk  verkoelende  hoedanigheid  van  het 

troebele  Nylwater. 

vin.       (8)  Komkommer   met   de  hoeken  der  Bladen 

jativ™*  regt  en  Eyrond  -  langwerpige  knobbelige 
Geiroone.  Vrugten.  " 

Dit  zyn  de  gewoone  Komkommers ,  door  ge- 
heel Europa  «,  en  inzonderheid  in  de  middel- 

deelen  bekend  ;  wier  afkomst  men  niet  weet. 

't  Is  een  Gewas  ,  dat  i  gelyk  de  voorgaanden  s 
Jaarlyks  moet  gezaaid  worden  ,  doch  zig  zeer 
gemakkelyk  voortteelen  lat,  55  In  Egypte  eet 

„  het  Gemeen  ze  gekookt  en  met  A7yn  inge- 

„  legd  3  zegt  Hasselquist,  of  als  Beu- 

„  lin- 

(8)  Ctteum'js  Fol  angulis  re&is,  Pomïs  ©vatc  -  ob'ongis 
fcabris.  Mat.  Med.  44 S  H.  Ctiff.  4*1.  H  Ups.  292.  R. 

Lug'ib.  <xéi  Cucumis  fativus  vu'gan's.  C.  B  Pin.  310.  Cu- 
cumis  vulgaris.  Deo,  Pempt,  $6.  Cucumeres  fativi  Sc  eseu- 
lenti.  Lob,  h.  6s s. 
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3,  lingenmet  Vleefchen  Kruideryën  vol  geflopt     W. 

„  by  Luiden  van  Vermogen,  die  ze  dus  ook  ̂ xnu 

<,,  koeken  ,   als   wanneer  zy  een  goede  Spyze  riooFD** 
„  uitleveren."  Forskaohl  tekent  verfchei-sTuï. 
de  Soorten  ,  behalve  de  gemelden  3  aan;  fom-  smf*efa 
migen    een    EI  Ie  ,  anderen    een    Voet  of  éea 
Handbreed  lang ,  die  by  Kairo  gekweekt  wor* 
den. 

Wy  hebben  ook  veelerley  Komkommers  5° 
onder  welken  de  Geele  alkrgemeenst  zyn  ,  om 
raauw  als  Salade  te  nuttigen»  De  Franfchen 

nogthans  en  Engelfchen  achten  de  Groene  fraaa- 
kclyker  dan  de  Gccle  of  Witte ,  welke  laatften 
gebruikt  worden  tot  den  vroegen  Komkommer- 
Teelt  ,  op  Mestbergen  gefchiedende  als  die 
der  Meloenen.  Van  de  Groene  worden  de 

jonge  Vrugten  ,  onder  den  naam  van  Augurk- 
jesy  tot  inleggen  genomen.  De  Geeie  ,  die 
men  ter  langte  van  een  Voet^  of  daaromtrent  ] 
eet,  worden  ,  alsmenze  aan  den  Stoei  laat  bïy- 
ven,  wel  een  Arm  dik  en  een  Elle  lang,  als 
wanneer  zy  Zaad  uitleveren.  Dit  telt  mea 
mede  onder  de  Verkoelende  Zaaden. 

(9)   Komkommer  met  hoekig  -  gebmbde   Bla-      nc. 
den, de  Vrugten  Rolrond,  gejleufdenkram. /j£^£ 

(ÏO)    BogtigCj! 
• 

($)  Cucumh  Fol.  angubto  -  fubiobatïs  &c.  Cucurais  fk- 
Xuofus.  C.  B.  Pin*  3  io.  Cueufiiis  oblongus.  J.  B,  Hifi.  II, 

p.  247.  DOD.  Pempt.  66z.  Cucurais  Angujnus  fiexuofoso 
Lob.  Je.  ó3<j. 

IX.  DBIL.  XI.  STUK, 
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(10)  Komkommer  met  gebvabde  Bladen  en 

zeer   lange  Rolronde  ,  gladde  ,  gedraaide 

Hoofd-  Vrugten* 
STUK. 

%.         Deeze  beiden  5  m   Oostindie  vallende ,  heb- 

AntthlL   ̂ en  SlaDgswys'  omgekromde   Vrugten  ,  ïnzon- 
siangjeh- Verheid  de  laatfle ,  waar  toe  de  Slangvormige  Pe« 

Jge'         tola  van   Rümphi  us  betrokken  wordt,  die 
ik,  wegens  de  Haairigheid  der  Bloemblaadjes, 

veeleer  zou  denken  tot  de  Trichofanthes  Angui- 
na  te  behooren.  De  Vrugt  wordt  wel  drie  of 

vier  Voeten  lang» 

w*         (il)  Komkommer    met  Hartvormige  onver* 
fétianus*  deelde  fyn  getande  Bladen  en  Klootronde 

dSST        eladde  ̂ #*: 
Aan  de  Kust  van  Koromandel 'groeit  deezé, 

die,  als  kleine  roode  Besfen  draagende  ,  door  H er- 
ma  isiküs  tot  de  Bryonie  was  betrokken.  Ik 

weet  niet  ,  hoe  men  dat  Komkommer-je  van 
Madras,  met  een  zeer  kleine  Vrugt,  van  P lu- 

xenet, hem  d lor  den  Heer  C.  o  u  Bois  ver- 

eerd ,  hier  kan  t'huis  brengen  ,  als  hebbende 
hetzelve  zeer  blykbaar  een  ftckelige  Vrugt  (*ym 

Uit 

f  ie)  CueumU   Fcï.  Lobafis  &c.    Petola  AnguifM.  Rum  pk» 

•  Amb     V.  p    407.    T.     148.    BUBM.   FL    Jnd.  p*  aio. 

(11)  Cacumis  Fol.  Gord.  Inrcrrs  denncu'.atis  &c,  H.  Ups, 
393.  Bryonia  Folüs  Cord  oMongis  &c  FL  2e)L  356. 

Cucumis  Madsr^pstenÜs,  Fr.  minima.  Pluk.  *Aim.  123.  T. 

I70    f.  2, 

t*)  De    1021de    gladde  Vrugt  ,  daar  by  getekend,  welke 
mes 
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Uit  Japanfche  Zaaden  ,  weljcen  ik  van  Java     IV; 

bekomen  had,  is  ia 't  voorleeden  Jaar,,  by  een  xxiil- 
Liefhebber  alhier  ,  een  Plantje  opgekomen  tot  Rpöffc 

dit  Geflagtbehoorende/t  welk  in  't  zelfde  Jaar,  ***$** 

uit  zyn  eigen  Vrugt ,  nog  eens  is  voortgeteeld^P^ 
en  ten  tweeden  maale  Vrugt  gedraagen  heeft,    plaat 

Het  Loof  gelykt  naar  dat  der  Meloenen ,  doch  L^l"1;. 
is  in  allen  deele  veel  kleiner.  De  Bloemen  zyn 
geel  3  maar  de  Vrugten  niet  grooter ,  dan  Fig» 
a ,  op  Plaat  LXXIII ,  aanwyst ,  zynde getekend 

naar  zulk  een  Appeltje,  't  welk  ik  doorgefoee- 
den  en  de  Zaaden  daar  in  volmaakt  als  dse  der 

Meloenen  bevonden  heb.  De  Vrugt  was  geelach- 

tig van  Kleur,  glad,  met  een  zeer  dunne  Schil, 
en  aangenaam  van  Smaak  ,  byna  als  een  Perfik 
of  murwe  Peer.  Tegenwoordig,  nu  ik  ditfchryf, 
in  Juny  des  jaars  1779.,  is  wederom  een  Plantje 

daar  van  met  Schepzels  5  een  Duim  groot ,  be* 
laden. 

B  r  y  O'N  1  a.      Bryonie» 

ïn  dit  Geflagt  zyn  de  Mannetjes  -  Bloemen 
vyftandig  gekelkt  ,  met  een  vyfdeeljge  Bloem 

en  drie  Meeldraadjes :  de  Wyfjes  ■  Bloemen  heb- 
ben een  getanden  Kelk  en  zyn  ook  vyfdeeïig, 

met  eenen  driedeeligen  Scyl,cn  de  Vrugt  is  een 
byna  Klootrondeveelzaadiee  Befie. 

co 
tr.cn  waarfchynlyk  daar  voor  aangezien  heeft  ,  behoort  tot 
dén  Kahbasboom ,  onder  op  de  Phat» 

n.  na,  xi.  stuk. 
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IV*        (i)  Bryonie  met  gepalmde ,   wederzyds  Eeltig 

stukT*      ®q  gewoone  Bryonie  der  Winkelen ,  welke 
x       men  in  \  Nederduitfch  Wilde  Wyngaard,  in  ̂  

|r|^  Engelfch  Éï%   fl^  ,  in  't  Franfch  Coluvrée 
tyktè.  en  in  't  Moogdukfch  Stichwurts  noemt  9  komt 

hier  in  aanmerking.  Zy  groeit  in  Europa  overal, 
in  de  Haagen  eo  Wiidernisfen,  op  belommerde 
Zandgronden  ,  beklimmende  het  Kreupelbofch 
met  zyne  Ranken.  De  Bladen  en  Bloemen  zyn 
als  gezegd  is  3  maar  de  Besfen  heeft  het  föm- 
tyds  rood»  fpmtyds  zwart»  Gemeenlyk  komen 
de  vrugtbaare  en  onvrugtbaare  Bloemen  op  ééoe 

zelfde  Plant  voor ,  maar  men  heeft  "er  ook  ge- 
zien, met  Vrouwelyke  Bloemen  en  Mannelyke 

op  byzondere  Planten ;  ja  de  Heer  J  a  c  q  ü  i  n 
tekent  aan  3  dat  by  den  Wilden  Wyngaard, 
omftreeks  Weencn,  altoos  tweehuizig gevonden 

hcbbe  (*). 
De  zo  beroemde  Medicinaale  kragten  berus- 

ten in  de  Wortel  van  dit  Kruid,  een  fterk Pur- 
geermiddel  ,  dac  dunne  Slymerige  Vogten  dost 

ont- (i)  Bryonia  F©L  Païmatis  iminque  Callofb « fcabris*  Sy/ï* 
Nat.  XII.  Gen.  1093-  Veg.  XIII.  p.  727.  Mat.  Mei.  44.?. 
Gort.  Belg*  276.  H.  ClijJ.  453.  Fl.  Suec  790 ,  875.  R. 

Lugdb»  264.  Brycnia  alba  Bacris  nigris,  C.  B.  Pin.  2*7. 

Vitis  alba  Baccis  nigris.  Cam  Epit,  987.  Vitis  alba,  Bryo- 

nia.  Lob.    Ie.    624.   Bryonia  alba    et  nigra.   Dod.   Pempt, 

(*)  Vindeb.  Enum.  p.  172. 
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ontlasten.  Hierom  heeft  men  deszelfs  inwendig    IV» 

gebruik  dienftig  bevonden  tegen  Verftoppingen  ̂ SS* 
en  Verhardingen  der  Ingewanden,  verouderde g0ö'*i*-; 
BoYstkwaalen  en  de  Waterzugt.    Het  Sap  van^TUE* 

den  verfcben  Wortel  is  zo  fcherp ,  dat  hetünt-sw^» 
veilingen  maakt  in  de  Huid,  Door  den  gekneus- 
den   Wortel ,  met  Lyn  -  Oly  gekneed  j  uitwen- 

dig op  te  leggen  ,  heeft  men  forxityds  Jichtpy. 
nen  verd.eeven.  Uitmuntend  is  ook  dis  Wortel, 

verfch  zynde,  en  onder  andere  Middelen  ge- 
mengd ,  in  Pappen  of  Stoovingen ,  daar  men  de 

Verrotting,   of  het  Vuur,  moet  tegengaan  of 

voorkomen  ,  en  toi  wegneeming  van  Wrratten 
of  andere  Huidkwaaien ,  op  zig  zelf  alleen» 

(2)  Br y ome  met  Handpalmige  effens ,  vyfdee-     il 

lige  Bladen;  de  Slippen  Lancefywmig MtpafaJtZÏ4 
gegulpt  Zaagtandig.  Gevin- 

(3J   Bryonie   met  Hartvormige  hoekige  Bh       in- 
den 5  die  aan  den  voet  van  onderen  geklierd    gTm- 

Zyn.  bloeraige. 

(4)  Bryonie  met  Hartvormige  langwerpige     iv. 

v^fCordifoHa* 

yM  Hutöladi- 

ge» 

C*)  Bryonia  Fo'«  Palmatis  lacvibus   êcc.  Bryonta  Zeyl.  Fol„ 

quinque  partiro.  Burm.  Zeyl.  isl.  BURm.  Ft.  ,'nd.  2ïo. 
(i)  Bryonia  Fol.  Cord.  nngulatis,  bad  fubtus  Glandu'ofis. 

'Mant.  12.6.  Brvofia  Fol.  fubrctundïs  angwlofis  Momoidicac 
facie.  BURM*  Zeyl.4?.T*  ïp.  f.  z.  yitil  alba  Indica.  Rumph. 

»Amb.  V,  p.  442*  T.    166,  f.    I. 

f4)  Bryonia  Fol.  Coni  oblongis  «juinquelobis  Sic,  FJ» 
ZeyL  3>4-BURM.  Ft,  Ind,  aio. 

II.  DEEL.  XI,   SïUK> 
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IV;  vyfkwabhige  getande   ruuwe    Bladen  %  d$ 

AXXm  Bladjleeltjes  tweetandig. 

Hoofd-  r^   Bryonïe   met  Handpalmige  Blaien  ,  de 
v  Slippen    Lancetvormig    Zaagtandig ,    ae 
Brytnia  Bladfteelijes  gedoomd. 

perde»  !p"  Deeze  vier  zyn  Ocntindifche  of  Ceylonfche 
Planten  ,  die  door  het  gezegde  van  de  voor- 

gaande en  van  eikanderen  verfchillen.  Zy  ko- 
men allen  daar  in  overeen ,  dat  de  BIa;enmeer 

of  min  in  vyven  gedeeld  of  vyficwabbig  zyn. 
Die  van  de  Derde  en  Vierde  Soort  zyn  echter 
maar  vy  f  hoekig  en  in  de  laatsrgernelde  byna 
Hartvormig.  Van  deeze  ,  welke  de  Witte 
Wilde  Wyngaard  is  byRüMPHi  us,  werden 
de  Bladen  tot  Moes  en  de  Wortels  tegen  de 

Kinderpokjes  gebruikt  (*).  De  Vyfde,  in  te- 
gendeel, heeft  de  Bladen  zeer  diep  geflip- 

perd, zo  dat  zy  veel  naar  die  van  de  gewoo- 
m  Pasfiebloem  gelyken.  Het  is,  gelyk  alle  de 

voorgaanden  ,  een  Rankachtig   klimmend  Ge- 
was 

(s)  Brymia  Fol.  Palmatis  9  Lacinüs  Lajiceolatïs  ferratrs 

&e,  Ho  Cliff.  4 $*'  R.  Lugdb.  264.  GOUAN  Monsp.  499. 

Sryonia  Zeyl.  Fol.  proftinde  laciniatis.  HEhm.  Lugdb.  95, 
T.  9$.  Parad.  103,  T,  107»  Nehoemeka,  H.  Mal.  VII T.  p. 
37.  T.  19.  Balfatnina  Cucurnerina.  Comme l.  Cat.  47* 

BöRM.  Fl.  fisd,  210,  NB.  Synonyma  exciudenda;  notatur  : 

fed  quse  ? 
(*)  De  Harthladïge  is  dikwifs  niet  de  Witte  Bryonie  van 

de  Kaap  gezonden  ,  zo  de  Heet  N.  L.  BusmANKUS  aan. 
sgkent, 
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was ,  in  de  Europifche  Tuinen  bekend  ,  dat  Bes       IV. 

fen  draagt  van  grootte  als    Kruisbeflëo   of  als  ̂ ^S* 

Kerfen ,  bleek  paarfch ,  met  witte  Streëpen.  Het  h,ofd«* 
fchynt  deroelyke  eigenfcbappen  te  hebben  als  stuk. 

de  Europifche  Bryonie,  wordende  van  de  Cey*  Sy»ge**Ji+ 
lonners  in  de  Waierzugt  gebruikt,  Aan  de  Kust 

van  Maiabar  valt  een  dergelyk  Kruid,  dat  de 

Fortugeezen   Nhola  ,  de   Nederlanders  Sïitten 

genoemd  hebben. 

(6)  Bryonie  met  Handpalmigs  9  vyfdselige  9  vr-  . 
wederzyds  e  ff  ene  Bladen?  die  de  Slippen  Afnéana. 

Vindeelig  hebben*  Afrikaanfe. 

Deeze  Afrikaanfe  heeft  de  boven  (Ie  Bladen 

vyfdeelig ,  aan  den  rand  ruuw ,  de  Slippen  in 
fmalle  fpitfe  Vinnerjes  gefmaldeeld.  Zy  draagt 

eenzaame  Bcsfen ,  rondachtig ,  gefpitst  en  Homp  0 

gehoekt  *  geel  van  Kleur ,  met  drie  of  vier 
Zaaden. 

(7 )  Bryonie  met  Handpalmige  van  onderen  EeU     Vïr- 
tig  gejtipte  Bladen.  Kandia- 

fche. 

De 

(6)  Bryonia  Fol.  Palmatis  quinquepsrtitis  utrfaque  lae?i* 
bus  &c.  H.  Clift.  453»  R.  Lugdb*  264.  Bryonia  Aft»  lacin* 
tuherofa  radice.  Herm.  Parad»  107.  T.    nog. 

(7)  Bnonia  Fol.  PaUu.  fubtus  C  allofo  •  pun&itis.  H. 
Cliff'  253-  R*  Lttgdb.  264..  Bryonia  Cretica  maculata.  C*  B. 

Pin.  297.  frodr.  13 s.  Bryonia  alba  raaculata,  J»  B»  Hift* 

U    p.  i4«- 

lh  DBEL.  XI.  STQSa 
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IV,  De  Gevlakte  Kretifche  Bryonie,  welke  ook 

^^jjj' bekend  is  in  de  Earopifche  Kruidhoven, maakt 
Hoopd*  deeze  uiu  Zy  is  in  alle  opzigten  kleiner,  doch 
stuk,  heeft  grooter  Bloemen  dan  de  gemeene  Wilde 

wJT**"  Wyngaarü,  die  lang  gedeeld  zyn>  en  de  Vrugt is  tweezaadig, 

S  i  c  y  o  s*    Stekelbes. 

De  Bloem  en  Vrugtmaakende  deelen  zyn  hier 
van  de  voorigen  niet  verfchillende  ,  maar  de 

Vrugt  is  eenzaadig  met  Stekelige  puntjes. 

Tournefort  maakte  'er een Geflagt van , 
genaamd  Sicyoides ,  als  naar  de  Komkommers 
gelykende.  Dit  kwam  Dillentus wat onei - 
gen  voor,  die  den  naam  van  Bryonioïdes  beter 

oordeelde»  „  Want  (zegt  hy,;  het 'zweemt 
„  in  Bladen  noch  Bloemen,  noch  manier  van 
„  groeijing  ,  naar  de  Komkommers  of  Kaau- 
3,  woerden  zo  veel  niet  als  naar  de  Bryonie, 

*>„  In  Vrugten  wykt  het  ook  van  die  beiden* 
,,  zo  wel  als  van  de  laatüe  ,  zo  zeer  af,  dat 

„  het  met  regt  een  nieuwen  naam  verdiende.53 
L  i  n  n  m  u  s ,  eindelyk ,  flaakt  den  Gordiaanfchen 

knoop ,  als  een  tweede  Alexander ,  en  mankt  'er 
onbefchroomd  Sicyos  van  ,  dat  de  oude  Griek* 
fche  naam  is  der  Meloenen  9  Komkommeren  en 

dergelyke  f-etbaare  Vrugten,  in  *ï  aïgémeèn (*)♦ 
De  volgende  uitheemfche  Soorten  zyn  'er 

in  begreepen. 
f  '  (O  Ste- 

[*)  Ruttï  Mm.  Md*  p»  150» 

- 
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fn  Stekelbes  met  hoekige  Bladen.  t&, 
v     J  AFDE£LJ 

Die  ,  welke  Dilleniüs  afbeeldt  en  be-  ̂ XïIi* 
fchryfc ,  in    de    Elthamfe    Tuin   by  Londen  STüS# 

jaarlyks  geteeld   uit  Zaad  5  dat  eerst  van  Me-       T. 

xiko   of  Nieuw   Spanje    was  gekomen ,   ver-  arSi^°*ah 
fchilde,  volgens  hem  ,  van  de  gemeene   Soort    Hoekig. 

uit   Kanada ,    die   men  reeds   lang  in  de  Eu-    >£,  3i 
ropifche  Tuinen  gehad   heeft,  door   in  Blad, 
Bloem  en  Vrugt ,  veel  kleiner  te  zyn ;  hoewel 

zy  niet   minder  hoog  opklom  met  faaare  Ran- 
ken.   Ik   weet  niet ,  met  wat  regt  de  Bryonfe- 

achtige  Komkommer  van  Bisnagar,  door  Pui» 
ken  et   afgebeeld,  daar  toe  betrokken  kan 
worden  ,   welke  eenzaame  Vrugtjes  hadt  met 
gedoomde   Kelken*      Want  ,  zo  wel   de  ge- 

dagte  Kleine  als  de  Groute   Kanadafche ,  heb- 
ben getropte  Vrugten  ,  van  eene  Kegelachtige 

figuur,  geheel  bezet  met  Doornrjes,  die  in  een 
Vleezige  Schil  een  Kerntje  als  een  Amandel  be- 
fluiten  ,  dat   Komkommerachtig  ruikt  en  bitter 
is  van  Smaak.    Het  Exemplaar  van  myne  Af- 

beelding, is  van  Java  in  Oostiodie  afkomdig. 
Zeer 

(2)  Stekelbes  met  gefmpperde  Bladen.  ir. Lacininta. 

(ï)  Sieyos  Fo!.  angulatis.  Syft-  Nat,  XII.  Gen    jop-f.  Veg.      ̂ efaïpr, 

XIII.  p.  7*7.  K.  Cliff.  452.  Ups,  Z9U  R.  Lugdb.  265.  Bry-P0* 
onioides  Flore  et  Fru&u  minore.   Dill.  Eltb    53,  T.  51,  f. 

i9.  Cucumis  Bryonioides  Bisnagarica  fï,  parvo.  Pluk.  Phyu 

26.  f.   4.  /S*  Cucumis  Canad.  monospermos.  Herm.  Par. 
108.  T.  13?. 

(z)  Sicyos  Fol.  Laciniatïs»  Syft.  Nat.  XIII.  Sicyoides  ïmc» 
m  cchinato,  Foliis  laciniaris.  JPlum*  Spt  |t  /*•  H^ 

IJ,  Dsit,  Xi,  Siu^ 
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IV.        Zeer  twyfelde  de  Ridder  voorheen  ,  of  de 

"Ayxnï*  Sicy°ides  met  een  gedoornde  Vrugt  en  gefnip- 

HooFD*perde   Bladen   van  Plu  mi  er,  wel  een  by- 
stuk      zondere  Soort  ware,  die  zynEd.  'er  thans  van 

samen-  m^tt  Volgens  de  Afbeelding  heeft  dezelve  de 

Bladen  met  veele  diepe  Infnydingen  ,  zo' dac 
zy   weezentlyk  daar   van  fchynt  te  verfchillen, 
Ook  zyn   de   Vrugten  ronder  ,  dikker  en  met 
flerker  Doornen  gewapende 

nu        (3)  Stekelbes  met  vyfdeelige  uitgeknaagd  Tan~ 

Careini.  dige  Bladen  en  gehaairde  Vrugten* 
Sehaaird. 

Deeze  heeft  de  Heer  Liknüius  overge- 
nomen van  den  Heer  N>  L.  Buiimannus 

door  wien  zy  in  Afbeelding  was  gebragt?  od- 
der  den  naam  van  Sicyos  Garcini.  De  Heer 
Garcin  hadtze  genoemd  Ceylonfche  Bryonie  % 
In  Tutokoryo  gevonden.  Dat  de  Bladen  Hart» 

vormig,  vyfdeeüg  zyn,  met  (lompe  inhammen ■; 
de  Slippen  mtgehoekt  met  gefpitde  Tanden :  de 
Vrugten  ongedeeld  5  eenzaam ,  gehaaird  en  te- 

gen de  Steng  aangedrukt,  hadt gezegde  Boog. 
leeraar,  nader,  den  Ridder  gemeld. 

(4)  Stekel  bes  met  enhelbroederige  yyfmannige 
Eduh.  Bloemen, 
eetbaar.  In 

($)  Sicyos  FoL  quïnquepartkis  erofo  -  dentstis ,  Fru&ibus 

ciliatis,  Mant.  297.  Sicyos  Fol»  quinque « partitis  &c  Bübm* 
Fl.  Ind,  p,  211.  T.  si*  f<  3. 

f4)  Sicyos  Flor,  monaddphis  pentandrls.  JAC<£,  Amer<  H»Jl» 
35St  T.   163. 
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In  de  W-estindi^n  ,  alwaar  zy  op  't  Eiland     IV; 
Küba  wild  groeit  en  iterk  gekweekt  wordt ,  vondt  ̂ 'ÏSfi* 

de  Heer  J  a  cqui  n  deeze  zonderlinge  Plant ,  g00FD.* 
welke  ,  hoewel  eenigszins  van   de  Kenmerken  stuk, 
van  dit  Geflagt  verfchil lende,  zyn  Ed.  nogthans Syngmfuu 
onder  dien  naam  voordek  :  twyfclende  niette- 

min, of  zy  niet  een  byzonder  Geflagt  zou  mo* 
gen  Qiaaken.  Zy  behoort  ten  minfte  tot  de  Klas- 
ie  der  Eenhuizigen  9  als  Mannelyke  Bloemen  op 
hyzondere  Steekjes,  getropt 9  en  Vrouwelyken 

een  of  twee,  op  een  Steekje  'm  de  zelfde  Oxel 
der  Bladen  hebbende.   De  Bloem  is  ,  in  beiden , 

eenbladig  .,   in  vyven  gedeeld,  vaneene  Klok- 
vormige  figuur ,  in  een  dergelyke  Kelk  gevat. 
In  de  Mannelyke  of  onvrugtbaare  zyn  de  vyf 
Meeldraadjes  tot  een  Cylindrifche  Buis  frmen- 

gegroeid,  zig  boven  wyd  uitbreidend-e,  In  de 
vrugtbaare  Bloemen  is  een  Vrugtbeginzel ,  dat 
een  ronden  Styl  heeft  met  een   zeer   grooten 
Schildvormigen  omgeboogen  Stempel. 

Het  is  een  klimmend  geklaauwierd  Rankge- 
was   van  eene   Komkommerachtige  gedaante  9 
met  Hartvormige  gehoekte  Bladen ,  die  boven 

j$miw  zyn ,  de  hoeken  fpits.    De  Bloemen  zyn 
geel-,  klein  ,  Reukeloos,    ,,   De  Vrugt  (zege 
„  hy)  is  van  buiten  glar.zig  groen  ,  van  binnen 
„  wit  en  Vleezig  ,  in  grootte  verfehillende  en 
„  van  een  zonderling  maakzei.  Zy  is  Tokch* 

„  tig  Eyrond  met  vyf  Sleuven ,  met  niet  ftee- 

„  kende  Doorens  bezet  ,   aan  't  end  oneffen 
99  gebult,  alwaar  zy  eene  holiigheid  heefc,be- 

Y  „  vat* EI»  Deel.  zi.  Stuk* 
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IV.    ?,  vattende    een    Eyrondachdg   plat   Vleezig 

XXlïl  ***  ̂aad*  ®*Z  ̂ aad'  dat  ̂roeD  eD  0Dbe^eed  1S* 
Hoofd-"  9$  vaneen  Duim  in  de  grootfte  Vrugten ,  breekt , 
STa*  9,  als  die  ryp  wordeo  3  door  een  Spleet  aan  't 
Samentte-  ̂   encj  een  weinig  uit  en  maakt  veele  Wortel- 

„  tjes  ,  terwyl  het  zyn  Bladerig  Riempje  tus- 
„  fchen  de  Plaatjes  van  het  Zaad  opregt  (*); 
„  de  Vrugt  middelerwyl  allengs  verrottende. 
3,  Dezelve  fchyot,  door  haare  Vogtigheid,  het 
„  Zaad  allengs  toe  groeijing  te  brengen  en  die 
s,  te  bevorderen  ,  tot  dat  het  zyn  Voedzel  uit 
„  den  Grond  kan  trekken.  De  Ingezetenen 

,,  pooteo  wel  j  tot  voortkweeking,  de  geheele 
s,  Vrugt  in  de  Aarde,  mair  zy  fpruit  niettemin 
3,  uit,  offchoon  ilegts  op  den  Grond  gevallen, 
„  ja  ook  ingezameld  en  elders  bewaard  zynde* 

„  Die  van  Kuba  zyn  gewoon  deeze  Vrugten , 
3,  in  Vleefchnat  en  Bry  gekookt,  of  met  Os- 
5,  fenvleefch  gedoofd  ,  dagelyks  op  Tafel  te 

„  brengen,  Zy  onderfcheiden  'er  twee  Soorten 
„  van,  welken  ik  denk  Verfcheidenheden  te 

„  zyn  9  uit  de  Kweeking  gefprooten.  De  eer- 
99  fle  of  gemeene  ,  welke  zy  eenvoudig  Chayo* 
3$  te  noemen  ,  heeft  veele  of  zeer  weinige  net 
„  kvvetzende  Doornen,  en  is  vier  Duimen, 
9,  meer  of  min,  lang.  De  andere,  welke  zy 
„  Francês  of  Franfcne  Chayote  noemen  ,  min- 

„  der  gemeen  en  doorgaans  geheel  zonder  Door- 

„  nen, 

f*)  Dit  fchynt  vee!  met  de  uïtbotting  dei  geweekte  Tui»» 
öooaen  oveieen  te  komen. 



5,  nen,  is  van  grootte  als  een  H&eoder  -  Ey.  ïk      IV; 

M  heb  de  Bloemen  en  Vrugten  in  December  ver-  ™Em&'   n  «  AAilL 
3* 

zameld.! Hoofd- 
De  Bladen  van  deeze  Eetbaare  Sicyos  derSTüK* 

Westindiën  zyn  zo  wel  hoekig  als  die  van  de  ̂ WS8* 
eerfle  Soort ,   welke  in  t  byzonder  daar  van 
den  bynaam  voert*     Toe  deeze  dagt  den  Rid- 
•der  misfebien  het  Seckium,  van  Browneod 
Jamaika  gevonden  ,   te  behooren  (*):   Ik  heb 
een  Oostiodifche  Plant  ontvangen ,  welke  de 
Heer  Thunberg  mot  den  naam  van  Sicyos 
sngulata  doopte;  doch,  volgens  de  aanmerking 
van  Dïlleniüs,  dat  in  die  Soort  de  onder* 
He  Bladen  flegts  hoekig  3  de  middeiflen  mge^ 
fneeden  en  die  aan  de  Ranken  vyfkwabbig  zyn 
kan  dezelve  niet  daar  toe  behooren*    Alle  Bla- 

den, immers  *  aan  myne  Ranken ,  zyn  Hartvor- 
mig en  naauwlyks  gehoekt,  als  uit  deAfbeel- 

dtóg  van  een  Rank,  welke  ik  daar  van  uit  Ja- 
va  ontvangen  heb ,  in  jtfjp  3 ,  op  Plaat  LXXilL 
afgebeeld ,  blykbaar  is* 

In  de  Rang  der  Manwyvigenvan  deeze  Klas- 
fe  komt  alleenlyk  hier  nog  in  aanmerking  de 
Eruidige  Soort  van  >t  Gefhgt  vao 

Andrachnf 

Dat  den  Kelk.,  20  wel  als  de  Bloem,  -vyf. 

bhdlg 

<*)  M«nu  mit.  p.  49e.  Sicyos  angulaea,  ©fc.  Szchmm» paowN.  Jam.  335.  forte  bujus  generis. 
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IV,  bladig  heeft  met  v>f  Meeldraadjes  in  de  Man* 

■Af'  FV  nelyfcen  ,  die  q>  een  on  volmaakten  Styl  zitten: 

Itoo*i>"  terwyl  de  Vrouweiyken  drie  btylen  hebbenen stuk.     een  driehokkig  Zaadhuisje. 
Ik  heb  de  Boouiachtige  Oostindifche  reeds 

befchreeven:  des  thans  overblyft 

t.  (i)  Andrachne  die  Kruidig  is ,  neer  hurkende» 
Jlndrachne 

<fc<.  Dit  is  een  Kruidje ,  door  Tournefortiü 

Giickfche#de  aanvang  deezer  Eeuw  in  Griekenland  waar* 

genomen  en  Telephioides  genoemd,  als  veel  ge- 

lykende  naar  het  Echte  Teiephium  van  Impe- 
ratus  (*).  Het  heeft  verfpreideStengetjes, 

van  een  Handbreedten  Span  of  een  Voet  lang- 

te,  die  rond,  glad  en  groen  zyn,  met  Eyrond- 

achtige  Blaadjes  ,  byna  als  van  het  Muur  of 

derge^ken  ,  overhoeks.  In  de  Oxels  hangen, 
aan  korte  Steekjes  ,  tweederley  Bloempjes  , 

Manr.elyke  en  Vrouwelyke  3  of  onvrugtbaare 

en  vrugtbaare,  als  gezegd  is,  waar  van  delaat- 
iten,  in  een  vyfdeelige  Kelk,  een  rondachtig 

Zaadbolletje  voortbrengen  ,  dat  in  drie  hollig- 

he- 
(i)  A*dr&ehne  procafflbeni  Hetbacea.  Syjf.  N*t*  XII  • 

Gen»  1095.  Veg.  XPI.  p  728.  Andrachne.  H>  Ciiff.  445, 

Ups.  18  5.  R-  Luydh.  aoo.  Telephioides  Graecum  humifufum 

II.  albo.  TCWRNF.  Cor.  50,  DiLL.  Ettb  117.  T.  282.  f. 

364  (  vxb.  Cent  II  p  20.  T.  12,  f.  i.  Glaux  procumbens 

Jflyrti  T.rertini  folio    3occ.  Mus.  II.  p.  168.  T.  119. 

(*j  The'ephtum  legitltuura  Dioscoridis  1r;?er.  Zie  II.  D 

V1U.  STUK,  bl,  33 y. 
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beden  verdeeld  is,  ieder  twee  Zaadjes  bevatten-     IV. 

de.  die  itomp  driekantig  zyn.  A^; 
Na  Toürnefort  heeft  men  dit  zelfde  hooid-" 

Plantje  ook  in  Italië  en  zelfs  in  Klem   Alle  stuk. 

groeijende  gevonden  ,   zo  Diileniüs  aan-  $ï*è*fy** 
merkt,  die  zig  verbeelde,  dat  dergelyken  ook 
in  Oostindie  voorkomen  ,  in   de  Malabaarfch© 

Kruidhof  Nirouri  en  Kirganelli  genaamd ,  be- 
hoorende  tot  het  Bladbloem,  welk  Pisdry ven- 

de  is  ,  hier  voor  te  boek  gefield  * :  doch  deeze  ,  , 
Phntjes  zyn  Heeflerig  en  komen  dus  nader  aan 

de  rteds  te  vooren  befchreevene  (*j. 

XXIV.     HOOFDSTUK. 

Befchryving  èrTwEEHüiziGEKRUïDEN, 
die  de  Mannelyke  en  Vrouwelyke  Bloemen  op 
byzondere  Planten  hebben;  gelyk  de  Gejla^ten 
van  Hennip ,  Hoppe ,  Spinagie  4  Bingelkruid  , 
enz. 

Van  de  Tweehuizigen  CDioikia),  dat  is  zo- 
danige Planten,  die  de  Mannelyke  Bloemen 

op  den  eenen  Stoel,  de  Vrou wel y ken  opeen  an- 
deren draagen  ,  zyn  nog  de  agttien  volgende 

Geflagten  van  Kruiden  hier  te  befchryven. 
Die 

(*)  II,  D.  VI.  STUK,  bladz.  z89, 

II.  Deel.  XI»  Stuk. 
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IV;        Die  van  den  Rang  der  Eenmannigen  en  Twee* 

$S£S*  mannigen  ,   naamelyk    Najai  en    VaÏÏisneria? 

Hoofd  *  als  onder  Water  gr  oei  jende  ,  betrek  ik  toe  de 
stuk.      Algm  of  Wieren  9  welken  myne  agtfte  Afdee- 

d/w*»-ljng  uitmaaken  (*)   van  het  Ryk  der  Planten, 
ïn  de  Rang  der   Driernannigen  behoort  Refti* 
tot  de  Grasplanten  ,  myner  Zesde  Afdeeling. 
Van  de  Vkrmannigen  zyn  reeds  alle  Geflagtert 
befchreeven  ,  als  ook    van  de  Vyfmannigen* 
uitgenomen  de  volgende» 

I  r  s  s- 1  n  e*    Struïsveer» 

Een  Geflagt ,  't  welk  den  Kelk  cweebladig  ,. 
de  Bloem  vyf bladfg  heeft  *  In  de  Mannelyke* 
Bloemen  met  zeven  Honigbakjes  *  behalve  de 
vyf  Meeldr  aadjes  5  in  de  Vrouwelyken  met  twee 
Stempels  ,  zonder  Styl  5  en  Wollige  Zaadhuis- 

jes,, I#  De  eenigfte  Soort ,  by  den  Ridder  f  1),  groeit 
irtM    \n  Virginie  zo  wel  als  in  de  WestindiëD.    Zy 

*Amarln-is  tot  de  Amaranthen  betrokken  geweest,  naar 
mgQ%       welken  zy  in  Geftalte  veel  gelykt  ,  hebbende 

een  langs  dunne  Steng  ,  met  kleine  %  bleeke 

Bla- 

(*)  Zie II.  Deels.  I.  Stuk  van  deeze  Natuuvlykfi  Ilifio- 
rie,  bladz.  238 « 

O)  Irdïne.  Syfi.  Nat.  XIT.  Gen.  hij.  Peg,  XCII.  p.  74U 
ïrefine  erefès  Hetbacea  &c,  <5rown.  Jamt  3*8»  Celofia  Fol» 

!anceolato  •  ov^tis  &c.  GRON»  Virg.  L  p.  144.  II.  p.  55» 
Amaranthus  Panicula  flavicante  gracili  holofericeo,  Sloan. 

Jam,  49-  Hifi»  1.  p,  142.  T.  $0.  Amaranthus  nodofus  &c, 

ÏJLUK.  Alm.  zó»  T.  2«l.  ff  U 



D    i    o    i    k    i    è»  243 

Bladen  als  van  Maijer  en  aan  't  end  een  veel-      IV* 

voudige  geele  of  wjtachtige  Bloempiuim ,  die  ̂ vfv* 
aseer  fchraal  is  en  beitaat  uic  veele  afgezonderde  Ooofd-* 
Aartjes.  tuk. 

De  Hoogleeraar  N.L.Burmansius,  geeft  ,  .PwMa' 
de  Afbeelding  van  een  Plant ,  welke  zyn  Ed* 

Ptrjifche  Irefine  roerat  (*),  volgens  het  Kruid- 
fyxk  van  Uarcin.  Deeze  hadt  (lomp  Ey- 

ron  'e  Bladen  en  eeoe  Pluim  ,  famengefteld  uit 
enkelde  lange  Aairen,  Fluweelichtig  wit.  Als 

ook  van  eene  JavaanJ'che  Irefine  ( f; ,  hier  uic 
Zaad  geteeld,  welke  de  Steng  een  Vadem  lang» 
van  dikte  als  een  Ganze  Schaft  ,  geftrekt  hadt, 
snet  Wollig  witte  Takken.  De  Pluim  beftondc 
uit  veele  korte,  digre  Aartjes,  hebbende  witte 
Bloempjes  ,  met  groene  Meel  draadjes  ,  waar 
tusfe^en  een  Haairig  Honïgbakje.  De  Plant  brags 
glanzig  zwarte  Zaaden  vcort,doch  Vrouvvelyke 

Bloempjes  hadt  zyn  Ed.  'er  niet  aan  kunnen 
vinden. 

S  p  1  k  A  c  i  a,    Spinagïe* 

De  Mannelyke  Bloemen  hebben  den  Kelk 

vyfdeelig,  de  Vrouwelyken  vierdeelig,  beiden 

zon- 
(*)  Irefine  FoL  obovalibus  ,  Paniculi  terminali,  Spicis 

firnpl.  longisfinsis.  Fl.  ïnd.  p   212.  Tab.  65.  f  1. 

(■f)  Irefine  FoU  oblongis  %  Spicis  Paniculatis  compa&is 
brcvibus.  Ibïd,  f.  z,  Amatanthus  vertieill.  minor  Benghalen* 

Sfi  ,  Serpilhfolius  incanus.  Pluk.  Pbyu  27.  T*  10*  f.  3e 
y  a 

SL  Deel,  XL  Stok, 
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IV.  zonder  Bloemblaadjes  :  de  eerften  vyf  Mee!- 

ncxï\r"  draadjes  >  ̂e  laatfteD  vier  Stylen  en  een  enkel 

Hoofd"  Zaad,  dat  binnen  den  Kelk  hard  worde  en  aan- 
sTUK.      rypc.  Hier  van  zyn  de  twee  volgende  Soorten. 

i.  (i)  Spinagie  met  ongefleelde  Zaadhuisjes + 
Spinaeia 

Motektuï-  Een  zeer  bekeRd  Moeskruid ,  dat  door  geheel 
dÊe'  Europa  in  de  Hoven  gezaaid  wordt ,  doch  waar 

van  men  de  plaats  der  afkomst  niet  weet.  Het 

fchynt  de  Ouden  niet  bekend  geweest  te  zyn,. 
en  behoort  misfchien  tot  de  Inboorlingen  van 
den  Noordelyken  Aardbodem ;  alzo  het  zig  niet 
aan  den  Vorst  Hoort.  Daar  is  echter  een  ron- 

de groorbladige  van  ,  welke  beter  tegen  de  kou- 
de beftand  is,  dan  defpitsbladige,  welke  malfer 

ïs  tot  Moes  en  daarom  's  Voorjaars  veel  tusfehen: 
de  Boeren  Boonen  wordt  gezaaid.  Het  Zaad- 

huisje deezer  laatfte  heeft  fpitfe  puntjes  ,  dac 
van  de  rondbladige  nieu 

In  't  Franfch  noemt  men  dit  Kruid  Espinars^ 
in  't  Engelfch  Spinache  in't  Hoogduitfchó>£«*k 
Het  groeit  ongevaar  een  Ene  hoog ,  en  hee't  de 
eerde  Bladen  driehoekig,  de  volgende  meer  dan 
eens  uitgehoekt ,  breed  en  glad ,  groen  van  KJeur, 
Aan  den  top  van  runde  Stengen  draagt  het  zyne 

Aai- (i)  Spinaeia  FruéHbiis  fesfilïhus.  Sy.Jl  Nat.  X'I.  Gen, 

1112.  Vég.  Xïlf.  p.  742.  Mat.  Mei,  5>6  GoET.  Belg  28}. 

H.  Clip»  4  57'  *C.  Lugdb.  ijo.  Uoüan  Mmsp,  504  Lapa- 
thara  Hou  f.  Spinaeia  Semine  fpinoio.  C  B»  Pin.  114.  5c 

Sem.  nonfpinofo,  ny.  Spinaeia.  Lob  Ie  157*  Dod.  Tempu 
$19»  Spinaehia  maset  faemina  Dalech.  Hi/ï.  54a* 
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Aairen ,    welke   in    fommige    Planten    alleen     *V« 

met  onvrugtbaare  Eloempjes  ,  ia  anderea  met  XXIV.* 

vrugtbaare  beladen    zyn.     Verkeerdelyk  plagt  Hoofd-* 
rnen  die  Zaad  voortbragten  de  Mannetjes,  deïTüK- 

anderen  de  Wyfjes  -  Spinagie  te  noemen.  druT*™* 
Dit  Moeskruid  is  zwaar  om  te  veiteeren  en 

geeft  weinig  Voedzel;  doch ,  door  wel  gelardeerd 
te  zyn  met  Boter  en  Speceryën  ,  krygs  het  een 
plaats  onder  de  Toefpyzen,  Uitwendig  kan  het, 

gelyk  veele  andere  Kruiden  ,  in  verzagtenöe  ,  * 
weekmaakende  Pappen  dienen  en  het  Sap  tot 
Keeldranken,  Het  Zaad  is  ook  onder  de  Ge- 

neesmiddelen geteld  geweest. 

(a)  Spinagie  met  gefleelde  Zaadhuisjes.  ir. Spinaci^ 

Volgens  den  Heer  Gmelim  komt  in  Sibe-  wm* 
rie  deeze  wilde  Soort  van  Spinagie  voor ;  wel- 

ke de  Steng  hooger  heeft,  de  Bladen  driehoe- 

kig Eyrond,  fomtyds  uitgehoekt  ,  Homp,  ge- 
deeld; drie  of  meer  Zaadhuisjes  in  de  Oxeko, 

op  eigen  Steekjes  ,  Eyrond ,  Homp  ,  gekield 
aan  beide  zyden. 

^  c  n  1  d  a.    Kennip. 

Een  vyfbladige  Kelk  zonder  Bloem  heeft  in 
de  Mannelyken  van  dit  Geflagt  plaats,  met 

vyf  Meeldraadjes  ;  een  tweebladige  Kelk  zon* der 

(z)  Spinacia  Fru&ibus  Peduncutatis,  Syjt,  Nat.  XII.  t  * 

IL  DEIL,  XL  STUK, 
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IV.    der  Bloem  'm  de  Vrouwelyken  met  vyf  Stylen, 
^XXlV*waar  0p  ee^  BtjGeaCkll&e  VruSt  voië1»  meteen 
Hoofd*"  eckel  Zaad- 
stuk.  De  eenigfte  Soort  ( i ) ,  door  de  gezegde  Vrugt 

*•       voornaimclyk    van    de  Henrip    vericbillende, 
Canmbir.aXomX  in  Zoutige  Moensfen  van  Virgime,  inde 

fche.8im"  Herfst,  overvloedig  voor  Zy  heeft  de  Stengen 
en  Bla  ifleelen  rood  ,  glad  en  glanzig;  ce  Bla- 

den erkeld,  la^g  Lancet vormig ,  gefteel  1 ,  over- 

*  hoeks:  geele  Meelknopjes  in  de  M  -mietjes ,  de 
figuur  hcbbtnievan  de  Letter  X  ;  en  be?  Zaad- 

buisje  in  de  Wyfjes  met  vyf  Leuven.  Bv  H  au* 
hinus  vindt  men?e  Virginifche  Ilnnip  ie- 
naamd  ,  als  naar  de  Mannetjes  -  Flant  veel  ge- 
lykende. 

Cannabis.    Hen   nip. 

In  de  Mannelyken  van  dit  Geflagt  is  de  Kelk 
vyfdeelig  ,  zonder  Styl;  in  de  Vrouwelykea 
eenbïadig,  onverdeeld,  opzyde  gaapende,  met 
twee  Stylen  en  de  Vrugt  een  tweekleppig  Noot- 

je, binnen  den  geflooten  Keik. 
Hier  van  is  ook  maar  ééne  Soort  bekend  ( i), 

Cwmebis  %  daar 
füiiva. 

Tamme.      ^  AcnIda,  5^  Nat   TIIe  Gen    ,r4   p%£  xm,p  742. 
MlTCH  Gen.  28.  Am.  Acai  II.  p.  19*  Cstmiabis  Fol.  fim^ 

pliJbu<?.  Gron,  Virg.  19*  ,  153.  Cannabis  Virginiana  CS, 
Fin    32O» 

(1)  Cannabis  Syji.  Nst4  XII.  Gen.  1115  Tr'g  XIII.  p, 
74Z.  Cannabis  Fol*  digitatis.  H*  CUff*  *57«    Up$%  &97**Mat* 

Md. 
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daar  men  insgelyks  Mannetje  van  heeft  en  Wyf-     IV. 

je  of  onvrugtbaare  en  vrugtbaare  Hennip.  Naar  ̂ xiVl 

den  Latynfchen  naam  Cannabis ,  noemt  menzeflooFB-* 
in  't  Spaanfch  Canamo,  in  't  Franfch  Charme  ,stuk. 

in  't  Eogeïfch  HmJ),  in  't  Hoogduitfch  Hanf.J™m* 
In  Oostindie,  daar  dit  Kruid  ook  groeit ,  wordt 

het  Ginje  by  de  Java"anen  en  aan  de  Vaste  Kust 
van  Indie  ,  als  ook  in  Perfie  Eangue  geheten» 
De  Arabieren  noemen  het  Axis%  de  Turken 

Afarath. 

't  Is  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,  fomtyds  onge- 

takt, gel yk  meest  plaats  heeft,  wanneer  het  op 
Akkers,  digt  by  elkander ,  gezaaid  wordt.  Het 
Mannetje  5  dat  onvrugtbaar  is  en  enkel  Bloemen 

draagt,  fchiet  hooger  op  dan  het  Wyf  je.  Bei- 
den hebben  de  Bladen  Vingerachtig  in  zeer 

fmalle  flippen  verdeeld  ,  ruuw ,  donker  groen 
en  zeer  zwaar  van  Reuk,  aan  de  kanten  Zaag- 
tandig.  De  Zaaden ,  die  de  Wyfjes  Hennip  in 
de  Oxels  der  Bladfteelen  draagt ,  zyn  iedereen 
bekend»  By  den  Gemeenen  Man  wordt  de  Zaad- 
draagende  het  Mannetje  geheten. Dat 

JMed,  557'  *••  l-ugdk.  2j t.  Gort.  Belg,  zzï.  Cannabis  fa» 
tiva.  C.  B.  Pin.  320.  Cannabis  foecunda.  Dod*  Pmpu  f35. 
Cannabis»  Lob.  Ie,  52-6.  Cannabis  erratica.  C,  B.  Pin.  320, 
Lob.  lc.  526.  Cannabis  fterilis.  Dod.  Pempe.  sis*  Cannabis. 
RUMPH»  Amb.  V\  T.  l80« 

II.  DEIt.  XI.  STUK, 
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IV         Dat  de  Hennïp  by  de  Ouden  reeds  in  gebruik 

Axxlv*  was>  blykt  uic  ̂   hR0D0TÜS>   die  verhaalt, 

Hoofd"  hoe  de  Scythen  zig  bedwelmden  door  het  Zaad 
stuk.      op  gloei  jende  Kolen  te  fmyten.     Wege»  s  die 
yyfman*  hoedanigheid  is  hetzelve  bemind  by  de  Uolter- 

fche  Volkeren.  De  Bladen  zelfs  worden  gerookt, 
of  het  Sap  met  eenige  Kruideryën  gemengd ,  ja 
zelfs  Pillen  daar  van  gemaakt,  aoor  de  Mooren, 

Perfiaanen  en  Turken,  gekaauwden  ingeflokt, 
om  zig  dronken  te  maaken  of  tot  geilheid  op 
te  wekken.     Men   wil  ook  dat   het   Zaad,  in 

fommige  Landen  ,   tot  Spyze  gebruikt  worde. 

Het   Pluimgediert  is  'er,  in  't  algemeen,  vry 
gretig  naar.  Een  niaatig  gebruik  kan  niet  ftha- 
delyk  zyn.     Ook  kan  het  Zaad,  in  Melk  ge* 
kookt,  fomtyds  dienen  tot  verzagnng  van  den 
Hoest  der   Kinderen.     Het  uitgeperite  Sap  of 
de  Emulfie  heeft  dikwüs  Menfchen  ,  met  de 
Geelzugt  gekweld,  geholpen»   Uitwendig  wor» 
den  3  door  betting  met  dezelve  ,  de  Vlakken 
van  het   Aangezigt  weggenomen.    Ook  dient 
het  in  oplosfende   Pappen  en  tot  Brand/leden. 

By   de  Romeinen   was   reeds  de  dienst  der 
Hennip,  tot  het   vervaardigen  van  Zeilen  en 
Touwen  ter  Zeevaart,  ten  overvloede  bekend. 

Van  de  Steelen  ,  in    Water  geweekt,  en  ge- 
kneusd ,  tot   dat  menze  van  de  Houtige  dee- 

len  en  van   ander  Ontuig  door  den  Hekel  kan 
zuiveren  ,  komt  die  kostbaare  Stoffe ,  welke 

wy  jaarlyks  ,   by  zo  veele  Scheeoslaadingen  , 
uit  de   £sooïdelyke  deelen  van   Europa  ont- 

van- 
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vangen.     Dit  Gewas  ,  naamelyk,  fchoon  uit  A  ̂  ̂ 
Indie  ,  naar  't  fchynt,  afkomftig  (*)  ,  groeit,   XXIV* 
door  de  lterke  Zomerwarmte  dier  Gewesten  ,  Hoofd- 

in  het  korte  Saizoen  aldaar  tot  volkomenheid.*™* 

In  Sweeden,  nogthans ,  wil  het  niet  voort.  ?Q- driJ"u 
tersburg  alleen  levert  t  t  den  uitvoer,  jaarlyks, 

meer  dan  een  milUoen  Poeds  daar  van  uit.     üie 

van  Riga  in  Lyfland  geldt  veel  mter.  Heden» 
daagfch  verbeeldt  men  zig ,  dat  de  in  Vraokryk 

geteelde  Hennip  beter  zy  dan   de  Noord fche. 
Ook  meent  men ,  dat  dezelve  door  de  kweekïng 

verbeterd  zou  kunnen  worden ,  om  fyner  en  iter- 

ker  Draad  uit  te  leveren.     Veele  Proeven  zyn 

hier  omtrent  door  de  Franfchen  genomen  ,  die 

wel  verdienden  agtervolgd  te  worden.] 

H  u  m  u  L  u  s.    Hoppe. 

Van  het  voorgaande  verfchik  dit  Geflagt ,  in 

Kenmerken  ,  byna  alleen  door  de  Vrugt  die 

Schubbig  gebladerd  is  ,  ieder  Schubbetje  aan 

den  voet  een  rond  Zaadje  bevattende. 

De  eenigfte  Soort  (O,  insgelyks  een  zeer  ge-    H^ 
meen  e  Lupuius. Gemeen  e# 

(*)  Uit  Zaaden    van    Jap-*»    werdt,  nu  veertig  Jaar  gelee. 

den ,  in    de  Cllffortfe    "uin    Kenmp   geteeld  ,  die  eens   zo 

hoog  als  de  gewoone  groeide  en  nogihans  in  't  min  ft  e  niet 
daar  van  verfchüde 

(r,  Humulus.    Si/i.   Nat.  X*L   Gen     ni6.  Veg.  XII!.  p. 

741.    H     Ctifi    458.    Mat.  Med    4SS.  Gort.  Belg.   438.  R-. 

Lu?Ah.  4Z2.  KRAM.  Attlr.  is*    Lupuius  mas  et  fbeminï.  O 

B»    pin.  Z98*  Lupuius.  Dod.  Pè**pt.  409»  CAM.  Epit.  933, 

934.  Lupu'us  Sali&arius.  LOB.  Ie.  629* 

TJ,  DSEL.  XI*  STUK, 
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IV#     meene  Plant  ,  komt  overvloedig  in  de  Wildernis» 
tafdee?.  fen  door  geheel  Europa  ,  zo  in  de  Zuïdelyke 
XXIV.  ajs  jn  ̂ g  jsjoordelyke  deelen ,  als  ook  in  onze 

£Tue.D'  Nederlanden  voor*    In  de  Dennebosfchen  van Vyfmati'  Sweeden  3  op  de  Eilanden  in  de  Oostzee ,  in 

nl&s'        Fommeren  en  Lyfland ,  als  ook  door  geheel  Rus- 
land ,  is  zy  gemeen»    De  Heer  Thünberg 

heeftze  in  Japan  gevonden.    Zy  groeit  Rank- 
ach  tig  3  zynde  een  klimmend  Gewas  p  dat  zig 
om  Takken  ,  Staaken  9  Boomftaramen  en  alles 
windt.    Het  heeft  ruuwe  Bladen ,  welke  naar 
die  der  Bryonie  of  van  den  Wynftok  gelyken ; 
weshalve,  of  ook  om  de  Trosachtige  Vrugten 

fommigen  hetzelve  den  Wyngaard  der  Noords- 
lyke  Landen  heeten.    Op  veele  plaatfen  word: 
het  in  menigte  geplant ,  als  een  overblyvend 
Gewas  zynde  ,  niet  Jaarlyks  gelyk  de  Hennip 
ilervende* 

De  belachelyke  gewoonte,  wederom,  van  de 
Vrugtdraagende  Hoppe  het  Manüetje  en  de  on- 
vrugtbaare  het  Wyfje  te  noemen  ,  zal  daar 
van  afkomftig  zyn  ,  dat  men  de  eerfle  den 
voorrang  geeft*  Sommigen  hebben  gedagt,  dat 
het  van Sexe veranderen  zou , doch  Linn^us 

bevondt  in  Gothland  het  tegendeel,  't  Zaad 
van  de  Hoppe,  op  een  Akker  gezaaid,  brengt 
zo  wel  Mannelyke  als  Vrouwelyke  Planten 
voort  9  waar  van  de  eerften ,  als  fterker  van 
Gewas  zynde  9  de  iaatften  onderdrukken ;  zo  dat 

men  eindelyk  niets  dan  bloeijende  of  onvrugt- 
feaare  Hoppe  heeft.    Dus  Jccmt  dezelve  ook  in 

3c 
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\  wnMe  meest  voor    Niettemin  kan  het  Wyf-     ï^«   . 

je  ook  Vrugt  draagen ,  zonder  door  het  Man-A £xiV.* 
netje   bevrugt    te   zyn ,  naamelyk    gefchubde  Hoofd* 

Knopjes  zonder  Zaad:  en  dit  dient  om  de  twy**TUK. 

feüng  ,  waar  in  Toorn*  fort  en  anderen £™tmm 
daar  door  vervallen  zyn,  op  te  helderen  (*). 
De  Franfchen  noemen  die  Gewas  Houblon9 

de  Engelfchen  Hops  ,  de  Dukfchers  Hopfen. 
Men  maakt  onderfcheid  ru^fchen  de  tamme  of 

Tuin  en  Akker-,  en  de  wilde  of  Wilgen -Hop- 
pe, die  in  Kreupelbofch  of  Hakhout  en  veelaan 

de  kanten  van  Rivieren  groeit ,  by  de  Wilgen 
Opklimmende.  Van  de  eerlte  heeft  men  vroege 

en  laate  Hoppe  P  van  de  laatfte  komt  'er  voor 
met  groote  en  met  kleine  Knopjes  of  Vrugten* 
De  vroege,  die  men  ook  Augu  flus  Hoppe 
noemt ,  bot  het  eerde  uit,  en  geeft  de  grootlte 
Knoppen  ,  wordende  daarom  van  de  Brouwers 
voor  de  beste  gehouden. 

Het  voornaamfte  gebruik  ,  immers  ,  van  de 

Hoppe  is  tot  het  brouwen  van  Bier;'t  welk  'er 
bitter achtig  doch  tevens  duurzaam  van  worde» 

Dat  zy  'er  een  hoedanigheid  aan  zoude  by- 
zetten ,  om  den  Steen  te  veroirzaaken ,  gelyk 
fommigen  gewi'd  hebb.n  ,  is  niet  geloof  baar» 

Veeleer,  immers,  zal  het  de  u:twerkingent 
anders  uit  de  fcherpheid  des  Bi<  rs  in  de  In- 

gewanden ontftaande  ,  verzagten.    Men  houdt de 

(*)  *Agog*  ™  Rem  Herbarium,  p.  tfp, 

EU  DRIL.  XI,  stuk, 
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IV»  de  Vrugten  voor  een  Middel  dat  de  Vertee* 

xxtvl  rm&  bevordert,  de  Slym  en  Gal  uicdryft  en  de 
Hoofd-  Ontlastingen  ,  inzonderheid  door  Zweet  ea 
ïtuk.  Uitwaafeming  ,  bevordert.  Zy  zyn  Harftig  , 

tri™***'  Balfamiek  en  hebben  een  fierken  bedwelmenden 
Reuk.  De  Inwooners  van  Westgochland  ge- 

bruiken het  Zaad  tegen  de  opflopping  van  den 
Afgang  zegt  Linn^eüSj  die  aanmerkt,  dat 
het  Kruid  van  Honigdaauw  aangetast  worde  , 
wanneer  zekere  Worm  of  Rups  de  Woneis 
verteert.  De  Honigdaauw,  ondertusfchea ,  is 
zeer  fchadelyk  voor  den  teelt  der  Hoppe,  die 
in  Sweeden  thans  ,  zo  wel  als  in  Engeland  , 

fterk  wordt  gedreeven.  Men  plantze  in  Tui- 
nen ,  om  ze  voor  den  Wind  te  befchutten , 

die,  geweldig  zynde ,  een  zonderling  gekraak 
of  gerammel ,  naar  ver  af  zynde  Donderdagen 
zweemende,  in  zulk  een  Plantagie  maakt.  De 
jonge  Spruiten  worden  ,  zo  hier  als  elders  , 

wel  toebereid  zynde,  op  de  manier  van  Spar- 
gies  in  7t  Voorjaar  gegeten. 

Omtrent  de  manier  van  winding  der  Hop- 
pe ,  om  een  Staak ,  Stok  of  Stam ,  vind  ik  aan- 

getekend ,  dat  zy  zulks  altoos  met  de  Zon  om 

doet,  dat  is  van  'tOoften,  door  't  Zuiden,  naar 

't  Westen;  gelyk  de  Bryonie,  Tamnus  en  Ka- 
perfolie ;  terwyl  anderen  ,  gelyk  de  Turkfe  Boo- 

nen  en  de  Klokjes  Winde,  een  tegen dtydigen 

koers  houden :  en  het  Bitterzoet  op  beide  ma» 
nieren  ilingert.  Daar  uit  blykt ,  dat  zulks  niet 
yan  de  werking  der  Zon  afhange»     Dit  is. een 
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zaak,  die  men  uit  liefhebbery  nader  kan  onder-     IV; 

zoeken.  A™»£ 
•7   a  kt  r,  i»  r    .  Hoofd- Z  A  N  o  n  i  a.  gruK 

Naar  den  Italiaanfchen  Kruidkenner  Zano-/""" 
N  i  ,  Opziender  van  den  Bononifchen  Tuin  , 
die  nu  omtrenc  een  Eeuw  geleeden  ftierf ,  is 
deeze  Plant  benoemd.  Zy  beeft  een  driebladigen 
Kelk  en  vyfdeelige  Bloem ,  de  Vrouwelyke 
met  drie  Stylen  >.  waar  op  een  driehokklge  Be- 
fie  volgt  ,  uit  den  Kelk  gebooren,  bevattende 
twee  Zaaden  in  elke  holligheid. 

De  eenigfte  Soort  (i),  aan  de  Kust  van  Ma- 
labar  Penar   Valli  genaamd,  en  bjfcge  Nedej 

landers  Naadklim  ,  in  't  Portugeefch  Fruit*  /> 
dolier a >  is  een  zeer  uitgebreid  Rankgew.-ts ,  b 
jende. in  het  Regen- Sauoen*   De  Takken  z\u 
groen  ,  van  binnen   Houtig  ,  de  Ranken  met 
Klaauwieren  voorzien  ,  de  Bladen  fpa:  b#4a)3 
dik  en  zagt  vanGeweefzel,  maar  groen  en  glad , 

fterk  geribd  ,  bitter  van  Smaak»     De  Blo  ■  men 

groei  jen  Aairswyze   in   de  Oxe's  der  %agiige 
Bladfieelen,  en  de  Vrugten  Troswyze,    Deeze 

hebben  cenigszins  de  gedaante  vaa  de  Kruidko- 
kers ,  die  men  oudiyds  plagt  te  Hangen  aan  de 
Bandelieren  der  Schutten/ ;  waar  van,  de  Por- 

ti*. 
(i) -Zanc.ua.  Syjf.  Ate*.  XII.  Gen.  1:17.  **$  ïlll.  f. 

742.  Penar  -  Valli  mascula.  Hort»  Mal.  VIII*  p»  93+  T. 

49.  Penar  -Va'ili  fcemina*  H,  'Mat.  VIII.  T.  47,  45. z 
H.  Diel.  XI*  Stuk. 
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IV,  tngeefche  naam.  Zy  zyn  driekantig,  aan  'e  end 

^TCXIV '*  ̂ omP  >  bevarende  platte  Zaaden ,  en  hebben 
H oö*ö*  zo  w^  den  &euk  a^s  den  Smaak  der  Komkom- 
stjs*      meren. 

f  Vyfman* 
fe*«  F  E  ü  I  L  L  E  A, 

Zeer  duidelyk  beftempelt  dit  Geflagt  de  naam 
van  Pater  FEüiLLéE,  wiens  Waarneemicgen 

byna  de  eenig^en  zyn,  die  men  van  de  Planten 
van  Peru  en  Chiü  heeft.  De  Bloem  is  Rader* 

acbtig  en  ten  hah?e  in  vyven  gedeeld,  zo  wel 
als  de  Kelk  ,  die  Klokvormig  is  ,  beiden  een- 

blad ig  ,  zo  wel  *n  de  Mannelyke  als  in  de  Vrou- 
welyke  Bloemer.  De  eerïlen  hebben  een  Ho- 
«ïigbakje  ,  met  vyf  Draadjes  5  beurtwisfelende 
met  de  vyf  Mrddraadjes.  De  laatilen  bevat- 

ten een  Vm^tfreginzel  met  drie  Stylen ,  dat  een 
Vleezige  Appel  wordt,  met  een  harden  Bast, 

Eyrood ,  'm  de  Kelk  gevat. 
Hier  vaa  is  opgegeven. 

l.  (i)  Feuilléa  met  gekwabde  Bladen ,  die  van 

tllbïZ  onderen  gefiippeld  zyn. 
Drïekwib- 

bisc*  (4)  Feuilléa  mst  Hartvormige  gehoekte  Bladen. 
ir. 
Ctrdifolia.  T„ 

ttiige. 
fl)  FeuUlta  Fo'8  lobar's  fubtas   punaatis,  Syji.  Nat.  Xlf. 

Gen     in 8.    Veg.  X  II.  p„  74*.  Trichofanthes  pun&ata,  Sp. 
Plant     i4Ja.    w|ian3iroba   fcaadens.   Plum»   Ie.    20*,  aio* 

Ghmi'ttha.  f.    Nnandiroba    Sloan.  Jam,   is.   Hiji.    I,  p. 

aoo. 
(*;  Feuilléa  Fol.  Cordatis  angulatis.  Syjt,  Kut ,  XII  f  XUJ„ 



fa  de  Westindiea  groeit  deeze  ,  ook  een      jV. 
kankachtig  of  klimmend  Gewas,  waar  van  de   xxïv! 
twee  Soorten  naauwlyks  volkomen  ónderfchei-  öIoqfd* 

den  fchynen  tezyn^  aangezien  B  r  o  w  n  e  her-sruKe 

zelve  zegt  fomtyds  met  Hartvormige  ̂   fomtyds  fa™'**" 
met  drit  kwabbige  Bladen  voor  te  komen*    On- 

der den  riöanü  Nhandiroha   geeft  Plümier 
daar  van  twee   Afbeeldingen  ,  dat  geheel  ver- 
fchillende  Planten  zyn  %  zo  de  Iker  J.  Bur- 
manmis   oordeelt.      Bevoorens    hadt  Lin- 

kius  het  tot  de  Tweehuizigen  betrokken  ia 

*t  Gefiagt  van  Trichofanthes  \  en  aangemerkt 
als  in  Oostindie  groeijcndef  ge'yk  het  dan  ook 
dus  geboekt  is  door  den  Heer  N.   L.   BüR- 
Mannos.     Brownê  bevondc  het   tot  de 

Tweehuizigen  te  behooren. 
Behalve  het  Geflagc  van  Smilax  9  dat  reeds 

befchreeven  is  ,  leveren  de  Zesmannigen  hier 
nog  deeze  volgende  uit. 

T  a  m  ü  s.     Vrouwen  -  Zegel. 

De  Kelk  is  zesdeelic; ,  zonder  Bloemkrans  zo 

Wel  in  de  Mannelykeak  Vrouwelyke  Bloemen ?3 
Welke  laatde  een  driedeeligeo  Styl  hebhen  ,  het 
Vrugtbeginzei  onder  dè  Btóern  >  en  de  Vrugt  is  een 
dtiehokkige  Bede,  met  twee  Zaaden.  Hier  van 
komen  de  twee  volgende  voor» 

(ij  Vrouwen  -  Zegel  met  Hartvormige  onver'      7. 
deelde  Ekden.  Dit    ™ communis* 

s  _,  Gemeen* 
Q)  Tarnui   Fel.   cordatis  indivifis*    $y/i<   Nat,  Kil.  G@n. 

Z   2  »**• IL  D£EL,  XI.  STUK. 
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IV.  Dit  Kruid  wordt  WV.de  Bryonie  genoemd , of 

^xYv '  Zwarte ,  in  onderfcheiding  van  de  gewoone  Wit- Hoofd-  te  Bryonie,  waar  van  het  ,  inde  eerfle  opilag, 
stjs*  ^oor  de  gladheid  en  donkerheid  van  het  Loof 

£esman-  verfchIIc.  De  Latynfchen  naam  is  Tamus  of 
Tamnusy  en  de  Vrugc  vverdt  Uva  Taminia  ge- 

noemd; maar  de  Franfchen  geeven  'er  ,  ik  weet 
niet  om  welke  reden  ,  den  naam  aan  van  Seau 

de  Notre  Vierge  dat  is  Lieve  Vrouwe  Zegel ;  de 
Duitfchers  noemen  het  Schwartswurizel ,  dat  is 
Zwartwortei* 

In  de  Zuidelykc  dealen  van  Europa ;  als  ook 

'm  de  Levant,  groeit  deeze  zwarte  Bryonie,  in 
Bosfchen  en  wilde  Haagen  ,  zig  op  dergelyke 

wy?e  om  de  Takken  windende  met  zyne  Ran- 
ken ,  doch  zonder  Klaauwieren.  Men  vindt 

het  ook  overvloedig  asn  den  grooten  Weg  tus- 
fchen  Londen  en  Oxford  ,  en  elders  in  Enge- 

land 9  als  mede  omftreeks  Parys  ,  in  Duitfchiand 
en  Swtzerland.  De  Bladen  zyn  Klyfachtig  of 
liever  Hartvormig,  lang  gedeeld,  fomtyds ,  ja 
aan  de  zelfde  Plant  ,  ipufer ,  (tomper  en  ook 
wel  uitgehoekcof  byna  dndewabbig.  Het  Man- 

netje draagt  groene  Blommetjes  ,  zo  enkeld  als 

Aairswyze  zegt  H  a  l  l  e  r  ;  net  Wyfje  op  Tak- kigc 

1119.  V(g-  XIII.  p.  74?-  Hort.  Cliff.  4? 8.  R.  Lugdb.  228. 
Hall»  Htlv.  16*.  Gron.  Onent.  317.  Biyonta  laevis  f.  ni« 

gra  Racemofa  et  baccKera. '  C.  B.  Pin.  297.  Vhis  fylv.  f. 
Tamus.  Don.  Fempt.  400.  Vitts   vel  Biyonia  fylveftris.  Loe, 
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kige  Stoeltjes ,  die  uic  de  Oxels  voortkomen,      IV. 

en  daar  op  volden  roode  Waterige  Besfen.  Het  *y\"v' 
heeft  een  overbly  vende  Penwortel ,  die  dik  en  Hoofd-* 
rond  is,  van  buiten  zwart,  van  binnen  wit  enSTus. 

vol  van  een  Slymerig  Sap,    üioscorïdes,  d^xan' 
die  met  zynen  Zwarten  Wyngaard  dit  Kruid 
bedoeld ,  doch  hetzelve  met  de  Bryonie  5  die 
zwarte   Besfen  draagt  ,  fchynt  verward  te  heb- 

ben, fchfyftden  Wortelen  eene  Waierloozen- 
dè  hoedanigheid   toe.     Matthiolus   wil, 

dat  zy ,  onder  de  Afch  gebraden ,  uitmuntende  zou- 
den zyn  tot  opwekkicge  der  Mïnnelust.      P  l  i- 

wius  telt  de  Tamus  onder  de  eetbaare  Kruiden 
en  Bellonius  verhaalt,  dat  de  Turken  de. 

jonge  uitfpruitzels  ,daar  van  ,  met  Olie  en  Azyn 

eeteu.    Hoe  'c  zy,  in  Europa  wordt  weinig  ge- 
bruik gemaakt  van  dit  Gewas  (*). 

(a)  Vrouwen  -  Zegel  met  drkkwahhige  Bladen.      TT* Tam  ut 

De  Heer  Gesard,  hetzelve  in  Provence  .  *Kan- 
waarneemende  ,  bevondt,  in  de  eerde  plaats ,  diaafch. 
de  Bloempjes  van  het  Mannetje  kleiner  en 
bleek  geel ,  die  van  bet  Wyf  je  grooter  en  wie 
van  Kleur.  Ten  anderen  merkte  hy  op3  dat5 
in  de  Schaduw  groeijende,  dit  Kruii  de  Bladen 
breeder ,  groener ,  uitgehoekt  en  driekwabbig 

heeft , 

(*}  Nobfs  quidem  nullo  in  ufu  efi.  Hall.  /fr/v.  mcèbat» 

IV  p    291. 
(z)  Tamui  Fol.  trilobis.   Sy/t,  Hat.  XII.  Tamnus  Cretic» 

trifido  folio.  Tournf.  Cor.  3* 

Z3 

II   Deel,  xi»stvk. 
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IV*     beeft,  fchynende  in  't  geheel  niet  te  verfchiMea 

*XX*v*  van  ̂ tn  ̂ an^1*a^en  Tamnus  ,  wanneer  hy 

Hoofd*  hetzelve  niet  gedroogde  Monfters  9  weleer  door 
stuk,       TouRNEFORTop  Kandia  verzameld ,  verge-. 

&umaH-\QCfa     [)es  houdt  hv  deeze  Soort  llegts  voor 
eene  Verfcheidenheid  van  de  voorgaande  (-f), 

japan/cb»      Te  onbefqhroornder  breng    ik  derhalve  hier 

1iPlxxiv  ̂e  twee  JaPan^che  Planten ,  door  den  Heer  Thun- 
iig*  1,2.  berg  geplukt ,   a!s    Verfcheidenheden    van  dit 

Gewas  ter  baan»  Fig.  i,  op  Pl.  LXXIV ,  ver- 
toont  het  Mannetje ,  dat    zeer  duideiyk  drie- 

kwabbige  en  Klyfachtïge  Eisden  heeft,  waar 
van  de  twee  zydelingfe  Kwabben  nog  vry  diep* 
angefneeden  zyn:  maar  aan  dunner  Ranfcjes  ko.- 
men  de  Bladen  byna  eveneens  voor  ,  als  aan 
het   Wyfje  a  Fig*  2  \  naamelyk  fpits  Hartvor- 

mig en  weinig  uitgerend*  gelyk  in.  dë  ̂ ewoone 
Europifche  Tamnus.     De  Bladen  zyn  glad  en 
üerk  geaderd  \  de  Ranken  rond  en  de  Bloempjes 

gr  oei  jen  Tros  wy  ze  in  de.  Oxels  der  overhoekfo 
Bladen ;  doch  in  de  eerlk  mei  dubbelde  %  in  de 
andere  met  enkeide  en  zeeryleTrosjes.  Die  van 
het  Mannetje  ,  met  Vergroeiing  afgebeeld  by 
a9  hebben ,  in  een -zesdeelige  Kelk,,  zes  Meel- 
draa  jes  zonder  Styl  of  Vrugtbeginzel ;  die  van 

het  $Ü  yf je  hebben  het  Vrugtbeginzel  zeer  dui- 

de'yk  onder  den   zesdeeligen   Kelk  ,  a>s  blykt 
by  hs  zynde  het  Vrugtbeginzel  in  een  Blikje 

(*)  GER»  Prov.  p.  236». 
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gevat;  en  dus  voldoet  dit  Gewas  aan  de  ■*!*•■>?*•  , 

gevcne  Kenmerken.  .XXIX.* 
Hoofd- .    DlOSCOREfi,  STUK» 

Dït  Geflagt  •  naar  den  grboten   Dtosco-<*«* 

ei  des   getytcld,   heeft  ook  een  i-sdeeligea 

Kelk  zonder  Bloem,  in  de  Vrouwelyken  mee 

dn*  Styltjes  en  een  driehokkig  famengêdrukt 

Zaadhuïsje ,  't  welk  twee  Vliezige.  Zaaden  ia 

zyne  hokjes  bevat. 

De  agt  Soorten  van  hetzelve  zyn  Indifche 

JRankgewasfen  9  meest  verfchiltende  door  het 
Loof,  als  volgt* 

(i)  Dioscorea  met  gevingerde  Bladen.  i. 

(2)  Dioscorea  met  drievoudige  Bladen.  fö'ff  y'
* J  vyfbiadi* 

Deeze  beiden,  mooglyk  ï>gts  Verfchdden - se- 

heden,  groeijen  aan  de  Kust  van  Malabar,  als  Tfi^ÜMm 

oo:  op  de  Eilanden  van  Oostindie  ,  co  in  ded.^icbla" 
Westindiën.     Zy  behooren  tut  die  Kruiden, 

wier  Wortels  men  gemeenlyk  in  Oostindie  Qe- 

hies    in  de  Westindiën  Inhames  of  Batattes  of 

ook  Tams  noemt  ,  zynde  aldaar  een  zeer  ge- 

woo» 
(1)  Dioscorea  Fel.  digitatis.  ff.  Clif.  459.  F/.  Zey<  3^3» 

TJbium  quïnquefoüuiïu  RUMPH.  Amb,  V.  p.  3  59*  T-  ï%7' 

Nururi  -  kelengu.  «♦  MaU  VII.  p.  67»  **♦  35.  BUBM.  tf. 

7«i.  p.  213. 

(2)  Z)iesc«r<?s  Fol.  ternatis.  H  Clif  45^  Rum  PU.  2tift« 

V.  T.  X2S.  Tfiageri-  Nuren.  H.   Mal.    Vil.  p.  tij.  T.  33.    , 

z4 

11.  deel.  Xi4  Stuk* 
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IV.    woone  Spyze  ,   zo  onder  de  Slaaven  als  by  't 

AXXIV*  §t  Gemeene  Volk- 
Hoofd-'       Deeze  veelbladige  zyn  in  de  Molukkes  wild 
stuk.      groeijende  gevonden »  hebbende  een  onbefchoft 

Ztman* grooten  Wortel,  die  by  een  Kaas  vergeleeken 
wordt.  Zy  heeft  de  grootte  van  eens  Men  fc  hen 
Hoofd,  en  verfchafc,  als  het  Kruid  in  Tuinen 

geplant   en  gehavend  wordt ,  een  zeer  goede 

Spyze. 

ut.         Cs)  Dioscorea  met  Hartvormige   Bladen  ,  de 

awieatZ**  Steng  gedoomd  en  Boldraagende* Gedoom- 
de. (4)  Dioscorea   met  Hartvormige  Bladen 9  de 

1V'  Steng  gevleugeld  en  Boldraagende. 
Gevleu- 

gelde. (5)  Dioscorea   met  Hartvormige  Bladen ,  de 

v;  Sttng  effen  en  Boldraagende. 

gende.  Deeze  allen  komen  in  het  Loof  en  daar  in 
overeen,  dat  zy  aan  de  Ranken  zekere  Bolletjes 

draagen,  welke  in  de  Grond  aanflonds  Wortel 
fchieten  ;  zo  dat  dit  nuttige  Gewas  zig  zeer 

fterk  vermenigvuldigt.    Het  is  derhalve  Rhizo. 

phcra 
(})  Dioscorea  Fol,  Cordatls  &c.  Combilium.  Ruajph» 

Amb.  V.  T.  126.  Katta-  Kelengu    H.  Mal   Vil.  p.  71.  T.  37. 
(4)  Dioscorea  Fol.  Gordatis  &c.  Ubium  digitamm  RüMPH. 

Amb.  T.  121.  Katfill  -  kelengu.  11.  Mal.  T.  38. 
(5)  Dioscoreaïól.  Gordatis  &c.  Ubium  Pomiferum,  Rumph. 

Amb.  V,  T.  124*  Rhizophora  Zeylanica  Scammonei  foiio. 

fingularij  Rad.  rotunda.  Herm*  Par.  T,  p,  217.  Rhizopho* 
ra  Indica.  Pi.uk»  Mm*  321*  T.  220*  f,  6.  Katu -  Kaïfiil.  i/, 

Mal.  VII.  p'  69.  T.  36. 
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phora  of  Worteldraager.  getyteld  geweest  van    IV; 

den  beroemden  Hermannüs,  doch  welken  L^5f§H 
naam  de  Ridder,  mooglykmet  meer  reden  9  toe-  ̂ OOVDl 
gepast  heeft  op  het  Indifche  Boomgewas  5  dat^us. 

men  gemeenlyk  Mangles  noemt  of  Duizendbee* ,  $?w« 
nen  *.     De  laatfte  wordt  des  wegen  -dppeldraa-*zielïï} 
gend  Oebie  geheten  ,  dewyl  die  Bolletjes  van*1,  STÜK » 
van  grootte  als  een  Appel  of  Citroen  zyn.    De 
tweede,  met  een  gevleugelde  Steng,  heeft  een 
gevingerden  Wortel ;  de  eerlte ,  Combilie  *  Plant 
by  R  vm  phiüs  genaamd,  heeft  een  zonder- 

lingen Wortel  ,  eenigszins  naar  een  Zeug  met 
haare  jongen  zweemende.    Alle  deeze  Wortels 

zyn  meer  of  min  aangenaam  tot  Spyze  en  die- 
nen zelfs  tot  Verihapering ,  gelyfc  onze  Aard» 

akers. 

(6)  Dioscorea   met  Hartvormige   ever  koeltje     vi. 

Bladen  en  eene  effene  ronde  Steng*  Dhseórea 
Ta  mms, 

Deeze  Soort  is  het  gemeene  Oebie  9  maafeeo- 
de  de  Tams  -  Wortelen  der  Westindiëo  uit. 
Men  teeltze  meest  op  plaatfen  en  in  Landen  4 
daar  weinig  of  geen  Koorn  of  Ryst  gebouwd 
wordt,  en  dus  zeer  veel  op  de -Zuidoofter-Ei- 

ian- 
(6)  Dioscorea  Fol.  Cord.  alternis  &c.  Ht  Cliff.  459.  T. 

28.  Fl  ZeyL  358.  R-  Lugib.  5*7.  Dioscorea  fcandens '  fol. 
Tamni,  Fiu&u  Racemofo.  Plum.  1c  117.  f.  1.  Voliibüis 
nigra  &c.  Sloan.  Jam.,  4$,  Hifi.  I.  p.  i40.  Mukelengii.  Hn 
Mal.  VUI,  p.  97,  T.  51.  Ubium  vulgare.  Uümph.  Amh*  V. 
T.  1:0. 

Z  5 

II.   DFPL.   XL  STUK 



%6z  TWEEHÜIZÏGE     &R?JÏDEN. 
0 

W.     landen  van  Oostindie  ,  Nieuw  Guinee,  Nieuw 

^ÊÈw  ̂eeland  en  de  nieuwlin?s  ontdekte  Eiland  n  in 

Hoofd*"  <te  Zuidcr  Oceaan.     Ongemeen  fterk  worden 
stus.      deeze   Wortels  ook    by    de  Negers  ,   aan  de 

t"2&***"Kust  van  Afrika,  geteeld,  en  rtrekken  tot  den 
vooraaamilen  Voorraad,   waken  men  hebben 

moet,  om  een  Schip  met  Slaav?n  te  fpyzigen» 

Zy   vallen   *er  wel   zo  groot  als   de  grootfte 
Zoetemelks  Kaazen,  en  worden  dikwi's  Jam- 
Mies  genoemd  in  de  Westindië  n  ,  daar  deeze  Wor- 

telen insgeïyks  tot  Spyze  ilrekken.     Zy  zyn 
van  buiten  bruin  v  van   bint-en   Sneeuwwit  en 
zeer  goed  van  Smaak ,  droog  en  vast  van  Viecfch. 
Men  braadt  of  kookt  dezelven  en  de  Zwarten, 
gelyk  ook  veele  Blanken  9  eetenze  in  plaats  van 
Brood* 

Dit  Gewas  heeft  de  Wortels  van  veelerk-y  f7- 
guuren,  dikwils  veeïen  aan  éénen  Stoel,  gelyk 
ik  dan  ook  zes  Soorten  van  Öebiès,  allen  eet- 

baar ,  van  Batavia  bekomen  heb.  Het  klimt 

als  de  Klokjvs -Winde  en  geeft  verfcheide  on- 
getakte Ranken  uit,  niet  fpiis  Hartvormige  Bla- 

den, die  zwaare  Ribbot)  hebben,  gepaard.  Op 
de  Bloemen  van  het  Wyfje  volgt  >een  Tros 
van  Vrugten  9  als  graauwe  Erwten  of  Vogel- 
harten  ,  twee  of  drie  aan  elkandtr  gevoegd  , 
welke  het  Zaad  ,  als  gezegd  is,  bevatten. 

▼il.        (?)  Dïoscorea  met  Hartvormige  Bladen,  over- 

Jjjjffi*  hoeks  en  gepaard ,  de  Steng  effen*        We- 
ïlöizige. 

(7)  Bioscorea  FoL  Coré,  alternis  opp^fitisgue  &c.  Diosco- 
xei 
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Wegens  de  Vrugten  wordt  deeze  Soort  op     IV» 

Java  genoemd  Penning-  of  Dubbeltje*-  Blad>*^^* 
zo  het  de  aangehaalde  is  van  Rumphius,  en^00FD.° 
aan  de  Kust  van  Mafabar,  alwaar  men  alle  de  stuk. 

Soorten  van  Oebles  ,  waarfchyr  lyk  wegens  de ,  He**** 
KnodsachJige  Wortelen,  Keulen  noemt,  beeten 
deeze  Munniks  -  Keulen*    Het  is  de  Floridafche 

naar   de  Bryonie  gelykende  Plant  <>  met  Mos» 
achtig  Eiken -Bloesfem,  de  Bladen  van  onderen 
Wollig  gepluisd.,  en  de  middelribln  een  Doorn- 
tje  uitloopende»     Clayton  noemt  het  een 
Soort  van  Hoppe  \  die  zig  al  fungerende  wyd  en 
zyd  uitbreidt,  met  gevleugelde  Zaaden ,  welke 
in  een   driekaotig   hokje  of  Huisje  .beflooten 

zyns  veelen  aan'eeo  digte  tros  by  elkander,  ge- 
lyk  de  Zaaden  der  Hoppe..    't  Gewas  groeit  in 
de  Zuidelyke  deelen  van  Noord  -  Amerika. 

(U)  Dioscorea  met  gepaarde  Eironde  gefpitfie    vnr. 
Bladen*  wfityï? 

lia. 

Wegens  den  bynaam  zou  tot  deeze  Soort  het  Paarbiadi- 

gemeene  Oebie  ,  voorgemeld  ,  kunnen  behoo-s 
ren ,  zo  wel  als  het  Slangachtige  9  dat  ?er  door 

den 

iea  Fol.  Cord.  acumznatis  &c.  Gron»  P'irg.  121  ,  i§6» 
Eryonis  fimilis  Floridana  Sec.  Pluk.  Alm,  46.  T.  375.  f-j. 
Obïum  Nui&muladum.  R.VMPH-   Amh.  V.  T.  i6z  ? 

(8  j  Dioscorea  Fol.  oppofitis  Ovatis  acuminatis.  Fl.  ZeyU 

36I.  Inhaine  Miderasp.  Fol.  binispukhre  Venofis.  Pet,  Gas. 

Jo.  T.  31.  f.  6.  fa  Vbitira  Anguinum.  B>um?H.  Ambt  V.  p» 
351.  T.  izt. 

II,  Deel.  Xi.  Stw«» 
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IV*  den  Hooglceraar  N.  LBurmansus  toe 

AXXIV  betrokken  wordt.  Wonderbaarlyk  zyn  deeze 
Hoom>  Wortels  omgekruld  ,  zo  dat  zy  zig  byna  als 

stu!.  Slangen  of  vliegende  Draaken,  gelyk  Rum- 

^"*flS'PHiüS  zegt,  vtrtoonen,  en  deeze  Soort  be- 
hoort, zo  wel  als  de  gemeene,  tot  die,  welke 

geen  Wortelbolletjes  aan  de  Ranken  draagen. 
Twee  Soorten  zyn  hier  door  den  gedag- 

ten  Hoogleeraar  nog  bygevoegd  ,  waar  van 

de  eer;e  ,  Schildbladige  genaamd  (*_),  ten  op- 
zigt  van  de  Vrugtmaaking  onzeker  was  ,  of 

zy  tot  dit  Geflagt ,  tot  de  Smilax  of  anderen 

behoore  :  de  andere ,  Rolronde  gebyoaamd  we- 

gens de  figuur  der  Wortelen  ,  misfehien  niet 
meer  zekerheid  heeft  ft).  Deeze  >  die  rood 

van  Bast  is  ,  noemen  de  Nederlanders  aan  de 
Kust  van  Malabar  Battates  >  naar  den  Portu- 

geefchen  naam.  In  Oost-  en  Westindie  voe. 
ren  deeze  Oebies  of  Keulen,  by  de  Inlanders, 
een  menigte  van  verfchiilende  naamen. 

R  a  j  a  n  1  a» 

Naar  den  vermaarden  Ray  is  dit  Geflagt 

door  Linn,ïüs  dus  beter  ,  dan  door  P l u- 
:     MIER 

(*}  Diosccrea  peltata  Burm.  FL  IrJ.  p.  21  j.  Smilax 

Fol»  peltaiis  Cordato  -  oblongis  &c»  BuitM.  Ztyl.  218.  T. 
10 1. 

ff)  Dioscorea  Cylindrica.  Eubm.  Fl,  Jnd.  11$,  Ksppa» 

kelcngu.  IL  M&L  VII.  p-  9S*  T.  50, 
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Mier  Jan  Raja  getyteld  (*>  Het  verfchilt,     IV* 

'm  Kenmerken ,  van  't  voorgaande  byna  alleen  xxr/* door  de   Vrugt ,  die  rondachtig  is ,  met  een  Hoofd* 
fcheeve  Wiek  ,   beneden   de  Bioem  geboorem  stuk. 
Het    bevat    de   drie    volgende  Amerikaanfche 
Planten. 

( i )  Rajania  met  Piekswys'  Hartvormige  Bladen»       ï. Rajanm 
Hajlata. 

Op  't  Eiland  St.  Domingo  is  deeze  door  Plu-  p>ekbia- 

mier  waargenomen ,  welke  een  dunne  winden-  lse* 
de  Steng  heefe  ,  zuoüer  Kla-'uwieren,  de  Bla- 

den eenzaam  effen ,  van  eeue  Hartvormige  fï- 
guur,  aan  den  Voet  breeder,  naar  de  punt  zeer 

fmal,  ffFenrandig  glad  en  gelteeld,-  brengende 
de  Plant ,  uit  ieder  Oxel,  twee  of  drie  Bloem- 

of Vrugttrosj  s  voert* 

( 2)  Rajania  met    Hartvormige  zivenribbige      ir. 

Deeze  ,  in  Zuid  -  Amerika  groeijende  ,  heefc 
de  Bladen  Hartvormig  ,  langwerpig  ,  gefpitst , 

Nets* (*)  Hic  [nempe  Johannes  RajüS]  falm  plura  praeftitk 
quam  facile  alius  ullus,  interque  priraps  BotanrcoS  omiii  aevo 
adnumerandus    erit.  LlNN    H    Lliff    p.  458. 

(I)  Rfijtnia  Fol.  Hïftato  •  Gord  tis  H  Ciif.  458,  fan- 

Roja  fcandens  Fol.  oMongo  angufto.  1'lwvj.  Gen.  35.  Bryo« 
nia  fiu&u    alato.    Pl*m      -itaer.   84.    T    9*..   Fil    T.  178. 

(i)  Rajania  *-'ol.  Cordstis  feptemnerviis,  |an  -  Raja  fcan- 
dens Folio  Tamni,  Plum,  Oen,  33»  /««  155,  f,  1, 

*   II,  DEEL.  XI,  STUK. 
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ÏV,  Fetswyze  geaderd  en  de  Bloemen  getrost,  ati 
Afdeel.^  anderen.  Zy  heefteen  knobbeligen  Wortel  > 

Hoofd  *  a(s  een  Franfche  Raap, in  den  Grond  zinkende* 
stuK,     De  Vrugeen ,  welke  gevleugeld  zyn ,  gelyken  naar 

die  van-  den  Efchdoorn    of  Schotfe   Linde, 
zeer ,  en  bevatten  een  rond  Zaad. 

in.        f  3)  Rajania'  ̂   vyf  langwerpig  ovaale  Bladen 
<qu%nquefö>~  f 

Ha. 

vyfWadi-     Deeze  ,  ook  in  Amerika  vallende,  heeft  dit 
ge.  7 

byzonders  ,  dat  de  Bladen  ,  vyf  by  elkander  $ 
aan  ieder  Knoop  der  Ranken  ,  voortkomen , 
zynde  drieiïbbïg  en  geaderd.  Anders  verfchilt 

zy  van  de  voorgaande  weinig, 
Quinata.  Volgens  de  bepaaling  zou  hier  dat  Gewas 

pjuüxxv.  kunnen  t'huis  gebrngt  worden ,  't  welk  de  Heer 
Fi£-  *•  TfiüKBER  g  in  Japan  gevonden ,  maar  onder 

den  bynaam  van  Quinata  afgezonderd  heeft* 
In  de  figuur  der  Bladen ,  immers  5  ïs  zeer  weinig 
verfchil  ,  maar  dezelven  zyn  niet  drieribbig  en 

zitten  met  hun  vyven  op  7t  end  van  de  Steekjes. 
Zy  zyn  in  de  kleinfle  Rank,  welke  ik  daar  van 
heb,  hier  in  Mg*  \ ,  op  Pl,  LXX V  ,  natuurlyker 
grootte  vertooDd5Eyrond>  zeer  puntig  naar  deiï 

Steel,*  aan  9tend  met  een  klein  puntje:  maar  in 
de  grootfte  allen  byna  volmaakt  ovaal  en  aan 
de  punt  citgerand  ,  gelyk  uit  het  in  de  natuur- 

lyke 
(O  Rajama  FoU  qulttis  ovali  •  oblongïs.  Jan«Raja  fcaR- 

dens  quinqusfolia.  TLVM,  @ck*  $3.  Ie»  155»  f.  U 
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lyke  grootte  by  A  afgebeelde  blykt.   Dïe#Rank     XV, 
heeft    geen    doemen,   zullende    misfchien  de  ̂ x1y<T 
Vru^i draag*  nde  of  het  Wyfje,  en  de  andere  s  Hoofde 
die  z<>  veel  te  meer  met  Btaerntrosjes  of  Tuil* stuk. 

tjes  beliden  is  ,  het  Mannetje  zyn  van  deezeir^xffla" 
Soort,  Uit  de  figuur  der  Trosjes  blykt  ge- 

noegzaam, dat  bet  een  geheel  ander 'Gewas  dan 
het  Amerik^anfche  zy.  Ik  geef  het  op 't  geloof 
van  gezegden  Heer,  die  zekerlykde  Bloemen, 
in  de  frisiche  Plant,  onderzogc  zal  hebben,  Zy 
zyn  hier ,  zo  als  zy  zig  thans  voordoen  ,  en  dus 
fommigeu  met  drie,  anderen  met  vier  Kelk- 

blaadjes ,  afgetekend  ,  gelyk  ook  het  Loof* 
Het  fchynt  dat  op  fommige  Steekjes  vyf ,  op 
anderen  vier ,  drie  of  twee  Blaadjes  voorko- 

men 5  't  welk  meer  plaats  heeft  in  dergelyke 
Planten.  By  ieder  oirfprong  der  Bladen  vindt 
men  drie  Stoppeltjes. 

Tot  de  Agtmannigen  van  deeze  Klasfe  be» 

hoort,  behalve  de  Popelierbjom,  't  Geflagtvao 
R  h  o  d  i  o  l  a.    Roozenwortel. 

De  Kelk  is  vierdeelig,  met  een  vierbladige 
Bl^ern  in  het  Mannetje  ,  maar  geen  Bloem- 

blaadjes in  't  Wyfje  ,  dat  vier  Honigoakjes 
heeft  en  vier  Stampers ,  draagende  vier  veel- 

«ledige  Huisjes. 
De  eenigfte  Soort  (i)  groeit  op  de  Alpifche       t» 

.-,  Rhodisfa 
Bel'-     R0fea. 

ppi  378.    Fl.  Swe.  83i,  9n.  Mat. 

U.  DKEL.  XI.  STU£» 

(i)  Rhodiola.  FL   Lapp»  378.    FL  Sttec.  831,  9it,  Mat. 
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IV»    Bergfli  van  Lapland,  Oaftenryk,  Switzerland 

^xlvf  en  Groot  örittapnie,   zegt  Linw^üs.    We- 
Hoofd,  gens  de  G.eftalte   hadden  fommigen  die  Kruid 
stuk.     onder  de  Telephium  geteld  en  T  o  o  u  n  e  f  o  r  t 

nifegtman  maakt  het  tot  een  Soort  van  Anacampferos  ,  maar 
Hall  er  noemt  het  Sedum  of  Huislook  van 

verfchillende  Sexen ,  dat  -Zaagt  andige  Bladen  heeft , 
a>  Bloemen  in  zeer  digte  Kroontjes.  Clus  i  vs 
geeft  het  allereigenst   den  .  naam  van   PJiodia 
radix ,  dat  is  Roozenwcrtel  9  dien  het  nog  in  de 
meefte  Taaien  van  Europa  voert,  wegens  den 
i\euk  der  Wortelen»     Zeer  overvloedig  vondt 

hy  hetzelve  op  de  Rotfen  van  de  Bergrug  Dur- 
renftein,  daarliet  hem  voorkwam  met  bleeke 

of  roodachtige  Bloemen» 
Uiteen  dikken,  Houtigen,  Knobbeligen  Wor- 

tel fchiet  dit  Kruid  veele  ronde  Stengetjes  van 
ongevaar  een  Voet  hoogte ,  met  Bladen  die 
Wigvormigen  aan  de  kanten  diep  Zaagswyze  gi- 

tand zyn.  Het  brengt  Tuiïrjes  voort  van  Bloe- 
men, als  gezegd  is,  dikwils  geel,  de  Manne- 

lyken  ook  wel  voorzien  met  Vrugtbeginzels,  doch 
mïsdraagende  ;  terwyl  de  Vrouwelyken  van 
drie  tot  zeven  rosfe  Zaadhuisjes  hebben,  zegt 

Hal- Mtd,  4774  H.  Cl: f.  470.  R.  Lugdb.  457*  Rhodia  rsdix.  C. 

B.  Pin.  zi6.  CLua.  Hijl.  II.  p.  65.  E.AJ.  Hifi,  690.  Tele- 
phium lutetmi  minus,  Radice  Rofam  redoiente.  Moris.  Hifi, 

III.  p  468.  S.  ia.  T.  !o.  f.  è.  Ofo.  Dan.  183.  Radix  Rho- 

dia,  Lob*  Ie,  35 ï4  Dod.  Pempt.  347.  Anacampferos  Radice 

Rofam  Ipirante  major  &  minor.  Tqurnf*  Infi,  26^ 
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Maller,  welke  een  zeer  fyn  Zaad  bevat*  1  * V.' 
Afï>eelI 

ten,  icxiv* 
Öp  de  Eilanden  FerrÖe  *  waar  dit  Kruid, zo  Hoofd* 

wei  als  op  Ysland  ,  overvloedig  groeit,  wordt  s*ü*^ 
het  AUÏproed3  dat  is  Help  wortel  genoemd,  we- 

gens de  uitmuntende  kragten ,  tegen  't  Scheur- 
buik, waarfchynTyk  in  Gorgeldranken  of  Mond- 

Spoelingen,  daar  aan  toegefchreeven.  De  Wor- 
tel, naamelyk,  is  famèntrekkenJë  en  geeft  door 

Beftilïatfe  een  Koozewater  uit.  De  Alpifchè 

Berg  -  Valei jen  vervult  het  fomtydsrnet  een  aan- 
genaamèn  Geur.  Een  tap  van  het  Kruid  $  op 

't  Voorhoofd  gelegd  ,  doet  de  Hoofdpyn  be- 
daaren.  Het  wordt  van  de  Groenknders  töt 

Spyz'e  gebruikt» 
Van  de  Negen mannigen  komen  de  twee  vol* 

gende  Geflagten  voor. 

MERCüRïALlê.    Bingelkruid* 

'  In  dit  Geflagt  is  de  Kelk  driedeèlig  j  zonder 
Bloemblaadjes  ,  in  de  Mannetjes  van  negen  tot 
twaalf  Meeldraadjes  hebbende,  met  Kogelron- 

de tweelingfe  Meel  knopjes ;  in  de  Wyfjes  twee 
Stylen  en  een  Vrugt  die  uit  twee  Zaadhuisjes 
beftaat ,  welke  ieder  een  enkel  Zaad  bevatten. 
Daar  kernen  in  de  Vyf  volgende  Soorten. 

(1)  Bingelkruid  met  een  zeer  tenvoudige  Steng    .   i; 

en  ruuwe  Bladen.  ,*%,£* 
In  nis. 

Oveiöly* 

(O  MttturiaWs  caiile  fimplicisfïmo  *  Föl,  fqibife.  Syft.  veH 
Aa  fo*H 

tl*  DEIfc,  XI.  STUK, 
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IV.        In  Bosfchen  komt,  door  geheel  Europa,  dit 

^XXIV*  Biniettruid  voor ,  dat   in  't  Hoogduitfch  ook 
Hoofd-'  Hondskool  geroemd  wordt,  in  't  Franfch  Choux 
stuk       de  Chien  en  Mercuriale  fauvage ,  in  't  Engelfch 

drfannean'  "^  Mercury.  Men  wil  dat  de  Grieken  hetzel- 
ve Cynocrambe  genoemd  hebben ;  maar  een  an. 

der  Kruid ,  hier  voor  befchreeven  ,  zou  de  Honds- 

*  zie    k°°*  van  Dioscori  des  zyn  *. 
Madz#a7&    ByDoDONi&us  üdLobel  vindt  men  een 

Afbeelding  van  dit  Kruid  ,  welke  daar  in  ge- 
brekkelyk  is,  dat  de  Bloem -Aairen  en  Zaad- 

huisjes op  ééne  Plant  gebragt  zyn  ,  't  welk  nooit 
plaats  heeft.  Anders  voldoet  dezelve  taamelyk. 
Het  Zaaddraagende  is  hier,  wederom,  by  Ca- 
merarius  ,  verkeerdelyk  het  Mannetje  ge- 

noemd.     De  Bladen  zyn  grooter  dan  in  hec 

Jaarlykfe  ,  9t  welk  volgt ;  maar  het  wordt  ten 
onregte ,  in  plaats  van  'c  zelve,  tot  Moes  of  tot 
Geneesmiddelen  gebruikt,  dewyl  men  'erkwaa- 
de  uitwerkingen  van  gezien  heeft  (*). 

ii*  t       (o)  Bingelkruid  met  een  gearmde  Steng ,  glad* yMercuria*  , 
lis  ambt-  Mfif 

gva. Twyfel-ifct.  XII.  Gen.  Jii5.   Peg*  XIII.  p.  7*6.  Gouan  Monsp, 

•chtig»       507^  DALIB.   -par%    39Zt  jr/t  Suec.    823  »    913-  Oed.  Dan* 
400,  H.    Cliff<    461.   R.   Lugib.    203.    Fcemina.  Mercurialis 
jnontana  tesciculata.  C.  B.  Pin.  122.  Cynocrambe  raas.  Cam. 

Epit.  999.  Mas.   Mercurialis  montna  fpicata.  C.    B.    Pin» 
122.  Cynccrarnbe  foemina»  Cam.  Epit.    999.   Cynocrambe 

Mercurialis  fylvefttis.  Dod  Pempu  659.  LOB.  Ie.  z6o. 

f*)  HAIL.  Helv.  11.  p    i?7 

{*>)  MercuTtaiis  Caule  fiïachiato  ,  FoJiis  giabuusculis  %  Blo- 
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Uthtige  Bladen  en  gekranfte  Bloemen  >  %o     tf* 
*wel  Mannelyk  als  Vrouwelyh  XXiVT 
#  HOOFD- 

In  Spanje  -3  voornaamelyk  op  de  Muuren  defsTUK. 
Steden  Kadix  en  Gibraltar  >  komt  dit   Kruid  $m*& 

voor>  dat  men  uit  Zaad  van  daar  in  de  Upfal-  "** 
fche  Tuin  geteeld  heeft.     Van    de  volgende 
Soort  verfchilt  het  niet  alleen  door  geen  geaair- 
de  Bloemen ,  maar  ook  door  dezelven  in  Krans» 

jes ,  de  Masneïyken  en  Vrouwelyken  by  elkan* 
der  te  hebben  in  de  öxels  der  Bladen.  De  eer* 

ften  zyn  geiteeld,  drie  of  vier  in  getal,  by  één 
Vrouweïyk  Bloempje  ,  waar  op  een  Zaadhuis* 
je  volgt   als  een  Balzakje  5  dus  veel  naar  dat 
der  anderen  gel y kende.    Het  is  een  éénjaarig 
Kruid. 

(3)  Bingelkruid  met  een  gearmde  Steng  3glad*     nf. 

de  Bladen  engeaairde  Bloemen.  f™nn!X 

Jaaiiyks» Veel  algemeener  komt  deeze ,  in  de  rniddel- 
fle  deelen  van  Europa  ,  zo  op  Zaaylanden  als 
in  de  Tuinen  voor.    In  onze  Nederlanden  be- 

mint 

sibus  veiticillatïs ,  föemineo   niaseuüsque.    LiN».   fiec.  I.  p. 
3  5.  T.  8.    ad  ritulum  Mercurialis  androgyna. 

(3)  Mercorialii  Cou'e  brachiato,  Foliis  glabris  >  Flor*Spi- 
tatis.  Gort.  Btlg*  all.  Mat.  Med.  464.  H,  CHjff.^suUps^ 
è98.  R.  Lugdb.  i«3,  DAHB.  Paris.  30%  Mercswialis  tefti* 

culata.  f.  mas.  G.  B.  Pin,  iai.  Mercurialis  mas.  Dod. 

Pempt.  6J8  ,  ej?  Fsomina.  Mercurialis  fpicata.  f.  fcemiraa. 
SOD.  Pempt.  6 si  >  (ft  Mas*  lildem.  LOB.  /*♦  *5|>. 

Aa  a 
IL  DIEL.  XI.  STUK. 
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IV.     mint  zy  meest  vogtige,  belommerde  Zandgron- 

AJxEIvi  den  in  de  Moeshoven-  Gedagte  Autheuren  heb- 
Hoofd.'  ben  van  dit  Jaarlykfe  Bingelkruid  een  Mannet- 
stuk.      je  en  Wyfje,  doch  wederom  averechts,  onder- 
#'*'*•  fcheiden. 

De  riant  groeit  dik  wils  ter  hoogte  van  een 
Elle,  met  opfiaande  gearmde  Stengen  en  ge- 

paarde, gladde  ,  gefteelde  Bladen,  die  Lancet, 
vormig  Eyrond  en  op  de  kanten  gekerfd  zyn. 
De  Mannetjes  hebben  de  Bloempjes ,  in  over- 

endftaande  Katjes  ,  uit  afftandige  Kropjes  fa- 
iriengefteld  ,  groenachtig  van  Kleur.  De  Kelk 
ïs  drie  of  vierdeelig  ,  en  dienvolgens  komen 

*er  ook  wel  twaalf  of  zestien  Meeldraadjes  ra 
voor.  De  Wyfjes-  Plant  heeft  de  Bloempjes 
ongedeeld  in  de  Cxelen  ,  veeltyds  twee  by  el- 

kander, met  drie  of  vierbladige  Kelken  en  daar 

op  volgen  twee  Zaadhuisjes ,  ruuw ,  rond ,  een- 
zaadig. 

Linozojïis  zou  dit  Kruid  by  de  Grieken  ge- 
noemd zyn  en  Mercurialis  by  dg  Latynen  ,  als 

van  Mercurius  gevonden  zyn  de.  Dioscori. 
des  heeft  reeds  aangemerkt  ,  dat  het  Afgang 
maakte.  ,Het  is  van  een  Waterige  Zoutige  na- 

tuur, en  wordt  in  Klyüeeren  gebruikt ,  ja  ook 
van  bet  Landvolk  gegeten.  In  Vrankryk  maakt 
men  van  hetzelve  een  Syroop,  by  fommigen 
als  zagtelyk  laxeerende  zeer  gepreezen.  De 
Honig  van  het  Bingelkruid  is  iu  de  Apothee- 

ken  niet  onbekend,  Oudtyds  werdt  'er  Moes 
van  gekookt,  tot  Spjze. 

(43 
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(4)  Bingelkruid  ,   dat  byna  Heejlerig  is,  met     IV. 

Wollige  Bladen.  ^XXiy* 

In  Provence  ,  Laoguedok  en  Spanje,  groeit  H™**- dit  Kruid  ,  dat   onder  den  naam  van  Phyllon     iV\ 

voorkomt  by  de  Autheuren.   Het  heeft  de  £la«  Mcrcuri** 

den  Eyrond  ,   zegt  Gouaw  ,  de  bloemen  ge-  t0/a. 

kropt ,   de  Mannelyken  aan  't  end  der  Bloem-    wollig' 
fteelen  ,  die  langer  dan   de   Bladen   zyn  ,  de 

Vrouwelyken  byna  drie  by  elkander  $  het  eene 

Bloempje  gefteeld. 

(5-)  Bingelkruid  met  een   hurkende  Kruidige      v. 
Steng  en  Eyronde  eenigermaate  Wollige  Y^th^ 

Bladen  ;  de  Bloemen  Mannelyk  en  Frou- 

welyk. 

Bezyden  den  Leeuwenberg,  aan  de  Kaap 

der  Goede  Hope  ,  vindt  men  dit  Kruid  ,  't 
welk  de  beroemde  Boer  ha  ave  tot  het  Ge- 

flagt  van  Ricinokarpos ,  dat  is  Planten,  die  de 

Vrugt  als  van  den  Wonderboom  hebben ,  t'huis 
brast  Die  Vrugt,  niettemin,  beftaatuit  drie &  Zaad- 

(4)  Mercurialis  Caule  fubfruticofa,  Fol.  tomentof
is,  IL 

Ups.  46u  R.  Lvgdh.  203.  Gouan  Monsp.  507.  Phyllon 
 tes- 

ticulatum.  C.  B.  Pin.  in.  Phyllon  marificum.  ClüS,  Bift% 

m  p.  48.  Fosmina  Phyllon  fpicatuui.  C.  B.  Pin,  122.  Ph. 

foeminificnra.  Clus*  Hi/l.  Mas. 

(5)  Mercurialis  Caule  proftrato  Herbaceo  &c.  Mant, 

198»  Mercurialis  procumbens  dicoccos  Africana.  Herm»  Par* 

App.  io*  Ricinokarpos  Afra.  BOERH,  Lu^dh  I.   p.  *i<H 
Aa  3 

|L  D55L.  XI.  $W*t 
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IV. 
Afdeei. 
XXIV, 

Hoofd- 
stuk, 

Negen» 

Zaadhuisjes  ,  en  deeze  Plant  heeft  'er  maar 
twee  (*),  weshalve  zy,  by  Hermannüs, 
den  naam  kreeg  van  Tweegreinig  ,  hurkend , 

Afrikaan fch  Bingelkruid ,  met  Bladen  van  de  drie- 
kleurige Violen.  Aan  de  Leedjes  van  de  Steng, 

welke  omtrent  een  Handbreed  hoog  is ,  komen 
Eyronde  gedeelde  Blaadjes  getropt  voor,  be- 

nevens eenbloemige  Steekjes  van  de  zelfde  lang- 

te.  Mannelyke  Bloempjes  zyn  'er  veelen ,  Vrou^ 

welyken  weinig  aan  't  zelfde  Plantje.  De  Vrugt 
ïs  Eyrond  ,  geknot ,  famengedrukt  3  gefleufd, 
met  twee  Stylen  en  in  tweeën  fplytbaar. 

Hydrocharis.     Vorfchenbeet. 

De  Mannetjes  hebben  ,  in  dit  Geflagt ,  een 
tweebladige  Bloemfcheede :  de  Kelk  is  driedee- 
lig  en  de  Bloem  driebladig,  zo  wel  in  die  als 
in  de  Bloemen  der  Wyfjes-  Planten,  welke  zes 
Stylen  hebben  en  de  Vrugt  is  een  zeshokkig 
veelzaadig  Huisje:  het  Vrugtbeginzel  onder  de 
Bloem  zittende: 

i.         De  eenigile  Soort  ( i  )  ,  hier  van  bekend  , 
Mor/m 
KaL.  groeit 
Water- 

Htaend»  C*)  BQERHAAvE  nogthans  zegt  uitdru-kkelyk  ,  dat  de 
Vrugt  van  zyne  Ricin&karpos  Afra  driehoekig  is  en  uit  drie 

Zaadhu'sjes  beftaat,  ge!yk  in  de  Ricinu? :  zo  dat  het  vreemd 
is,  hoe  dezelve  hier  heeft  kunnen  t'huis  gebragt  worden. 
Egter  is  't  waar ,  dit  Boerhaave  'er  ook  de  twecgreinige fan  Hermannus  toe  betrekt. 

(?)  Hydrocharis*  Syjl.  Nat.  XII.   Gen,  1126.  Vtg.  XIII. 

F- 
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groeit  aan  de  Oppervlakte  van  Slooten ,  Graf ten      IV. 

ea  ftaande   Wateren  ,  zo  in  de  Zuidelyke  als  ̂ XW  * 
JMoordelyke  deelen  vao  Europa.    Men  vindtze  Hoofd- 
Vorfchenbeet  genoemd  of  Morfus  Rana ,  onder 8TÜK* 

welken  naam  Tournefort  de  Afbeelding drfnnea*~ 
gaf  van  de  Bloem  en  Vrugt,  aanmerkende,  dat 
fbmmige  Bloemen  van  onderen  Knoopjes  heb» 

ben  ,  't  welk  de  Vrouwelyken  zyn.     Van  de 
Mannelyken  zitten  twee  of  drie  Steekjes  by  el- 

kander in  een  tweebladige  Scheede ,  maar  de 

Vrouwelyken  komen  eenzaam  voor  op  byzonde- 
re  Planten.     De  Bloemen  zyn  gemeenlyk  wit* 
doch  ook  geel  of  geelachtig  aan  den  bodem  van 

den  Kelk.  Het  is  een  Kruidje,  dat  op  't  Wa. 
ter  zwemt ,  met  ronde  Bladen  gelyk  de  Plom- 

pen, doch  ongelyk  kleiner  ;  weshalve  fommi- 
gen  het  genoemd  hebben  kleine  of  allerklein  fte 
Plompen.     Men  vindt  het  op  Modderige  on. 
diepe  flilftaande  Slooten,  zelfs  hier  by  de  Stad, 
overvloedig,  dezelven  dikwils  geheel  bedekken- 

de ,  dewyl  het  5  door  zyne  Knop-  of  Boldraa. 
gende  Rankjes  ,  fterk  voortloopt  en  zig  langs 
de  Oppervlakte  zo  ver  het  kan  vermenigvuldigt. 

De 
p.  745.  GOBT.  Belg-  285.  GOUAN  Montp.  507.  Flt  Svics 

%ZZ.  H.  Cliff.  460.  VLt  Lugdb,  10.  HALL,  Ihlv.  30I.DALIB. 

Par»  303.  Nymphsa  alba  minima.  C.  B.  Pin.  193.  Moifiis 

Rans.  1DOD.  Pempt.  583.  LOB.  Ie.  s$6.  0,  Morfus  Rans 

Flore  albo  odoratisfimo.  R4J.  Cent.  ioit  ym  Nymphaea  alba 

minot.  C.  E.  Pin.  193.  Morfus  Ranae.  TOURNT*  Mm»  de 

1705.  p.  311,  T.  4. 
Aa  4 

Ui  Deel*  xi.  Stuk, 
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IV.  De  Tienmannigen  van  deeze  Klasfe  he^>  ifc 

^xxrv*  reec*s  De**chreeven  en  onder  de  Twaalfmanpi|e$ 
Hoofd-'  Wyft  alleen  npg  over  't  Geflagt  van 
STUK, 

mannigen.» 

D  a  t  i  s  c  a.    Weedaart. 

Waar  aan  de  Bloemblaadjes  geheel  ontbree- 
ken :  de  Mannelyke  Bloemen  hebben  een  vyf- 
bladigen  Kelk  en  vyf  den  ongedeelde  lange  Meel? 
knopjes :  de  Vrouwelyken  een  tweetandigen 

Kelk,  drie  Stylen  en  een  driehoekig,  driehoor- 
nig  eenhokkig  Zaadhuisje,  dat  open  is  en  veel- 
zaadig,  onder  de  Bloem  gebooren- 

D.e  twee  volgende  Sporten  zyn  daar  van 
•aangetekend» 

i.  f  O  Weedaart  met  een  effene  Steng. 
Batisca 

CHenn?p*  P$  Kruid*  dat  op  Kandia  groeit,  is  wegens ^htig.  de  geftalte  tot  de  Hennip  betrokken  en  geels, 
Hennip  genoemd  geweest  ,  uit  hoofde  van  de 
Kleur  der  Bloemen.  Men  vindt  het  onvrugtbaar 

en  vrugtbaar,  in  de  Natuurlyke  Grond  eenby- 
na  Boomachtig  Gewas  maakende ,  met  de  Steng 

een  Arm  dik ,  in  Takken  uitgefpreid ,  ter  hoog- 
te van  zes  tot  tien  Ellen,  volgens  Pona,  dat 

echter 

(i)  ®atisca  Caule  laevi»  Syjï.  Nat,  XII»  Gen.  ns*.  Veg* 
XIII.  p,  74?.  Cannabis  Fol.  pinnatis.  H,  Cliff,,  457  B.. 

Lugdbt  2*i«  Cannabis  Iutea  fertilis.  ALP  Exot.  300,  T* 
299.  Luteola  Herba  fterilis.  C*  B.  Fin.  100.  Cannabis  Iutea 

£xetica.  ALP,  Exot.  196*  T.  295,  Cannabis  Iutea  fterilis. 

Alp.  Exot,  301.  T.  3oo«  tuteola  Herba  Fol,  Cannabinis> 

£.  B.  Pin.  100* 
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echter  bedenkelyk  maar  tien  of  twaalf  Voeten      IV; 

zal  geweest   zyn.    In  de  Europifche  Tuinen  Axxlv. 
groeit  het  ongevaar  eens  Mans  langte  hoog.  De  Hoofd* 
Steng  is  van  onderen  naakt,  maar  boven  maakt 5Tüff» 

zy  als  een  Pieramiede  uit  ,  hebbende  de  Tak-^^" 
ken  als  Aairen  ,  met  Bladen   naar  die  van  de 

Hennip  gelykende ,  waar  van  het  den  bynaam 
heeft.  De  Bloemen  zyn  groenacbtig  geel  in  het 
Mannetje ,  doch  het  Wyfje  heeft  de  Takken 
doorgaans  met  kleine  Knopjes  beladen 9  daar  de 

Vrugten  van  voortkomen,  't  welk  langwerpige, 
byna  driekantige  ,  van  boven  gaapende  Zaad- 
huisjes  zyn ,  bevattende  veele  kleine  Zaadjes. 

(a)  Weedaart  met  een  ruige  Steng.  Tr. 
Datiscq 

In  Penfylvanie  komt,  volgens  Kalm,  dee-  *""?*• 
ze  Soort  voor  ,  die  nog  grooter  zou  zyn ;  dehaairig. 
Steng  met  uitfteekende  Haairtjes  aan  alle 

kanten  ruig ;  de  Bladen  gevind  en  eenigs- 
zins  naar  die  der  voorgaande  gelykende,  maar 
de  Blaadjes  grooter  hebbende,  meer  overhoeks, 
meer  aan  den  voet  afioopende  en  famenvloeï- 

jende» 
Tot  het  Ge flagt  van  Menispermum  of  Gulp- 

zaad,  bevoorens  geheel  door  my  befchreeven*,  *n  D< 
hadt  de  Heer  N.  LBurmannus  een  Soort  VU  srv®t 

betrokken  ,  onder  den  bynaam  van  glabrum  ,  a  z' 371° 
dat  is  glad ;  welke  dcpr  Pryon  genoemd  was ; 

Klim» 
(O  Dathca  Caula   hitfuto.  Syjl.  Nat.  XII ,  XIII, Aa  5 I 

ïï.  Deel,  XI.  Stuk* 
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IV*    Klimmende  Plant,  met  dikke  gladde  Hartvormi- 

Afpeel.  gg  fpitfe  Bladen  en  een  ronde  roode  Vrugt ,  Daua 

Hoofd    Tayonam  op  Java  genaamd.    Jk  heb  on  jer  den 
stuk.      naam  vaD  Pantjafona  ,  in  Vogt  ,  van  ̂ aar  een 

Tien     Gewas  ontvangen  ,   't  welk  eeoigermaate  mee 
Glod     die  boort  fchynt  te  ltrooken ;  ten  minlte  wysc 

Guipzaad.  de  mar  ier  van  groeijing  aan  ,  dat  het  tot  dit 

?  j£.X* V'  Gefbgt  behoore.    He  t  heeft  dikke  Trosfen  van 
'  veele  roodachtige  Besfen ,  in  ieder  van  welken 
één  Zaad  vervat  is,  van  eene  zeer  zonderlinge 
fkuur,  die  mooglyk  ook  de  Geflagtsbenaaming 

billyk|.    Het  is  Schupachtig  rond ,  op  de  kan- 
ten getand,  opdezyden  plat  en  wederzyds  diep 

uitgegulpt ,  zodanig  ,  dat  het  in  't  midden  esn 
doorfchynend  Plekje  of  Gaatje  heefc :  des  ik 
het  in  twee  plaatzingen  vergroot  ,  by  a  en  b  , 

heb  voorgefteld.  Byzonder  fchynt  het  naar  't 
Honigbakje  of  onderst  Bloemblad  van  die  Plant, 
welke  deswegen  Vrouwen  of  Papenfchoen  ge* 

noemd  wordt  (Calceolus  Maria)  te  gelyken  (*)♦ 
Onder  de  Enkelbroederigen  van  deeze  Klasfe , 

zyn  nog  te  befchryven  overgebleeven  de  tweQ 
volgende  Geflagten. 

Cissampelos.    Touwdruif- 

Het  Mannetje  heefc  den  Kelk  vierbladig  , 

zonder  Bloemkrans ,  maar  een  Raderachtig  Ho- 

Digbakje  en  vier  M -eldraadjes ,  die  gedeeltelyk 
famengegroeid  zyn ;  het  Wyf je  den  Kelk  een- 

bla. (♦;  Zie  ToüRNF.  Tab.  ï4£.        % 
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bladig,  Tongswys'  rondachtig  en  geen  Bloem»     IV* 

krans ;  drie  Scylen  en  eene  éénzaadige  Befie.      XXIV." 
Dus  komen  de  Kenmerken  in  de  befchry  ving  Hoofd»? 

van  't  Geflagt  voor  (*) ;  maar  aan  't  hoofd  derSTU** 

Klasfe  ftaat3  ("met  de  uitvoerige  voorflelling  der  ptZ*H* 
Kenmerken  (f)  overeenkom  (tig,)  dat  het  Man- 

netje geen  Kelk,  doch  een  vierbladige  Bloem 
heeft ,  en  vier  Meeldraadjes  ;  het  Wyfje  geen 
Bloem  noch  Kelk ,  drie  Stempels  en  de  Vrugt 
eenzaadig. 

Dit  valt  moeïelyk  overeen  te  brengen  en  men 
zou  mogen  denken ,  dat  nader  Waarneemingea 
dit  verfchil  hadden  veroirzaakt ,  indien  het  niet 

by  herhaaling  in  de  zelfde  Uitgaaven  van  het 
Samenftel  der  Natuur  ,  maar  weinige  Bladzy. 
den  na  malkander,  dus  tegenflrydig  gevonden 
werde.  Ik  zal  inmiddels  de  drie  opgegevene 

Soorten  9  altemaal  Amerikaanfche  Planten ,  be- 
fchryven.  -  . 

(i)  Touwdruif  met  Schildachtig  Hartvormige       %, 

uitgerande  Bladen:  Dit  Ci^£m 
■      ,  Schud. 

(*)  Syji.  Nat.  XII.  p.  66  u  Veg.  XIII.  p.'7Jo.n  bladig.       \ 
t\)    Gen.  Plans.    Ed.    V.  4$55  daar  hec  ondec  de  Ditilya 

Hexandria  (laat,  en  Ed.  VI» 

(i)  Cisfampelos  Fol.  peltatis  Cordatis  emarginatis*  Syft» 

Nat,  XIL  Gen,  1138.  Veg.  XIII.  p.  750.  Mat.  Mei.  4S9. 

Loeïl.  lu  267.  Clemads  Baccifera  glabra  &  villofa,  ro- 

tundo  &  umbilicato  folia.  Plum.  Amer.  78.  T%  93.  FIL  !♦ 

T.  183.  Convölviiïus  Brafilianus  "El.  e&opetalo,  monococ- 
cos.  Raj,  Hifi.  13  31.  Caapéha.  Marcgr  Bras.  24.  Pis  Bras, 

5>4,  fi.  Cisfampelos  fcandens  Fol,  pekatis  &c.  BRQWN.  Jém* 

$57* 

IL  DEEL.  XI*  STUK, 
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IV,        Dit  worde  gehouden  voor  de  Amerikaanfche 

XXIV?  ̂ ant '  ̂*e  ̂ en  W°rte*  *  genaamd  Pareira  bra- 
Hoofd-  va.,  uitlevert,  welken  men  als  een  byzonder 
stuk..  Middel,  tegen  den  Steen  ,  het  Podagra  en  an- 

fa^m'  dere  Kwaaien ,  gepreezen  heeft.  De  Smaak  is bitterachtig  zoet ,  de  hoedanigheid  afzettende 
en  verzagtende,  byna  gelyk  die  der  Openende 
Wortels  en  verdunnende  Houten. «Het  Kruid, 

Canpèba  in  Brafil  genaamd,  noemden  de  Portu- 
geezen,  wagens  de  uitmuntende  kragten  tegen 

het  Slangen- Venyn,  Lieve  Vrouwe  Kruid.  Het- 
zelve groeit  byna  als  de  Win  Je  en  heeft  de 

Bladen  fomtyds  Hartvormig  ,  fomtyds  rond  , 

doch  altoos  met  den  Steel  naar  't  midden  inge- 
plant ,  gelyk  in  de  zogenaamde  Oostindifche 

Tuinkers.  Het  is  derhalve  Schildbladig  en  als 

het  Loof  Wollig  is  ,  gelyk  men  't  op  Jamaika 
veel  in  Kreupelbofch  ,  omftreeks  de  Stad  St. 
Jago  vondt  ,  werdt  het  Velvet  •  Leaf ,  dat  is 
Fluweelbad  geheten. 

ii.  (a)  Touwdruif  met  aan  den   voet  gejieelde, 
Cisjawpe->  wf^  ingefneeden  Bladen. 

Rondbia-     Het  komt  vreemd  voor,  dat  de  Bloem  ia 

*Ig*         de  voorgaande  Soort  agtbladig  zou  zyn,  gelyk 
Ray  uit  Markgraaf  meldt,  en  dat  Lin- 

kje us  denkt,  of  die  misfehien  niet  het  Wyfje 

;  zy 
(z)  CUf&mfaloi  Fol.  bafi  petiolatis  integris.  Caapeba 

3?oUo  oibiculari  non  umbilicato.  Slum.  Cm,  33.  Ie.  7$. 

f.  2.  'i. 
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m  van  deeze ;  daar  hy  de  Vrouwelyke  Bloem     IV  ■. 

ftdc  Kelk-  en  Bladerloos  te  zyn  ,   in  die  Ge-  ■ 
 ™J* 

flut»    Hoe  't  zy ,  dewyl  'c  Gewas,  volgens  hoofd-. 

B  R  o  w  n  e  *  de  Mannelyke  Bloemen  aan  Tros-  
stuk. 

jes,  de  Vrouwelyken  geaaird  heeft,  met  Bla-^^jg* 

derige  Aairen:  zo  komt  deeze,  volgens  de  Af- 

beelding  van  Plümser  i  het  Mannelyke  na* 

der»  Doch  hier  is  wederom  tegenftrydig,  dat, 

raar  de   befchry ving  ,  Bloemen  van  beiderley 

Sexe  zouden  voorkomen  op  de  zelfde  Planu 

Men  mogt  derhalve  dit  Gewas  nog  wel  tellen 

onder  de  genen  ,  die  nader  onderzoek  veref- fenen. 

De  fchrandere  Loëfling,  die  hetzelve 

aan  de  Vafte  Kust  van  Zuid -Amerika  waar- 

nam, merkt  aan,  dat  in  de  Mannetjes  deBla- 

den  niet,  in  de  Wyfjes  Scbildvormig  zyn, 

altoos  Wollig:  de  Mannelyke  Bloemen  Tuils- 

wys'  groeijende  op  Steekjes ,  met  een  vierbla- 

digen  Kelk  en  eenbladige  Bloem ,  hebbende  één 

Meeldraadje  met  vier  Meelknopjes ;  de  Vrou- 

welyken  Troswyze  geaaird,  met  Blikjes,  waar 

üït  Blommetjes  voorkomen  ,  die  een  eenbladi- 

gen  Kelk  hebben  en  een  enkel  Bloemblad.  Hoe 

veel  verfchilt  dit  niet  van  de  opgegevene  bé- 

paalingen  1  De  laatllen  hadden  kleine  dunne 

Styltjes  en  enkelde  Stempels,,  waar  op  een 

rondachtig  ovaale  Vrugt  volgde  5  een  weinig 

famengedrukt  en  eenigermaate  Wollig, met  een 

enkel  Zaad» 

(0  TouWa 
yjp  P«»l,  XI.  STOft 
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IV         (3)  Touwdruif  met  Hartvormige  fpitj e  gehoefa 

Axxivf  U  £laden- 
Hoofd- stuk.        Deeze  Soort  billykt  de  benaaming  van  Touw* 

ntï     druif  ̂   met  den  Griekfchen  Cisfampelos  overeen- 

f^^f  kctoiÖigi    Zy  is  in  Karolina  waargenomen  door 
spitsbia-  Gatesb  y  5  hebbende  dunne  Ranken,  waar 

's'         mede  zy  by  de  Muuren  van  oude  Gebouwen , 
als  ook  by  Paaien  en  Boomen  opklimt :  en  zig  om 
dezelven  (Irengelt.     De  Bladen  heeft  zy  naar 

die  van  de  gewoone  Klyf  of  Klim-  op  geiyken- 
de,  en  draagt  Trosfen  van  roode  Besfen*  wel- 

ke zo  groot  als  kleine  Erwten  zyn» 

N  a  P  je  A* 

De  Bloemen  zyn,  in  dit  Geflagt,  vyfbladig 

en  de  Kelk  vyfdeeïig  in  beide  Sexen.  De  Man- 
netjes hebben  veele  famengevoegde  volmaakte 

Meeldraadjes  en  onvrugtbaare  Stylen ;  de  Wyf* 

jes  veele  dergelyke  onvolmaakte  Meeldraadjes 
en  veele  Stylen  ,  die  langer  zyn.  Het  Zaad- 

huisje is  rond  en  plat ,  tienhokkig  met  eenzaams 
Zaaden.  Het  bevat  de  twee  volgende  Virgini* 
fche  Kruiden. 

f     1.         (1)  Napsea  met  naakte  e  ff  ene  Bloemjleelen  en 

iJfo?**  èladde  èekwabde  Bladen.  Uit . 
i    Gladbla* 
*%e*  ( i)  Cisfampelos   FoL  Cord.  acutis  angulatis.    Snulax  lenis 

Fol.  angulofo  Hedeeapeo.   Catesb.    Car.   1.  p.  51.  t.  $u 

SELIQM.  Virg.  II.  D*  Pi.  a. 
(1)  Nap aa  Fedunculis  nudis  I*vibus  &c.  Sy/l.  Nat.  XII \ 
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Uit  Zaad  van  Virgïnie  was  deeze  Plant ,  al-     W.' 

lereerst,  in  de  Leidfe  Akademie-Tuin  opge.Axx[y' 
groeid ,  ter  hoogte  van  meer  dan  zes  Voeten.  Boofd- 
Zy  heeft  een  Wortel  naar  dien  van  Heemst  inSTU*» 

gedaante  en  kragt  gelykende;  da  Bloemen  enp^Kadel" 
't  Zaadhuisje  ook  zeer  daar  mede  overeenkom- 
Itig,  maar  Bladen  als  die  van  den  Wonderboom 
een  Span  groot.    De  Bloemen  zyn  hier  niet 
tweehuizig  maar  tweeflagtig. 

(2)  Napsea  met  omwindzelde  gehoekte  Bloem-      ir. 
jleelen  en  gepalmde  ruuwe  Bladen.  /èïfol 

ikuow* 

Zwaarder  van  Gewas  komt  deeze  in  Virgi- bladi^ 
nie  voor ,  hebbende  de  Bladen  een  Voet  over 

't  kruis,  Schi!dvormïg;maar  tot  aan  den  Steel, 
de  onderden  in  zevenen ,  de  middelden  in  vy 
ven,  de  bovenden  in  drieën  gedeeld.  Zy  groeit 
in  een  groote  Valey  der  Weftelyke  deelen,  vol 
Kalkfteeoen  ,  tusfehen  de  blaauwe  en  Noorder 

Bergen,  zegt  Clayton.  De  Bloemen  zyn 
kleiner  dan  der  voorgaande ,  in  de  Mannetjes» 
Planten  Mannelyk  of  onvrugtbaar,  inde  Wyf- 
jes  vrugtbaar.  De  Zaaden  groeijen  Raderachtig 

aan 

Gen.  8j8.  ffrg*  XÏIT.  p.  750.  Sida  Fol».  palmatis.  H.  Cliff. 

34.6.  Ups.  19S.  R.  Lugdb.  348.  Malva  Virginiaua  Rïcini 

folio.  HERM.  Lugdb,  2».  T.  23.  Napsa  hermaphroditica.  Sf, 
Plant.  p.  965. 

(a)  Nap&a  PeduneuHs  involuaatis  angulatis  &c«  Grqn. 

Virg.  102.  Althaea  niagna  AcettS  folio  &c.  Banjst.  Vtrf* 

1922.  Abutilon  folio  profunde  disfe&o  ,  Ped.  xnultifloris 
Aia*  &  Fcemina.  Ehret.  ?i&*  7,  Sf 

M,  DÏU..  XUSTVK* 
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iV.  aan  den  top  der  Stengen  ,  zynde  ieder  getós 

AXXIV*mQt  een  SouitiS  Huidje.  Deeze  Soort  biyfe 
Hoofd*"  zo  wel  over  als  de  voorgaande. STUK. 

XXV.     HOOFDSTUK. 

Befchryving  der  Veelwyvige  Kruide»? 
(Polygamiaj  ,  tot  welken  het  Nieswortel  , 
Glaskruid,  de  Melde  en  anderen  behooren. 

In  de  befchryving  der  Boomen  van  deeze 
Klasfe,  heb  ik  omltandig  gemeld,  waar  io 

de  Veelwyvigheid  beftaat  en  waarom  de  Plan- 
ten, daar  toe  behoorënde,  dus  genoemd  zyn*: 

in.  stuk, dat  zy  naamelyk  Tweeflagtige  en  bovendien 
bi.  jö8*  Mannelyke  of  Vrouwelyke  Bloemen ,  't  zy  op 

ééne  of  byzondere  Planten,  hebben,  en  dus 

één  *  twee  of  driehuizig  zyö.  Van  de  Eenbui- 
zigen  komen  hieï  nog  de  volgende  Kruiden 
voor. 

VeratruM;     Nieswortel, 

De  Bloem  is,  in  dit  Geflagt,  zesbïadig  zon. 

der  Kelk  :  de  tweeflagtigen  hebben  zes  M ̂ el- 
draadjes  j  drie  Stampers  en  drie  veelzaadigd 
Zaadhuisjes :  de  Mannelykeh  zes  Meeldraadjes 

en  't  beginzeï  vati  een  Stamper. 
De  drie  volgende  Soorten  „  twee  Europifche9 

ssyn  daar  in  begteepcut 

'm 
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(l)  Nieswortel  met  een  meervoudig  f amenge*      IV. 

Jtelde  Bloemtros9  de  Bloempjes  over  end.        ̂ xxy*" 

Dit  Kruid  ,  dat  in  de  Zuidelyke  deelen  van  5Tuk*  ' 
Europa,  als  ook  in  Switzerland,  Ooflenryk  en       i. 

Rusland,  ja  in  Siberië ,  op  de  Gebergten  groeit ,  ̂f£*1 
is  in  't  algemeen  bekend  by  den  naam  van  Wit  wubioe- .  ...  .  ,  raige. 
Nieskruid  9  wegens  de  witheid  van  den  Wor- 

tel; om  het  dus  van  't  gewoone  Zwarte  Nies- 
kruid  der  Apotheeken  te  onderfcheiden*  Bevoo- 
rens  heb  ik  verklaard ,  waarom  dit  beter  Nies- 

wortel genoemd  worde  (*)♦ 
„  Niets  is  gemeener  op  de  Bergvelden  en  in 

„  de  Valeijen  der  Switzerfche  Alpen  ,  (zege 

„  H  a  L  l  e  r  ( f)  ,)  dan  dit  Gewas ,  't  welk  een 
„  Steng  van  twee  Ellen  hoog,  niet  Takkig , 
3,  regtopflaande  ;  Bladen  uit  de  ontwikkeling 
„  van  de  Steng  gefprooten,  geftreept,  Lancet- 
„  vormigEyrond  heefteen  talryke  digte  Bloem- 
„  Aairen  ,  met  opgeregte  ,  ruigachtigc ,  fty ve , 
,,  witte  Bloemen  ,  die  van  buiten  groenachtig 
„  zyn,  aan  den  voet  met  een  Pylswyze  Streep 

«  ge- 

(i)  Veratrum  Racetno  fupradecompofito ,  Corollis  ereo 

tis.  Sy/ï.  Nat.  XII.  Gen.  1144.  Ve%.  Xltl.  p.  757.  Vera- 
trum Caule  raraofó.  Mat.  Med.  471.  Helleborus  albus  Flo- 

ie  fubviridi.  C.  B.  P/k»  186.  H.  Olijf.  468.  R.  Lugdb.  4*. 

Helleboium  album  f.  Veratrum.  Dod.  Fempt.  383,  LOB» 
Je.  311.   CAM*  Epit.  9S9. 

<*)  Zie  IL  D.  IX.  Stuk,  bladz.  t$6*z6o* 
(f)  Helv,  incboat.  Tom,  II.  p.  96. 

Bb 
II»  Deel.  XI#  Stuk. 
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jj  getekend  ,  de  drie  bartcniie  Blaadje?  harder, 
de  drie  binnen  flen  bletker  ,  allen  geftreept 
hebbende  ,  en  de  boverile  Bloempjes  twee- 

flagtig,  de  onderften  MannelykV' 
„  Het  beflaat  ,  (zegt  hy  wyders,)  als  een 
fchadelyk  Onkruid  geheele  Bergen,  worden- 

de van  geen  Dier  gevreten  dan  van  denMuil- 

„  ezel,  dien  ik,  door  grnotc  Velden ,  methet- 
3,  zelve  begroeid  naar  Mortendre  trekkende  ; 

„  de  Bladen,  in  't  voorbygaan,  gretig  heb  zien 
j,  afplukken  r*J.  De  Wortel,  die  uit  een  dik- 
3>  ken  Knobbel  veele  Vezels  afgeeft,  is  uiter- 
,,  maate  heet  ,  brandende  dm  Mond  en  Lip- 

,%  pen.    Aao  't  Vuur  druipt  er  een  zeer  fcherp 

,>  Vogs 
(*>  Dit  luidt  inderdaad  Rbeterifch  ,  om  niet  te  zeggen  Cc 

snisch  Wanr  hoe  Ion  zu!k*  dienen  ,  om  te  toonen  ,  dac  de 

Muilezels  de  eenigfte  Deten  zyn  ,  de  dit  Ktuid  eeten ,  en 

hoe  wist  die  geleerde  M.,n»  dat  het  ;an  geen  andere  Die- 

ren gevreten  worde.  Het  tegendeel  ,  zeHs,  laat  hy  eemge 

Regels  verder  blykcn  ,  wanneer  hy  uit  ~he  pbratis  by- 
brengt!:  **ï«  Veratriy  cum  Peeora  eo  aterentur  ,  deprehenfaeft. 
Die  Autheur ,  immers,  zegt  duideyk:  „  Men  verzeke  t ,  d»c 

„  van  het  Zwarte  Nieskruid  de  Paarien ,  funderen  en  ar- 

,*  kens  fierven,  en  derhalve  dit  fta;*n  l^ten;  maar  dat  de 

„  Schaapen  het  Witte  afïcheeren  ,cn  men  daar  mr  allereerst 

,>  deszelrs  kragten  befpeurd  heb  e  ,  dewyi  zy  'er  vin  ann 
,>  den  Afgang  raakten."  {Hijl.  Plant.  L.  iX.  Cap.  ji.,  Wat 
kan  duidelyker  ren  dien  ̂ pzigte  gezegd  worUcn  ,  en  het  is 
uit  de  hedenda^iche  Weidery  genoeg  bekend,  dat  de  Schaa- 

pen Kruiden  vreeten,  welkende  bunder  ftaan  laaten;  ge- 

lyk  den  fcherpen  Veld  -  Ranonkel ;  ja  zelfs  de  Taxi s,  die 
haar  doodeiyk  is. 



Vogt  uit,  byna  gelyk  de  Kalk  ftort  (*)♦  Het    IV; 

,,  Waterig  Aftrekzelisf]ap,hetGee(ligefcherp^A^E^li 
3,  Men  krygt  'er ,  niettemin  9  een  groote  veelheid  Hoofö*. 
,5  Extrakt  van  met  Water,  tot  het  halve  Ge*STuir. 
3,  wigt  der  Wortelen ,  ook  flaauw.  En  het  met  ****%» 
55  Wyngeest  bereide  Extrakt  is  minde*  kragtig 
3,  dan  de  Tinctuur  ,  doch  evenwel  te  fcherp. 
„  Derhalve  moet  de  voornaamfte  kragt  in  de 

«  vlugge  Deeltjes  plaats  hebben  %  die  onder  't 
3,  uitwaafemeo  vervliegen*    Zelfs  het  Waterig 

3$  Extrakt  wordt  te  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  deszelfs 

gevaarlyke  uitwerkingen  3  en  bereidden  het  Lig- 
haam,  zo  voor  als  na  het  gebruik.  Hippo- 
crates  wilde,  dat  men  eerst  de  Maag  zou 
opvullen  met  Spys  en  Drank  :  R  ha  zes  ,  dat 

men  door  't  ingeeven  van  veel  Jaauw  Water 
de  kragt  zou  breeken.  immers  het  geweldig 
Èraaken  en  de  Bloedloop  5  dien  deëze  Nies» 
wortel  3  ingenomen  zynde,  veroirzaakt,  is  ver- 

ïchrik* 

(*)  bit,  uit  GfeOFFROi?  door  HALLEli  bygebragt,  is  we^ 

derom  zeer  Rhetorifch  e'ti  onverslaanbaar.  Gkoffroï  zegt , 

9,  dit  raën  uit  de  Wortels  VSn  't  Witte  Nieskruid,  door 
j,  Chcmifche  Ontbinding»  met  fwh  [dat  is  door  DeÜïlJUiie 

3,  in  een  Retort,]  een  Geest  Icrygt  *ran  een  zeer  feberpen 

„  Smaak  ,  welke  de  Sólutié  van  Sublimaat  doet  ftolien," 
Mooglyk  is  die  uitdrukking  daar  van  ontleend» 

(|)  Dit  brengt  gezegde  Heer  uit  Neumann  en  C4BïH£i> 
E»  te  berde. 

Bb  3 

II.  DttL.  XI,   StUK. 
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IV.  fchrikkelyk.  De  Vader  der  Geneeskunde  heefc 

LXXV.L*  reeds  vaa  doodelyke  Stuipen,  daar  door  veroir- 
Hoofd-  zaakc ,  gefproken.  Door  hec  gewoone  Genees- 
sTaK.  middel  der  Noordfche  Volken,  het  poeij er  des 

Wortels  met  Keuken  -  Afch ,  een  weinig  Aluio 
en  Gember ,  gemengd  ,  tot  een  Drachme  tegen 
de  Koorts  in  te  neemen  ,  heeft  B  a  r  t  ij  o  l  1- 

nus  een  wonderlyke  omdraaijing  der  Oogenen 
blindheid  van  een  Uur  lang  zien  ontftaan,  tot 
dat  na  menigvuldig  braaken  de  Wortel  weder 

uitgeworpen  was  en  de  Koorts  verdreeven  (*). 
Geweldige  benaauwdheden,  Stuipen,  Krampen , 
Flaauwtens ,  ja  de  Dood ,  heeft  men  in  Men- 

fchen'  van  een  zwakker  Gefïel  dikwils  daar  uit 
zien  voortkomen  ;  op  welk  een  manier  die  Wor- 

tel ook  ingegeven  werde.  Zelfs ,  uitwendig  op 
de  Maag  gelegd  ,  heefc  dezelve  doen  braaken. 
Het  Sap,  in  de  Wonde  komende  en  zig  dus  met 
het  Bloed  vermengende  ,  is  voor  Menfchen  en 
Beeften  een  oogenblikkelyk  Venyn.  Hierom 
was  het  oüdtyds,in  Spanje  en  Portugal,  de  ma- 

nier, de  Pylen  daar  mede  te  beftryken,  met 
welken  men  op  de  Jagt  ging. 

In  zeer  kleine  veelheid  niettemin,  op  zekere 
manier  bereid ,  en  voor  fommige  Geitellen,  is 
de  Witte  Nieswortel  een  Geneesmiddel ,  dat 
in  hopelooze  Omftandigheden  voorgefchreevea 
kan  worden  ;  doch  beter  een  Kwakzalver  dan 

een  braaven  Geneesheer  past»  „  Sommige  Rusfl- 

„  fche 
,  (*)  AZi.  Haf*.  Tom,  V.  Cap,  55. 
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,.,  fche  Ingezetenen  van    Siberië   gebruikenze     IV, 

„  tegen  de   Waterzugt  (Tchryft  Gmelin.)a^eel, 
„  Het  Afkookzel  ,  oaamelyk,  van  den  Wortel  h^qW- 
„  neemen  zy  dagelyks ,  tien  of  twaalf  Dagen  lang  h  stuk. 
„  alle  morgens  in ;  waar  van  zy  geweldig  aan  Monnikia. 

„  't  overgeeven  en  afgaan  raaken,'t  welk  fom- 
,9  migen  her  (lelt ,   doch  de  meeden  van  kanc 
„  helpt*    Ook  wordt  het  ,  doch  zeldzaamer  , 
„  in  de  Spaanfe  Fokken  gebruikt.  De  Wortel, 
5,  en  deszelfs  Vezelen  aan  den  voet  der  Steng 
„  geplaatst ,  zyn  by  die  van  Jenifea  in  gebruik 
„  tegen  allerley  Zweeren  ,  inzonderheid  loo- 
3,  pende  aan  de  Beenen.    Alle  morgens  eeten 
„  zy  een  Vezel  en  Haairtje  van  den  Wortel, 
„  zo  lang  tot  dat  de  Zweeren  gezuiverd  en 

5,  genezen  zyn.     Zy  zeggen  dat,  onderdien, 
„  hun  dik  wils  Afgang  verwekt  worde  en  poo- 
9»  giBg  om  te  braaken.  In  de  Noordelyke  dee- 
„  len  van  Siberië  ,  verhaalt  men ,  zou  het  eeceu 

j,  der  eerst  uitfchietende  Bladen,  in  't  Voor- 
5,  jaar,  doodelyk  zyn  voor  het  Vee  (*). 
„  Een  fchadelyk  en  veele  Menfchen  doodend 

„  Huismiddel  levert  de  Wortel  van  't  Witte 
„  Nieskruid  ,  welke  by  de  Kofakken  in  alle 
3,  Ziekten  zonder  onder fcheid  gebruikt  wordt» 
„  Oneerlyke  Vrouwluy  dryven  ook  daar  mede 

,3  de  Vrugt  af  (f)/7 
Zonder  nadeel  komt  deeze  gevaarlyke  Wor- 

tel ■ 

C*)  Gmel.  PUnt.  Sib.  ï.  p.  75  •  76. 
(t)  Gmei,.  Reixe  iurch  Rusland ,  I.  Th.  p.  15 ƒ. 

Bb3 

tl.  D*  el,  XI.  Stuk. 
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IV,     tel  in  het  Niespoeder,  dat  men  Groene  Snuif 

XXV?  noem£>  en  die  is  deszelfs  voornaamfte  dienst, 
Hoofd    tegenwoordig,  in  de  middelde  deelen  van  Eu- 
sruff-      ropa.  Een  Smcering,  daar  mede  bereid,  is  ook 

zi,f*nèui'  tegen  de  Schurft  zeer  nuttig  en  het  Afkookzel 
tegen  den  Huidworm  der  Runderen.    Van  een 

zonderling  gebruik  ,  dat  men  'er  in  Noord- A- 
merika  van  maakt ,  fchryfe  de  Heer  K  a  l  m  het 

volgende  (*). 
„  Om  te  verhinderen,  dat  Kraaijen,  Mays- 

;,  dieven  of  Inkhoorntjes ,  de  verfch  geplante 
3,  Zaaden  uit  den  Grond  krabben  ,  neemen 

„  fommigen  den  Wortel  van  't  Witte  Nieskruid , 
3,  dat  daar  menigvuldig  op  vogtige  plaatfen', 
„  in  Moeras fen  en  Beeken  groeit ,  en  weeken 
„  in  het  koud  geworden  Afkookzel  daar  van 

i9  de  Spaanfche  Tarwe ,  die  zy  rneenen  te  zaai- 

3>  jen.  's  Avonds  worden  'er  de  Korrels  inge- 
39  legd,  's  morgens  weder  uitgenomen  en  dan 
„  geplant,  't  Gezegde  Gedierte ,  een  of  twee 
„  Korrels  daar  van  uit  den  Grond  gehaald  en 

9t  die  opgegeten  hebbende,  wordt  'er  zo  dron- 
3,  ken  van ,  dat  zy  om  ver  tuimelen  ,  en  dit  dient 
„  tot  een  affchrik  van  de  anderen.  Maar,  men 

„  moet  voorzigng  zyn,dat  geen  ander  Vee  van 
„die  geweekte  Korrels  vreete.  De  Mays,  daar 
„  van  geteeld  3  heeft  geen  de  minfte  oadeelige 

,      „  hoedanigheid,  voor  Menfchen  of  Beeften." 

(O 
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(a)  Nieswortel  met  een  famengeflelds  Tros  en     IV. 

zeer  uitgebreide  Bloemen.  ^f' 

Zeer  naby  komt   deeze   aan   de  voorgaan*  iTÜK#  * de ,  zegt  L  1  w  w  M  u  s,  doch  verfcbilt  door  de      n. 

plaats,  kleur,  ruige  BloemReekjes,  uitgebie'de^^8* 
niet  opftaande  Bloemen   en  een  famengeftelde    Zw'!«- 
Tros,  die  niet  Pluïmswyze  verdeeld  is    Ande- 

ren hebben  het  alleen  door  de  zwartachtig  roo- 
de  Bloempjes,  en  dat  het  vroeger  bloeit,  onder- 
fcheiden.     Het  is  in  onze  Tuinen  als  een  niet 

onaartige  Bloemplant  ,  inzonderheid  aan  zyne 
breede  gekreukte  Bladen  ,  bekend.     Wild  vinde 
men  het  niet  5  dan  in  Hakbosfchen  van  Honga- 
rie ,  en  op  opene  drooge  Velden  in  Siberië ,  al- 

waar het   in  de  Ooftelyke  deelen  overvloedig 
voorkomt,  mids  niet  Noordelyker  dan  op  vyf. 
envyftig  Graaden  Breedte, volgens  Gmelin, 

die  'er  dus  van  fchryft. 
„  Ik  heb  geen  verfchil  tusfehen  deeze  en  de 

„  andere  kunnen  waarneemen,als  dat  de  Bloem» 
„  deeltjes  langer  zyn  dan  de  zeer  uitgebreide 
„  Bloem,  In  de  voorgaande  zyn  zy  korter* 
„  Steller  meldt ,  dat  de  Bladen  langer  en 

»  yler (s  )  Veratrum  fcacemo  corapofito  ,  Carollis  patentisfiims% 

Ver  Peducculis  Corolla  patentisfima  longiori'ms.  Gmel, 

Sik    l.  p.  76.  Helléborus  alkms'Flore  atrofubente.  C,  \i.  Pin 
1B6.  M01118.  Hifi.  ïu.  p.  485.  s.  12.  t.  4.  f.  s.  HdLaibum 
Fl.  atrorubendbas  prtscox*  lob.  k.  3  se* 

Bb  4     - 
II.  Deel»  xi.  Stuk. 
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IV.      99  yler  aan  de  Steng  geplaatst  zyn.     Maaken 

XX\\   »  °°^  ̂ e  ̂ roo2e  Velden  het  Sap,  dat  op  vog- 
Hoofi>   i9  tige  plaatfen  door  den  Ouderdom  flaauwtjes 

stuk.      y9  purpert  ,    uit  zynen  aart  donker  paarfch  ? 

ziEee*huit  n  Kunnen  die  tevens  oirzaak  zyn,  dat  de  Bloem 
s,  eens  zo  klein  valt  ,  de  Bladen  langer  groei- 
„  jen  en  minder  in  getal?  Zal,  eindelyk,  de 
„  fchraalheid  van  hét  Sap  de  reden  zyn,  dat  de 
„  rand  der  Bloem  zïg  niet  kan  opregten  ?  Zo 
„  men  dit  bewyzen  kan,  dan  zal  ik  toeftaan, 
„  dat  deeze  beiden  voor  een  en  de  zelfde  Planc 
„  te  houden  zyn.    Maar  ik  vreeze,  dat  dit  be- 

„  wys  verder  te  zoeken  zy/' 
Het  is  ook  ten  uiterfte  onwaarfchynïyk ,  aan- 

gezien deeze  beide  Soorten  in  de  Tuinen,  op 

eene  zelfde  Groeiplaats  ,  't  gezegde  verfchil 
behouden.  Delaatfte  pronkt ,  inzonderheid ,  met 
haare  lange  geaairde  Bloemfteng  ,  vol  kleine 
zwartachtige  Blommetjes  die  Goudkleurige  Meeï- 
knopjes  hebben.  De  bloemblaadjes  vallen  niet 
af,  maar  worden  groenachtig,  en  fommigen, 
hier  en  daar  ,  bevatten  ,  als  Kelk ,  de  Vrugt , 
beflaande  uit  drie,  en  fomtyds  vier  Scheedjes, 

welke  veel  gelyken  naar  die  van  't  Zwarte 
Nieskruid. 

in.         (3)  Nieswortel  met  een  geheel  enkelde  Tros; 
jreratrum  fa  Bladen  uit  den  Wortel. luteum.  j 
GeelMoc-  in 

roig. 

(i)  Veratrum  BLacemo  fimplicisfïnio,Fol.  (esfilihus.  Gbon. 
Virg*  II.  15S.  Refeda  Fol.  Lanccolatis  ,  Caule fimplicisiirao. Gr  on. 
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In  Virginie  en  Kanada  groeit  deeze  Soort  ,     IV, 

Öie  zeer  naarde  breedbladige  Weegbree  gelykt,  y™f 
hebbende  een  Krans  van  breed  -  Lancetvormige  Hoofd- 
geribde  ftyve  gladde  Bladen  op  den  Grond,  uitsTux^ 

welken  een  Stengetje  ryst  van  een  Voet  hoog,  Monoihja. 
met  eenige  kleine  Blaadjes  ,  die  men  Blikjes 

zou  kunnen  noemen  en  aan  't  end  een  digt  ge- 
tropte  Aair  van  geele  Bloempjes. 

Hier  toe  behoort  een  dergelyk  Plantje  met 
witte  Bloemen ,  dat  zo  wel  als  het  geelbloemi- 
ge  een  grooten  knobbeligen  geclraaiden  Wortel 
heeft,  die  gekaauwd  zynde  Speekzel  doet  uit- 

werpen. Men  noerntze  ,  in  Noord- Amerika, 
volgens  Clayton,  R atelflang  -  Wortel ,  en, 
volgens  Golden,  Eenhoorns  -Hoorn.  Buiten 

twyfel  zal  die,  welke,  in  'c  Werk  van  Trew, 
door  Ehret  afgetekend,  gebragt  is,  hoewel 
de  Bloemen  een  Roozekleur  hebben  ,  ook  tot 
deeze  Soort  te  betrekken  zyn» 

Valantia. 

De  Tweeflagtigen  hebben  ,  in  dit  Geflagt, 
geen  Kelk ,  een  vierdeelige  Bloem ,  vier  Meel- 
draadjes,  een  tweedeeligen  Styl,  en  één  Zaad- 

je; de  Mannelyken  geen  Kelk,  de  Bloem  drie- 

of 
Gron.  Virg.  ïs  5  9.  fa  Veiatiunj  Scapo  Mulofo  et  Rama- 

fo,  Spïca  ftridd,  Ehret  per  Trew.  Ta**,  77.  Ver.  Racemo  , 
fimpKcisfiiTirt  ,  Coroll.  paientibus,  Starainibus  iongioxibas. 
Mill.  Dia.  Tab.  271. Bb  5 

II.  Diib  XI.  Stuk. 
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IV      of  vierdeelig  ;  drie  of  vier  Meeldraadjes  en  ten 

Afdeei  .  verwejkten  Stamper.    Het  is  naar  den  vermaar- 

I^ofd    den  Vaillakt,  die  zo  veele  fraai  je  Waar- 

stuk.     neeraingen  omtrent  de  Planten  aan  't  licht  ge* 

bragr  heefc ,  getyteld ,  en  bevat  de  agt  volgea- 

de,  meest  Europifche  Soorten. 

i,  (i)  Valantia  met  de  Mannelyke  Bloemen  drie* 

ZuÏÏi!"  deelig ,  de  Tweejlagtigen  op  een  glidVrngt* Gedoom-  hmnul  zittende. 
de.  ö 

Op  Zandde  ,  rauwe,  Steenachtige  plaatfen, 

die  droog  zyn  ,  aan  den  Zeekant,  als  ook  op 

oude  Muuren  en  Wallen,  by  Mhntpellier  , 

Marfeille  ,  Rome  ,  Livorno  ,  en  elders  jn  de 

Zuidelyke  deelen  van  Europa  ,  groeit  dit  Plant- 

je, dat  het  uiterlyk  aanzien  der  Gefternde  of 

Kransbladige  Kruiden  (*;  heefc  3  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  bovenden  driedeelig  zyn  en 

onvrugtbaar  ;  het  onderde  vrugtbaar  en  vier- 

deelig. Het  Zaad,  dat  Nierachtig  is,  zit  in 

een  gedoomd  ,  doch  niet  ftekelig  Zaadhuis- 

je. Het  heeft  vier  Blaadjes  by  elkander  aan  zyne 

gladde  leggende  Stengetjes.  (2) 

(il  VaUnüa  Flor»  Masculis  trifïdïs  &c  Syjt.  Nat»  XIU 

Gen.  H5 1  ri&  XIIÏ.  p.  762.  GOUAN  Mensp.  $\6.  Val. 

procumhens  glabra.  H.  Chff.  458.  a..  Lag*.  xs**.  Val.  an
- 

nua  quadnfalia  verticiïlata  &c.  M'CH.  Gen.  u.  T.  7-  Rube-
 

ola  echinan  tWtilifc  C.  B.  Pin.  5*4-  Cmciata  Muraüs 

minima    R>>mana    Col.    Ecphr.  I.  p.  *9«'  T.  *97. 

(*)  rerttiiliau;  *ie  II,  D.  VII.  Stuk,  blad*,  i**« 



P     O     L     ¥     6     h     M     I     A.  395 

(a)  Valantia  w£  ̂   Mannelyke  Bloemen  drie.     IV. 

*fc  t?fóg ,  de  Tweejlagtigen   op  een  fiekelig  A-£jyLa 
Vrugtbeginzel  zittende*  Hoofd- stuk» 

Deeze  gelykt  naar  de  voorgaande  zeer  5  maar       IL 

Is  grooter  en  geheel  ruig  van  Gewas  .  niet  neer-  ̂ «k»*** 
leggende  3  eens  20  groot  en  niettemin  flegts  een  stekeügs. 
half  Voet  hoog  ;  anders  byna  van  de  zelfde  ge- 

daante. De  Bloempjes  zyn  geel  en  komen  voort 
in  lange  ftekelige  Hoorn tjes.    Zy  groeit  ook  in 
de  Zuidelyke  deelen  van  Europa. 

(3)  Valantia,  die  alle  de  Vrugtmaakingenmet     in. 
een  Eyrond    neergeboogen   Blikje    bedekt  oekapref 
heeft. 

Een  klein  Plantje ,  dat  B  ti  xb  &  u  m  op  't  Ge- 
bergte in  Klein  Afie  vondt,  door  hem  Cuculla- 

ria  genoemd,  om  dat  de  Bloempjes  ineenHuiks- 
wys  geplooid  Blaadje  verholen  zyn.  Het  is  ook 
vierblaëig,  en  heeft  een  langwerpig  Zaad. 

(4)  Valantia  met  de  Mannelyke  Bloemen  drie*      ïv. 
affff"Kleevend$ 

(z)  Valantia  Flor.  Mascu'is  trifidis  &c.  Valantia  ere&a 
hispida.  /f,  Cliff.  468.  Galium  Fl.  M2sc.  trifidis.  ZiNN» 
Goett,  233 . 

(3)  Valantia  Fm&ific.  fïngulis  Braddi  ovat&  deflexa  ob~ 

tefts,  Am,  Acad.  IV.  p.  295»  Cucullaiia.  Büxb,  Ce«*.  I. 

p.  \%.  T.  19-  f.  a. 
(4)  Valantia  Flor.  Masculis  trifidis  PedkeÜatis  &c  H. 

£fys.  3ot.  GouAN  Aio»i/>.  si6«Apadne  SeiMine  Ixvi.  VA1L1U 
#ar«.  ig.  T.  4.  f»   3. 

H.  Deel*  XI.  Stuk» 
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X?.  deelig  ,  gejleeld  en  op  het  Steekje  van  de 

AXXVU  Tweejlagtigen  zittende. 
Hoofd- 

stuk.        Onder  't  Koorn  ,  in  Duitfchland  ,  Vrankryk 
EenbuL  en  op  Sicilië,  groeit  deeze,  die  de  geftakevan 

het  Kleef  kruid  heeft  ,  zynde  de  Steng  agter- 
waards  ruuw  en  klimmende,  de  Bladen  by  zes- 
fen  gekranst ,  met  ruuwe  randjes.  Het  heeft 
Steekjes  zo  lang  als  de  Bladen ,  ook  met  drie 
Bloempjes,  één  ongedeeld  tweeflagtig5detwee 

zydelicgfe  Mannelyk  en  gedeeld,  nu  drie-  nu 
vierdeelig.  De  Vrugt  is  rood  en  niet  ruuw , 

maar  Sagrynachtig  en  hier  door  verfchilt  zy  in- 
zonderheid van  het  Kleef  kruid,  dat  Zaad  huis- 

jes als  gefuikerde  Koriander  heeft,  zegt  Vail- 

lakt.  Dit  was 'er  bevoorens  toe  betrokken  (*)b 
Het  Kruid  kleeft  ook  geweldig  aan  de  Klee- 
deren. 

v. (5)  Valantia  met  de  Mannelyke  Bloemen  vier- 

Vaiantia  deelig,  de  Steelt] 'es  gegaffeld  ongebladerd , 
ta, Tt  de  Bladen  Hartvormig. ■Gcv/xich» 

Dit  is,  gelyk  de  voorgaande,  een  jaarlyks 
Kruidje ,  voorkomende  ,  volgens  Link^us, in 

£*)  A panne  Semioe  Coriandri  Sachaiati  hujus  videmr  Va- 

rietas ,  Semine  paulo  magis  exasperata*  Halj..  Heiv.  incboat, 

U  p.  3IP. 
($)  Valantia  ïlor.  Masculis  quaddfidis  &c. GoüAN Mor.sp. 

5 16.  H.  Ups.  303,  Ciuciata  Oriënt,  latifolia  ere&a  glabia, 

TCUENF.  C«r.  4. 
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39/ 
In  Egypte,  Syrië  en  Barbarie.    De  Stengetjes     IV. 

zyn  een  Voet  hoog,  met  Hartvormige,  glad- ^J^' 
de  ,  Kruisblaadjes.     't  Plantje  heeft  eindelyk  Hoofd* 
alle  Blaadjes  omgeboogen  ,  het  rype  Zaad  be-«Tus» 

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'      vi. 

deelig,  de  Bloemfteelen  tweebladig.  £$%£* 
Gekruiste. 

Dit  Kruid,  dat  in  Duitfchland  ,Switzerland, 
Vrankryk ,  als  ook  in  onze  Nederlanden  groeit , 
voert  den  naam  van  Croifette  of  Kruiskruid; 
hoewel  men  een  ander  van  dien  naam ,  veel 
bekender  en  gemeener,  vindt  (f).  H  aller 
noemt  het  Walflroo  ,  met  viervoudige  ruige 
Bladen  en  agtbloemige  Steeltjes»  In  Switzer- 
land  ,  zegt  hy  ,  is  niets  gemeener  aan  de  We- 

gen. Het  blyft  over  en  geeft  jaarlyks  leggen- 
de Stengetjes  uit ,  met  vier  taamelyk  breede 

Blaadjes  kruislings  bezet.  Het  heefc  een  rond 
Za3d  in  een  rimpelig  Huisje  en  kleurt  rood. 
Men    houdt  het  voor   een  Wondmiddel ,  dat 

tot 

(6)  Valantia  Flor*  Masculis  quadrifidis  ,  Pedunculis  di- 
phyllis*  Hm  Ups.  303.  GOUAN  Monsp.  516.  DAL1B-  Paris, 
305.  Gort.  Belg.  x%%.  Galium  Fol.  quaternis ,  Flosc.  in 
Alis  confertis.  H.  CUff»  34*  HALL*  Helu4  462.  lldv.inchoat. 
I.  3ï4.  Cruciata  hirfuta.  C.  B.  Pin.  33J.  Cmciara,  Dod. 

Tempt.  Z57*  Lob.  Je.  804. 

(*)  Zie  't  voorgaande  X.  Stuk,  bladz.  «38 ,  enz. 

II»  Deel.  XI.  Stuk. 
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IV.     tot  Breuken  ook  nuttig  zou  zyn,  wegens  dö 

AtXVL  famentre^eDdc  hoedanigheid. 

^ruKF.D       (7)  Valastia  met  de  Mannelykc  Bloemen  vier- 
vn.  deelig)  dt  Steekjes  gegaffeld  ongebladerd  i 

V*?*bfaa  ̂ e  bladen  ovaal,  op  de  kant  gehaaird. 
Gladde. 

Dit  Gladde  komt  het  ruigeKruiskruid,zode 

Ridder  oordeelt ,  al  te  naby.  Het  groeit  naauw- 

lyks  een  Handbreed  hoog  ,  in  Oofteoryk  en 
Italië  voorkomende.  Omüreeks  Bonanie  vindt 

men  het  den  geheelen  Zomer,  zegt  Baüöi» 
nüs,  tusfchen  de  Doornen. 

vin.        (8)  Valantia   met  alle  Bloemen   vierdèelig  be- 

Hypicar»  neden  het  Frugtbeginzel  9  en  naakte  een* 
Laagbloe-  Hoemige  Steeltjes. 

Op  jamaika  in  de  Westindiën  komt  deeze 
voor  ,  die  naar  het  Kruiskruid  zeer  gefykt  * 
zynde  geheel  flekelig ,  met  vier  langwerpig 

Eyronde  Bladen.  Zy  heeft  in  de  Oxelen  een* 
zaame  Bloem fteekjes;  de  Kelkblaadjes  zyn  ge- 
iteeld;  de  Bloem  is  Raderachtig,  vierdèelig  ̂  

met  vier  Meeldraadjes  en  twee  Stylenj  ande- 
ren zyn  geheel  Mannelyk. 

Pa- 
(7)  Valantia  Flor.  Masc.  quadri£dis  $cc.  Galïutn  Flor. 

polygamis  &c  Scop,  Cam.  34.4,  Galiam  latifolium  glabrura. 
C.  B.  Vro&r.  146.  Cruciata   glabra   C   B.  Pin    335- 

{%)  Valantia  Floia  omnibus  quadrifidls  inferis  &c.  Am, 
Ac&d.  V.  p,  412.  Rubia  fnbhiifuta  fcandens  f.  reclinata  &a# 
Brow  k.  Jam.  14 xé 
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Parietaria»    GlasknnV*  iv\ A*r>EEL„ 

De  Kelk  is  vierdeeHg ,  ronder  Bloemblaad-  ,?x^* 

jes  in  die  Geflagt ,   met  ééo  Styl  of  Stamper ,  ̂J^0- 
en  het  Zaad  éflkeld,  langwerpig,  uit  het  Vrugt-  Monoikia. 
beginsel  binnen  den  Kelk  gebooren*  De  Twee- 
flagtigen   hebben  vier  Meeldraadjes ;  de  Vrou» 

welyken  ,  hoedanig  'er  één,  tusfehen  twee  an- 
deren, in  één  Om windze!  voorkomt,  draagen 

zo  wel  Zaad  als  die.     Het  bevat  de  zes  vol- 

gende Soorten» 

(i)  Glaskruid  met  Lancetvormige  Bladen,  de      J- 

Steng  opger egt.  *ZiZT 
Ootin- 

Als  een  byznndere  Soort ,  die  naar  het  Win-difcfa« 
kei  -  Glaskruid  gtlykt  ,  wordt  deeze  Oostindi- 

fche  door  L  ï  n n  m  üs  voorgefleld ,  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  Stylen  lan- 

ger; de  Vrugten  ongedeeld,  gefSeufd. 
Hier  brengt  de  Ridder  het  Ambonfche  Kruis- 

gras  van  Rumphius  t'huis  ,  welk  de  Heer 
N.  L.  Burmannus  geoordeeld  hadt  tot  de 
Spermacoce  te  behooren  (f>  Om  de  waarheid 

te 

(i)  ParietarU  Fol.  Laaceolatis  Caule  ere&oé  Syft*  Natt 
XIL  Gen.  1152.  Vtg.  Xlll.  p  76U  Mans,  isg.  Crateogo- 
luun»  RuRïFja    Amb<  VI.  p   aj.  T»  10. 

(t)  8UBM,  FU  Ind   p.  35, 

IJ,  ÖML,  XU  STUK, 



4oo        Veelwyviüe   Kruiden* 

IV.  te  zeggen  ,  indien  dit  Kruisgras  Zaadjes  als 

^J??Lé  Zandkorrels  heeft,  komt  het  met  de  Kenmer- 
Hoofd-"  kcn  van  dat  Geflagt,  door  my  Tandzaader  ge- 
stük*  noemd,  weinig  overeen  (*)♦  Doch 't  gezegde 
^Eenbui-  Kruisgras  was  door  Linnüüs  reeds  bevoo- 

rens  tot  de  Oldenlandia  betrokken  (!)♦ 
Hier  fchynt  my  het  Oostindifch  Glaskruid  te 

firooken  ,  't  welk  gezegde  Hoogleeraar  op- 
geeft ,  als  Lancetvormige  Bladen  ovërhoefrs 

hebbende ,  en  Rompot  Garang  by  de  Javaanen 
genaamd,  met  roode  Bloemen.  Dit  zou,  vol- 

gens zyn  Ed. ,  het  Memorie  -  Kruid  van  Rum- 

phius  zyn  ,  't  welk  veel  naar  dat  Kruisgras 
gelykt,  en  daar  toe  zou  ook  het  Kakarat  der 

Javaanen  behooren  ,  't  welk ,  witte  Bloemen 
en  breeder  Bladen  hebbende  ,  van  't  Winkel- 
Glaskruid  naauwlyks  verfchilt  dan  door  een 
ongedeelde  gefleufde  Vrugt  (!). 

ii.  Ca)  Glaskruid    met   Lancetvormig  Eyronde 

oScliTuf  Bladen  a  gegaffelde  Bloemfleekn  en  twee- 
Emopifch.  bladige  Kelken. 

Dit 

{*)  Zie  II.  !).  VII.  STUK  ,  bladz.  t*6. 

(f  j  Zie  II.  D.  vu.  Stuk,  bladz.  34?- 

(X)  BüRm.  Fl.  Ind.  p.  zn.  Herba  Memoriae*  Rumph. 
Amb.  VI»  p.  29.  T.  12.  f.  2.  Men  noemt  het  dus,  om  dat 

de  Blaadjes  tot  herinnering  of  aandenken  gebruikt  worden. 

(2)  Farietaria  Fol.  Lanceolatis  -  Ovatis  &c.  Mat.  Mtd* 

47*.  GORT.  Belg.  288.  R,  Lugib.  210.  GOOAN  Monsp.  siS, 
OED.  Dan.  52.1.  Parietaria  Officinajrum  &  Dioscoridïs.  C.  E. 

Fin„  ui.  Parietaria  Vitriola  f»  Perdicium*  Lob.  Ie  *;g. 

Helxine»  Cam.  Epit,  849. 
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Dit  is  het  gewoon  Europifch  of  Winkel»     IV; 

Glaskruid ,  ook  Helxine  genaamd  en  Perdicium  $  ̂  jr§H 
dat  Patryskruid  betekent $  om  dat  de  Patryzen  Höofp- 

*er  op  aazen  zouden.     Men  noemt  het  in  ̂ stuk. 
Franfch  Parietaria ,  naar  den  Latynfchen  naam  s  Mmo1^* 
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  9 
de  Duïtfchers  Mauerkraut  ,  Dag  und  Nacht. 

Het  heeft  een  opltaande  Steng  9  van  twee 
Voeten  ,  met  lang  Laneetvormige  Bladen^  die 

in  't  wilde  eenigermaate  ruig  zyn  ,  doch  in  ds 
Tuinen  glad  en  door  het  droogen  doorfchynend 
worden  als  Glas ,  waar  van  de  Nederduitfche 

naam.  Aan  den  oirfprong  der  Bladen  komen  dig- 
te  tropjes  van  kleine  ongefleelde  Bloempjes  a 
onder  welken  de  Vrouwelyke  vierhoekig  en  pïe* 
ramidaal  zyn  ,  de  anderen  Raderachtig  uitge- 

breid ,  hebbende  vier  Meeldraadjes ,  met  Meel« 
koopjes,  die  Veerkragtig  het  Stuifmeel  uitwer- 

pen, wanneer  menze  aanroert.  Het  Zaad,  dat 
Eyrond  is  en  glad ,  wordt  door  de  aangegroeide 
Kelkblaadjes  zo  rouw,  dat  het  aan  de  Kleede^ 
ren  hangen  blyft ,  en  hier  van  hadt  het  dm 
Griekfchen  naam,  Helxine ,  bekomen. 

„  Het  is  ,  gelykde  Puinplanten  gewoon  zyn  5 
„  vol  van  een  Salpeterig  Sap  en  Water  ;  zo 

3,  Pisdryvende,  dat  drie  Oneen  van  het  Sap  de 
Cc  9%  Urln 

II*  D*IL.  XI.  STUK, 
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IV.     5,  Urïn  met  kragt  afzetten.  Het  Water  is  zout* 

^XXV~ L  *'  ®0^  ̂ e  niet  ̂ea  ̂teeo  ̂ ezet  z^n  ac^t  mea 
Hoojd»  *>  ̂at  het  de  Waterloozing  vry  maake;  't  welk 
■tott,     S}  al  te  veel  fchynt*  Men  leest  de  Hiftorie  van 

aw^"  *>  een  Calculeufen  Hond  ,   die  in  de  Opftop- 
5)  ping  van  't  Wateren  zig  dikwils  hulp  ver* 
M  fchafte  door  het  Glaskmid ;■  eindelyk  9  toen  't 
3,  zelve  op  gebruikt  was  5  ftierf  en  aan  de  onef- 
3y  fenheid  van  wiens  Blaasftcen  de  uitwerking  van 
3>  het  kragtig  Middel  bleek.  Onder  die  tegen  de 

g,  Melaatsheid  maakt  C  m  l  i  u  s  van  de  Parieta- 
3,  ria  gewag.  De  Kole  wordt  3  tot  witmaaking 
3,  der  Tanden  ,  door  Marcellus  gepree- 
3,  zen.    Met  regt  vermaant  Floyerus,  dat 

33  'er  geen  Verzagtende  kragt  in  het  Giaskruid 

5,  zy  3  hoewel  ser  die  gemeenlyk  in  gefield  wordt, 
3.  Om  de  Kalanders  uit  het  Koorn  te  houden 
3,  wordt  het  Lcof ,  op  den  hoop  gelegd,  van 

33  Harlus  aangeprezen''  (*). 

in.         (3)  Giaskruid  met  Eyronds  Bladen ,  byna  op- 
Parutarid  geregte  Stengen  ,  drkbloemige  Kelken ,  de 

jpodiih!*  Mannelyke  Bloemen  langwerpig  Rolrond. 
Deeze  3  die  in  Paleftina  9  als  ook  in  Italië  en 

in  Switzerland  groeit,  is  kleiner  van  Gewas  en 
heeft  leggende  Stengen  mee  de  Takken  opge- 

regt; 

(*)  Hall,  Heh»  inehoat.  Tom.  II.  p.  2?r. 
($)  FarietariA  Fol.  ovatis  ,  Caulibus  eie&is,  Cal.  tiifloris 

Sec.  Farietaria  minor  Ocyroi  folio.  C.  B.  Pin,  l*.i  ?  BOCG* 

§&*  *7»  T,  24,  f,  A»  HALL»  /ft/v.  intlmU  ll«  p.  a§5. 
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regt ;  de  Bladen  Eyrond  met  korte  Steden  1  de     IV* 

Bloemtrosjes  komen  aan  de  Takken  voor,  of  '^^xvv 
aan  den  top  der  Steng»     Men  vindt  de  drie  Se«HooFD« 
xen  in  de  Trosjes  by  elkander  §  zegt  Haller.§t^k* 

Hy  zal  hier  meet  zeggen  willen^  dateer  Man»  Mmifo® 
nelyke  ,  Vrouwelyke  en  Tweeflagtige  Bloem- 

pjes, in  dezelven  voorkomen.     Doch  de  uit- 
drukking is  zeer  oneigen;    Het  Kruid  heeft  % 

volgens    Linn^us  9   tweelirgs  -  Mannelyke 
Rolronde  Pypblommetjes  met  de  Tandjes  aan 
den  Mond  famenluikende ,  en  een  Vrouwelyk 
Bloempje,  dat  Eyrond  is5  daar  tusfchen» 

(4)  Glaskruid  met  Eyronde  ftompe  Bladen  en     iV* 
Draadachtige   gejtreepte    effene   leggende L^Zki 
Stengen.  t  él?chT 

l   (j)  Glaskruid  met  byna  Eyronde  Bladen;  de     v^ 
Vrugtdraagmde  Omwindzeh  vyfdeeligfa-     ̂ T 
mengedrukt ;  met  de   zydelingfe    $ïippenih*fQk* 
grooter. 

Naar  de  Groeiplaats  hebben  dëezé  den  by* 
naam  ,  kleine  Plantjes  zynde  ,  waar  van  he£ 
eerfle  in  Portugal  9  doch  ook  in  Spanje  en  op 

5i« 
(4)  Parietaria  FoL  ovaeis  obtuiïs  &c.  PaiIet.  tufo.  ari-' 

nua  minima.  Toubne.  In/l,  509.  Parietaria  Sicula  Alfincïs 

folio.  Bocc.  Sic.  47»  T.  24. 

(5)  Parietaiia  Fol,  fiibovatïs  ,  Invoïucris  Fru&iferis  && 

f  ariër.   Cret.  minor,   Caj»fiiUs  Sem.  alatis.  Toüïinf*   C$r* 

Cc  t 
\  II.  Deel.  XI.  s*ws» 
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IV»     Sicilië,  het  laatfte  op  Kandia  groeit*  Zy  heb- 
Afpsbl.  ben  kleine  Blaadjes ,  als  van  Muur  (* )* 

stuk*  '      C^5  Glaskruid  wz*t  gepaarde  9   effenrandige , vi.  y^o^p  Eyronde  Bladen,  en  kleinere  Ey- 

Fawic?rif  wnde  daar  onder  gemengd,     » 
phyila, 

*£"*•  Aan  de  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  kleine  Blaadjes,  van 
eens  Glasachtig  helder  groene  Kleun 

Atriples.     Melde. 

ïlier  hebben  de  Tweeflagtige  Bloemen  een 

vyfbladigen  Kelk  *  zonder  Bloemkrans,  mecvyf 
Meeldraadjes ;  een  tweedeeligen  Styl  en  één 
neergedrukt  Zaad:  de  Vrouwelyken  een  twee- 
bladigen  Kelk  ,  jzonder  Bloemkrans  of  Meel- 

draadjes ,  mes  dergelyken  Styl  en  één  famen- 

gedrukt  Zaad, 
De 

(*)  Het  Ceylon/de ,  hier  op  volgende,  is  in  de  laatfte  Uit- 

gaave  van  het  Samenflcl  der  Natuur ,  daar  het  bevoorens  , 
bladz.  709 ,  met  eene  omftandige  befchry ving  ,  tot  het  Ge- 
ilagt  der  Brandenetelen  betrokken  was,  op  bladz.  753.  ver- 

geten uit  te  doen  :  want  de  befchry  ving  ,  Mant,  p.  5oi, 

luidt  in  't  hoofdzaakelyke  eveneens. 
(6)  Parietaria  FoL  oppofitis  integerrimis  obovatis,  mino. 

libusque  ovatis  immixtis.  Am.  Aead,  V.  p*  412.  Urtica  hu» 
milior  difticha  &c*  Brown*  Jam,  3i6,  Herniaria  lucida 

Aquatica.  Sloan.  Jm,  50,  Hifi,  I,  p.  \\%%  T,  yj,  f.  1. 
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De  twaalf  volgende  Soorten  zyn  in  dit  Ge-     IV, 

ffcgt  begreepen  ,  naamelyk  Ax£vU 

(1)  Melde  met  een  Heefierige  Steng  en  dm»^™* 

kantige  effenrandige  Bladen*  z* lAtrlplex 

Aan  den  Zeekant  9  op  vogtige  plaatfen  ,  in  »**»«*. 
Portugal,  Spanje  en  Virgime,  groeit  dit  Kruid ,  dige. 
dat  men  ,  wegens  de  Zoutigheid  ,  Halimus  ge- 

noemd vindt,  een  woord,  van  Dioscori- 
dEs  afkomftïg.  Het  wordt ,  deswegen ,  van  de 
Portugeezen  Salguedeiras ,  van  de  Spanjaarden 

Marisma9  zo  't  fchynt,  geheten*  Een  wkach- 
tigen  Heeiler  maakt  het  uit,  met  Houtige  Tak- 

ken ,  die  broofch  zyn  ;  de  Bladen  veelal  van 
eene  driehoekige  figuur ,  Vleezfg  en  glad ,  van 

eenen  zuurachtigen  Smaak ;  de  Bloemen ,  in  't 
uiterlyk  aanzien  byna  als  van  den  Olyf boom  , 
paarfchachtig  5  liet  Zaad  breed ,  bykans  als  dat 
der  Melde. 

Van  die  Heeftertje  waren  de  Toppen  of 
Uitfprnitzels  van  ouds9  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  geltrekt.  De  Wortels  gebruikte  men 
tot  Geneesmiddelen.  £2j 

(1)  Atriplex  Caule  Fruticofo  ,  Fol.  Deltoidibus  imegris. 

Syfi.  Kau  XII.  Gen.  1153.  Veg.  XIII.  p.  763.  H.  Clif. 
469.  HU  Lugib.  218.  Gropï.  Virgt  1^5,  Halimus  latifolius 

f.  Fruticcfus.  C.  B.  Pin»  120.  Halimus»  Clus.  HiJÏ%  J.p,  gg„ 
llisp.  T.  p*  73»  DOD.  Pmpt.  771.  LOB.  U%  393* 

Cc  3 
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IV.         (2)  Melde  met  een  Heejlerige  Steng  enftomfc 

rAXXV*  Eyronde  Bladen: 

Sük/'      Deere,  die  men  Zee  -  Porfekin  noemt,  komt 
11.      aan  de  Stranden  der  Noordelyke  niet  alleen  , 

&rifM.  maar  ook  des:  Zuldelyke  deelen   van  Europa 

des.   '      voor*    Immers  hier  wordt  de  tweede  Halimus- 

tefpbIa"van  ClüsiüSj  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  als  van  Vriesland,  enz* 

Zy  is  ook  Heefterig  en  heeft  ronde  Takken  , 

met  dikke   Vleezige   Bladen  ,  veel  gel y kende 
naar   die  van  het  Porfelein,  dat  men  tot  Moes 

ïn  de  Tuinen  teek,    De  Bladen  worden  fom=». 

tyds  als  de  Kappers  ingelegd  en  dan  tot  foe^. 

fpyze  over  'T^fel  gebruikt* 

in.         (3)  Melde  met  een  Heejlerige  hurksnde  Steng; 
Giauca*  fa  Bladen  fEyrond  ongefleeld  effenrandig  » 
*®*&l  de  onderjlen  eenigermaate  getand, 

iv.         (4)  Melde  niet  een  Kruidige  Steng  9  gryze  Zaag- 
m  RcM'  tan* 
ti-EC, 

(2)  Atriplex  Caule  Fruticofö,  Foï.  obovads.  Gort  -B%. 

2.88.  GOüAN  Afomp.  $17.  Fl.  Suec.  8z8  ,  919,  R.  Lu*ib> 
318.  Halimus  f.  Pormlaca  Marina.  C.  B.  Pin,  IZ9.  Foitut 

laca  Manna.  Dod.  Péatpt.  771. 
(3)  .^triplex  Caule  SufFruticofo  procismbenre  &c.  Atriplex 

Matidma  Kïsp.  &c  Dïll,  Eltb,  46.  T.  40,  f,  46*  Polygo» 
nam  incanam  rütundifolium  Halimoides.  Barr.  Rar.  1145. 

(4>  Atripl&x  Caulc  Hetbaceo  &c.  Halï..  Gte«.  19,  Atth 

pies 
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tandige  Bladen  en  vierhoekige  Frugien  met     I  V<? 

Tandjes.  *mv¥ 
In  de  Zïddelyke  deelen  van  Europa  3  by-  2w?f 

^onderlyk  in  Spanje,  komen  deeze  voor,  waar  MmiM*, 
van  de  een  e  door  haar  Loof,  de  andere  door 

haare  Vr ugten ,  die  als  Roosjes  zig  vertoonen , 
uitmunt»  De  eerile  groeit  ook  by  Tholoufe  , 
aan  de  Middellandfche  Zee  3  alwaar  menze  V Her- 

Ie  du  Masclou ,  dat  is  tegen  't  Kolyk  dienfbg , 
noemt»  Zy  valt  Heéfterig  en  zeer  wit  van 
Loof  gelyk  de  voorigen ,  hebbende  zeer  kleine 
rondachtige  Blaadje?.  De  laatfïe  groeit  cok 
overvloedig  in  Duitfchland  ,  omflreeks  Jena  , 
zo  Hall br  wil  :  ten  minfté  de  aangehaalde 
van  C.  Bauhinüs,  met  eeoe  Roosachtige 
famengedrukte  Vrugt.  Deeze  heeft  wkachtïge 

uitgehoekte  Blaadjes  ,  naar  die  van  't  Ganze- 
yoecgelykende,  ongedeeld. 

(5)  Melde  met  een  Kruidige  Steng,  driekan<     ?\  . 

tige  gehoekxe  Bladen  en  gedoemde  Vrugt-    suirica. 

kelken.  sib£ïlfche- 

(6)  Melde  met  een  Kruidige  Steng  en  drie-     vi. 
Tart 
Tan 
febe 
Tartark/t* Hall-   Tartaar- 

plex  lylv.  Fm&u  Roieo  comprgsfo.  C.  E.  Pin,  119.  Prcdr* 
n*  Rupp»  Jen*  341. 

v  (s)  Atripkx  CauJe  Herb.  Fol.  Dekoidibus  angulatis  Sec» 

Spinachia  Fol«  angulofis ,  Caule  Ramofislïmo»  Hall.  Gom, 
uu 

(6y  Atripkx    Caule    Herb.    Folè    Deltoidibus    finuato- 

Cc  4  ^* II*  Deel*  Xh  Sxus» 



4o8        Vbelwyvige   Krüidew, 

IV»  kantige  uithoekig  getande  gegolfde  Bladen 

fJS?ïH  overhoeks. 

Hoofd- stuk.        Van  deeze  groeit  de  eerfte,  die  de  grootte 

£e«tó  der   Tuin -Melde  heeft  ,  in  Siberië.    DerzeU 

W«        ver  Vrugt   is  van  onderen    Wollig  ,   aan  de 
buitenzyde  gedoomd»    De  andere ,  die  in  Tar- 
tarie  voorkomt  ,  heeft  eens  Menfchen  hoogte 
en  de  Bladen  zyn  van  onderen  Afchgraaaw, 
Deeze  beiden ,  zo  wel  als  de  Daastvoorgaande 
en  alle  de  volgende  ,  zyn  Zaayplanten  s  die 
Jaarlyks  vergaan» 

vxi.         (7}  Melde  met  een  opgeregte  Kruidige  Steng 
Uonenfis,  en  driehoekige  Bladen. 

Hier  worde  de  Tamme  of  Tuin- Melde  be- 

doeld, die  men  in  de  Moeshoven  teelt.  In  -t 
Franfch  noemt  men  deeze  Arroche  of  Bonm 

Dame  ,  in  't  Engelfch  Qrrache  ,  in  't  Hoog- 
duitfeh,  gelyk  by  ons.  Melde  of  Milde,  mis- 
fchien  wegens  haare  zagtheid ,  die  in  het  Moes , 
daar  van  gemaakt  ,  blykbaar  is.  De  afkomst 

sou  ook  uit  Tartarie  zyn.  't  Gewas,  dat  ie- 
dereen bekend  Is  2  valt  wit  of  geelachtig,  rood 

en 

dentatis  &e.  lh  Ups.   303.  Atrlplex   markima  noflras  proce- 
sior.  Pluk.    Alm,  6a. 

(7)  A  triplex  Caule  ereók>  Herbsceo  ,  Fol.  triangularibus. 
Mat,  Med.  473.  K.  Lugd.  u7,  GORT.  Belg.  2Sg.  H.  Cliff. 
469.  A  triplex  Hortenfis  aïba  &  mbra.  C.  B.  Pm.  ijo4  A£«; 

plgx  Hortenfis.  Dqq.  Fmpt,  615,  L01,  Je.  253* 
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40§ 
en  uit  den  zwarten ;  zo  dat  het,  door  zyne  Vetf     IV. 

feheidenheid  van  Kleur,  zelfs  de  Tuicen  ver-fel^** 
fiert.  Het  is  van  eene  verzagtende,  verkoelen-HooFD- 
de  en  weekmaakende  hoedanigheid ,  maar  des^UKi 
Ouden  fchynen  iets  gevaarlyks  daar  in  opge- 

merkt te  hebben.  Het  Zaad,  dat  platachtig  rond 
is,  ter  veelheid  van  een   half  of  vierde  Loots 
ingenomen  ,  doet  purgeeren  of  braaken. 

(83  Melde  met  een  Kruidige  Steng  en  driekath    viir- 
tige  getande  t  van  onderen  verzilverde  Bla-iuZÉT. 
den.  ccüiippcfr. 

Aan  de  Zeekusten  van  Europa  en  Noord- 
Amerika  groeit  deeze  Gefnipperde  Melde ,  dus 
genaamd  ,  om  dat  zy  haare  driekantige  Bladen 
diep  ingefneeden  heeft.  Zy  komt  aan  onze 
Zeedyken  hier  en  daar,  en  op  Zoute  Stranden 
voor,  hebbende  een  naakte ,  regte,  ronde,  ge» 
ftrekte  Steng*  De  Bladen  zyn  van  boven  met 

een  Opperhuid  bedekt  ,  die  'er  op  't  aanraakeit 
afgaat,  en  van  onderen  met  Zilverachtige  Plaat- 

jes. Aan  't  end  heeft  zy  tweeflagtige  Aanren, 
met  roode  Meeïknopjes  ,  en  tweelingfe  Vrou- 

welyke  Bloempjes  in  de  Oxelen.  De  Vrugt* 
kelk  is  famëngediukt ,  vyftandig ,  met  het  mid- 

delde Tandje  grootst.  (9) 

(8)  Atriplex  Caule  Herbaceo  FoL  Deltoidibus  dentatis 

fubtus  Argenteis.  H.  Cllff.  ̂ .69*  FL  Suec,  8as ,  920.  GROM. 

Virg*  r*o.  R*  Lugdb.  218*  Atriplex  maritima  laciniata.  C.' 
B.  Pin.  i2o#  Atriplex  Manna,  DOD«  Fmpt*  H$*  LQ3,  hi Cc  5 

II*  DSEX.  XI.  STUSf 



ï^rï       vèelwyvige  Krüiben; 

W»        ($)  Melde  met  een  Kruidige  Steng,  de  Frou* 

XXV?  wfyfo  Klepjes  groot ,  driekantig,  uitge- 
Ecofe*  hoekt, 
ITUSè 

u.         (ïo)  Melde  met  een  Kruidige  uitgebreide  Steng , 

iia/iata*  ̂ e  bladen  byna  driekantig ,  Lancetvormig; 
riekbiadig  ^  Kelken  der  Zaaden  aan  de  Schyf  ge* 

^e'  _  tand* x. 
Patuia* 

Spitsbiadi-    (n)  Melde  W2e£  een  Kruidige  opgeregte  Steng 
g&'  en  alle  Bladen  effenrandig  Liniaal JLI. 

sroailia-     Beeze  drie  Soorten  van  JPï/&  il&tó* ,  komen 

^!?e'        ia  ons  VVereldsdeel  op  veelerjey  plaatfen  aan 
Wegen,  in  Tuinen,  op  Mest  en  Vuilnishoopen  , 
doch  de  laatfte  inzonderheid  aan  de  Oevers  van 

•  Meïren  en  Stranden  voor,  't  welk  zy  met  de 
Gefnipperde  gemeen  heeft.    £eer  overvloedig 
vindt  men  deeze  ,  éie  door  de  fbalte  haarer 

Bladen  uitmunt  ,  aan  de  Dyken  langs  den  ge- 
heelen  omtrek  der  Zuiderzee,  die  eenig  Voor- 

land 

(9)  Atriplex  Caule  Herbaceo ,  Cal.  Valvulis  fceminels 

snagnis  &c.  Gort.  Belg*  289.  PI*  Saee.  8x7,911.  Dau 

Parh.  jo5.  Atriplex  fylv.  lof.  Kailato  f.  Deltoide,  Moais. 

Hijl.  237.  Atriplex  fyly.  anima  ,  Fol.  Dehoide  triangul3rï 
fmuato  &  raucronato.  MORïS.  Hi/?.  II.  p.  607.  S.  5.  T« 
32.  f.   I*. 

(10)  Atripkx  Caule  Herbaceo  patulo  &c.  Gokt.  Jfafg1* 
289.  77.  S«w.  8t8,  9"'  DALIB.  Par.  306.  R.  Z»£*#.  2ig# 

Atripkx  angufto  oblongo  folio.  C.  B*  Pin.  219.  Atriplex  fylv, 
Polygoni  f.  Helxines  foliis,  Lob.  Ie.  257. 

(11)  Atripkx  Caule  Herbaceo  ere&o  &c4  GORT.  Bdg„ 

289.  R,  Lugib.  218.  -Fi.  £*<?<:.  II.  N.  923.  Atriplex  angu-s- 
tlsrao  &  longisfimo  foïio.  HESM.  £»£^.  7$s 



land  hebben*     Voorts  verfchillen  deeze  wilde     $?* 

JCruiden  meest  door  het  Loof  en  door  het  gene  xxvl* 
in  de  bepaalicgen  is  opgetekend,    Zy  vergaan  Hoofd- 

jaarlyks  en  komen  weer  te  voorfchyn  uit  ge-8Tü*$ 
vallen  Zaad» 

(12)   Melde  met  een  Kruidige  wy cl  gemikte     Xir; 
Steng;  Lancetvormige Jtompe  effent  andige  pJutuL^ 
Bladen ,  de  Frouwelyke  Kelken  gefteeld»  qU^* 

Eene  andere  Soort  >  aan]  de  Zeekuflen  vanEn» 

geland  en  Deenemarken  voorkomende  3  is  dee* 
^e ,  die  door  het  gezegde  inzonderheid  van  de 
anderen  verfchilt.  Zy  blyftlaag,en  heeft  Zaad- 

huisjes  naar  die  van  't  Herderstaskruid  gelyken- 
de ,  driekwabbig  9  ©p  taamelyk  lange  Steekjes. 
Een  dergelyke  vindt  men  in  Engeland  %  met  zeer 
kleine  Blaadjes. 

Op  Ysiand  valt  de  gefnïpperde  en  fpksbladi- 
ge  Melde.  De  eerüe  en  de  Smalbladïge  heefe 
de  Heer  Bürmannüs  van  Java  ontvangen. 

In  Egypte  kwam  den  HeerFoasK  aohl,  be- 
halve de  Zeegroene  en  Porfeleiuachdge  ofllomp» 

bladige ,   aan  de  Grafplaatfen  by  Alexandrie 
eene 

(12)  Atr'ipUx  Caule  Herbaceo  divaricato,  &c,  Am.Acad* 
JV.  f.  25»^.  Hüds.  Angl.  372.  Atriplex  maxiiima  Semine 

lato.  RA}*  Ang*  lij.  p.  15 $♦  Atriplex  mark.  Halitntis  dictt 

h'^milis  ere&a  &c.  Pluk,  ̂ 4/«*.  T.  36.  f.  1.  ̂   Atc,  m3-- 
ruima  nostras  9  Ocymi  raimpris  folio.  lUj.  ̂ ^/,  jj|4  p 
151. 

IL  Deel,  21.  stös. 
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tv»'     eene  Lederachtige  Melde  voor ,  dus  wegens  de 
Afeeël»  taaiheld  der  Bladen ,  die  als  met  Meel  beltrooid 

Hoofd*  zyn  ,  genaamd,  met  Takkige  Stengen  van  een 
stuk.     Voet  hoog»    Hy  vondt,  op  Kleijige  Zeeftran- 

Éeéïi-  ̂ en  vaa  Gelukkig  Arabie  ,  de  Piekbladige  en 
eene,  welke  hy  Winkel -Melde  noemt,  alsook 
eene  Meelachtige,  van  hem  dus  genaamd,  met 
Hartvormig  -ovaale  ,  taamelyk  dikke  ,  Itompe 
Bladen  (*> 

Alle  de  verdere  Geflagten  van  deezen  Rang 

ssyn  reeds  befchreeven ,  uitgenomen  de  twee 

volgende, 

SOLANDRA. 

Naar  den  vermaarden  Solander,  die  dit 

Kruid  aan  de  Kaap  der  Goede  Hope  waar- 
genomen heeft ,  is  hetzelve  door  den  Ridder 

getyteld.  Hier  door  heeft  men  de  Kenmerken 
aldus  bevonden. 

De  eigen  Kelk  ontbreekt ,  de  Tweeflagtige 
Bloem  is  zesbladig ,  met  zes  Meeldraadjes  en 
twee  Stylen :  het  Zaadhuisje ,  beneden  de  Bloem , 
is  tweegreïoig*  De  Mannelyke  Bloem  is  vyfbla- 
dig,  met  vyf  Meeldraadjes. 

i.         De  eenigfte  Soort  van  hetzelve  (O,  Twee- 
Sdandra  *. 

Capenfis.  £T«- 
&aapiè. 

(*)  Flou  -tëgypt'  Arob.  p.  CXXIII,  17S* 

(i)  Solandia,  Syft.  Na:.   XII.  Gen.   io5i.  Vtg*  XIII.  p. 

767.  Ricinokarpos  Afra.  Boerh.  Lugdb.  II.  p.  254.  Mercu- 
ïialis   procurnbens  dicoccos  Africana ,  Fol,  Yioix  txicoloris» 
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gmmg  Afrikaanfch  hurkend  Bingelkruid, ,  met     IV 

Bladen  van  de  driekleurige  Violen  5  door  Her.A^1^ 
mannüs getyteld,  was  Ricinokarpos  door  den  Hoofd. 
grooten    Boerhaave    genoemd.     Dezelve ITüa:» 
heeft  een  Stengachtigen  Wortel,  die  zig  langs  Mméti 
den  Grond  Takkig  uitbreidt  en  het  Loof  geheel 
Wollig  grys.     De   Stengetjes  zyn  maar  een 

Duim  lang  ,  met  Wigachtïge  zeventandige  ge« 
Heelde  Blaadjes  overhoeks  en  zydelingfe  Bloem* 
ïteeltjes:  de  Stoeltjes  der  Bloemen  paarfch,  de 
Blaadjes  wit. 

H  E  r  M  a  s. 

De  Tweeflagdge  Bloemen  maaken  een  en! 
deliDgs  Kroontje  uit  in  dit  Geflagt ,  dat  eed* 
algemeen  en  byzondere  Omwindzels  heeft: 
de  Kroontjes  met  geknotte  Straalen,  de  mid- 

delden Bloemdraagende  :  vyf  Bloemblaadjes  en 
vyf  onvrugtbaare  Meeldraadjes :  twee  Zaadeo 
die  Schyfrondachtig  zyn.  De  Mannelyke  Bloe« 
men  in  zydeliogfe  Kroontjes ,  hebben  dergely- 
ke  Omwindzels^  vyf  Bloemblaadjes  en  vyf  vrugt- 
baare  Meeldraadjes. 

Die  Soort  van  het  Haazen-Oor,  welke Plui-      t :  ? 
zig  gebynaamd  was,  maakt  de  eenigfte  uit  (ji)^^r^t 
Het  is  mede  een  Kaapfe  Plant ,  welke  wylenVfiUIIS^ 
de  Hoogleeraar  J.  Burmakküs  Perfoliata 
noemde,  als  tot  het  Doorwas  behoprejode.  De 

Bla. (ij  Hermas.  Syfl.  Nat.  Veg.  XIILp,  j67*M<tnt.  239.  Bis- 
pleurum  villofum.  Sp.  Flant.  p.  143.  Perfoliatt  f  öL  obloJls 
gis  finuoGs  &c«  Burm*  Afr*   i$6,  T*  71*  U  a. 

IL  DEEL.  XI*  SCUS.j 



#*4         ViKiWïvtcs   &&uKnËife 

aV.'    Bladen?  naamelyk,  die  breed,  uitgehoekt,  van 
4f™L*  boven  groen,  van  onderen  ruig  zyn,  omvat- 

Hoofds  ten  de  Steng ,  welke  zyn  Ed.  voorkwam  van 
stus.     een  Heefterig  Gewas  te  zyn.     Hy  heeft  het 

JvjtdmizeQV  fraay"in  Plaat  gebragt  en  omfhsdig  be- 
fchreeven. 
Onder  de  Tweehuizigen  van  deezeKlasfezyn 

nog  de  volgende  onaangeroerd, 

A  r  c  t  o  ?  ü  s,    Beerenpooc. 

XV 

:; 
Dïe  Gefiagt  heeft  ,  gelyk  het  voorgaande  $ 

Kroontjes  -  Bloemen*  Een  famengefleld  Kroontje 
fm  enkel  Mannelyken  y  die  vyfbladig  zyn  mee 
fyfbladige  Omwindzels  ,  vyf  Meeldraadjes  en 
twee  misdraagende  Stampers  5  een  enkeld  Kroon- 

tje, met  een  vierdeelig,  gedoomd  ,  zeer  grooe 
Omwindzel ,  dat  op  de  Schyf  zeer  veele  Man- 
aielyke  Bloempjes  heeft  en  met  vier  Vrouwely. 
leen  geftraald  Is*    Deeze  laatften  hebben  twee 
Stylen  en  draagen  een  tweehokkig  Zaad* 

De  eenigfte  Soort  (1)  maakt  een  zeer  zon- 
Ar  iêpüt  derling  Gewas  uit,  dat  op  opene  Zand  velden  9 

Swid.orntrent  de  Kaap  der  Goede  Hope,  veel  voor- 
komt en  dezelvcn  moeielyk  te  betreeden  maakt 

door  zyne  dikke  knobbeïige  zwartachtige  Wor- 

tels % 

tl)  Ar&opus.  Sy/t.  Nat.  XII*  Gen»  iiö*.  Veg.  XIII.  p» 
^j%,  IL  Clijf.  495.  Valerianoides  Coitufe  Matthioli  facie  , 

ïlanta  Ethiopica  &c.  Pluk.  M*nu  185»  t\  27Ï.  f.  5.Ar&o- 

p«s  Folïis  fwp«Q§  (plJïiU  Sttllifoxmibus  &c,  BüBSÏ,  Aff*  P» 
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tels,  waar  uiteen  korte  dikke  Steng  opfchïet,     fV» 

die  boven  zig  uitbreidt  in  breede  platte  glad-^w^ 
de  Scheeden,  tot  Stcelen  dienende  voor  de  Bla- Hoofd* 

den.  Het  gelykt  eenïgermaate  naar  onze  Spruit- STÜS* 

kools  want  die  Bladen,  met  haar  agtenofmeer    &**&&& 

in  't  ronde  geplaatst ,  zyn  plat ,  breed  f  dik , 
geaderd  en  gefnipperd  3  draagende  aan  de  Slip- 

pen ,  in  het  bovenfle  gedeelte  ,  zeer  fpitfe  gee- 
le  Doornen  ,  die  zig  Sterswyze  naar  alle  kan- 

ten verfpreiden  t  terwyl  de  rand  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  5  die  veele 

anderen  uit  een  Bladerig  Omwindzel  opgeeft, 

welke  aan  't  end  met  Bloempjes  gekroond  zyn» 
als  gezegd  is.  Men  kan  zulks  in  de  Afbeelding  s 
van  wylen  den  vermaarden  Hoogleeraar  J.B  ur~ 
mannus,  duidelyk  befchouwen,  die  aanmerkt x 
dat  op  fommige  Planten  Mannelyke  Bloemen, 
op  anderen  Vrouwelyken  voorkomen:  des  on- 

ze Linnjeus  het  Geflagt  in  de  Rang  dei: 
Tweehuizigen  geplaatst  heeft.    Het  kon  geen 
plaats   vinden  in  zyne  Klasfe  van  dien  naam/ 

om  dat  'er  by  de  Vrouwelyken  ook  een  me- 
nigte Mannelyken  zyn ,  gelyk  in  de  Kenmer^ 

ken  is  gezegd. 

De  geleerde  Pluken  et  nadt  dit  Gewas;' 
dat  in  zeer  verfchillende  Geltaiten  groeit ,  by- 

fter U.  DEEL.  XI*  Stuk, 



#t<5        Veëlvv^vige  Kruiden; 

ÏV«     fter  klein  en  onvolkomen  afgebeeld  $  zodanig  i 

xxv!"  ̂at  ̂ et  niec  kwaalY^  naar  de  Auriculaas  ge« 
Hoofd*  leek;  tot  welken  het  ook,  in  naam,  is  t'huis 
stuk.     gebragt  geweest»     Hy  hielde   het   voor   eeö 

^«wfafr  echte  Soort  van  Speerkruid  en  meende  dat  men 
't  VaUriana  Spinofa  behoorde  te  noemen,  't  Is 
zeker  dat  het,  door  zyne  gedoomde  Zaadhuis- 

jes, van  den  Kelk  afkomfêig  endoor  zyn pun- 
tig Zaad,  met  die  Soort,  welke  LocuJlagQbj- 

uaamd  wordt,  de  Valer ianella  van  Toürnë- 

fort,  by  ons  Fettekous  genaamd,  wel  eeni- 
germaate  ftrooke.    De  naam  van  Arftopus>  dat 

Beerenpoot  betekent ,  is  'er  door  den  Ridder 
wegens  de  flekelige  ruigte  der  Bladen  en  de 

üguur  van  't  Gewas,  aan  gegeven» 

P  a  u  a  x.       Heilworteï. 

Dit  Geflagt ,  waar  mede  ik  de  Afdeeïïng 
der  Kruiden  eindig,  behoort  ook  tot  de  Kroon- 

ijesdraagende  (Umbellifera.)  Het  heeft  'er,  op 
fommige  Planten,  van  Tweeflagtïge  Bloemen, 
die  vyfbladig  zyn  ,  met  vyf  Meeldraadjes  en 
twee  Stylen  ,  in  een  vyftandige  Kelk,  boven 
het  Vrugtbeginzel ,  dat  een  tweezaadige  Befïe 
wordt;  op  anderen  van  Mannelyke  Bloemen, 
die  ook  vyfbladig  zyn  en  alleen  vyf  Meeldraad- 

jes hebben  $  in  een  onverdeelde  Kelk  gevat. 

De  reden  ,  dat  ik  't  Geflagt  van  Heracleum  ; 
waar  in  de  Panax  of  Panaces  der  Autheuren 

*  zieiïJ>.komt ,  Edlkruid  genoemd  heb  *,  doet  my  aan  het, 

bl.  iqih  %  te- 
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tegenwoordige  ,  ook  met  de  betekening  van  9t     IV.1 

Griekfche  woord  overeen  kom  (lig  en  zeer  toe-  A^' 
pasfelyk,    den   naam    van    Heilwortel  geeven.  HoofdI 
Van    hetzelve  komen    de  drie  volgende  Uic-wus» 
heemfche  Soorten  voor. 

f  1}  Heilwortel  met  drie  vyfvoudige  Bladen*  x. Panax 

De  Ginzeng-  Wortel  der  Chineezen,  die  hyf^u^°' 
fommigen  voor  het  Ninzi  der  Japoneezen  ge  vyfbiadig. 
houden ,  doch  door  anderen  ,  te  regt ,  daar  van 

onderfcheiden  wordt  (*),  zou  van  een  zodanig 

Kruid  als  dit  afkomfb'g  zyn.  Het  groeit  in  Vir- 
ginie,  Penfylvanie  ,  Nieuw  Engeland,  Kanada 
en  andere  deelen  van  Noord  •  Amerika.  De  Heer 

Bartram  vondt  het  aan  de  Dellaware  -  Baay  , 
en  zondt  den  Wortel ,  zo  wel  als  het  Zaad , 

aan  den  Heer  Colli  nson  te  Londen  3  'm 
wiens  Tuin  het  Kruid  weelig  is  opgefchooten. 
Natuurlyk  aart  het  best  in  vrugtbaare  Berg* 
Valeijen  of  vette  Gronden.  Men  kan  in  de 
Bosfchen  verfcheide  Mylen  reizen,  zonder  iets 
daar  van  aan  te  treffen ,  zegt  Kalm.  De  Xn> 

quoifen  noemen  het  Garang  -  toging  wegens  de 

figuur 

(1)  Panax  Fol.  ternis  quinatis.  Syfi.  N&t.  XII.  Geia. 

1166.  Veg.  XIII.  p.  773.  Mm.  Mei,  116.  GftON.  Virg* 
162.  KALM.  Itin.  III.  p.  3?4»  4°7»  Aureliana  Canadenfls. 

LA  FiT.  Gin*.  51.  T.  1.  CATESR-  Car.  HL  T.  p.  Ï6t  Ara- 

liailmtn  Fol.  ternis  cjiünquepartitis  &c.  Tbew  Ehret,  T. 
<?.  f.  1. 

(*)  Zie  myn  II,  Deels,  VIII.  Stuk,  black.  121 5  alwaaï 
•Ie  Plant ,  die  het  Ninzi  voortbrengt ,  is  befchrceven. 

Pd 
II.  Deel.  XI.  stuk. 
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IV.  ̂   figuur  van  den  Worrel  ,  die  eenigermaate  naar 

AX?vt*   het  on^er^e  van  ecn  Menfch  gelykt.  De  Fran- 
Hoofd-   fchen  houdenze  voor  een  Middel  a  dat  de  Borst- 

sxük.^    kwaaien  verligt,  de  Maag  verfterkt  endevrugt» 

»5r     'baarheid  der  Vrouwsperfoonen  bevordert.    Zy 
hebben  zig  in  't  eerst,  toen  deeze  Wortel  in 
Kanada  ontdekt  werdt  ,  ̂veel  voordeel  gedaan  , 
met  denzelven  aan  de  Chineezen  te  flyten  ;doch 
door  vermindering  van  den  Prys  is  de  agting 

gedaald.  In  de  Zomer  van  't  jaar  1748  betaalde 
men,  te  Qaebek5ongevaar  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  denzelven  gingen  5  zo  dat  'er  Volk 
te  kort  kwam  tot  den  Oogst.  Men  vreesde  dat 
de  Planc  geheel  uitgeroeid  zou  worden.    Ook 
werdt  gezegd  ,  dat  deeze  Kanadafche  Ginzeng 
by  de  Chineezen  in  zo  veel  waarde  als  de  Tar- 

taar fche  was,  die  by  fommigen  genoemd  werdt 
de  Koningin  der  Planten, 

In  't  uiterlyk  aanzien  gelykt  dit  Kruid  naar 
het  zogenaamde  Zevenblad  ,  dat  zo  veel  in  'e 
wilde  by  ons  voorkomt ,  ook  Gerardskruid  ge- 

naamd. De  Steng,  zig  in  drie  Bladfteelen  ver- 
deelende, geeft  een  Steekje  uit  met  een  Kroon- 

tje van  witte  Bloempjes ,,  die  op  fommige  Plan- 
ten mïsdraagen ,  op  anderen  roode  Besfen  uitle- 

veren. Het  bloeit  op  den  zelfden  tyd  als  het 
Vrugt  geeft.  Men  ziet  hier  uit,  dat  dit  Kruid 

van  dat  der  Japanfche  Ninzi  •  Plant  zeer  ver- 

fchillende  zy.'  (2) 



Polygamie.        4i£ 

(a)  Heilwortel  met  drie  drievoudige  Bladen.    IV, 

Deeze,  zeer  gelykende  naar  de  voorgaan-  g£™* 
de,  en  insgelyks  in  Virginie  voorkomende,  zou  stuk. 
misfchien  eene  Verfcheidenheid  daar  van  zyn      n# 

kunnen.    Immers  ,  men  heeft  waargenomen ,  tri/ffaZ 

dat  fomtyds  de  Bladen  vier- ja  vyfvoudig  zyn ,  DliebladII* 
tusfchen  de  twee  drievoudigen ,  op  een  zelfde 
Stengetje.  Naar  die  Wilde  Anemonen,  welken, 

men  Bofch- Haanevoet  noemt,  gelykt  het  Loof 
zeer,    als    uit    de    figuur   van    Plukeket 
blykt.    Vaillant  hadt  deeze  ,  zo  wel  als 
de  voorgaande,  Araliaflrum  geheten  en  geeft 

'er  Aardbezie -Bladen  aan. 

(3)  Heil  wortel  met  meervoudig  famengejlelde ,     m; 

Tandswys'   kantïiaairige  Bladen   en  eene    Fruti**~ 
Heejierige  Steng.  Heefierig, 

Dit  is  het  derde  Schoielkruid  van  Rum- 

fhius  ,  groei  jende  op  de  Molukkifche  Eilan- 
den. Het  wordt  dus  genoemd ,  als  een  Kruid 

zynde,  't  welk  men,  gelyk  by  ons  de  Peter- 

fe? 

(2)  Panax  Fol.  ternis  ternatis»  Gron.  Virg.  $u  Araïia* 
üxum  Fragaria  folio  minus,  VAllX,  Sex.  4$.  Araliaftrur» 
Fol.  teinis  &c.  Trew.  Ebrtu  T.  6.  f.  2*  Nafturtium  Ma- 

j-ianum  Anemones  Sylvacieae  foliis ,  enneaphyllon ,  Flor.  e%> 
guis.  PLüK,  Mant.  %$$.  T.  43s.  f-  7- 

(3)  Panax  Fol.  fupradecompofitis9  Dentato  * ciliatis ,  Cau« 
Ie  Fmticofo.  Syji.  Nat,  Xït  ,  XIII.  Scutelluria  tetua.  EUlMFH* 

Amb.  iV.  p.  78.  T.  13.  EüRM.  JRf.  Ind.  p.  »»j, 
Dd  2 

IL  DIB»..  XI.  SïUK*  • 
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IV.      felle,  dikwils  gebruikt  tot  verfiering  der  Schot- 

^XKV  "  teïen »  ̂e  °P  Tafel  komeD  :  waDt  het  tre^c  in Hoofd-  Smaak  vee]  naar  dezelve  ,  en  wordt ,  dewyl 
stuk.      het  Heefterig  is ,  de  Peterfelie  -  Boom  geheten. 

jrW;»;-  pe  Wortel  is  ook  aangenaamer  dan  het  Kruid, 
en  zet  9  gekookt  zynde ,  het  Water  fïerk  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  Lancetvorrnige ,  ongelyke, 

Zaagswys'  kanthaairïge ,  eiFene  Bladen.  De 
Bloemfteel  is  ongeregeld  Takkig,  gegaffeld  of 
gearmd.  De  Kroontjes  zyn  byna  naakt;  de 
Besfen  tweewyvig,  tweezaadig:  deZaadea  eeo 
weinig  famengedrukt ,  gefleufd. 

NA; 
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N  A-B  E  R  I   G  T. 

Dus  heb  ik  ,  byna  onverhoopt ,  het  eind@ 
bereikt  van  myne  befchryving  der  Krui- 
den. Ten  derden  maale  heb  ik  het  geheele 

Ryk  der  Planten,  volgens  het  Stel- 
zsl  der  Sexen,  doorloopen,  en  eerst  ag- 
tervolgelyk  de  Boomen%  vervolgens  de  Heejlers, 
eindelyk  de  Kruiden  voorgeffceld ,  na  dat  ik  de 
Palmboomen  ,  als  de  voornaamften  ,  vooraf  had 

laaten  gaan.  Het  meest  van  belang  zynde ,  zo 
ten  opzigt  van  derselver  Groeiplaats,  GeltaN 
te,  onderfcheiding  en  Vrugtmaaking  ,  als  ook 
het  gebruik  ,  dat  men  van  derzelver  deelen  en 
Voortbrengzelen  ,  in  de  Huishouding  en  Sa-i 
menleeving,  of  in  de  Geneeskunde  maakt,  heb 

ik  beknoptelyk  gemeld,  naar  dat  zy  voorkwa- 
men in  de  orde  der  Klasfen,  Hangen,  Geflapt 

ten  en  Soorten  van  het  Samenilel  der  Natuur , 

't  welk  de  Groote  Linn^eus  zo  fchrander 
heeft  ontworpen  en  voltooid* 

't  Getal  der  Geilagten  ,*  die  Sk  befchreeven 
heb ,  zal  omtrent  twaalfhonderd  zyn  en  dat  der 
Soorten  beloopt  verfcheidé  duizenden*  Hier 
mede  ,  echter  ,  is  de  befchryving  der  Planten 
wel  ver  heen  gebragt ,  maar  niet  volkomen  ge- 

ëindigd* Van  de  tien  Afdeelingen  ,  door  my 
indeN  atüürlyke  Methode  ge- 

maakt ,  zyn   flegts  de  gemelde  vier  geboek- 
ffeafd  a Dd3 

n»  Deel.  XI.  stuk. 
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Aaafd  5  des  'er  nog  zes  overbly ven ,  die  ten 

opzigt  van  de  grootte  by  dezelven  niet  in  ver* 

gelyking  komen.  Ik  heb ,  om  iedereen  daar 

van  te  overtuigen  >  en  tevens  als  in  eenen  op. 

flag  het  geheele  beloop  te  vertoonen ,  de  Ge- 

Jlagten ,  welken  door  my  voor  dezelven  overge- 
laaten  zyn  en  dus  nog  te  befchry ven  ftaan  9  hier 
In  orde  laaten  volgen. 

V.    A  F  D  E  e  l  i  N  o, 

BOL-PLANTQN.     Lilia. 

Begrypende  ,  buiten  en  behalve  de  genen 

die  een  eigentlyken  Bolwortel  hebben  ,  ook  de 

Lelieachtigen  in  't  algemeen  en  dus  de  vol- 
gende  Geflagten* 

Drkmannigen  of  van  de  Derde  Klasje. 

Crocus* 

Ixia. 
Gladiolus. 

Antholyza, 
Iris. 

Morasa, 

Wachendorfia.' Commelina. 
Callifia. 

Zesmannigen  of  van  de  Zesde  Klasje, 

Hsemanthus. 
öalanthus* 

Leucoijum. 
Tulbagia. 
ISJareisfus. 
Paneratium. 

Crinum. 
Annryllis. 
Bulbocodium, 

Aphyllanthes. Allium. 
\    Lilium. 

Fri- 
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Frïtillaria. Anthericum* 

UvuJaria. Polyanthes. 
Gloriofa. Hyacmthus. 

Erythronium*' 
Aletrïs» 

Tuiipa. Altftroemeria* 

Albuca. Hemerocallis. 

Hypoxis. 
Melamhium. 

Ornithogalum. Trillium. 

Scilla. Colcbicum. 

Cyanella* Helonias. 

Asphodelus. 

Van  de  Negende ,  Elf de  en  Twintigfle  Klas- 

fe ,  enz. 
Butomus. Limodorum: 

Gethyllis. Cypripediunu 
Orchis. Sifyrinchium. 

Satyrium» Ferraria. 

Ophrys. Chryfitrix. 
Serapïas* 

VI.     A  F  D   E  E  L  I  N   G. 

GRAS-PLANTEN.    Gr  a  mina. 

Waar  onder  alle  de  genen  die  Halmen  draagen 
of  Biesachtig  opfchieten  ,  en  dus  ook  alle 
Soorten  van  Koorn  of  Graanen  begreepen  zyn. 

Een  en  Tweemannigen. 

Cinna*  Anthoxanthumt 

D  d  4  Drie* 
II.  Dbêl,  XI,  stuk. 
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Driemannigen  of  van  de  Derde  Klasfi. 

Xyris. 
Poa. 

Scbceous» Briza» 

Cyperus. 
Uniola* 

Scirpus. Dadtylis. 

Eriophorum. Cynofufus» 
Nardus» Fefluca. 

Lygeum. 
Bromus» 

Bobartia. Stipa. 
Cornucopis. Aveca* 

Sachaium. Lagurus. 
Phalaris. Arurido. 

Paspaluai. 
Ariftida. 

Panicum. Lolium. 

Phleurn. Elymus. 

Alopecurus* 
Secale» 

Milium. Hordeum. 

Agroftis.  i 
Triticum* 

Aira. Eriocaulon» 

Zesmannigen  of  v an  de  Zesde  Klasj 

Juncus. 
Scheuchzeria» 

Oryza. Triglochin. 

Een-  en  Tweehuh üge  en  Jfèelwypi 

Typha. Olyra. 
Sparganium. 

Carex. 
Zea» Zizania. 
Trïpfacum* Pharus. 
Coïx, Reftio. 

Spi- 



Na-Berigt, 
0$ 

Spinifex. 
Andropogon. 
Holcus. 

Apluda. 

ïfchaemum. 
Cenchris» 

iEgilops. 
Manifuris, 

VIL    Afdeeling. 

GARENS.         Filices. 

Hier  onder  zyn  de  volgende  Planten  door  deo 
Ridder  begreepen ;  naamelyk 

Die  het  Zaad  Aairswyze  voortbrengen, 

Equifetum. 
Onoclea. 

Ophïoglosfum, 
Osmunda» 

Die  het  Zaad  aan  de  Bladen  draagen. 

Acroftichum. 
Pteris. 
Blechnum. 
Hemionitis. 
Lonchitis. 

Asplenïum. 
Polypodium. 
Adiamhum. 

Trichomanes» 

Die  het  Zaad  aan  den  Wortel  hebben, 

Ifoëtes. Marfilea 
Pilularia. 

II.  DEEL,  XL  STUJ^ 

Ddjr via 
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Zoftera. 
Zannïchellia. 
Chara* 

Lemna. 

VUL    Afdeeling. 

WIEREN.      Algm. 

Tot  welken  ,  behalve  het  gewoone  Kruid  van 

dien  naam  ,  hier  alle  dergelyke  Waterplan- 

ten t'huis  gebragt  zyn,  die  niet  tot  andere 

Geüagten  behooren:  als 

Met  blykbaare  Bloemen. 

Ceratophyllum. 

Myriophyllum. 

Na  jas. Vallisneria. 

Met  duijlere  Vrugtmaakingm* 

Fucus.  \    Conferva. 

ülva.  ;i 

IX.    Afdeeling. 

MOSSEN*        Muscr. 

Deeze  hebben,  in 't  klein ,  een  Kruidige  of  Hee* 

ilerige  gedaante  ,  als  veelal  uit  Takjes  met 

kleine  Blaadjes  en  zigtbaare  Vrugtftee-ltjes  be- 

ftaande,  met  de  Meelknopjes  of 

Bloot  en  ongedekt* 

Lycopodium.  Sphagnum. 
Porella PhascttCQi Of 



Na  iBerict, 

Of  gedekt  met  een  Haikje, 

4*7 

Fontïnalis.                ' 
Mnïunn 

Buxbaumia» Bryum» 

Splachnum. HypntuiW 
Polytrichum. 

Of  zyn  met  Kelkjes  voorzien 

Jungermannia. 
Anthocercs 

Targionia. 
Lichen. 

Marchantia» Tremella* 

Blafia. Bysfus, 
Riccia. 

X.    Afdeeling* 

PADDESTOELEN.    Füngi. 

Een  byzonder  Gewas  zonder  Blad  of  Loof. 

Met  Hoedjes  gedekt. 
Agancus< 
Boletus. 

Hydnum, 
Phallus. 

Zonder  Hoedjes  ©ƒ  ongedekt» 

Clathrusv 
Helvella» 
Peziza* 

Clavaria. 

Lycoperdon. 
Mucor. 

Dus 
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Dus  ziet  men  ,  dat  van  de  Bolplanten  nog 

^3  Geflagtcn  ;  van  de  Grasplanten  58  Geflag- 

ten  ;  van  de  garens  10";  van  de  Wieren  11; 
van  de  Mos/en  20 ,  en  van  de  Paddejloelen  10 
Geflagtcn  te  befchryven  flaan.  Dit  maakt  in 

't  geheel  een  getal  van  168  Geflagtcn  (*J,  't 
welk  geen  zesde  deel  is  der  Geflagten  die  reeds 
befchreeven  zyn5  en  dusblykt,  dat  het  flot  van 
de  befchryving  der  Planten  s  na  het  tegenwoor- 

dige *  niet  meer  dan  twee  of  drie  Stukken,  van 
maatige  grootte,  zal  beflaan» 

Veelligt  zullen  fommigen  van  myne  waarde 
Leezers  5  opmerkzaame  befchouwers  van  de  Wer- 

ken der  Natuur,  en  inzonderheid  de  Liefhebbers 
van  de  Plantenkunde  ,  alreeds  voorheen  eene 

invoeging  of  hier  eene  byvoeging  van  de  zo 
menigvuldige  nieuwe  Gejlagten  van  Boomen, 
Heeflers  en  Kruiden  ,  welke  niet  ter  kennisfe 

van  wylen  den  grooten  Linnaus  gekomen 

zyn ,  verwagt  hebben ♦  Ik  bedoel  hier  de  ge- 
nen ,  die  door  de  vlytige ,  kundige  en  geleerde 

Botanisten  ,  den  Heer  Forskaohi  in  Ge- 

lukkig Arabie  en  Egypte  ;  den  Heer  Pallas 
in  Siberië ;  den  Heer  Thünberg  aan  de  Kaap ; 
op  Java  ,  in  Japan  ;  den  Heer  Forster  in 
de  Zuidelyke  deelen  des  Aardbodems  ontdekt 
en  waargenomen  zyn.  Die  Landen  waren  moog- 

lyk 

(*)  Ik  heb  hier  flegts  de  Gefhgsea  van  IiKNiEUS  opge- 
geven: eenige  weinigen,  daar  by  komende,  zullen  dit  getal 

met  aanmerkelyk  vergrocten» 
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lyk  nooit  zo  ver ,  zo  diep  en  met  zo  fcherp- 

ziende  Oogen  doorfnufFeld.  't  Getal  dier  nieuwe 
Geflagten  is  niet  kleio.  De  eerstgemelde  heeft 

'erin  Arabie  en  Egypte  52  opgetekend;  de  Heer 
Thunberg  aan  de  Kaap  en  in  Japan  meer 

dan  20,  de  laatfte  wel  7?  Geflagten. 
Dit  maakt  een  getal  van  byna  anderhalf  hon- 

derd nieuwe  Geflagten  ,  die  dus  dat  der  reeds 
bekende  tot  by  de  yy f  tienhonderd  vergrooten. 
Daar  kon  ik,  van  de  Planten ,  die  my  gedroogd, 
zo  van  de  Kaap  als  uit  Indie  gezonden  zyn,nog 
eenige  nieuwen  byvoegen.     Van  alle  dezelven 
zou  ik,  wel  is  waar, # de  naamen,  van  de  mee- 
ften  ook  de  Kenmerken  ,  doeh  van  zeer  wei- 

nigen  de  befchry  ving  kunnen  opgeeven :  zo  dat 
ik ,  in  deezen  ,  aan  het  verlangen  der  Liefheb- 

beren even  zo  weinig  5  als  aan  myn  oogmerk 
en  manier  van  behandeling  der  Natuurlyke  Hi- 
ftorie  zou  voldoen.     Hier  komt  by,  dat  nog 
veele  Kruidkundigen  in  het  nafpooren  der  Plan- 

ten, op  verfcheïde deelen  des  Aardbodems,  be* 

zig  zyn  :  zo  dat  de  Kruidkuode  in  't  kort  nog 
meer  vervullingen  Haat  te  bekomen  ;  welken 
een  bekwaam  Navolger  van  den  Grooten  Rid. 

der  waarfchynlyk  in  't  vervolg  behoorlyk  zal 
fchiften  en  tot  het  Samenltel  betrekken» 

Ondertusfchen  kwam  het  my  niet  oneigen 
voor ,  den  Leezer  hier  een  Proef  mede  te  dee- 

len van  de  genelde  onderzoekingen*  Van  de 
Boomen  ,  oaamelyk  ,  die  buiten  de  Palm-  en 
Kokosnooten,  in  het  Eerfle  Stuk  van  dit  Werk 

II,  DESX,,  XX,  STUK; 
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beichreeven  3  de  yoornaamfte  Vrugten  tot  Spy« 
ze  in  Oostindie  uitleveren  ,  was  de  hoedanig- 

heid der  Bloemen  onzen  Ridder  onbekend  ge- 
weest; weshalve  zyn  Ed.  dezelven  uit  het  Sa- 

menflel  gelaten  hadt,  Hy  zou  ze  niettemin  tot 
de  Eenhuizigen  kunnen  betrokken  heb- 

ben ;  alzo  het  uit  Rumphius  genoegzaam 
bleek,  dat  derzelver  Mannelyke  Bloemen  een 
Soort  van  Katten  waren,  groei  jende,  gelyk  in 
onze  Hazelaaren ,  van  de  Vrouwelyken  of  Vrugt- 
beginzels  afgezonderd ,  op  den  zelfden  Stam» 
Het  gene  tot  de  Vrugtmaakiog  behoort ,  is  thans 
geheel  opgehelderd  :  zo  dat  dezelven ,  die  men 

in  't  Maleitfch  Nama,  tsjampadaha  en  Soccun 
noemt  ,  volgens  den  Keer  Thunberg  on- 

der de  Eenhüizigê  Eenmannigen  moeten 

geplaatst  worden ,  om  één  Geflagt  uit  te  maa- 
ken  5  volgende  aan  dat  van  Ceratocarpus ,  hier 
voor,  bladz.  aio  9  befchreeven. 

Dit  Geflagt  heeft  zyn  Ed. ,  nietten  onregte, 
Rademachia  gety  teld :  aangemerkt  de  by  - 

zondere  Gunfle,  zo  door  hem  in  't  byzonder, 
als  door  de  Liefhebbers  der  Natuurlyke  Hi- 

ftorie  in  't  algemeen,  genooten  van  den  Wel 
Edelen  Geflrengeu  ,  zeer  Geleerden  Heer  Mr, 

J.  C.  M.  Radermacher,  die  de  aanzien- 
lyke  Waardigheid  van  Raad  Extraordinair  van 
Nederlandfch  Indie  thans  met  niet  minder  roem 

bekleedt,  dan  de  Directie  van  het  Bataviaafch 

Genootfchap  9  tot  nut  van  Konden  en  Wee- 

tenfchappen  en  ter  bevordering  van  den  Wel- 
vaart 



vaart  der  Oostindifche  Volkplantingen ,  dooi> 

zyn  Ed.  en  andere  voornaam^  Perfoonen  ,  in 
den  voorleedenen  Jaare  177Ö  te  Batavia  opge- 
rigt.  Die  Gunfte  immers ,  van  gedagten  We! 
Edelen  Heer ,  is  my  in  het  befchry ven  deezer 
.Natuurlyke  Hifturie  by  uitftek  gebleeken » 
in  de  bezorging  van  zo  menigvuldige  Zaaken, 
inzonderheid  het  Planten  -  Ryk  betreffende,  wel- 

ke hebben  kunnen  dienen ,  om  dit  Werk  met 

keurlyke  Afbeeldingen  van  Japanfche  en  ande- 
re Oostindifche  Gewasfen,  nooit  te  vooren  in 

5t  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  Boomen;  des 
ik  niet  heb  kunnen  nalaaten  ,  de  befchryving 
daar  van  hier  in  te  voegen  en  de  Afbeelding 
naar  myne  Natuurlyke  Voorwerpen  te  doen 
maaken. 

Ik  zoude ,  wel  is  waar  7  reeds  voor  eenigen 

tyd,  op  eene  andere  manier,  de  korte  befchry- 
ving  van  deezen  Boom ,  met  deszelfs  Kenmer- 

ken door  den  Heer  T  hun  berg,  die  gezegde 

Wel  Edele  Gefoenge  Heer  my  voor  twee  Jaa* 

ren  hadt  laaten  toekomen  ,  afzonderlyk  in  'e 
licht  hebben  kunnen  brengen  ;  maar  onder  de 
hand  verneemcnde,  dat  die  zelfde  befchry  ving 
aan  één  onzer  Vaderlandfche  Geleerde  Genoot» 

fchappen  was  medegedeeld,  achtte  ik  best9  af 
te  wagten,  welk  gebruik  hetzelve  daar  van  maa- 

ken zou.    Die ,  nu  ,  myns  wcetens,  niet  gé* fchied, 

IL  Dl*L>  XI    $TV%t 
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fchied,  en  misfchien  uit  gebrek  van  een  be* 
kwaarae  Afb^jftiing  ,  of  om  andere  redenen  , 
agtergebleevén  zynde ;  zo  vond  ik  my  bevoegd , 

om  dezelve  aan  't  licht  te  geeven,  en  achtte 
de  beminnaars  der  Plantenkunde ,  niet  alleen , 

maar  zelfs  de  Liefhebbers  der   Natuurlyke  Hi- 

ftorie  in  't  algemeen  ,  pleizier  te  zullen  doen 
met  eene  uitvoerige   befchryving  van  deezen 

Boom,*  waar  toe  my  zo  wel  de  Reistogt  van 
Kapitein  Cook  ,  naar  de  Zuidzee  9  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  5  hoe  zeer 

de  onze  ,  door  de  kundige  hand  van  den  Kon- 
digen Plaatfnyder  ,  den  Heer  Philips,  naar 

de  Natuurlyke   Voorwerpen  vervaardigd,  die 
anderen  ,  waar   de   Vrugten  van  grootte  als 
Karltengen   zyn  ,  overtrefTe*      De  deelen  der 

Vragtmaaking  zyn  'er  uit  de  Plaaten  van  voor* 
gemelden  Heer  Forster,  volgens  deszeifs 
Waarneemingen  ,  daar  ik  ook  gebruik  van  ge» 
maakt  heb,  bygevoegd. 

In  Arnfterdam. 
sóSept.  1779. 

MARTINUS  HOXJTTÜTN. 

Me&icinct  .Dofför. 
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BESCHRYVING 
VANDEN 

OOSTINDISCHEN 

BROODBOOM. 
Deeze  is  Jt ,  dien  men  in  't  Maleitfch  Soö* 

cun ,  en  op  Java  gemeen] yk  Soukou  noemt , 
waar  van  Rumphius  den  Latynfchen  naam 

Soccus  ontleend  hadt»  Men  geeft  'er,  op  Ma« 
kasfar5  den  naam  van  Bakar ,  op  Teraatedien 
van  Gomo  ,  en  verder  onder  de  Amboi reezen 

dien  van  Som  of  Sune  am.  Hy  is  eerst  kort- 
lings  in  byzondere  aanmerking  gekomen;  hoe- 

wel Dampier  verhaalt,  dat  op  één  der  La- 
drones  of  Dieven  -  Eilanden  3  in  de  Groote  Zuid- 

zee, zekere  Brood-  Frugt  groeide  op  een  Boom, 
met  donkere  Bladen  ,  aan  wi  ns  Takken  Vrug* 
ten  hingen  als  Appelen  3  van  grootte  als  een 
Stuivers  BoL _Rypzyn.de,  wierdt  dezelve  geel, 
xagc  en  zoet  van  merg;  maar  het  Landvolk 
nam  dezelve  groen  en  bakteze  in  een  O  vee 
tot  de  Bast  zwart  ware ,  dien  zy  affebr^apten  f 

eetende  dan  het  binnenfte,  't  welk  wit  enzagt 
was  als  de  kruim  van  nieuwbakken  Brood  9 
zonder  Zaad  of  Steen  3  doch ,  een  Etmaal  be- 

waard zynde ,  wrang  wierdt.  Agt  Maanden 

in  't  Jaar  hadt  men  het  genot  van  die  Vrugren 
en  geduurende  deezen  tyd  aten  de  Inlanders 
geen  ander  Brood.     Zy  verhaalden ,  dat  men 

Ee  *er II»  Deel.  XI*  Stuk. 
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*er  op  alle  de  Ladrones  overvloed  van  hadt » 

maar  hy  hoorde  'er  niet  van  fpreeken  op  eenige 
andere  plaats* 

Door  Valentyn  is  deeze  ,  onder  den 

naam  van  Scckomboom  ,  befchreeven,  doch  hy 
verfchilt  van  de  Ansjeli  aan  de  Malabaarfe 
Kust  voorkomende.  Men  weet  thans  dat  hy  in 
geheel  Indie  gemeen  is  en  op  de  Ooftelykfte 
Eilanden ,  inzonderheid  in  de  Groote  Zuidzee  , 
de  voorn aamfte  Spyze  voor  Menfchen ,  Vee 

en  Vogelen, uitlevert»  Lord  A  ïn  s  on  nam  'er, 
byzonderlyk  op  't  Eiland  Tinian  ,  een  der  ge- 
dagte  Dieven  Eilanden ,  twee  Soorten  van  waar 9 
de  eene  eigentlyk  Broodvrugt,  Rima>  de  ande- 

re Ducdu  genaamd.  De  eerite  groeide  aan  een 
Boom  ,  wat  groorer  dan  onze  Appelboomen, 
zegt  hy,  met  breede  donker  groene  Bladen, die 
vyf  Infnydingen  aan  ieder  zyde  hadden»  Zeer 
flegt  is  dan  die  Boom  in  zyne  Reisbefchryving 
afgebeeld»  De  Vrugt  9  aan  Steekjes  als  Appe- 

len hangende  \  was  byna  rood  ,  zeven  of  agü 
Duimen  in  rniddellyn  en  hadt  een  dikke  taaije 
Schil,  aanrypende  geel  van  Kleur.  De  Ducdu 

geleek  'er  veel  mi  9  doch  hadt  de  Bladen  lan- 
ger en  niet  zo  veel  iogefneeden :  de  Vrugt  van 

byna  gelyke  grootte ,  maar  van  figuur  als  een 
Meloen ,  bevattende  dertien  of  vyftien  Zaad- 
Pitten  of  Ncotcn  ,  als  kleine  Karflengen ,  die 
gebraden  zynde  zeer  wel  fmaakten.  Het  Scheeps- 

volk gebruikte  ,  getluurende  hun  verblyf  op 

Tinian ,  geen  ander  Brood.    Dit  hadt  alleen  'c 

ge- 
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gebrek ,  van  ,  oudbakken  zynde ,  wrang  te  wor- 
den en  fchilferig  ,  eenigermaate  (zegt  hy)  als 

het  Aardappelen  -  Brood  ,  in  de  Westelyke  dee» 
len  van  Engeland.  Men  kon  het  echter  hier 

Voor  bewaaren  ,  door  het  ̂   nieuwbakken  zyn- 
de, aan  Schyven  te  fnyden  en  in  de  Zon  te 

droogen  ;  waar  door  het  de  fmaakelykite  Bis- 

kuit  wierdt  {*). 
]Vader  is  deeze  Boom  bekend  geworden  ,  door 

den  Reistogt  van  Kapitein  Cock  naar  de  Zuid- 
zee, in  den  jaare  1769  en  1770,  met  de  Hee~ 

ren  Banks  en  S  o  l  a  n  d  e  eu  Aan  het  Eiland 

Tahiti ,  federt  zo  vermaard  geworden ,  komen- 
de ,  bragten  deszelfs  Opgezetenen  hun  onder 

anderen  de  Broodvrugt9  die  hy  zegt  te  groeijeri 
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  geleeken  door  hunne  dikte  ,  kleur,  ent 
door  een  Melkachtig  Sap,  dat  zy  ,  gebroken  of 
gekwetst  zynde  ,  uitgaven,  De  Vrugt  hadt 
ongevaar  de  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  Hecht  van  een  Mes- 

je* 

%*y  Èxtraïï  front  Lord  An/ens  Vova^e  m  the  Sènth  Seai 

hy  John  Ellis  177*-  In  't  Nederduitfche  Werk  van  AN* 
80N  ,  by  den  Boekverkooper  fa  Tirion  uugegè/en9  vinds 
toen  de  befchryving  wat  vetfchillende* 

Ee  a 
II.  deel»  XI*  Stuk* 
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Je.  Het  Vleefch  s  onder  de  Schil ,  was  zo  vnt 
als  Sneeuw  en  een  weinig  fteviger  dan  verfch 
Brood.  Men  foeedt  de  Vrugt  in  drie  of  vier 
Hukken ,  en  braadde  ze  voor  dat  men  ze  at.  De 
Smaak  geleek  eenigermaate  naar  dien  van  den 
Stoei  der  Artisjokken. 

Deeze  Vrugt  kon  men  zeven  of  agt  Maanden 

lang  van  de  Boomen  plukken  ;  maar,  om  'er 
in  den  tusfchentyd  ,  dat  is  in  de  vier  laatfte 
Maanden  des  Jaars ,  ook  van  voorzien  te  zyn  , 
maakten  de  Indiaanen  daar  vaneen  Zuurdeeg, 
Mahie  genaamd ,  welks  bereiding  dus  door  hem 

befchreeven  wordt.  ,,  Men  vergadert  de  Vrug- 
55  ten,  nog  niet  volkomen  ryp  zynde,  en  legt- 
,,  ze  op  hoopen ,  haar  digt  met  Bladen  toedek- 
,,  kende,  In  óie  ftaat  ondergaan  zy  een  Gif- 
33  ting  en  worden  onaangenaam  zoet.  De  Klok- 

33  huizen  'er  dan  geheel  uitgehaald  zynde,  door 
33  zagtjes  aan  den  Steel  te  trekken,  wordt  het 
55  overige  in  een  Kuil  gefmeeten ,  die  tot  dat 
„  oogmerk)  byzonderlyk,  in  de  Huizen  is  ge- 
3,  graven  ,  en  van  onderen  zo  wel  als  aan  de 
33  zyden  zorgvuldig  met  Gras  bekleed.  Men 

,j  dekt  het  alles  met  Bladen  en  legt  'er  zwaare 
33  Steenen  op.  In  deeze  ftaat  ondergaat  het 

3,  een  tweede  Gifb'ng  en  wordt  zuur ;  waar  na 
,3  het  in  veele  Maanden  niet  verandert.  Wan- 
9,  neer  men  \  noodig  heeft  ,  neemt  men  het 
3,  uit  den  Kuil  ,  maakt  het  tot  Ballen ,  windt 
33  het  in  Bladen  en  bakt  het :  dus  toegemaakt 

3,  blyft  het  vyf  of  zes  Weeken  goed.  Het  wordt 

„zo 
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3,  zowel  koud  als  warm  gegeten  en  de  Inboorlin- 

,5  gen  doen  zelden  een  Maaltyd  zooder  't  zel- 
a,  ve;  maar  de  Smaak  was  ons  zo  onaangenaam 
3,  als  die  van  in  de  Pekel   gelegde  Olyven  9 
i9  gemeenlyk  ,  wanneer  menze  de  eerfte  maal 

$9  eet>     Nogthans  was  'er  een  Heer  in  ons  Ge- 
„  zelfchap,  die  den  Smaak  van  ïvlahie  boven 

95  dien  van  deverfche  Broodvrugt  verkoos"  (*J. 
Op  Java  en  in  andere  deelen  van  Indie5  daar 

men  overvloed   van  Ryst  of  ander  Koorn  en 
Vrugten  heeft ,  wordt  de  Broodvrugt  zo  veel 
oiet  gebruikt*    De  inlanders,  evenwel s  eeten- 
ze  fomtyds  gebraden ,  fomtyds  met  Suiker  ge- 

kookt ;  maar  het  is  een  zwaar  Voedzel ,  hard  om 

te  verduuwen  en  dus  dienüigst  voor  arbeidzaa- 
me  Menfchen.  Die  op  Java  en  de  andere  Wes* 
telyke  Eilanden  groeit ,  is  meest  als  de  gemel- 

de ,  zonder  Zaadpitten  naamelyk  en  de  oudite 

Lieden  op  Tahiti  hadden  Dg&üi-Solander 
verzekerd  ,  dat   'er  weleer  een  overvloed  van 
Zaaddraagende    Broodboomen    was    geweest , 
doch  dat   men  die  verwaarloosd  hadt9  als  de 
anderen  beier  achtende,  welke  door  Uidoopers 
of  Looten  worden  voortgeteeld.    Maar  op  de 
Molukkes  en  Zuidoofter  Eilanden  zyn  de  Zaad 
of  Korreldraagende  Broodboomen  gemeen  1  men 

vindt   geene  Negery  zonder  dezelven  en  hei- 
Landvolk  leeft  meest  van  de  Pitten,  die  daar  in 

ver- (*)  Voy*ge  of  Captain  C00K  &c. Ee3 

II.  DEEL.  XI.  St«C. 
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vervat  zyn  ?  even  als  in  fommige  deelen  va&; 
Vrankryk  van  Karfteng^n. 

De  eerstgernelde  of  eigentlyke  Broodboom 
wordt  van  Rümphiüs  Soccus  Lanofus  ,  of 

Wollige  Soccus  boom  geheten  ;  in  't  Maleitfch 
Soccun  Capas ,  of  Katoen  •  Soccus ,  wegens  het 
Wollige  Vleefch  ,  dat  eenigerrnaate  zweemfc 
Haar  Katoen  of  Kapok.  Hy  merkt  aan,  dat 
deeze  Boom  weinige  ,  fpreidende  ,  kromme 
Takken  heeft,  met  Bladen,  zo  ruim  geplaatst, 

dat  men  'er  van  alle  kanten  door  heen  kan  zien. 

De  Bladen,  zegt  hy,  groeijen  veelal  op  't  end 
der  Takken,  Roosachtig  by  malkander,  zes  of- 
zeven  in  getal  en  vertoonen  zig  dus  als  een 
Kaarskroon.  Zy  zyn  zeer  groot  en  ftyf ,  met 
een  dikke  middelrib  ,  omtrent  twee  Spannen 
lang,  aan  de  kanten  diep  ingefneeden,  met  vier 

of  vyf  puntige  Kwabben*  Ia  't  aantasten  zyn 
zy  niet  ruig  ,  zo  min  als  de  uiterfte  Takken  , 
die  in  een  lange  Snuit  eindigen ,  welke  uit  fa- 
mengerolde  Bladen  beftaat.  Gekwetst  zynde 
geeven  zy,  zo  wei  als  de  geheele  Boom,  een 

zeer  kleverig  Melkvogt  uit.  In  't  midden  van 
de  Roos  der  Bladi  s  een  lange  ronde  Staart, 
omtrent  een  Duim  dik  en  een  Hand  lang,  buig- 

zaam ,  zagt  en  Wollig ,  die  het  Bloeizel  maakt , 
waar  agter  de  Vrugtbeginzels  van  een  Hartvor- 

mige figuur  ,  voortgroeijende  tot  een  Vrugt  > 
welke  de  grootte  krygt  van  eens  Kinds  Hoofd. 
Derzelver  Schil  is  dik  en  groen ,  bezet  met  vyf 
of  zeshoekige  Wratjes  ,  welke  aanraerkelyk 

ver«. 
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verheven  zyn  ,  doch  niet  fpits  of  fleekende  ge- 
lyk  in  de  Durioenen ,  naar  welken  deeze  Vrugü 
anderszins  zeer  gelykt  (*). 

Verwonderlyk  is  't ,  dat  Boomen  van  het  zelf- 
de Klimaat ,  wier  Vrugten  zo  veel  overeen- 

komst hebben  ,  in  Vrugtmaaking  dermaate  ver- 
fchillen.  Gedagte  Autbeur,  immers,  plaatst  de 
Durioenen  in  den  eerften  rang,  als  de  fmaake- 

lykften  en  laat  daar  op  de  Nancaas  en  Tsjatn- 
padahaas  of  Soorzakken  volgen  ,  beiluitende 
dan  met  de  Sockums  of  Brood  boomen»  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  fchilt  'er  den 
buitenften  Bast  af  en  ffiydt  dat  Wollige  Vleefch 
in  (lukken  ,  die  dan  gebraden, en  vervolgens  in 

Vleefchnat  of  Kalappus  -  Melk  gekookt  of  ge- 
itoofd  zynde  ,  een  Smaak  hebben  byna  als  de 
Stoel  der  Artisjokken.  Dit  doen  de  Amboinee- 

zen  veel ,  doch  anderen  bakken  'er  in  de  Olie 
Koeken  van  en  fommigen  droogen  het  Merg 
aan  Schyven  gefneeden  ,  om  het  lang  te  be- 
waaren  ;  gelyk  op  Sumatra  veel  gefchiedt  en 
ook  elders ,  als  bevoorens  is  gemeld. 

De 

(*)  Zie  de  hefèhryving  van  den  Durioen-  Boom ,  waarvan 
ik  thans  ook  $  za  wel  een  Takje  met  Blad  en  Bloem,  als 

de  Vrugt  in  Liqueur  bezit  ,  in  het  IL  Deels,  III.  Stuk 

deezer  Natuurlyke  WJlerie ,  bladz.  209  ,  enz. Ee4 
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De  Boom  heeft  een  Afchgraauwe  of  byna 

witte  Schors  ,  waar  uit,  wanneer  men  'er  m 
hakt  of  fnydt ,  een  witte  kleverige  Melk  zy- 

pelt ,  als  gezegd  is  ,  waar  van  men ,  met  Ka- 
lappus-Oly  ,  een  fterk  Vogellym  maakt»  De 
Takken  afkappende,  loopt. die  Melk  alleenlyk 
uit  den  Bast  ,  en  uit  het  Hout  niets  dan  een 
Waterig  Vogt.  Tot  den  Huïsbouw  kan  het 
niet  gebruikt  worden  3  maar  het  Hart  van  ge- 

heel oude  Boomen  wordt  fchoon  geel  >  en  kan 
tot  Plankjes  gezaagd  worden ,  daar  men  Kistjes 
van  maakt  3  die  zig  zeer  fraay  lasten  polyften* 
Ook  is  het ,  als  een  goeden  Klank  geevende  y 

tot  Trommels  in  gebruik  by  de  Amboicee- 
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,  Sêccuti  Utan  of  Batu  genaamd ;  maar 
het  voornaamlte  verfchil  beftaac  ,  als  gezegd 

is,  daar  in ,  dat  fommigen  in  't  geheel  geene, 
anderen  weinige,  anderen  veele  Zaadpitten  of 
Nooten  bevatten.. Deeze  laatfie,  genaamd  Soo 

cun  Bidji  of  Korl  -  Scckumboomen  3  hebben 
ruige  Bladen  en  Vrugten  met  veele  Punten  be- 

zet ,  doch  niet  fteekende.  Het  eerde  wordt 
aangemerkt  een  misdragt  te  zyn;  hoewel  men 
de  Boomen  s  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  meeftc 
werk  op  Java  en  de  nabuurige  Eilanden* 
Het  fchynt  dar  daaromtrent  byoa  het  zelfde 
plaats  nebbe,  als  met  onze  Perliken,  Pruimen, 
.Appel-  en  Peereboorat  n  ,  die  wild  zyn ,  wan- 

neer menze  van  Pitten  teelt:  doch  tam  en  vrugt- 
baar ,  wanneer  zy  van  Uitloopers  gekweekt 
worden  en  vervolgens  door  Enting  of  Afzuï* 
ging  bekwaam  gemaakt  en  verbeterd. 

't  Schynt  dat  de  Heeren  Fok  ster,  zo  wel 
als  Kapitein  Cook,  alleenlykden  Broodboom, 
die  Vrugten  zonder  Korrels  draagt,  te  Batavia 
aangetroffen  hebben,  Immers,  zy  zeggen,  „de 
„  Vrouwelyke  Vrugtmaaking  misdraagt  in  het 
„  Gewas  ,  dat  men  aankweekt ,  en  daar  door 

5,  is  de  befchryviog  onvolkomen  geworden"  (*}, 
Ik  heb  dezelve  niettemin  ,  benevens  de  Af- 

beelding der  Vrugtmaakende  deelen,  hier  van 
hun  ontleend,  als  volgt. 

A   R- 

(*)  Fru&ifïcatio  Fceminea  abortat  in  Planta  cultas  hi$C 

ssupcrfefta  evafif  descriptie.  Cbar»  Gen»  Plant,  hond,  1776. 

p.  10 1. 

Ee  5 

II.  DEEL,  XI,  STOXi 
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A    RTOCARPÜS. 

Monoikia  monandria. 

Flores  Masculu 

Cal.  Spatha  nu*te. 

Spadix  fimp'ex,  clavatus,  nudus  ,,  teres, 
Fichculis  innumeris  fesfilibus  te&us. 

Perianthium  proprium,  minimum,  Mem- 
braqaceum  »  bivalvë,  Valvuiis  squali- 
bus  ,  concavis  ,  oblongis ,  an  femper 
chufis? 

Cor*  nulla. 

Stam.  Filamentum  unicum  brevisfïmum ,  in  fun- 
do  Perianthii.  Anthera  erecta  3  oblonga, 

longkudine.  Filamenti. 

Flores  Fosminei  in  eadem  Arbore* 

Cal»  Spatha bivalves  O vato - Lanccolatas com» 
presfas ,  deciduas.  # 

Spadix  ovatus ,  Germinibus  plurimis  con- 
natis  te&us. 

Perianthium  proprium  nullum. 

Cor.  nulla. 

Pist, 
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B   R  O  O  D    B  O  O  M. 

Eenhuïzige  eenmannigen. 

De  Mannelyke  Bloemen. 

De  Kelk.  Geene  Bloemfcheeden. 

Een  enkelde  Bloemfteng  ,  geknodsfc  a 
naakt ,  fpilrord  ,  ma  ontelbaare  on»? 
gedeelde  Blommer  jes  gedekt. 

Eeo  eigen  Bloemkasje ,  zeer  klein ,  Vlie- 
zig ,  tweekleppig ,  met  gelyke  Klep- 

jes, die  bolrond  en  langwerpig  zyn* 
mooglyk  fomtyds  gaapende. 

De  Bloemblaadjes  ontbreeken. 

DeMEELDHAADjEs.  Een  zeer  kort  op  den 

bodem  van  't  Bloemkasje.  Het  Meel- 
knopje  opgeregt,  langwerpig ,  zo  lang 
als  't  Draadje. 

Vrouwelyke  Bloemen  op  den  zelfden  Stam. 

De  Kelk. Tweekleppige  Bloemfcheeden,  Eyrond- 
•    Lancetvormig ,  famengedrukt,  afval- 

lende. 

Een  Eyronde  Stoel  <,  met  veele  famen- 
gegroeide  Zaadbeginzels  bekleed. 

Geen  eigen  Bloemkasje, 

De  Bloemblaadjes  ontbreeken. 

De Stam- 
lï.DML.  XI.   STUK, 
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Pist*  Germen  cuneatum  ,  apïce  Globe  f  j  acu- 

minatum.  Stylus  nullus.  Stigma  punc- 

tum prominulum  marcescens. 

Per*  Fruiïus  Ovato  -  Globofus,  Farinaceus, 
conftans  Germinibus  connatis ,  Super- 
ficie  figuris  hexagonis  irregularibus  exa- 
ratus. 

S  e  m.  Pro  fingulo  Germine  folitaria  5  oblonga  , 

apice  Pilo  longo  coronata,  infidentia 
Receptacalo  in  centro  Fruótas  ,  im« 
merfaque  Pulpa. 

Gezegde  Heeren  hebben  de  Afbeelding  det 

Vrugtmaakeode   deelen   gegeven  als  op  onze 
Plaat  LXXVI  ;    alwaar    a  de  Mannelyke 

Bloemjleng  of  Kat  aan wyst, naar  myn  Voorwerp 
verbeterd  9  welke  bekleed   is  mee  ontelbaare 

Blommetjes  ,  in  de  natuurlyke  grootte  als  b 

voorkomende,  by  c  vergroot  en  geopend  by  d, 

waar  door  het  Meeldraadje  in  '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. 

fchyn- 
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De  Stamper.  Een  Wigvormïg  Zaadbeginzel , 
aan  den  top  gefpitst  Klootrond*  Geen 
Styl.  De  Stempel  een  uitpuilende 
verdwynende  Stip. 

DeVEüCT,  Eyvormig  Klootrond  ,  Meelig, 
uit  famengegroeide  Zaadbegiozels 
beftaande  en  aan  de  Oppervlakte  met 

onregelmaatige  zeshoekjes  uitge- 

groefd. 

Zaad  en  voor  ieder  Zaadbeginzel  één,  lang* 
werpig>  met  een  lang  Haairtje  ge* 

kroond ,  zittende  op  den  Stoel  in  't 
midden  van  de  Vrugt,  in  het  Vleefch 
begraven. 

fchynlyk  ,  die  Wolligbeid ,  van  welke  bevoo- 
rens  gefproken  is ,  in  het  Vleefch  der  Vrugt  h. 
Zy  zeggen  ,  dat  de  Vrugt  deezes  Booms  9 

zynde  de  eigentlyfcp  Rmodvrugt ,  op  hunne 
Plaat  51  ,  a  ,  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  s  dat 
wel  een  klein  Kinds  Hoofd  zou  zyn,  waar  by 
de  Autheuren  die  Vrugt  vergelyken.  De  uit» 
drukking  ,  beken  ik ,  is  zeer  onbepaald  ,  en 
waarfchynlyk  zal  dezelve  f  naar  den  Grond  en 
Groeiplaats  ,  aanmerkelyk  in  grootte  verfchil- 
len$  als  blykbaar  is  in  alle  Vrugten.    Ik  heb 

H,  DiEfc»  XI.  Stuk, 
van 
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van  den  Wel  Edelen  Geftrengen  Heer  Ra^ 
dermacher,  voorgemeld  ,  berigc  ontvan- 

gen ,  dat  derze  Vrugt  agt  of  negen  Duim  lang 
valt,  doch  een  weinig  dunner,  zynde  eer  lang- 

werpig dan  volkomen  rond  ;  zo  dat  de  grootte 

ongevaar  moet  zyn  als  eens  volwasfen  Men* 
fchen  Hoofd. 

Op  Java,  zegt  Zyn  Wel  Edele,  groeit  ook 
de  Korldraageode ,  Soccus  Granofus  by  Rum- 
phius  genaamd  ,  en  Soccun  Bidji  of  Timboul 
by  de  Inlanders  9  welke  vol  Pitten  is  en  dus 

Zaad- Rademachia, 

Monoikia  monandria. 

Flores  Masculi* 

CalïX  nullus.  Amentum  Cylindricum,  füper- 
ne  fenfim  incrasfatum  ,  SpithamaBum* 

Floribns  totum  tefl-nrrii. 

Corolla  dipetala*  Petala  oblonga  3  conca- 
va ,  obtufa ,  villofa  >  alba,  Filamentum 

includentia» 

StAMEN  unicum  intra  fingulam  Corollam,  Fi.; 
liforme ,  diaphanum  ,  album  ,  Cö- 
rollae  iongitudine.  Anthera  pyrami- 

dalis,  flava. 

ttê* 
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Zaaddraagende*  De  Waarneeming  ,  ten  dieü 

opzigte,  makt  de  befehryving  van  deezen  aan* 
mevkel>ken  Boom  volkomen  ,  gelyk  dezelve 
door  den  Heer  Doctor  Thünbbrg,  ter 

plaatfe  zelf  is  opgemaakt,  als  volgt  (*). 

R  A   D  E  M  A   C  H  I  A. 

Eenhuizïge  eenmannigeü. 

De  Mannelyks  Bloemen. 

De  Kelk  ontbreekende.  Een  Rol  tonde  Kati 
opwaards,  allengs  dikker,  een  Span 

lang,  met  Bloempjes  t'eenemaal  ge- 
dekt* 

De  Bloem    twéebladig,     De    Bloemblaadje ; 

langwerpig  ,  bolrond  ,  ftomp,  plui- 
zig ,  wit  s  het  Meeldraadje  influï- 

tende. 

Eén  Mreldraadje  in  ieder   Bloempje, 
Draadachtig  dun  ,  doorfchynend ,  wit, 
van   langte  als  de   Blaadjes*     Het? 
Mcelknopje  pïeramidaal ,  geel  van 
Kleur. 

De 

(*)  Ik  deel  het  volgende  mede ,  uit  een  eigen  Latynfch 
Handfchrifr  van  den  Heet  THünberg  ,  my  door  zyn  Wel 
Sd.  Ge) ti enge  bezorgd. 

II.  DSEL.  XI*  STUK. 
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Flor  es  Fosminei  in  eadem  Arbore. 

Calyx  nullus.  Pericarpium  ovacum  Germini- 
bus  tedtuiB. 

Corolla  nulla* 

Pistillum»  Germina  convexa,  frequentis* 
iima  ,  ̂ fexangulata.  Stylus  unicus  , 
Filiformis  perfiftens.  Stigma  unicum 

vel  duo  ,  Capillaria,  revoluta,  Li- 
neam  longa. 

P  ë  r  I  c  A  R  p  i  b  m.  Drupa  ovata  5  muricata  9 
Carnofa  multilncularis.  Nuces  mul- 

tiplici  ferie  imbricatse  ,  ovats  , 
oblique  triquetr-s  \  Tunica  tenui 
veftitse,  magnitudine  Jugïandis.  Nu* 
deus  albus. 

De  bckaupte  ueflagts*  Kenmerken  der  Ra. 
dem ach  i  a  zyn  dan,  volgens  zyn  Ed.,  de 

Mannelyke  Bloemen  tweebladig  ,  zonder  Kelk, 
met  één  Meeldraadje  ;  de  Vrouwelyke  zonder 
Kelk  of  Bloemblaadjes,  met  één  Styl  of  Stam- 

per en  een  Vleezige  Vrugt  met  veele  Zaad- 
hokjes.   Hier  van  telt  hy  twee  Soorten  als 

O) 
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De  Prouwelyke  Bloemen  op  den  zelfden  Stam 

ï)e  Kelk  ontbreekende.  Een  Eyronde  Stoel  9 
met  Zaadbeginsels  bekleed. 

Geen  Bloemblaadjes* 

De  Stampei  Menigvuldige*  verhcvenron- 
de  ,  zeshoekige  Zaadbeginuls.  Eerden* 
kele  Styl ,  Draadichtig,  blyvende. 
Een  of  twee  Stempels  %  Haairachtig  » 
omgeboogen,  een  Linie  lang. 

0e  V  r  ü  g  t  Eyrond ,  gedoomd ,  Vïeezig,  veel» 
hokkig  :  Nootm  bevattende  die  in 
veele  ryën  op  malkander  leggen  % 
Eyrónd,  fcheefdriekantig,  met  een 
bunnen  Dop  bekleed,  van  grootte 
als  een  Öckerhoot ;  waar  in  een  wie* 

te  Kern. 

(i)  Rademachia  met  ingefnetden  Bladen;  t. 

Deeze,  die  de  Nederlanders  Broodboom  noe-  *biaintifa* 

men,  heet  >n  't  Maleitfch,  naar  zyne  drie  Ver-  perde. 

fcheidenheden  ,   voorgemeld  ,   Soccun  Gapas  of pi* LSXVI,, 
Katoen  -Soccus;  Soccun  Bidji  of  Korrel -Soc- 

cus: Seccun  Utan  of  Wilde  Soccus.  Hy  maakt 
wnftreeks  Batavia  een  regtopitaaade  Stam ,  van 

bo- 

(i)  Rademachia  Fol.  mciüs.  TH'JNB.  Ms.  Soccus  Lanofus 

feu  Soccus  Capas  vel  Katoen  Soccus-  Boom-  Rumph,  jimbm 

I<  p.  ii o.  Tab*  32.  fa  Soccus  Granofus  feu  Soccun  Bidji 
Vel  Korrel  -  Soccus  -  Uoom.  Rumph.  Amb.  I.  p»  iü,  Tab,  33. 

*p.  Soccus  filveftris  feu  Soccun  utan  ,  vel  Wilde  Soccus- 
goom.  Rumph.  Amb.  I.  p.  1:4,.  Tab.  34,  Artocarpus,  Fofisr. 

CbAr*  Gen,  p.  101.  T.  51.  Ff 
11.  DftEI»  ZU  STUE,  if 
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boven  Takk;g>  vyf  Vademen  hoog,  zo  dik  aïs 
een  Man  om  ?\n  Middel.  De  Takken  zyn  uit- 

gebreid :  de  Bladen »  aan  dezelven ,  groei  jen  over- 

hoeks,  kort  gedeeld  ,  langwerpig  ,  tot  over  sc 
midden  diep  Ipgeihéeden  ,  negeDkwabbig ,  ge* 
heel  effenrandig  ,  uit  den  baairigen  iets  rauw» 
achtïg  ,  uitgebreid  3  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  Vogc  uit.  De  Bladfteel  is  byna  drie- 
kantig,  dik s  ruig,  een  Duim  lang.  De  jonge 
Bladen  zyn  omwikkeld  met  twee  ongedeelde^ 

Lancetvormige  ,  fpkfe,  holle,  ongetande  Stop- 
peltjes,  die  afvallen  ,  van  binnen  glad,  van  bui- 

ten ruig,  een  Handpa]m  groot.  De  Bloemen, 
aan  de  enden  der  Takken  ,  in  de  Oxels  der 

Bladen,  Mannelyk  en  Vrouwelyk  ,  elk  byzon» 
der,  voortkomende,  hebben  een  opltaanden  ron- 

den ronden  ruigen  Steel  van  twee  Duimen  lang- 
te  ,  byna  een  Vinger  dik*  De  Vrugt  onryp 

zynde  groen,  ryp  zynde  geelachtig,  van  groot- 
te als  eens  Kinds  Hoofd,  valt  verfcbillende: 

of  onvrugtbaar gedoomd ,  met  Sleuven  tusfehen 
de  Zaadbeginzels  Netswyze  getekend  ,  zeer 
korte  Stampers  en  zeer  kleine  Zaaden;  of  vrugt» 
haar  ,  met  lange  Stampers  en  Zaadbeginzels, 

üekelig  gedoomd  en  met  Nooten  gevuld. 
Deeze  befchryving  vanden  Broouboom , door 

é^n  Heer  Thünberg,  komt  ia  't  zaakelyke 

met 
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met  de  voorgaan  den  overeen  $  uitgenomen  het 

laatfte,  dat  de  Vrugten  ftekelig  gedoomd  (mu« 

ricati  vel  echinati)  zouden  zyn  ;  't  welk  R  u  M- 
PHius  volftrekt  ontkent 5 zeggende  dat  defpit- 
fen  of  hoekige  Doorntjes ,  waar  mede  de  Schors 
bezet  is ,  week  zyn  en  geenszins  fleekende ;  zo 

dat  men  dit  ilegts  van  eene  gedoomd-  of  fte« 

keligheid ,  naar  't  uiterlyk  aanzien  5  zalverftaan 
moeten.  De  ruigte  der  Bladen  heeft  meest  in 
de  Wilde  Soccus  ,  en  byna  niet  in  de  Tamme 

of  Katoen  -Soccus  plaats ;  gelyk  my  uit  de  daar 
van  gezonden  Exemplaaren  blykt  ;  waar  van  de 
Vrugt  ook  naauwlyks  oneffenheden  heeft.  Ook 
bevind  ik  de  Bladen  zo  diep  niet  ingefneeden, 
hebbende  altoos  aan  de  ééne  zyde  een  punt  meer 

dan  aan  de  andere;  't  welk  dezelven,  in  myne 
Exemplaaren  ,  tien-  of  agtkwabbig  maakt.  9% 
Schynt  dat  zyn  Ed.  de  befchryving  op  alle  de 
drie  Verfcheidenheden  toêpasfelyk  heeft  willen 

maaken»  Wat  zyn  verfchil  in  de  GeOagts-  Ken- 
merken met  die  van  de  Heeren  Forst  er  aan- 

gaat, ziet  men  ligt,  dat  het  ilegts  verkiezingen 
zyn,  de  twee  Blaadjes,  die  het  Meeldraadje  in- 
fluiten  ,  voor  een  Bloempje  of  voor  een  Kelkje 

te  neemen ;  't  welk  in  veele  Planten  naauwlyks 
te  onderfcheiden  is,  gelyk  wy  bevoorens  meer* 
maals  gezien  hebben.  Het  overige  beilaat  ook 
meest  daar  in ,  of  de  Bloemfieng ,  veel  naar  die  van 

het  Kalfsvoetof  de  Lifchdodden  gelykende5in  'c 
eerst  overend  flaande,  voor  een  Kat  te  houden 

Ff  a  j,yi 
II.  Deel.  XI.  Stuk. 
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zy  ;  die  meest  nederhangen  en  met  Blikjes  of 

Kaffi  ;e  Blaadjes  zyn  voorzien  f*J. 
De   Afbee.ding  van  den  Broodboom,  welke 

inen  in  't  Werk  van  Anson  vindt,  deugt  niet, 
gelyk  ik  reeds  heb   aangemerkt*    Wenfchelyk 
ware  het ,  dat  zulks  niet  van  meer  Afbeeldin- 

gen en  befebryvingen  in  dat  Werk  gezegd'  kon 
worden.      Misfchien  zyn    daar  van  dergelyke 
redenen  geweest,  als  de  Heer  Forste»,  in 

zyne  Voorrede  9  te  berde  brengt ,  ten  opzigs 
van  de  Reisbefchryving  van  Kapitein  Cook, 
waarin  ook,  zo  hy  vervolgens  aanmerkt , Plaa- 
ten  voorkomen  ,  éie  gantfeh  niet  echt  zyn  9 
wat  de  geftalte  der  Menfcheo  aangaat.    Van 
het  Loof  des  Broodbooms,  die  aldaar  op  Plaat 
j6  vertoond  is  ,  kan  men  weinig  oordeelen  , 

doch  de  Vrugten  hangen  'er  veelal  aan  te  lan- 
ge Steelen  ;  gelyk  zelfs  blykt  uit  den  Tak,  die 

op  Plaat  ïo  is  afgebeeld ,  met  drie  Vrugten  als 
op  malkander  gegroeid.  De  Afbeelding  van  den 
Heer  Ellis  fchynt  naar  die  figuur  gemaaks 
te  zyn,  doch  aanmerkelyk  verbeterd,  met  twee 
Vritgten,  in  wier  Oppervlakte,  evenwel,  ook 
een  aanmerkelyk  gebrek  plaats  heeft,  alzo  de- 
zelven  niet  met  zulke  ronde  Tepekjes  zyn  be- 

zet. De  myne  ,  op  Plaat  LXXVI ,  is  zo  wel 
naar  myne  gedroogde  Takjes,  Bladen,  Bloe- 

men ,  als  naar  de  genen ,  die  ik  daar  van  met 
een© 

(*)  Amentum  Calyx    ex  Receptaculo  coaimuni  Paleace©* 
Gsramaceo.  Phii^  Batan.  p.  jz. 
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'eene  Vrugt,  van  grootte  als  een  kleine  Vuist  ̂  
in  Liqueur  bezit,  door  de  hand  van  den  kun- 
digen  Piaatfnyder  Philips  opgemaakt  en  zo 

riaa  aan  't  natuurlyke  geh^agt-,  als  in  de  ver* 
kieining  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  aan  de  Natuurlyke 
grootte.  Als  ook  dat  de  Vrugt ,  los  zynde  van 
het  Takje  9  op  de  bekwaamde  plaats  daar  is 
aangevoegd  ,  zonder  acht  te  geeven  ,  dat  zy 
doorgaans  iets  laager  groei  je  dan  de  Bloem. 

(2)  Rademachia  met  onverdeelde  Bladen*  _  lJ* Raima 

ebt.    inte- 
Van  deezen  Boom  tekent  de  Heer  ThüNt* 

berg  alleenlyk  aan,  dat  hy  van  de  Nederlati  deeïdeT 
ders,met  een  Maleitfchen  naam  ,  Nancas  Tsjam* 
peda  genoemd  wordt,  groei  jende  omftreeks  Ba- 

tavia op  Amboina  en  elders.  De  Wortel,  Stam 
en  Takken  ,  zegt  hy,  zyn  als  in  de  voorgaan- 

de ,  ma3r  de  Takjes  en  Steelen  hebben  eene 
ruigte  van   lange  ftyve  Haairen,    De  Bladen 

zyn 

(2)  Raiem&chia  Fol.  indivitis-  Thunb.  Ms,  Saccijs  Arbo- 

geus  feu  Nanca  vel  schoorzakboom,  R.OMPH-  Anb.  I.  p.  104» 

T.  30.  Saccus  Arboreus  minor  feu  Tsjampaduha.  RUMPH* 
jlmb.  I.  p.  107.  T.  31. Ff  3 

li.  Deel,  21.  Stuk. 



454        Beschryving  van  dek 

zyn  overhoeks,  gedeeld,  Eyrond- langwerpig 9 
ftomp  met  een  flompe  punt,  effen ran d ig , on- 

verdeeld 3  geribd  ,  van  boven  groen  en  glad  ? 
van  onderen  ruig  door  ftyve  Haairtjes,  uitge* 
breid,  een  Span  groot s  met  eenen  driekan  ti- 
gen  gladden  Steel  5  van  een  Duim  langte;  de 

Stoppeltjes  als  in  de  voorige. 
Nader  fchynt  zyn  Ed.  deeze  Soort  niet  on- 

derzogt  te  hebben.  My  zyn ,  zo  wel  droog  als 
in  Liqueur  ,  daar.  van    insgelyks  Takjes  met 
Blad ,  Bloem  en  Vrugt ,  toegekomen ,  waar  uit 
jny  de  gezegde  ruigte  der  Bladen  van  onderen  y 
doch  ook  die  der  Bladfteelen  blykt ;  maar  de 
Vrugt-  en  Bloem (leelen   zyn  glad  en  de  eene 
zo  wel  rond  als  de  andere.   De  Kat  der  Bloe- 

men komt  nagenoeg  overeen  met  die  der  voor- 
gaande Soort  en  fchynt   uit  dergelyke  Bloem- 

knopjes te  beüaan.     De  Vrugt  5  welke  ik  'er7 
omtrent  een  Vuist  groot ,  van  heb  ,  is  langwer- 

pig of  Eyrond »  by  den  Steel  veel  dunner  dan 
aan  't  andere  eni  ;  juist  zo  als  Rdmphius 
de   Soorzakken   afbeeldt.     Dit  is  de  gemeene 
Nederduitfche  naam  van  die   beide  Vrugten, 
de  Groote  en  Kleine  ,  naamelyk;  waar  van  de 

*  eerfte  ,  Nanca  in  't  Maleitfch  genaamd  ,  tot 
meer  dan  anderhalf  Voet  langte  ,  de  andere , 
die  den  naam  van  Tsjampadaka  voert,  tot  een 

Voet  langte  en  dus  veel  grooter  dan  eens  Men- 
fchen  Hoofd  s  groeit*     Van  buiten  zyn  deeze 

Vrugten ,  volgens  R  ü|Sl  p  h  i  u  s  ,  dat  ook  in  de 

myne  blykt,  vol  bezet  met  hoekige  puntjes  als 

ge- 
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gefleepen  Diamanten ,  doch  niet  fcherp  ofkwet- 
zende.  Van  binnen  zynze  gevuld  met  een  me- 

nigte Pitten  als  Eikels,  omringd  meteeüSly- 
niig  Vleefch9dat  zeer  aangenaam  is  van  Smaak, 
De  Korrels  kunnen  ook  ,  gebraden  ;synde,  als 
Karftengen  gegeten  worden  ,  doch  zyn  wat 
hard  te  verteeren*  De  figuur  van  de  Vrugc,  naar 
€en  Zak.gelykende,  die  met  kleine  Takjes  aan 

den  Stam  hangt, beeft 'er den  Latynfchennaam 
aan  gegeven*  De  Groote  valt  overvloedig  op 
Java ,  Ceylon  en  verder  in  de  Westelyke  dee» 
len  van  In  die ,  doch  de  Kleine  Nanci  is  naauw- 
lyks  dan  op  de  Molukkes  en  andere  Ooft  er» 
Eilanden  bekend* 

Behalve  deeze  twee  Soorten  td  ik  nog  een 
derde ,  die  my  ook  door  de  goedgunstigheid 
van  gedagten  Wel  Edelen  Geitrengcn  Heer, 
daar  dit  Geflagt  den  naam  van  voert ,  bezorgd 
is  en  welke  ik  dus  bepaal. 

(3)  Rademachia  met  onverdeelde  Bladen  en     nx. 

ronde  Vrugten.  J**£ 
da. 

In  de  figuur  der  Bladen  komt  deeeze  met    Ronde* 
de  Nanca  overeen  ,  maar  heeft  geene  ruigte, 

dan  aan  de  Schepzels  of  Vrtsgtbeginzels,  wel- 
ke ,  gelyk  die  van  de  Soccun  of  Broodboom 

volkomen    rond    zyn.     De  Vrugt  is  my  ge- 
fchree* 

(3}  Rademachia  Fel,  indivills,  Fru&u  rotundo,  HüüTr, Ff  4 

II.  Deel.  XI,  stok. 
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fchreeven  tot  de  grootte  van  eens  Kinds  Hoofd; 
te  groeijen.  Op  Java  ,  van  waar  ik  ze  beko». 
men  heb,  wordt  deeze  Soort,  die  ikby  Rum, 
ph  j  us  of  anderen  aiec  gemeld  vind,  Mand* 
Uqus  geheten.. 

BLAD' 



BLADWYZER 
DER 

KRUI   DEN. 
Van  de  Letters  ,  voor  de  Getallen  geplaatst ,  wyst  g 

het  Zevende  9  h  het  Agtfle  9  i  het  Negende ,  k  hei 
Tiende  en  1  het  Elfde  Stuk  van  het  IL  Deel  der 

Natuurlyke  Hiftorie  3  aan. 

ualbes  der  Arabieren. 
h.  510 

Aalkruid.  .        i .  401 
AanhangzelderBoomenJ  206 
Aapenkop*         .  i.  ̂ 07 
Aardakers.         fc.  123*  k.  192 
Aardappelen.  5  666 

(Spaanfche)g  $44 
Aardbezie  -  Klaver.  k.  300 
Aardbezie  •  Kruid.  i.  49 
Aardgai.  g.  8,24  i.  435 
Aardnoot.  &.   53 
Aardpeeren.  I*     9 
Aardrook  k*  81 

Aard -Saffraan,  g.  28 
Aardveil.  i  330 
Abc -Kruid,  ft  534 
Acmelie.  &.  ?34 
Acorus  of  Kalmus.      h.  378 
Adonis -Bloem.  2.219 
Afgodskruid.  g*  489 
Afrikaan.  k'72S 
Agrimonie*  k.yiy 

(Molukfe  )  k  542 
f.  17? 

Al  ants  wortel. 
Alcanua(Basterd) 

Algoede. Alkekengi, 
Alleluja., 

Aloë.  # 
Alfem  of  Alst 

Amaranth. 

K693 

g  43i g«77i 

g  6b& 

h.656 

M53 

J    251 

(Boomachtige)/.  289. 
Ambrette  of  Amberboi.  i.  2S 

Akeley 
Akker- Öiftel. 
Akker-  Klis  fen. 

Moes 
Porfelein 

Spurrie. 

k,  465 h.  35 

^•439 

5.212 
fc.688 

Amtthystkruid. 
Amfioèn. 

Ainmi-Zaad 
Ammoniak  Gom. 
Ananas. 
AndïVie. 
Andoorn.         . 
knemonen. 

Angrek. 'inguik. 

Anjelier.  , 
Ankerbloem. 

St.  Anthonis  Kr.  5,521. «.51 5 
Sc.  Anthonis  Raapje.  i .  240 
Anys.  .  h,  224 
Appeltjes  der  Liefde.  5.670 
Artefr.  .  k,  348 
Artisjok.  „  k.  504 
Afchkniïd.  ;       k  685 
Aspergie.  .  h.  336 
Ader  of  Sterrekruid.    fc.  665 
Ff  5  Afters; 

5: 150 

Ï.IOO 

K$2  ,  127 
fr.  204 
fe.449 

*•  343 

f.  182 

i.  1Ó6 
J.215 
k$79 

h  436 



BLADWYZER. 

'Afters.  (Chlneefche)  k.  6?B 

Auricuh.  •  ,  ff.  4^3 

Averoon  of  Averuit,  ft.  575 

Averoone  (Wyfjes).  ft'.  565 
Avondbloem.  §£-619 

B. 

Baard   Anjelier.  ft.  $8ö 

Balloté.  .  f-3f* 

Balfamina.  .  '-150 

Balfem.(Tuin-ofHof  .ft  573 

Balfem-  Appel.  {.2.95 

Balfembloem.  «^  537 

Balfemkruid.      «.  324- fe  746 

^klein)ft.5óo,793 

Baniljes.             •  l  • J  J$ 
St.  Barbers  Kruid  f-  687 

Bafilik  of  Balfemkruid.  f.  41° 

Basterd-  China.  fc..64J 

Muur.  */  6B2 

Saffraan.  *  522 
Wederik.  ft.  445 

Batatas.  £•  54*  •  *•  S 

Batattes.  i.  359, 364 

Bathengel.  *■  »&6 

BdelUum.(Gomharst)  ft. 
 208 

Bedelaars  -  Kruid,  2.
206 

Beekeboom.  ff-  89 

Beekfehuim.  *-  510 
Beemd  -Diftel.  M.9P 

Beerenblad  of  Wortel,  J.20
1 

Beeren -Klaauw.  ft  98,1.587 

ff  4B3 
/.4.14 

fa  67 

fff  783 
ft.  249 

h  33 

ff.  655 
ft  799 
b  259 
**234 

Beeren  •  Oor. 

Beeren  -  Poot. 

Beerwortel. 
Bsete.  _ 
Beeiklim. 

Behen  -  Wortel. 

Belladonna. 

Berg'Alfem. 

Anjelier. 
Boontjes. 

Berg-  Cicers. 
Filfpendula, 
buislook. 
Knop. 

Peter  feh'e. Raponce. 
Sanik  1. 
Zoethout. 
Venkel. 

Bernagie. 
Bertram.  . 

Bes 'Melde. 

Beton  ie. 

Beursjss-  Kruid, 
Bever  o  ei. 
Bezeoikruid*        g 

(klein) 

Öiggenkruid, 
liietwortels. 

Bilfemkruid. 

Bingelkruid. 
Bitterkruid. 
Bitter  Moes, 

Blaaskelk. 
Blaaskruid. 

Bladbloem. 
BSajderkruid. 
Bladloos. 

Blik. Bioedkruid.  g.  332.1? 
Bloemkool. 

Bloempjes  in  't  Haar Bloemriet. 
Blootzaad* 
Boekweit. 
Boekwinde, 

Boelkens  ■  Kruid. 
Boeren  Boonen, 

Boeren -Kers. 
Boerenplaag. 

Bokje. 

Bokkeblad. 

Boksbaard. 

ft.  180 

i.477 

ft.  638 

h  650 ft.  70 

g  59* 

ft.555 

ft  289 ft.  18$ 

£<450 

*.  VG 

g>  67 
*  340 
i  629 
ft.  219 

328,781 
f.  621 k,  435 

^  784 

ff- 636 

/.  369 k  357 

ff- 7^6 

ft-  594 

ff-  6^8 

L  217 

i.  206 
ft-52S 
*-  54 

390.1.83 

i.  718 M7* 

ff-     3 

*.  549 ft=483 

ft.  485 fe.555 

ft. 209 2,624 

ft.  465 
£•554 

*.53ö 

*-345 

Boks- 
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Boksboonen. g.4.96  | Chryfanth. h  73S 
Bolderik. h.669 

Cicers. 

&.216 Boniemkruid. i.201  1 (Wilde) 

k>265 

Boom -Aloë. A.368  1 
/.I53! 

Cicorey. k.  446 

Boomplaag. 
Ciftus. 

i.  122 
JBoonen.    (Boeren 

of 
Citroenkruid. 

i.  400 
Tuin-) 

k>  209 
Citrullen. 

l  315 

(Roomfche of 
Conibiiie   Plant 

fc.37* 

Turkfche) k.  13a Condrille. 
*.  57S 

Boonkruid. 
i:  295 Contrajerva.     #,357 

.fc.280 
Boontjes.  (Wilde) k.  209  ■ Cymbelkruid. 

f.  489 

Holwortel; k.   77  I 
Cypreskruid. 

k.  5Ó4, 

Bootjes  -  Vrugt. 

i.510  1 

BootpeuL 
fc.256  i 

D. 
Borftelkrans, 

«'■  379 

Bofch- Ananas. h.  324  ! Daauwerije. £.691 
.     Haanevoefc. 

i.  195 
Walkruid,             h  346,775 

Zuuring. /.272 Damastbloemen. 
f.  70a 

Boterbloemen,      i. 241 ;2Ö4 Dianthera. 

^••117 

Boterkruid. 
g.129 

Difcblad. 

h.zgs 

Bourgoens  Hooy. 

&.3*4# 
Dille. 

"h,%i% 

Braamboos. 

f.    4O' 

Diptanu 

«.383 

Brandenetel. /.  221 Difteli 

&.  490 

Breekbeen,  (Melkgee- Dokkeblad.         ^-545 »  6\6 
vend) A.  742 Dol  *  Appelen. 

^677 Bremraap, 
f.  557 

Dolkruid. £•£55 

Breukkruid,      g.  768.  k.  703 Dolle  Kervel.        h. 56,158 
Brilkruid„ 

2  «35i Donderbaard. 

§..778 Britannica. 
ƒ*  5  99 

Donderboonen. 

ft,  642 

Bruineile. 

2.  437 
Doodkruid.       g  6$l 

1,2,420 Bruinetjes, 
2.219 Doorn. 

k.467 

firuinbeiligè. i.  326 (Spaanfche) 

l.    47 

Bruinkool. f  718 Doorn    Appel. 

g  630 
Bryonie. 

J.329 Doom -Heul. 

*.  107 

Bülbonac, 
f.  656 Doorn  zaai. 

Doorns  en  Diftelen» 

/*.    37 

BylkruicU 
fc.  221 

fc.500 

Byvoet.               h 573,584 Doorwas  of  Deur  was 

7z.    2'G 

Doove  Netel. 
2.332 

C. 
Dotter. 

g  379 Doncette. 
£•598 Caravances. fc»  142 Draakenbloed. 

/?.  390 

Cardebenedikt. /.   50 Draakenwortel. «g-.  358 

Chriftus  -  Qogcn. *.  671 1  Draakskop, 

«,405 

Dra. 
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Dragen.  &  588 
Driebloem.  /?.  53? 

Drie-Diftel    of  Veld- 
SafFraan.  J,-£li 

Drieëenheids  -  Bloem.  /.  141 
k.  806 

•  £.612 I.217 

h  250 
%.    42 

f,272,/  245 

S-777 
ft.  5*5 

&  815 
i.324 

ft.  75 

^240 

fe.  150 
h.  86 
f.  162 

ft.  7^3 

g.619 ,  h-  31 fc.  792, 802 

g.  218,767 

£311 
Duizendgulden -ICnüd.g  824 
Duizendknoop.  /*.  459 
Duizendfchoon  h.  579^.254 
Pwangkruid.  fc.  443 

Eclipfrs  Plant.  £.807 
Edeldiftel.  *-493 
Een  blad.  &.  352 

Eendenpoot.  2.    84 
Eerenprys.  g.    75 
Egelkolen,  Egelgras.  «.224 
Eijer*  Plant.  g.  67$ 
Eik  van  Jerufalem.  g.  777 
Eindeloos.  h.    8 

Drieflip. 
Driefteen. 
Droevig  Kruid, 
Drolbloem. 
Droogbloem, 
Dropwortel. 
JOmifkruid. 
Druivebloem. 
Druivenkruid* 
Dubbelblad. 
Dubbelkelk. 
Dudaim. 
Duivekervel» 
Duivelsbeet. 
Buivelsboonen* 
Duivelsdrek. 
Puivelskruïd. 
Duivelsmelk. 
Duivels  -  Gogen, 
Duivenvoet. 
Puizendblad. 
Duizendgrein. 

Elskruid. 
Endivie. 
En  gei  wortel. 
Eppe.  h. 
Erven.  k. 

Erwt. 
Erwten.  (Platte) 

(Wilde) Ksparfette. 
Esfchenkruid. 
Kverwortel?         k. 
Ezels  -  Doorn. 

Komkommers. 
Komyn. 

Oogen. 
Ezelsreuk. 

i.606 

h,  109 

227,229 178,215 
*   173. k.j17 

£.24} 

ff.Sia 
k.  /\.g6 

/.  3CQ h,    95 

k  150 

^•44a 

I  Fenegri
ek, 

Ficoide
s. 

■Fiekru
id. 

i  Eiftel kruid. FJuwee
lbloem

. 

Amaranth. 

I  Fonteinkruid,    g,  388.  ft,  465 
I  Franjebloem» 
»  Fynftraal. 

&.  320 *•   37 
j.679 

?*.  4~Q 
£.  726 

/.  262 

g-329, 

*.6i8 

G, 

Gajate-  Struik, 
Galanga. 
Galantwortel. 
Galbanum- Plant. 
Galkruid. 
Gamander. 

[Gamanderlyn.     i, Ganzebloemen. 

(Geele) 
Ganzen  diftel.      k, 
Ganzerik. 
Ganzevoet. 
Garderobe, 

*  k.  229 

g-  25 

*.j694 

h.130 

£120 

i.  111 

286.  g,  98 fc.741 
^.750 

426,361 

*.  54 

g-  771 

*'5<5S 

Garf 
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fèarnaalen  •  Moes.        g.  7 1 6 
Geelbloern.  i.26^ 
Geelt:  Heul.  i.  89 
Geelk:uid.  #.7*3 
Gehoorkruid.  g  263 
Gekebaard*  f.  41    44 
Geitenbek.  fe.  811 
Geitenpoo^^.563.^.231,/  7Ö 
Gember,  g.    io 

(Ouiifche)         /.  «92 
Genadekruid.  ^  U9 
Gentiaan.  (Geftippekk) 

g.  808,814 
(Groote)  g.  810 
( Herfst)  £.828 
(Voorpars-)  g  817 
(Zeer  kleine)  £-821 

Gerards- Kruid,  h.  231 
Gerwe.  fe-802 
G^-Jrkruid,  k.  559 

Geutjes- Alóè".  h.$6s 
Geutjes  -  IMoem.  g.  500 
Gezegende  Diliel.  /.  50 
Gezegend  wooy.  £.32* 

Kiuid.  I.  72 
Ginzeng   Wortel.  M*7 
GipsiTiinner.  h.  568 
Giroffels.  ^  584 
Glasktuid.          g.  788,/. 399 
Glid-ofGlitluuid.  j.315 
Glukruid.  2. 433 
Globba.  ^.  181 
Godsgenade  (Blaauwe)  i.  433 

Grootbloem. 

h.6SJ 

Grysbaard. 

*.344 

Gryfekom. k.  8r 
Gulchelbeil. 

g-5*o 

Guichelmuur* 

g-  33o 
Gulden    Appelen. 

£.670 Gulden  Klaver. 

i.  183 

Guldenkruid. 
fc.658 

Gulden  Roede. 

fc.684 

Gulden  Steenbreeke. h  541 

Gulpzaad. 

J.377 

Haairbloeuï.  2.292 
Baander.  g-$6l 
Haairiheng.  h.    75 
Haanekam.       g.  7QI.&.  245 
Haanekammen.  ü  450 
Haanekammetjes.  fe.  242 
Haanekop.  fc.231 

(Beweegend)  ̂ 246 

Goe  Henrik. 
Goede  Naet. 

Gom-Eppe. 
Goudhoek. 
Goudroede. 
Goudsbloem, 
Goudveil. 
Granaatbloem. 
Gras  -  Kool, 
Grindkruid. 

g-772 

£.570 
h.  129 i-  75 

£.679 
ï>   77 

i.179 

^.491 
k.642 

Haanepoot. 
Haanevoet. 
Haazen  -  Geruwe, 

Kool. 

Latuw. 

Leger. 
Oor. 

Haazepoot. 
H2azepootjes. 
Halskruid. 
Hahdbloem, 

Hangbast. Hardüloem. 
Hardkelk. 
Hartgefpan. 
Hartvrugt. 
Have  rdi  (tel. 
Havikskruid. 

h-  231 

i.  24.2 

k.  802. 

&.  433 
fe.35* 

£.  6"po 

&.  19 

£.3*& 

&.296~ 

£.587,6
ïa 

i-  533 

/.  205 

h.565 

£.707 2.  362 A.487 

^.39ö,4i4 
Hederik  of  Herik.  i.  729, 749 
Heelbeen,  £,213 
Heelwortel.  g.  443 

*  3  Heemst 
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Heemst. 
Heiden -Hy  fop.  «.136 
Heidenfch   Wondknüd. 

k. 658, 684 

Heil  der  Zotten. 
Heilkruid. 

Hgilwortél. 
Helmkruid. 
Hemel  Ladder. 
Hemelroosjes. 
Hemellleutcl. 
Hennip. 
Hercules-  Knods. 
Herders  Tafchjes. 

Herfst-  Klokjes. 

Hertenk  ruid. 
Hertshoorn. 
Hercshooy. 

Herts-Poley. 

Heulbollen. 

Hexen  -  Melk. 
Hoefblad. 

Hoefyzer. 
Hoenderbect.  #.103./*  244 

•'«  337 

Holftok.  h-  82 

Honderdmark.  1. 219 
Honds-  of  Helmruite.  t.  520 
Hondsbloem.       £.383,416 

£•74° 
I.  330 

i.273,370 i.507 
^•753 

*-334»  337 
£.612,720 

g-W fc.  159 

^■.3iö 
i.  211 
i.568 
£-433 

Hondsdood. 
Hondsdraf. 
Hondskool. 
Hondskop. 
Honds  melk. 
Houdsnetel. 
Honds  -  Oog. 
Honds -Oor. 
Honds  -  Peterfelie 
Honds  -  Ribbe. 
Honds  -  Schaft. 
Honds   Thym. 
Honds  -  Tong. 

Honigfchub.  i.  706" Hoornbloem.  h.6%% 
Hoorn  -  Heemst.  k.  35 
Hoorn -Heul  u   89 
Hoorn -Klaver.  É.315 
Hoorn -Vrugt.  /.  210 
Hoppe.  '•  349 
Houwmes -Eoon.  fa  146 
Huislook.  h.  640 

(Groote)  ^.778 

Hypocuaau  -  Wortel,  i.  145 
Hyfop.  f.  29B I. 

Indigo.  k.  247 
Ingroen.  i.  270 
Inhames.  /.  359 
mkhoorns  -  Wortel,  g»  5 1 8 

j. 

Jaagt  den  Duivel.  &»3?é 
St.  Jakobs  Kruid.  £.653 
Jalappe- Wortel.  £.5*9,  015 
Jammes.  /.  362 
St,  Jans  Kruid.  k.  332 ,  336 
Japanfch  Kruid.  i,  437 
Jenettekens.  h,  680 
Jerufalems  -  Bloem.  h.  674 
Jeukbobnrjes.  &s  149 
Jeuktblad.  /.238 
Jichtkruid.  3*234, 
Joodenkruid»  \  «.315 

St.  Joris  -Kruidt  g«i92 
Jofephsbloemen.  k.  346 
Juffers   Schoentjes,      k.  310 

juffertjes  in  't  Groen,  i.  175 #.  229 
Juffrouw  Merk. 

Jufticia. 

K. 

Kaarden. 
Kaardenkruid. 
Kaarsbloern. 

i.  181 

£•232 

h.67% 

Kaars- 
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Kaarskroon.  g,  730 
K visies- Kruid.  fc.   59 
Kamwoerde.  1. 3°3 
Kaauvvoorden.  I*  310 
Kadjang.  (Chineefche)  fe.  144 

(Gëmtene)  fc.161 
(Groene)  fe.140 

Kafbloem.  g.  óyé 
Kalabas.  i.  ?02 
Kalaminth.  f.402 

Kalfs  •  Oogen,  *-744 
Kalfsmuil.  *   soó 
Kalfs  voet.               L  181,  19° 
Kali.  g  788 

(Besdraagende)  g.797 
(Kieine  Ruige,  g.  792 
(Klwine  witte)  g.  782 
(Steekende)  g 780 

Kalmus,  &.  377 
Kamfêrkruid.  g  3^8 
Kamille.  k.  777 

(EJeleofRoom 
fche)  *.  781 

(Gemeene)  fc»  761 
( Stinkende  of 

Wilde)  fe.  784 
(Welriekende)  &.  7  00 

Kamkruid.  k.  736 
Kanarifche  Klokjes.  /?-  383 
Kandraager.  i.  172 
Kankerbloem.  fc»338 
Kankerbloeipen.  2.   95 
Kanksrkruid.  ^.417 
Kantaloe  >en.  /=322 
Kantenkruid.  g.  57 
Kardamom.  g..   14 
Kardinaals   Bloem.  /.  124 
Karels  Scepter.  «,472 
KarKarren.  fe.  155 
Karoot.  h.   48 
Karthuizers  -  Bloem,  h,  580 
Karwey.  7**217 
Kattekruid.  i.  303 

Katteflaart.  g.   57 

Katteftaait  -  Amaranth.  /.  263 
Katteflaart  Netelkruid.  £.289 
Kattenpoot.  k.6o$ 
Katten   Wortel.  g.  192, 
Keelkruid.  k.  463 
Keizertje  of  Koningje.  g.  482 
Kennip*  L  345 
Kers.  (Wilde)  i.  689 
Kervel.  hti  68, 171 

(W3lde)  /z.172 
Keuken  fchelle.  u  186 
Keul  of  Kun.  i.  292 
Keulen,  /.  363 
Keyk  of  Wilde  Radys.  i.  738 
Keykens.  h>$%o 
Kikker -Slaa.  g>39$ 
Kittelbloem,  &  170 

Kivits  -  Eijer  Bloem.  g.  764 
Klapperroozen.  i,   95 
Klaver.  k,  281 

Klaver  ■  Anemone.  i.  1 9^ 

Klaver-  Zuuring.  &  6*54 Klaveren.  (Gehoornde)  k.  3 10 
Kleef  kruid.  g  29Z 
Kleer-Ooge.  g  199 
Kleinpoot.  /.  102 
Klepheul.  f .  105 
Kiiin.  f.  205 
Klimboon.  &.  131 
Klisfen,  Klitten  of  Klad- 

den. &.  452 
(Kleiae)  ^.241 

Klisfen -Kruid.              A.702 
Klitjes.  /.  241 
Klokjes.                        g.  580 
Klokjes  -  Winde.          g.  532 
Klokkebloemen.            2*17» 
Klompbloem.               g.  125 
Knapbesfen.                 g.  724; 
Knaptandekens  .Kruid-  i.  507 
Knawel.                       h,  $66 
ftnikbloeru.                £-37* 

Knods* 
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Knodsmigt. 
Knoflook   Kruid 
Knollen* 
Knolradys. 
KnoopkruiJ. 
Koe -Oog. 
Koedïlle. 
Koekkoeks- Bloem. 

Koekkoeks -Bood. 
Kogel  bloem. 
Kogelpyp. 

Kogeikruif*. 
Kollebioemen. 

Kolo  briefjes.  Booin 
Koloquint. 
Komeetkruid. 
Komkommer 
Komyn 

«•739 

j.ó88 u  723 

i.  736 *•    39 

fc.  789.820 
k.  763 
^.675 

i.  660 h.óSS 

L  104 

g-307 

g.%26 

L   95 
£•483 

J.3I7 

g.&n 
/•  3I7»326 
h.  132,  226 

Krabbckwaad. 
Krabbenklaauw. 
Kransjes -Kruiden» 
Krappe. 
Kreefïbloem, 

Krtupelgra^. 
Krieken  over  Zee. 
Knelzaad. 
Kr  ieu  wel  kruid, 
Kriften  -  Wortel. 
Kriftoffeikruid. 
Krodde. 
Krok  of  Wilde  Wikken. 

fc. 201,205 

g-  4? 1. 181 2.267 

£•299 /.  162 

&.  476" g.661 

h.  3* 
k.  150 

K161 
i  8i f.  729 

Koningin  der  Planten.  /.418 
Koninginne- Kruid.  ̂ .  5^5 
Konings  Bloemen .  i.  1 48 
Konftantinopel.  h.  673 
Konftantinopels  (Kleise) h.617 

Kool.  i,  713 
(Karaibifche)        /  186 

Koolzaad.  i.  724 
Koornbloemen.  /.  31 

(Turkfche)  U  25 
Koornroozen.      h.  669.  ï.  95 
Koornvlam. 
Kootkruid. 
Koraaikruid* 
Koraaizaadfc 
Koriander. 
Kornetten. 
ivornoelje» 
Korst  van  de  Por 

Kraagblotm. 
Kraaijenvoet. 
Kraanhals. 
KraaikruieL 

h.  667 
fc.259 

^337 
k.i6S h.165 

£.370 

£  33* 
2.578 
k.  609 

g.  323.z\  632 k.    13 

£•   47 

Krokkeling» 

Kroon doorn. 
Kroon- Kal  abas. 
Kroonkruid. 

Kroontjes -Kruid. 
Kroontjes  -  Kruiden, 
Kroontjes- Zuuring. 
Krop  *  Salade, 
Kruidje  roer  my  niet. 
Kruipboon. 
Kruipertje. 
Kruipwinde. 
Kruisblad. 
Kruisbloem. 
Kruisdiftel. 
Kruisgras. 
Kruiskruid. 

Kruispiant. 
Kruizemunt. 
Kruidiftel. 

g  32i 

fc.247 

ƒ.312 
£,22q 

^■755 

h.     x /«,  414. k. 

37o 

1,150 

k.i6z 
l.  220 
MSS 

.       £•  29f 

«•415.*.  85 

*■   3 

^•343./.39P 

^.638 

£•377 
«•321 £.469 

Kun  of  Boonkruid.  2.295,297 
Kunel 
Kurkuma. 

Kwylworte! 
L. 

Lakplant, 
Lammerkens  -  Oor* 

£I5T 
g.  28 k.786 

h.694. 

S-77Z Lap. 
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Lappenbloem.  ^-.  385 Laferkruid.  h.    90 

Lathyrus.  fe/183 
(Erwtagtige)  k.  197 
(Moskeljaat)  k,  190 

Latuw  of  Latouwe.fc.  360.371 
Lavaskruid.  &.  104 
Leeken.  h  396 
Leeuwen -Bek.  f.  4S7 »  ̂ °5 

Leeuwen  -  Oor.  ï.  3.7 ö  J 
Leeuwen- Poot.  /.    97 1 
Leeuwen   Staart,  f.  37 5  ,  556  » 
Leeuwen  -  Voet.  g.  37 1 
Lelietjes  van  den  Dale.k  347 

Lepelblads  -  Kruid.  h.  73S 
Lepelkruid.  i,  629 
Leverkruid./?. 7 1 9.1.1 83- *  555 
Liesch-ofBreukkruid.  k,  703 
Lieve  Vrouwe  Kruid 
Linfen. 
Longekruid 

Maankruid.  h.  4Ö0 
Maankop.  2.92,93 

Maarte!  "of  Mater.        £.757 
Madelgeer.  g.  830 
Madelief.  yJBlaauwe)    g.229 
Madelieve»  &.  721 
Madelieven.  (Groote)  fe.741 
Madelon.  h  724 

Maijer.  (Gedoomde)  l,  265 
(Gemeene)  /.  258 
(Veelzaadige)  ̂ .780 

Loodkruid. g  437 

Loogkruid. 
Loogkruiden. 
Look   zonder  Look. 
Loopigkruid. 
Lotus. 
Lotus.  (Egyptifche) 

St.  Luciaan  -  Kruid. ' 
Lubbekruid 

Lugt bloem. 
Liuiskruid. 
Luzerne. 

Lychnis. 
Lym  kruid, 
Lynen* 

/*38o 
hut 
k  4°5 

g  520 ^785 £•794 
688 
289 

305 

112 

710 

105 

(Witte) 
Maleguette. Malrove. 

Maluwe. 
(Witte) 

25S 

g-    *? 
«-35S 
fc.   53 

k.  4S 

Mandraagers  -  Kruid.   g.  654 h.  105? h.  697 

h^o 

g-590 

h  38S 

i.  386 i.  148 

M. 

Maagdebloem. 
Maagdepalm. 

/.  157,169 
»".  157,  4öb ƒ2.324 

A  673 

/*.  603,6*5 *.  .205 

1.247 

g.726 

Man  sk  ragt. 

Mans»  Oor. 
Marie -Diilel. 
Marietten. 
Marioiein.  (Edele) 

(Wilde) 
Mastbloemen. 
Mater  of  Moederkruid.  k.  748 

Mayzöetjes.  ft.  722 
Meekrap.  g.  299 

!  Meer  -  Radys  of  Miere 
dik.  262 

Meer  -  Vlegtwortel.     h.  496 

{  MeerworteL i  Meefter  -  Wortel. 
Meirbladen. '  Melde. 

(Stinkende) 
(Wilde)  g.  774 .,  776 

Melisfe.  i.  400 
(Molukfe)         f.  378 
^Turkfe)  i  410 

Melk-  of  Lieve  Vrouwe 
Oiftö!.  h.  480 

Gz  -      Melis- 

*.      8 

&.183 
2'.  in 

/.  404 

^.78o 
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Melkdiftel-ofMelkkr
uid. 

£,360.364, 

Melkkruid.  ||ï?ï 
Meloen.  ,  !;3J* 
Meloen -Appel-Bloem.   «

-74 

Meloien.  *•  *°* 

(Gekroonde)  ft.  310 
Memorie  -  Kruid.  Moo  | 

Mer  veil  je  de  Peru.  S  ̂ 9 

Methei -Noot.  #63* 

Mey- Appel.  ••    »5 

Meybloemen.  J'«d4/ 

Mey-Diftel.  .M?1 
Middagbloem.  V     4 

Minkyier.         ƒ*.  5-a3»f- S9i 

Minkyzess.  ë-  35* 

Miskaars.  \°  557 
Misfebrood.              x  *  2°5 

Moeder  kruid.  k-75ö 

Moeras  •  Aloë.  z.  ï8c 

DifteU  *-47c 

Kroost  f-   66 

Moes.  «•  "533 
Muur.  \  3«7 

Moes- Boom.  (Witte)  *.  281 

Moes-Diftel.  |-  490 
Mol -Salade.  k/3«o 

ftïotukjé.              *■ "  !•  376 

Monniken -Rhabaroer.fc.4 

Muiltjes -Bloem.  5*.  335 
Muizen  met  Staarten.   L  193 

Muizen  -  Oor.  g.  421.fr.  634- ft.  682.  k  399 

Muifenftaart.  ƒ2.310 
Munniks- Keulen.         1-363 

Munt.  2"-3»8 Muskuskruid.  »«  490 
,  Muur.  ft- 24? 

Muur»  (Verfchillend)  ft.  £28 
Muurbloemen,  f.  691 

Muurpeper.  h.  649 
Muur -Spurrie.  h.  238 

Myrrha.  ft-  205 
Myrrhe- Kruid,  ft.  209 
Mytersaad..  ft.  563 

N. 

2.158 

£-4^3 Monnikskappen 

Monnikskruin. 

Morgenfter -Doorn. 
Morina. 
Mos-  Muur. 
Mofterd. 

(Wilde) 
Mosterd -Ziad.(WUd)i. 673, 7^9| 

Mottekruid.g.628j77-fe-594 

Moxa.  (Japanfche)  '      fe»  5^5 
Muggen  -  Kruid.  ft.  47° 

J.107 

h  457 

i  728 L  62% 

Naadklim. 
Naaide  Kervel. 
Naaldekriüd. 

Nagelkruid. 
Nagelwortel. 

Nagtlchadë'. 
Nardus -Zaad. 
Narrenkappen. 
Nater  wortel. 
Neerzet. 
NeetéKruid. 

Negelbloemen. 
Netels.  (Doove) 

/•35S 

ft.  168 l.    17 

*.  73-^.399 
i.    71 

g.  664, 673 L  176 

«.  162 

ft.  460 
li.  722 

£■  UI 
72.584»  669 i.332 

(RoomfcheV.223,240 
Netelkruid. 
Neusbloem. 
Nieskruid. 

(Wit)  ̂ 

Nies  wortel,         i 

Nigeüe. 
Ninfi- Wortel. 
Nootekroon. 

/.28a 2.448 
2.254 

/.38S 

257-^384 

i.  174 

ft. 118 
ft.  81 

O. 
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O, 

Oebies.  L  359 
Oever   Gras.  /.  221 

Riempjes.         7*  237 
Oijevaarsbek.  k.     1 
Onagra.  h.  437 

Onderbave.  ï*.  33o OnzerVrouweBedftroo.&\}9i 
Onzer  Vrouwe  Dille! .  h  480 
Oo&entioost.  «-454 
Oogentroost  -  Gras.    h  62  2 , 

Pariyke.  fc.  7*ï 
Patatten.  g.  54* 
Paternofter- Kruid.  #.  5 
Patich  of  Patientie.  7*.  3$8 

Patryskrufd.  k. '717.  /.  4°* Peen  of  Karooten,  ft.  16 
Peertsbloemen.  1. 460 
Penning-  of  Dubbeltjes 
Blad,  /.  363 

Penningkruid,  g  509,2.655" 
Penfeen  of  viooltjes.  2, 139 
Peonie.  s. 147 

, 
683 

Peper. 

£.184. Oogklaar. 
u    87 

Peper  van  Guinee. 

g67S 
Oorlepel- Kruid. 

11.  600 Peperkruid.           i. 612,619 
Ootmoedig  Kruid. 

1,163 
Pepermunt. 

i.  524. 

Opaalkruid. 
g.106 

Peper  wortel. 

2.633 

Opopanax  -  Plant. 
h.  202 Perchepier. £'37* 

Orant. 
i.  507 

PerLn    of  Perlïkkruid.fe  470 
Orégo. i.382 Pest  der  Tuinen. 

h  232 

Osfenbreeke. 
k,  107 

Petërfelie. 
h.  227 

Osfen  -  Oogen. 
k.  150 

f  Wilde)  &.  38, 64.I5S 
Osfetong. g-429 Peter  fel  ie -Boom. /,420 

Pieodels. 
JtAjis 

P. PietHeins  Boonen. 

k.  134 

. Pillenbloem. 

*•  749 

Paapenk  ruid. *.  388 Pimpernel. 

i.274 

Paardebloem. 
k  387 

Pimpernooten. 

k.  123 

Paardeboonen. k.  210 Pinkfterbloerm 
*.  66$ 

Paarde  •  Venkel  J*  82, I43SI90 Pinkfter -Roozen. 

i.  148 

Paardevoet. 
h.    14 

Pinkfternakel. 

h,i97 

Paardik. 
h  399 

Pis  in  't  Bed. 
Més Paarl  -  Aloë. fc.  366 Plompen,.          £.495'2-uc5 

Paarlkring. 
*•     71    , 

Pluis  -Akeleijen. 

2,  217 

Paarlkruid. ^••42  5 
Piuis  -  Anjeüer. 

^•59» 

Pannekoeken. ï.  IIO Poepen  -  Wortels* 

7*.     48 

Papaver. f»     92 Poddeblad. 
£.636 

Pappegaaijen  ■  Kruid. 

Z.254 
Poélruit, 

Ï-2I4, 

Pappegaaijen  Zaad. &.  522 

Poley. 2.  325 

Peradys  -  Zaad. 
£•    17 

(Wilde) z*40£ 
Fariskruid. 0.  489 Polie. 2.  290> 

Gg  % 

Ponio 
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pompoen  of  Pepoen.  f.367 
Porfelein. 
Potatoes. 
Potzer. 
Prangwortel. 
Primula  Veris, 
Princesfe- Boontjes. 
Pronkbloem. 
Profeeten  -  Appel. 

Purgeer -Vlasch. 

pylen  -  Kruid. 
PylkruicU 
Pyltjes- Bloem. 

Pynappel- Doorn. 

Quadiilje-Kruidi
 

Quamoclit. 
•  Quendel. 

h.  704 

g.  669 2.568 
Ti.  106 

g-479 fe.157 

2-3*9 
h.  284 

g.   40 

Kaapen. 
RaapkooU 
Radys. 

(Wilde) 

Ea  ett(Italiaanfche)     7*.  7^9 
Ramenas. 
Ramie -Kruid. 

Rammelaar. 

Ranonkel. 

Raponce. 

Raponsje. 
Ratelen.  (Geele) 

(Roode) 

RateMang- Wortel 

Reine  varen 

Reurkruid. 

Reynette. Rhabarber; 

Ridderfpooren. 
Riempjes 

Ringbloem. 
Rivier  -  Roos. 
Robbertskruid. 
Rolklaver.  , 

Rondbloem. 

IRoo
dwor

teï.
 

Roolo
opskr

uid. 

Room
fche

  
Boone

n. 

/Roo
mfe 

 
Peper

. 

Roos
  van  Jeric

ho. 

Roow
ilüg

en. 

Rooz
enwo

rtel
. 

Ruiga
art. 

Ruigb
loem,

 

Ruigf
taart

. 

Ruite
rkroo

s. 

Ruite
rs  -  Kruid

. 

Runde
ren  -  Tarw

 

Rupsk
laver

. 

Ruuw
krui

d. 

Rynbl
oeine

n. 

Ryn  -  Kool
. 

«.  130 

i.391 

ï.  722 
2.7*8 *.  735 

i.  622 2.7*5 

1.  9S 
2.  44. 
h.  498 

2.15* ^.237 
fc.773 

h.717 

k.  26 
fc.  W 

g.  801 

f.  70 I.699 

g.736 
1. 602 &.  466 
1.367 

k  86 

g,  494  J/.  564 

f.  562 

1.177 

2.180 
2. 460 
fc.  322 

&27I 

*-594 

fc.440 

2.736 
i.  234    Saffloer. 

2.212 

^,582 g.605 

fe.521 
Sainfoin.fc.221, 241, 243,  32* 

k.369 

f.  IS» 

ï.  283 
£.349 

*.347 
h.  *$ 
J.  23 

Salade, 
Salie. 

(Wilde) 2.  450  .  Salomons   Zegel. 
2.470  I  Salfefi  of  Sasfefi. 
/.  393  I  Sanikel. 

h  568  \  Santörie. 

*éüt"~QÏ~  Rcerkruid.  Santorie.f AUergrootfte 1 /. 43 

^CKlolnO  *.öo8  (Groote)         L£ 
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Smtorïe.  (Kleine) 
$aturey. 
Seiie, 
Sellery  of  Seldrie. 
Senega- Wortel. 
Senegroen. 
Serillen. 

Serpentstongen. 
Sefamkruid. 
Sefeli.  (Ethiopifch) 
Sefelkruid, 
Severzaad. 
Schaamkruici 
Schaapenpootjes. 
Schaapskruid. 

Scha'aps  •ZurkeL Schaaren. 
Scammoneum. 
Scheef  bloem. 
Schede  Qogen. 
Scheerling. 
Schelkruid. 
Scherpkruid. 
Scheurwortel. 
Schildbloern. 
Schild  -  Meloen, 
Schildzaad. 
Schoonkruid. 
Sc  hor  f  te. 
Schotelkruid. 
Schottelkruid. 
Schottelftruik. 
Schubwortel. 
Schuimblad. 

Schuim  -  Papaver. 
Schurftkruid. 

(Schaaps-)  /.  1 17 
Schyfzaad.  2.651 
Sclarey.  g.  159.2.413 
Scorpioenkruid.  g.  41 5 
Scorpioenftaart.  k.  227 

g*  824  j 
2. 295 

h.  ó3 
h.  229 

fe.  92 
i.  267 
h\  117 

1.268 

i.  $66 
h.  90 

7*.  94 

&.574 

k.  228 k.  645 

/.  Hó 
11.  ̂ 12 
2.  I8l 

£♦533 i.  636 
^.684 
h,  55 

i.  86 

g.454 
&443 2. 482 

/•3ï2 2.649 

£.563 

£.379 /.4I9 

£,  92 
A.  308 

2.461 2.  660 £.595 

£-.236 

Scorzoneeren.  ft. 353 
Scrofelkruïd.  f.  513 
Sikkelkruid.  &.  123 
Si  nauw,  g,  372 
Sifers  of  Gicers.  k,  216 
Slaapbesfen.  g.  655 
Slaapbollen.  i.   96 
Slakkönkruid.  fc.325 
Slangekruid.  g.  453.  ƒ•  398. 

/.  182,202 

Slangenwortel.£.'  517»  h.460. 
*.35i 

Slangenwortel.  (Zwarte)  ft.  17 
Sleutelbloem.  £«47$ 

Slingerboon.  k.i  42. 

Slingerplant.  g.-  733 
Siingerroos.  g-5  32 
Slykertje.  2»  552 
Smeerblad-  g.  128 
Smeer  wortel.  g.  442. 7*.  235 

64- Sneeuw -Gentiaan.      5".  821 
Sn y boenen.  ■&. 133 
•Soepkruid.  7*,- 436 
Soja-  Boonen.  &.  15? 
Sophie  of  Fiekruïd.     i.  679 
Sorbenkruid,,  £.332 
Soude.  g,  78^ 
Soutenelle.  £.488,50» 
Spaanfche  Kers.  h  43  r 
Spaanfche  Peper.         £,682 
Speen -Diftel.  ^.466 
Speenkruid.  1.228 

(Groot)  *•  ?i4 
Speer- Diftel.  £=471 
Speerkruid.  /;.  192  ,  577 
Speerwortel.         7, 182  ,  198 
Spergies.  72.337 
Spheerdiftel.  /.  io7 

Spille- Diftel,  h>$}6 
Spin  ag  ie,  1-343 

Og  3  Spin- 
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Spirmekop-  Bloem.  Z.i<8 
Spinnekoppen*  h  489 
Springkruid.      h  756.  /.  300 
Springvrugt.          /  213,294 
Springzaad.         g.  690.  L  148 
Sprinkhaan  -  Kruid.  g.  1 99 
Spurrie.  b.  688 
Stalkruid.  £.105 
«teenbreeke.g.  425./?.  77-80 

542 
Steen -Eppe»  #-125 
Steenkers.  2.662 
Steenklaver.          #.284,302 
Steenkruid.  i  687 
Steen -Raket.  2.683 
Steen  -Thlaspi.  *.  637 
Steen  -  Venkel.  h.    79 
Steen  -  Violieren.  L  691 
Steenzaad.  g.  425 
Stekelbes.  /,  334 
Stekelkroon.  h.   29 
Stekels.  k.  465 
Stern  -  Diftel.  k.  479 
Sternmuur.  h.  619  \ 
Sterrebloem.  k.  66z  f 
Sterrediftel.  /.    52 

Sterre^ruid.           £•  6"3-  fc.  17 
Stever.skruid.  g.    72 
Stinkende  Gouw.  i,   87 
Stinlert.  l.^si 
Stip^elblad*  fc.  278 
StokVruid.  /.   66 
Stokroos,  k.    51 
Stok- Violieren.  «694 
Straalkop.  ^ .  513 
Strandkruid.  h.  258 
Strandpungen.  g.610 
Srruiskruid.  g.  363 
Strui?veer.  /.  342 
Studentenkruid.  £.781 
Stuiverknüd.  2.555 

Suikerey. 

Suikerwortel. 

k.  446 

Taahim  -  Wortel,  b.  3S1 
Taanbloern.  h.  807 
Tabak-  g.  642 
Tanddraad.  i.  641 
Tandwortel.       2. 658.  £.  786 
Tandzaad.  k.  537 
Tandzaader.  g-^ós 
Tafchkruid.  i.6ö$ 
Tayes  Worteleu.  L  187 
Thlaspi.        2.613,623,638 

(Gedoomd)  i.  642 
Thym.  i.  391 
Tomraon  -  Plant,  g.  20 
Tonderkruid.  k.611 

Tongen-  Aloë.  h.  363 
Tongetjes.  i.  600 
Toortskruid.  g.  624 
Torment  il.  i.    69 
Touwdruif.  /,  378 
Toverkruid.  ^.448 
Tiras  wortel»  g.  44 
Trechter   Winde.  g.  565 
Trofftkruid.  &  427 
Troinpetbloem.  i.  108 
Trong  -  Appelen.  g.  679 
Truffels' of  Aardbuilen.  i.  128 
Tuilplant.  i.  114 
Tuimel -Diftel.  h.     8 
Tuimeldoorn.  h,  523 
Tuin» Anjelier.  h.  583 

Tuin  -  Bonnen,  k'.  209 Tuin- Chryfanthen.  &>  7f3 
Tuin  -  Hertshoorn»  g.  324 
Tuinkers.  ï.616 

(ludifche)  h.  433 
Tuin .  Scheerling,  h.  1 57 

Tuin- 
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Tuin   Zuuring.  h  403 
Tunisblotm.  fc.  726 
Turbiih  -  Wortel  £\S47^-20° 
Turkfche  Boonen.  k  132 

Turrekruid.  f  7*» 

Twceknop.  *'•  554 
Tweefprong.  g.278 
Tygerpoot.  £•  5  76 

V. 

Valeriaan.  £-lS5 
Valkruid.  *.  708 
Varkens  -  Brood.  g.  490 

Diftel.  h  450 
Gras  h.  470 
Venkel        /*.  74»  75 

Veder  Winae  g.  560 
Veegkruid.  h.  251 
Veelgrein.  .£217 
Veeliteng.  g.  307 
Vetstblad,  §725 
Veld- Anjeliertjes,       &.  580 

Bloempjes.  &.  722 
Cypres.  i.  273 
Diftel.  fc  490 
Dragon.  k  800 

Eppe.  £  209 
tl  y  fop.  2  130 

Veldkaars.  h  603 
Veldkers.  f  623 
Veld-of  Varkens-Kla  ver.  k,  2  92 

A.  8 f  215 

i.  122 
s;  2  ï  9 
*.  214 

Ar.  51 1 
g.  164,1 73 

g.?72 

Komyn 
Kruisdiilel. 
Rhabarber. 

Veldroosje* 
Veldroosjes. 
Veldruit, 
Veld- Saffraan. 

Salie. 

Spinagie. 

Veld   Zuuring,  £,"409 Venkel.  £.215 
Venus  -  Bekken.  g,  236 
Verwonderingskruid.     &- 372 
Vetmuur,  g.  407 
Vetflaa,  Vettekous.      g*  199 
Vezelbloem.  i,  427 
Viltkruid.          g  379,  i  367 
Vingerhoed.  *•  S25 
Vinkoorde.  £727 
Violetten.  *.  694 
Violier.  i  690 
Vioolen.  /,  131 
Visfelkruid.  i,  624. 

Vitfen.  k.  199,205- 
Vlakbloem.  fc.  529 
Vlakkenkruld.  £.250 
VJambloem.  g.  525 
Vlafch.  h.  272 
Vlafchblad.  g.  719 
Vlafchdotter.  i.  594. 
Vlafcbkruid,  f.  492 ,  501 

Vleermuizen  -Moes.     I  299 
Vleefchknud.  i.  420 
Vlegtkruid.  h.  49 f 
Vleugel -Zaad.  7*192 
Vliegenkijip.  /*,  527 
Vliegenvanger.  /z. 615 
Vlooi jenkruid,  h.  470 
Viookruid.         g.  324.fc.612 
Voetangel.  h  521 
Vogel hooy.  &  202 
Vogei  kruid,  h  244 
Vogelnest.  h.  46 
Vogelpoot.  k,  223 
Vokeiaar.  k.  750 
Voifchenbeer.  ^»374 
Vorfcben -Siaa»  g*39& 
Vosfendruif.  h,  489 
Vosfeftaart.  /.  263: 
Vroegbloem,  g.  70 

Gg  4  Vrou- 
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Vrouwe  -  Mantel.  g.  372 
Vrouwe-  Roosjes,  h.  671,680 
Vrouwe  -  Spiegel.  g,  597 
Vrouwe  Violieren,  g.  591 
Vrouwen  -  Zegel.  /.  355 

Vuurkrui'd.  1.26* 
Vuurwortel.  g.  523.^.786 
Vyfblad.  ï.  57  ,  79 
Vyfpunt.  A.  652 
Vyfvingerkruid,  t;  59 ,  6< 
VygderHpttentotten.  f«  20 

Vygboonen.        i.  564.  fc.  125- 

W. 

Waalwortel.  £.44-3 
Waldenfer.  «.230 
Wallen -Diftel.  h     3 
Waiftroo.  g.  281 
Wantsdry  ver.  *.l6o 
Wantszaad.  I.    16 

Wantz  -  Zaader»  5'.  60 
Warkruid.  g.  378 

Wafchi-.ruid.  g.  44-5 
Water  -  Andoorn.         g-  ï  49 

Betonie  £.'516 Bezie.  *.    79 

Biezen.  (Welrie- 
kende) ft  134 

Blad.  J.26i 
Boelkens-Kruid.fe.538 
Drieblad.  g.  496 
Duizendblad.  #.  133, 

498.  i.  249 
Eppe.  ft  65.  A.  115 
liane  voet.  2.234 
Hennip  £.555 
Huislook.  /.  178 
Kalaminth.  1  32Ó 
Kalfsvoet.  h,  381  /-ï95 
KarftwDgen»        g.  354 

Water-Kers."  u  668 
Kervel.  '■    #,141 
Klokjes.  ;  119 
Look.  i.  284 
Meloen.  /.  313 
Munt.  «.319,9*3 
Muur.        ft  246,  492 
Navelkruid.        ft.   11 
Nooten.  g.  352 
Olyf.  £.804 Paardeftaart.       A  493 
Patich,  ft.  398 
Pt  per.       &.  464,469 

Pimpernei.  £.91 ,  611 
Plomp.       2.114,116 
Pungen.  g.   89 
Radys*  2.671 
Raket.  2.670 
Rhabarber»         h.  399 

•   Roozen.  2*  ui 
Ruit.  2. 214 
Scheerling»       h   145 
Slaa.  I  177 
Slangekruid.      i.204 
Speenkruid.        jM  516 
StérrekrüLd.       g.   64 
Venkel.  A,  143 
Violen.  %  666 
Violieren,  g.498./.  119 
Weegbree.Zr.4i8  /.177 

Wederick.  g.  503 
(Gehelmde)    f.  433 

Weedaart.  I  376 
Weede.  2, 743 
Weegbree.  g,  309 

Weg-Diilel*  k.'tfs (Witte)      £  497 

Wikken.  (Geel e)  &.  194 

(Wilde)  fc.  201 
Wilde  Kervel.  h.  175 

Wyngaard.         1. 330 

Win- 
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Winde. 

^.530 

Yzerhard. 

'Ê?*Üt 

Windgras* 

i.  549 
Yzerkruid.         g, I45-2-3U 

WindKruid. *.37i Yzoop. 

z.  299 

Wintergroen. £.424.534 

£* 

Winterkers. 
i.  687 

Z'agblad. 

&.  456 

Winter -Violierer 
1.         2.  7^3  J 

ZiHgpeul. 

fc.277 

Wifeno. h.  308 Zag  tol  ad. g.  2f9 
Wit  Been. 

/*.595 
Zand -Anjelier. 

h,  592 

Wie  Moes: g-ï9$ Zandmuur. 

h  624 

Witwortel. 
h.  349 

Zedoar. g'*3>39 
Wolbloemen; /.  102 i  Zee  -  Alfem* 

5         Bilfemkrtïid. 

k-  576 

Woldiftel h  426 

*"•  59^ 

Wol  doorn. 
fc.483 

Cony/.a. 
k,62% 

Wolfsbezie.J 
h.  489 

Eppe. 

h.  ̂ 07 

Wolfsboonen.    h 642.  k.  127 Erwten. 
fc.176 

Wolfsdooci,   Wolfs wor- Ganzevoet. ë*  794 

tel. 
?.  162' 

Grappe. 
£•   47 

Wolfsmelk. 
h.  732 

Gras. 

£.  258 

Wolfspoot. g  14B 
Hertshoorn. 

£.321 
Wolfs  fchyn. §♦455 Kamille.        kt  760,  780 
Wollefcruid. 

g.622 

Katoen. 

/.    98 

Wollekruidje.' g.4811 
Kool.  g.  562 » 

74?  *.  71^5 Wolveniaa. 

^43S
! 

Krappe. g.297 

W^olveriey. 

Mi4| 

Kruisdiftel. 

h    7 

Won  der  bloem. g.614 
Lavendel.  ̂ 420.^.261 

Wondkruid.fc.24 h*l5>  £57 ■           Muur. 

h.  686 

Worgkruid. g.>35 Patich. 

h.  402 

Wormkruid. 

h  574 

Peterfeïie. 

f*     3 

Wormzaad. 

h51ii 

Pinkfternakel 

A,  30 

Wortelkruid. 

h.   45 
Porfelein.  h. 

i          Raket. 

624.  /.  406 

Wortels. 'vRoode, 
geele , 

i.  742 

wirte) h.   48 
Spurrie. 

fc.  630 

Wondbloem. 
fc.  709 

Tnym. 

g.  6'ao 

Wou  UT. 

ii>in 

/Venkel $.        70 
Wrange, g>?>79 (Gedoomde)  h.  30 
Wran  gekruid. 

£••433* 

.         Winde 

5"'  SÓ"2 

Wrattenkruid. 

g.418 
Zeepkruid. 

*•  57.? 

Zevenblad.         h. 231.2.    70 

y. Zevengotyóen  -  Kr 
uid.  fe.  282 

Zeyenj aars -Bloemen,  k  601 
Yams. '•■3S9,j6i Zevenjaars  Boonen.    kti$ï 

Gg  S 

Ze- 
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Zevenkleur  -Bloempj es. Zoutdruif, 
; /.  140 Zoutkruid. 

Zilverbloem. 

2.655 

Zuigbotte!. 
Zilverkruid. 

2-55 

Zuuring  cfZurfcel 

Ziiverfchoon. 

«•54 

Zuurklaver. 

Zizifer. 
5".  153 Zwaluwftaart. 

£oethout. Jfe.218 
Zwaluw-  W  rèel. 

(Wild) 
fc.267 Zwarte  Winde. 

goetkruid. 11.  102 
Zwankoorn. 

Zonnebloem. 

/.      5 
Zwartkruid. 

Zonnebloeinpje. 

i.136" 

Zwervend  Moes. 

Zonnedaauw, £.288 Zvvyüeboonen. 
Zonnekroon. 

/.  67 
Zwynen    Diflel, 

Zonneminner. i.  701 
Kers. 

Zonnewende, g-4U 
Slaa. 

Zoutbloem.j 
ff.  798 

Zydevrugt, 

£.795 

g-  46 

*.435 

%  403 

h.664. 
1.267 

£•750 fe.485 

M58 
£.5*4 
£<637 fc.45* 

f  63a 

fc.428 
£.74? 

*         * 

«£ 

RE- 



REGISTER 

DER 

GESLAGTEN. 
Van  de  Letters  ,  voor  de  Getallen  geplaatst  $  wyst 
g  het  Zevende,  h  het  Agtfte  ,  i  het  Negende  9 

k  het   Tiende  en  /   het  Elfde  Stuk  van  het 

U.  Deel  der  Natuurlyke  Hiftorie,  aan. 

A. 

sfmna. ■"  Acalypha, 
Acanthus* 
Achillea* 

Achyrcmthes* 
Acnida. 
Aconitum. 
Acorus* 
AEtcea. 
Adonis» 
Adoxa. 

JËgopodium* 
JEJchynomene* 
JEtlmfa* 

Agave* 
Ageratum. 
Agrimmia. 
Agrojlemma* 
Aizoon. 

Ajuga. Alcea. 
Aïchemilla* 
Aldrovanda. 
Alisma 
Allamanda. 

Allionia. 
g^.62 

g«3Ó7 Aloë. 

h-3J3 

J.283 

jilpinia. 

g    rn 

ï.587 

Al  fine. 

h.  £43 

k.  792 Aithaa. 

k.  45 

g.696 Alysfum. 

i.  641 

i-34f 

Amaranthus* 

l-25r 

i.  158 Aïïérofia» 

1  245 

k-377 

Ambrofina* 

Ï..180 

j.   Si Amethyjiea. 
g  i5o 

i.2i8 Ammannia. 
g  34B h.  490 

Ammi. 

h.   51 

h.  231 Amomum. 
g«     B k,  22  S Anahafis. 

0  g*79<5 

h.157 

Anacychis0 

k-773 

h  36Ö /inagallis» 

g.510 k.55-9 Anafiatica. 
i  C02 h  717 

Anchufa. 
g  429 h.  667 

Andrachne,- 

I.-39 

*•   37 
Androface. 

g.474 i.  267 
Andryala. k.  426 

k.  51 Anemone* L182. 

g.37* 

Anethum.  j 
f).  212 h.287 

Angelica , 

h.  ic9 

h.418 
Anguria* 

Lai5 

g-7^ Anthemis. 

k.777 

Ari' 
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Anihyllis. 
Antichorus. 
Antirriiinum, 

Aphanes* 

Apium. 
Stpocynum* 
Jquikgia* 
Arabis. 
Arachis* 
Jralici 
Arcmim* 
Arftopus. 
Arclotis . 
Ar  en  ar  ia  ï 

Jretia- 
Afgemonei 
Arnica* 
Artedia» 
Artemijia, 
Ar  urn. 

Af  ar  urn. 
Asclepiar. 
Jiparagus. 
A  sper  ugo*. 
Jsperula. 

AJter. 
Ajlragalus. 
Ajlrafitia. Athamanla* 
AtraÜylis 
Atragene. 
Atriplex. 
Ai  r opa. 

Ayenia* 

Faltbia. 
Ballimora* 

& 

k,Ti5 

h.451 
i.  487 

g-375 h.  227 

g.740 u  171 
i.  70Ó 
k.122 
b.  256 
k.4ja 1.4H 

L  86 h.624 

g>47* 
i.105 

k.708 h.  44 
k.J?3 

I.181 b.  697 

g*747 
h.336 

g.454 

g.271 k.662 k.  259 

h.  17 
h.  67 
k.513 
u  198 
L404 

g'653 
l-i?5 

M5* 
1;  66 

Barleria* üjfcl 
Bartjia. 

ï.446 

Bafella. 

h.  249 

Begonia. 

L271 

Beilis. 
k.  721 Bellium. 

k.724 

Bergia* 
b*6$i 

Bèta* g-7S3 
Betonica. 

1-340 

Bidens. 

k.537 

Biscutella. 
1.652 

Biferrula* 

k.277 

Biftoria* 
p*  460 

Blitum. g.  67 
Boerhaavia, 

g.  4* 
Borago. 

g.4S^ Brasjica. 

1.7^3 

Bromelia* h-312 
Browallia. 

i  546 

Bryonia, 

l$9 

Bubon. 

b.  129 

Buchnera, '     • 

i.541 

i  Bufonia. 

g«377 

Buriias. 

1.739 

Bunium* 

h.   53 

Buphthalmum, k.  820 
Bupkurum. 

h.  19 

Burmannia* 

h.327 

C. 
Cachrys.    ■ 

ii.  81 

Cacaha. 

k.y45 

Calceolaria* 

g   I2d Calea. 

k.563 

Calendula. 

U    77 

Caila. I.202 

Callitriehe* g*   63 Caltha. 

1.263 

Cam° 
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Campanula.  g«5Bo 
Camphorosma,  g,  368 
Canarinai  11*382 
Canna,  g.     3 
Cannabis.  1*346 
Capficum.  g*Ö82 
Cardamine.  i.660 
Curdiospermum,  h.  487 
Carduus.  k.467 
Carlina,  k.jctt 
Carpejium,  k,óG9 
Carthamus.  k.  5-21 
Carum.  h.  217 
Casfytha»  h.  495 
Catananche:  k.  443 
Caucalis.  h.  37 
Celofia.  g»?Qt 
Ce//?a.  i.523 
Centaur ea,  1.    23 
Centella.  L  219 
Centunculus.  g»  330 
Cerastium.  h»68i 
Ceratocarpits.  1. 210 
Cerinthe.  g»  445 
Ceropegia.  g»73° 
Charophyllum,  h .  1 75 
Chdranthus.  1,690 
Chelidonium.  i.   86 

Ckelpne.'  1.482 
Chenopodium,  g.  77 1 
Cherleria.  h.  636 

Chironia*  g.686' CWora  h.452 
Chondrilla.  k.375 
Chryfanthemum.  k.  738 
Chryfocoma.  k,  50 1 
Chryfogonum.  h  75 
Chryjofpknium*  h.  540 
Ctor,  k.216 

Cichareum. 
Cicuta. 
Cimicifuga* 
Cineraria* 
Circcza. 

Cisfampelos, 

Ciftus. 
Claytonia, 
Clematis. 
Cleome. 
Cieonia. 
Clihadium. 
Clinopodium. 
Clitoria. 

Clypeola. Cnicus. 
Cochlearia. 
Codon. 

Coldenia. 
Collinfoma» 
Colwnnea. 
Comarum. 
Cometes. 
Conium. 
Convallaria. 
Convolvulusi 

Conyza. 
Corchorus. 
Coreopjïs. 
Coriandrum. 
Goris. 
Goris  per  mum. 
Cornus. 
Coronilla 
Córrigiola* 
Cortufa. 

Corymbium» 

Coftus. Cmda. 

k«446 h.  ur i.  169 

k.óSó 

g.  7a 

1.378 

ï.  122 

i.200 

i-749 

V  443 
1.25-1 

*♦  379 

K.  Ï7Q i.649 

k.  490 
i.628 g.38g 

g-i7& 

i.585 i.  79 

g.36c 

h.  55 

h.  346 

g-530 k.611 

i-139 

1.  1(5 h.  16? 

g.620 
g.   60 g.336 k.  2fcO 

h.237 

g.4*5 

J.114 

g.    17. 

k.763 

Cr  mi' 



register; 

Crambt. 

i.  747 

Dipfacus. g*2$2 Crasfula. 

h.295 

Difandra, 

h.425 

Cresfa. 
g.  798 

Dodartia* j.562 

Crepis* k.410 Dodecatheon* 
g'439 Crinita. 

g-3*51 

DolicfrQs. k.  142 

Crithmum* 
h.  79 

Doronicum* k.714 

Crotalaria. k.   96 Dorjtenia. 

g.35* 
€ruciamlla+ g.295 Draba. L608 
Cr  f  zit  a. £♦377 Draccena. 

h.345 

Cucubalus. 
ii-594 

Bracocephalunu 
M05 Cucurnis. 

^317 
Dracemium. 1.19^ 

Cucurbita. I.302 Drofera. 
h.288 Cuminum» h.  132 

Dry  as» 
i.   76 

Cunila* 
g.ifi Drypis. 

h.247 

Curcuma. 

g.   a8 Cuscuta* g-378 E. 

Cyclamen. 
g.490 Cymbaria. i.  510 Echium. g.45B 

Cynanchumi, 
g*7S5 Echinophora> 

h.   29 

Cyaara. 
k.504 

Echinops* 

L107 

Cynoglosfum* 
g-433 

Eclipta. 
k.  807 

Cynomorium. I.211 Elaterium. 

1.213 

Cytinus. 

1.179 
Elatine. h,49^ 

D. Ellifia. 

g.JCO- 

Epidendrum. 

1.153 

Dalechampia. L  2Ba Epilobium. 

h.445 

Datisca. 1.376 Epimedium. 
g.335 

Datura. g.630 
Eranthernum. 

g-  70 
Daucus. 

h.    45 

Erigeron. k.618 

DelpUnium. i.ifi Erinus* 

ï.537 

Dentaria* i.658 Eruca. 

nyiS 

Dianthera. g.H7 Ervum* fc.211 

Dianthus» 
h.579 

Eryngium* 

h.     3 

Diapenfia. 
g.4/o Eryfimum. 

1.683 

J)igitalis. 
i-5*5 

frythrina. 
k.  168 

Diftamnus. b-5'3 Ethulia. 

k.  549 

Viodia. 

g.  278 
Eupatoriunit 

k.55* 

Dioncea. 
b.527 

Euphorbia. 

h.732 

Dioscorea» 
1.359 

Euphrajia* 

i.  454 

EvqU 
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Evolvulus. 

b.253 

Exacum. 
g*3ü7 

F. 

Fagonia» 
h«5*9 

Ferula. b.   82 

Feuülea. 

1*354 

Filago 1.   96 

Forsnohlea. h.691 

Frngaria. 
i.   49 

Framenia, 

*-&3 

Fuchfia h.45i 

Fumaria* 
k.    75 

G. 

Galax. 
g.^90 Galega. k.250 

Gakopfis. 

i.337 

Galium. 

g**8i 
Garidellcit h.  638 
Gentiana. 

g.810 Geranium* k.     1 
Gerardia. i-47» 
Geropogon. 

k*344 

Gesneria. 
i  485 

Geuni. 
i.   71 

Ginora. h.716 
Gifekia. 

h.  294. 

Glaux. 

g  7.18 
Glecoma. i*33o 
Globba. 

g.  181 
Globularla. 

g.  226 G  lycine. k.  162 
Glyc  rrhiza. 

|k.ai8 Gnaphalium. k.  590 
Gomphrena. 

g.8oi 
Gratiola. 

g.119 

Grielum. 
Gundelia. 
Gunnera, 

Gypfophila, 

Hasfelquiftia, 
hebenftretia* 

Hedy'utis. Hidyfarum. Helenium. 
Helianthus. 
Hsliophila. 
Helioiropium. 
HeUeborus* 
Helxine. 
Heracleum,* 
Hermas. 
Herniaria* 
Htsperis. 
Heuchera. 
Hibiscus. 
Hieracium» 

Hippocrepis, 
Hippuris. 
Holofteum, Borminum, 
Bottonia. 
Houjionia, 
Humulus. 

Rydrajïis. 
llydrocharh. 
Hydrocotyle, 

Hydrolea. 
Hydrophyllum* 
Hyobanche» 
Hyoscyamus, 
Byoferw, 

1.|II2 1.  171 

h.568 

h.  sr 
i-  535 

g-203 k.  231 

L720 }-  5 
1.701 g.4H 
i.254 

h.478 
h.   97 
I.413 

g.767 
i.  70a 

g.8o<S 
k.  68 k.396 

k.  226 g-  57 

£•213 

g-498 g**79 
1*3491 
1.265 
1-374 

h.    it 

g.804. 

g-50ö i.562 

g.636 k,42g 

Hy 



R    E    G    I T    E    il 

jijpecoum, 

Jlypericum* 
jïypochosris* 

Jiysjopus. 

Iheris. 
likcebruml 

Impatiens. 

Imperatoria* 
Jndigofera. 
Inuia* 

Jpomoia. 
Irejïne* 
lfatis.  ̂ 
Jmardia. 

Jjopyrum* 

Jajïone. 
yusjïeua. 

Jujiicia. 

Kampferia. 
Knoxia, 
Knautia* 
Kotnigia. 
jtrameria* 
Kuhnia* 

Lactuca* 

'La^oecia. 
Lamhim* 

L'pfana. 
Laferpitmmï 

K- 

I 

i.636 

g  707 
L148 
h.183 
k.  247 
k.693 

I.342 i.743 

g-  35'^ 

i.  252 

1*116 

h.53^> 

g  385  j  I  athraa. k.332  1  Lathyrus. 

k.  435  I  Lavatera. 
i.  298  l  Lechea* 

Leea, 
Leontodon. 

Leonurus, ' '.epidium* 

Ligujlicum. 
Limeum* 
Limofella* 
Lindernia. 
Linncza. 

Lïnum* 
Lithofpermum, 
Littorella. 
Lobelia. 

Loeflingia. 
Loefelidé 
Loofa 

Lotus* 
Ludwigm. 

Lunaria» 
Lupinus. 

Lychnis. Lycopjïs. 
Lycopus. 
Lvjïmachia. 

Lyihrum. 
g*  36 g-2,79 

*57 

613] 

M. 
■  Malope* 

369  i  Manulea* 
g,  690  Maranta. 

1,332  J  Murruhium. 
k,  439  I  Matricaria, 

h.  90  I  Medeola* 

1.461 

k.183 
k.  64 

g.224 
1.3ÓS 

k.337 

i.362 
i.612 h.  104 

h.426 
1-5*2 

1-532 i.548 

h  272 

g.424 J.2>2Ï 
1.H8 

g.206 

i-53* 

1*121 ^305 

g«34° 

3-655 

k.  125 h.673 

g-455 

g.148 

g  503 
h.7U 

k.  67 k.  53 
ï.  533 

g.  24 

3-355 
k.757 

h.41^ 

Mc- 



REGISTER, 

Medkago. k.  321 
Nïcoiana* 

g.  64a 
Meiampodium* l   76    Nigella. 

i.  174 

Melampymm* 
3.4-8  ]  'Nigrina* g.  524 Meiïsfa' ï.400  j  Nolana. g.467 

Melittis, i.  4*5  1  Nymphacu i*  1 10 
jtfelothria. g.203 
JMentha* 1.31S                    o. 
JMentzelia* 

Ï.I20 

Jüienyanthes9 g.  494     Oholaria. 

3.555 

Mercurialis. I.369  1  Ocymum. i.  i.16 

Mefembryanthemum .  i.     4     Qenanthe* 

h.  133 

Mesferjchmidia» g,  460  j  Oenothera* 

h.  437 

Micropus > L  102  j  Qldenlandia* 

g-342'' 

JMüleria. L  ói  j  Ononis 

k.  ï.c5 

Mimulus. i«  568  1  Gnopurdiim* 
k.  496 

MinuartiQ. g«£2!  1  Onosma 
g  448 MirabUis. g.614     OpJiiorhiza, g-5*7 

Mitella. b.564 Oriüanum. i.38* 
il  oeliringia. 

h.457 Ornïthovus, 
k.  223 

Mollugo* 
g.ai9 

Orobunche, 3.55e 

Molurcella. 3.376 Orobus. 
k.  17S 

Mowordica. I  204 Orontium, h.  380 

Mcnarda. g.155 Ortegia* 
g  205 Monnieria* 

■k.  74 
Oxaiis. 

n.  654 

Monotropa* b.jsj  ! 
Monfonia. k*S3? 1                      P. 
Montia. g.  209 

1 

Morina. g,*79 
P ieder  ia, 

g.-.7*4 

fyyagrum* 
i.  594 Pcsderöta0 

g.  106' 

jMyn/btis, 

g  411 

'  eeonia. 

ï*  *47 

Myofurus» h.310 
Panax. R41Ö 
Papaver. 

i.  92 

N. Parietaria. 
1. 3Q9 

Paris. h.489 

Nama. 

g: 80
3 ' 

Pamasjia. h.  252 

Napcea. 1.38a 
Parthenium* 

1.  547 

Nepenthes* 1.77a 
Paiiwaca. 

h.  19? 

Nepeta* 
i-3°3 Ptiïis. 

k  73ö Neurada. 

h.693 Pedalium* 
i.591 lih 

P#- 



REGISTER. 

Pedicularis. ï.468  [  Potentilla. 

ï-  54 

Peltaria, 
i.651 

Poterium. 

I.274 

Pentapetes, 

k.   34 
Poihos. 

1. 20S 

Fenthoru7iut h.  652 Premna. 

i.53o 

Peplis. 
K%%6 

Prenantïies* 

k.378 

Perdicium. 
k.717 

I  rimula. g-479 
Periplaca. g-  733 Proferpinaca. 

g.212 

Perjicaria. 
fc.463 

Prunélla. 

i-  437 

Peucedanum. 

h.   75 

Pforalea. 

•  k.278. 

Phaca k.  256  .  Pidmonana, 

£-437 

Phan$aceum. h.  238    Pyrola. 

h.534 

Phafeolus. 
fcl3i  i 

Phellandrium* h.  141 

£• 

Phlomis. i»3<>7 

Phlox. g-5*5 

jaarna. g..222 
Phryma, 

ï.  444 

Phyllanthuso, 
1.217 

£. 

Phyfalis. 

g65« 
Phyteuma. g.605 Rajania. 

I.364 

Pkytolacca* 
I3.Ó94 Ranunculus* 

i.  222 

Picris. 

^•357 
Rapa. 1,722 

Pimpinella. 
h,  219  1 

Raphanus. 

i-735 

Pingupcula. 
g  128  1  Reaumuricu 

1.  ï7ï* 

Piftia. 1. 177  1  Renealmia* hf  335 
Pifum k.  173  J  Refeda* 

h«722 

Plantago* 
g  309  •  Reynoutricu 

h.039 

Plukenetia* L  279  f  Rhcicoma. 
g-329 

Plumbago* g»  520  i  Rhcurn. 
h.  49$ 

Podophyllum. L  8*  1  Rhexia* ^♦435 
Polewonium» 

g.  577  1  Rhinanthus. 

1.448 

Polycarpon 
g.  217  |  Rhodiola. 

1-367 

Polycnemum, g.  207  I  Richardia. 
h,  38a 

Polygala. k.   85  I  Ricotia.    • 

ï-057 

Polygonum. h  458     Roèïte g-  603 
Polymnia. 1.  71  |  Roridula* 

g.^9* Polypremum* g.  307  1  Rotala. 
h.332  I  Rubia» 

g.204 
Pontederia. 

g.299 Portulaca. h.  704  1  Rubus. 
i.  46 

Potamogeton* g,388  1  Rudbeckia* 

LJ3 

1 

.R&» 



Üt    E    G    ï   S    t    Ë   ft* 

Rumex» 

Ruppia* 

JSagina- 
Sagittana, 
Salicctnia. 

Salfila* 
Salvia* 
Samolus, 

Scmguiforb&* 
Sanëuïmria* 

Sanicula» 

Santolina. 

Saponaria. 
Sarothra.^ 
Sarracenia* 
Satureja. 

Sauvagefifo 
Saxifraga» 
Scabiofa. 

Scandix. 

Schrebera. 

Schwalbea. 

Schwenckia. 

Scleranthus. 

Scopciria. 
Scorpiurus. 
Scorzonera.^ 
Scrophulada. 
Scutellaria» 

Sedum. 

Sempêrvivum, 

Septas*  JM2'9 Seriola.  x.  43 3 

Serpiculao  1. 2ao 
Serratula*.  k.  4*6 
Sefamum.  ü  564 

&>Zf.  'h.  185 
Sefuvium.  i*     a 
Sherardia.  .    g.  269 
Sibthorpia.  h  55® 

Sicyos.  '  L  334 Sida.  k.   35 
Sideritis.  ^3ïr 
Sigesbeckiik  k.8n 

Silphium.  1.  67 
Sinapis.  i  728 
A/o».  b.1^5 
Sifymbrium*  ï*  6óg 
£}ffm.  h.  115 
Smyrnium*  h-  *ö9 
Solmdra*  1. 412 
Solarium.  g*  66%. 
Sddamïla*  g^4$8 
Solidago,  k.679 
Sonchus.  k»  360 

Spèrgula*  h,  68$ 
Spermacoce*  g.  265 
Spharanthuh  1. 104. 

h.565  !  Spigelia.  g.515 
k.450  j  Spilanthüs.  k.  529 
g.328  ■  Spinacia.  L343 
k.327    Spirtsa*  i.  40 

k.351  i  Stachys.  !  343 
ï.513  |  Stapelia*  g*7&3 
ï.429  1  Statice.  h.  258 

h.640  J  SteMarm.  h.619 
h»   63  j  Steller  a.  h.454 
h  77 B  I  Stemodia.  i.  554 
L628  |  Stem.  g.8co 

1    Hha  &r«- 

h.388 
"g*405    £ 

g.407 I.2Ö7 

g'  4'6 
g*  785 

g  158 
g.'ÖlO 
g*   332 
i.  83 

k    15 
k.  504 h- *  73 

1.107 

i.  292 

h*4*8 

g.692 b.542 

g-as6 h.  ï68 

g.  §05 

g»,i*5 



register; 

Stratiotes* 
Struthiola* 
Suhularia* 
Swertia. 

Symphytum, 

T. 

Tage+es* Tamus* 
Tanocetum. 
Telephium. 
Teucrium* 
Thalia* 
1  halictrum» 

Thapjia. 
'theligoitum, 
jfoefiüm. 
Thlaspi, 
Thryallis. 
Thymbra, 
Tnymus. 
Tiarella. 
Tillcsa- 
Tillandfii. 
Tordyhurn. 
Torenia. 
Tormentilla. 
Tozzia 
Trachelium* 
Tradescantia* 

Tragopogon. 
Tra/u 
Trianthema. 
Tribulur. 
Trichofanthes. 
Trichoftema* 
Tridax* 

i  180 

g-363 
i  6c6 

g.808 
g«44i 

*•  $$f 

k.568 h.235 

i  271 

g*  40 1.209 

h.  192 !•  s73 

g.7*9 

^.623 
h.524 
1.197 

i.392 11.563 

g-4ïa h.321 h.    32 

i.  69 

i.  466 

g.610 
h.319 
k.  34f 

g-352 

Iï.  537 

3»  192 

k  806 

Trienialis. 

Trifölum, 
Trigonella* 
Triofteum. 
Triumfetta, 
Tröllius* 
'ïropaolum* 
Truëllum. 
Turnera* 
Turritis» 'I  usjïlago* 

Üé 

Urtica. 
Utricularia, 

Valantia. 
Valeriuna. 
Vandelïia* 
Vekzia. 
Fella. Vtratrum. 
Verbascum* 
Verbma. 
Verbefina. 
Veronica* Vicia, 

Vinca* 
Viola. 

Vijenia, 

W. Willichia. 

k  281 

k.  3*5 

g  612 
h  701 1.25a 

h.4  t 

h.427 

11,232, 
i*  71 1 k.63a 

I.222 

g-i3* !♦  393 

g.  *8T 

i.554 

g  807 3.600 
WJ4 

g.622 

f- 137 

k.8r5 

k.199 

g.?2« 

J.13I 

h.308 



REGISTER. 

X.  [  iiinhith 
inm  1*  «41     Ziziphora. 
Z>  I  Zoegea. 

Zanonia*  L353  I  Zygophyllum. 

Xanih 

&  733 

153 

! 
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De  Plaatem  zyn  dus  ingevoegd 

Plaat  LXX  tegenover  Bladz.    si, 

»  •  *     LXX1I.  «■   "■ '   i'i  «Mtt  ■ — —  0,5% 

.    .   •        LXX III.  ■                 wmmmm     — •   20J. 

♦    ♦    ♦      LXXIV.      mmimmmmmm          357, 

.  «  .    LXXV.  ■  — —  365, 

•      •          LXXVL  ■—■■■■■  «— •"—      —*—     42^ 
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