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De KRUIDEN.
I. Hoofdst. De Eigenfchappen der Eenman-

nioe Kruiden, derzelver fordeeling.

Byzmdere befchryving *ferGeflagtcn , tot

welken de Caonacorus , Curcuma , Cos*

tus, Galanga, Gember, en dergelyke

Kruiderige, als ook verfcMde anderen ,

inzonderheid die in Zoutigheid uitmun-

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

II. Hoofdst. Befchryving der Tweeman-

nige Kruiden (Diandria,) dus ge-

naamd om dat zy twee Meeldraadjes heb-

ben y gelyk de Eerenprys, Godsge-

nade, het Yzerkruid, de Salie en an-

deren. — 6$

III. Hoofdst. Befchryving van de Drïe-

mannige Kruiden (Triandria,) tot

welken de Valeriaan en veele anderen be-

trokken zyn. 185
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IV. Hoofdst, BefchryAng van de ViEtë-

mais jsice Krüiden (Tetrandria ,) tot

welken het Schurftkruid, Walftroo, de

Meekrappe 5 Weegbree'
? Kaarden en

veele anderen behooren* Bladz* 225

V. Höofdst» Befchryving der Vyfmanni-

ge Kruiden (Pentandria ,) waar onder

de zogenaamde Ruuwbladige , aïs d$

Zonnewende , het Osfetong , Honds-

tong 3 Muizen - Oor , Longekruid ,

Smeerwortel , Wafchkruid , Bernagie >

enz. Verder de Primula Veris , Auri-

culaas , het Varkens-Brood , Wederick,

Guichelheil, de Winde y Klokjes,

Wonderbloem , het Wollekruid y

Doorn - Appel , Bilfenkruid , de Tabak 9

Nagtfchade 5 Spaanfche Peper , Haane-

kam , Maagdepalm , het Worgkruid en

Honds^ood , de Ganzcvoet , Beete , het
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Je andere minder bekende Kruiden* —
» 414
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AANWYZING derPLAATEN,
en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden*

Plaat XXXVIII. Afbeelding van

Tweemannige Kruiden, tegenover Bladz 109

Fig. 1. De Pcederota racémofa; bl. 110.

Letter a de Bloem ; b het Vrugtbeginzel.

-— 2. Het Piper Capenfe. bi. 184.

Plaat XXXIX. Afbeelding van
VlERMANNIGE. r- Bladz. 257

fig. De Knautia* waar van by A een

Wortelblad vertoond is , by B
een Stengbiad by C een Takje
met de Bloemen : by D een

Kransblommetje en by E een

middel - Blommetje, bi. 25S»

Plaat XL* Afbeelding van Vier-
mannige. m. Bladz. 301

Fig. i. Een Kaapfch Gewas , door my
Crinita of Haairfler genaamd, bh 3Ó2,

Een Blommetje daar van vergroot by A.—» 2. DsStrutkiola virgatavandQKaap 4 bL 364.

Een Blommetje daar van. vergroot by B 9

Plaat XLL Afbeelding van Vier-

,

mannige* Bladz, 39

1

Fig. 1. Het rondbladig Fonteinkruid, iV
tamogeton » van ons Land. W.39/2.— 2. Het doorbladige dito. £ƒ, 393.—

- 3« f>e Ruppia , of een andere Soort

van Fonteinkruid. hl. 407.
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Plaat XLll. Afbeelding van Vyf-
menige Kruiden. tegenover Bladz. 539

Fig. 1. De Convolvulus obfcurus, een Soort

van Winde uk Ooflindie. bL 539»
2. Da Ipomoia pilo/a of Gehaairde

Trechter- Winde, een Ooftindi-

fche Plant door my dus genaamd. bL 573.
By 0 is deszelfs Bloem , by b

. de Styl en by c een Meeldraadje,

met fterke Vergrooting, afzon-

derlyk vertoond.

Plaat XLIII. Afbeelding van Vyf-

mannige* ~— Bladz. 701

Fig. i è Een CWo/a Japonkaof Japanfche

Haanekam - Plant, bl. 702.

mm- 2. Het Achyranthes , thans Illecebrim

Lanatum uit Ooftindie. |M. 708.— 3. Hec Illecehrum Indicum , door tny

aldus genaamd en uit Oostindie

bekomen. bL 713,

1?LAAT XLIV* Afbeelding van Vyf-
MANNIGE. — Bladz. 749

gig* De Asclepias Gigantea , een Oost*

iodifch niet onbekend Gewas,

doch zeer aanmerkelyk , om dat

deszelfs Vrugt een Soort van Zy-

de uitlevert. 751*

Men ziet daar van by A een Tak-

je met Bloemknoppen ; by B een

geopende Bloem aanmerkelyk ver-

groot , om de zonderlinge geftalte

aan te toonen. De Vrugt is in de

Natuurlyke grootte afgebeeld by

C , en geopend met het Zaad ,

dat afzonderlyk met zyn Zydc*

Pluis voorkomt by D.



REGNUM VEGE TAB IL E.

H £ T

RYK der PLANTEN.

VIERDE C L A S 5 E.

H E R B JE.

K R U I D E N.





BESCHRYVI NÖ
DER

PLANTEN.
PIERDE AFDEEL1NG.

De KRUIDEN.

I. HOOFDSTUK.
De Eigenfchappen der Eenmannige Kruiden*

derzelver Verdeeling. Byzondere befchryving

der Geflagten , toe welken de Carmacorus

,

Curcuma , Coftus , Galanga , Gember, en

dergelyke Kruiderige, als ook verfcheide ande*

ren , inzonderheid die in Zoutigheid uitmun-

ten y gelyk de Salicornia, enz. hehooren*

^AA^e Kruiden, die, volgens myn

S D ^* Ontwerp, de Vierde Afdeeling uit-

maaken in de Natüürlyke
$£W3£ Orde der Plantgewasferi

, zyn

voorheen, door my, genoegzaam van de Boo-

men en Heefters onderfcheiden. 2y hebben of

een Jaarlykfen of overblyvenden Wortel, welfcé

in *t Voorjaar nieuwe Bladen, Steelen, Steil-

A |ëö

&• v*m vil ST&fg.



Eenmannige Kruiden*

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

jyjg vjg en van aanmerkelyke dikte, in 't a\-

Hojfd- gemeen van eene zagte, vooze, Waterige of
•tuk. Sappige hoedanigheid. In cenlge weinigen is

vigeT
Wy

de Steng byna ttöntig of Boomachtig, gelyk in

de Hennip , van wier Steelen men de zo be-

kende en nuttige Zwavelhokken maakt, en het

Koolzaad, welks Stoppelen als Hout branden.

Volürekt Houtig te zyn is met den aart van

een Jaarlykfch Gewas byna tegenrtrydig. Men
ziet zulks in de Boomen en Heefters , wier

Looten een Jaar oud worden , eer zy de nar

tuur aanneemen van Hout,

Hier in beftaat dan het voornaame verfchil

der Kruiden van de Heefters, terwyl 'eronder

zyn , gelyk de Zonnebloemen , die men niet-

dan tot de Kruiden * betrekken kan en welke

nogthans alhier niet alleen Boomachtig opfchie-

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

diën , zo men verhaalt , tot twintig Voeten

hoogte. Dergelyke manier van Groei] ing heeft

plaats in fommige Kroontjes-Kruiden [Umbella-

t<s) i gelyk de Ferula , die een Steng fchiet van

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

van den Zomer , zo Houtig wordt, dat men
'er eertyds tot Wandelftokken en tot Staven

der Schoolmeefteren of Rottingjes om de Kin-

deren te kastyden , gebruik van maakte

Veele

(*) Invife nimiurn Pueris, gratarque Magiftris

,

Clara Prometheo raunere Ljgna fiimus ; zegt MartMLï«
ran de FtruU*
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Veele Kruiden overtreffen dus in uitgeftrckt- IV.

iieid van Loof de meefte Hcefters : des het
Apd *e^

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

melde redenen , tot nu toe gefpaard , nog hier
STUff*

befchreeven te vinden. '

rA^°
n*gr

De Eerfte Klasfe van het Stelzel der Sexen

beftaat byna geheel uit Kruiden* Zy bevat de

Eenmannigên i dat is zodanigen, wier Bloe-

men maar een enkel Meeldraadje en Stempel

hebben, wordende, om die reden, Monandria

geheten. Dezelven zyn in twee Rangen on«

derfcheiden , te weeten van de genen die de

Stylen of Stempels enkeld en die dezelven dub-

beld hebben, wordende de eerden Eenwyvïge

(Monogynia) de laatften Tweewyvige (Digynia)

getyteld. De meefte Planten zyn 'er in be-

greepen , welken de Hooggeleerde Heer A.

van Royen Palm® ringentes genoemd , en

in de Vierde Rang van zyne Eerfte Klasfe ge-

plaatst heeft; waar onder de Gember* Galan-

ga , Kardamom , Kurkuma en andere Oost- en

Westindifche Drogeryën

't Getal der Geflagten , hier in voorkomen-

de , is vyftien , vier tot de Tweewyvigen en

elf tot de Eenwyvigen behoorende , waar van

het eerfte den naam voert van

G a N n Bloemriet.

De Geflagtnaam betekent, in 't Latyn, een

dik , hol of Rotting- Riet , hoedanig men tot

Pypen , Fluiten en dergelyk Speeltuig gebrul

A2 km
U. Dibl» VII* srum



4 Eenmannice Kruiden.

IV, ken kon. Hedendaags geeven de Franfchen nog
Afde*l.

aan eên Rotting den naam van Canne> welke

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

stuk. verfchaft geenszins de gewoone Rottingen : ook
Ecnwy

js 5er njets jn ^ ^ zweemt naar Kalmus :

gelyk zou fchynen uit den gewoonen naam

Cannacorus , die door Toürnefort tot een

Geflagtnaam was gebruikt. Doch zy heeft,

wegens de Struikachtige groeijing
, eenige over-

eenkomst met de Pifang of Banannen - Plant

,

(Mufa) zynde daarom met dezelve en met de

zeven volgende , door den Ridder , tot eene

natuurlyke Orde van Scitamina betrokken ge-

weest (*).

De Kenmerken zyn een zesdeelige Bloem,

die regtopfcaat , de Lip in twecn gedeeld en

omgekruld hebbende 3 met een Lancetvormigen

Styl 3 die aan de Bloem aangegroeid is en een

driebladigen Kelk.

In dit Geflagt komen drie Soorten voor, die

allen uit de andere Wereldsdeelen afkomftig

zyn, als volgt.

I* (i) Bloemriet met Eyronde> aan beide enden

idkT* fpitfe* geribde Bladen.

dig! Deeze Soort, die onder de verzengde Lugt-

ftreek,

(*) Zie LlNN. Pbil. Botanica p. 27 & het II. DEELS I.

STUK van deeze Natuurlyke Hijlorie t bladz. 177.

(1) Canna Fol. ovatis utrinque acuminatis nctvoüs. Sysu
Nat. XII. Gen. 1. p. 50. Veg> XIII. p. 49. Cannacorus*

Rumph. AmK V. p. 177. t. 71. f. 2* Aruwto Indica iati-

folia# C. B. Pin. i9 . Lok. Ic% 55*
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ftreek , in alle de drie Wereldsdeelen , buiten IV.

Europa, voorkomt, wordt ook wel Flos Cancri
Afd

^
el '

genoemd , wegens de roodheid en figuur van de Hoofd»

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

naam aan van Daun Tasjibel , dat is Paternoster- ^0n9&r

kruid , om dat de Moorfe Paapen en Roomfch-

gezinden van de Zaadkorrels Paternosters maa-

ken , zegt Rumphiüs; rygende die , wan*

neerze half ryp zyn, aan een Koperdraad, en

ze dan droogen laatende. Dus worden die Kor-

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

re rondheid maakt, dat men ze voor Kraaien

zou aanzien.

't Is een Plantgewas met dikke Stengen , ter

hoogte van vyf of zes Voeten, waar aan over-

hoeks Bladen groeijen , die eens zo lang als

breed zyn, en dus van eene Eyronde figuur,

met een fpitfe Punt, van agteren twee Kwab-

ben hebbende , die de Steng eenigermaate om-

vatten (*}. Deeze Bladen vallen wel een Voet

lang en een half Voet breed. De Kleur is

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

langfe Rib of Steel, met veele kleine Ribben,

als Adertjes 5 fchuins van dezelve af, doortoo.

gen.

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

p. 42, gemaakt, is een Folium tvatum aan 'r agter-end rond

(Bnfi fegmtnto Circuit circumfcript*;) 't welk ook in decze

plaats heefr , gelyk uit de Afbeelding en zo uit verfchc

Planten als uit rayne gedroogde Bladen blykt ; hoe kunnen

èm deeze Bladen aan beide enden fpits zyn $

A 3
II, Deel, vil. Stuk»



€ Eenmannige Kruiden.

IV. gen» Allengs verkleinen deeze Bladen nasr het
Afdeel.

bovenfte van $e steng , alwaar de Bloemen
Hoofd- zyn , van gemelde Geftalte (*) , en dus naar
STUK* die van den Gladiolus wat gelykende, zeerjchoon

*%e?
Wy

' rood van JK'eur. Ik bevind dat derzelver Stuif,

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

ltaat, rondom kleine Puntjes hebbende, gelyk

die der Kaasjes-Bladen. Op ieder Bloem volgt

een Vrugt als een kleine Ockernoot, bevatten-

de eenige ronde Korrels , als Erwten 9 die van

buiten zwart van binnen wit zyn. De Wortel

kruipt als die van gemeen Riet.

Dit Plantgewas heeft geene Aromatïeke hoe-

danigheid , en is in de Indien van geen ge-

bruik , noch in de Huishouding , noch in de

Geneeskunde; wordende alleenlyk , wegens de

Schoonheid der Bloemen,, aldaar in de Hoven

gehaaid. Men heeft het ook in Italië, Spanje

en andere deelen van Europa , voorfgetcdd;

wint het is een Gewas dat 's Winccrs over*

blyft.

\u (2) Bloemriet met Lancetswyze , gejleelde
$

pïféüT geerde Bladen.

Smalbiade»

pfr Deeze Soort hadt de Heer LiNfl^us be-

den-

(*) jjodmig evenwel, dat, wanneer ik de Bloem in zes

Slippen verdeeld aanmerk , het Meeldiaadje en de Styl twee

van J»e Slippen moeten zyn.

(z) Canna Fol Lanccolatis &c. Arundo Indica fiorida an«*

gufttfolia. Moris. Hip:, ftl. p* 250, $. $ T. li.J* Al-

feaga feu. ^a.ciyUa. J?^ Mrau *ï3^
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de/ikelyk voorgefteld , of zy niet als een e Ver- IV.

/cheidenheid tot de voorgaande te betrekken
Afd

i

eel»

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

cen wee/entlyk verfchil te hebben waargetto-
r,TUK#

men; dat naamelyk één der zydelingfen van de niaT°
Z^

drie binnenfte Bloemblaadjes zig ombuigt, zo

dat hetzelve het middelde wordt. Voorts zyn

de Bladen fmaller en gedeeld. Men vindt ze

in Zuid-Amcrika.

(3) Bioemriet met Lancet
l

swyze gejleelde Bla- nr.

den, die niet geaderd zyn
guu***

Blaauw-

Deeze verfchilt aanmerkelyk van de anderen „
achug.

cn fchynt haare Groeiplaats te hebben in Noord-

Amerika. Zv heeft de Bloemen grooter, naar

die van de Water-Lifch gelykende; de Bidden

fmaller en blauwachtig of Zeegroen
,

volgens

de aanmerking van Dillenius, In de El-

thamfche Tuin groeide dit Gewas tot twee El-

len hoog. Het droeg driékanrige Zaadhuisjes

gelyk de overigen, doch met flapper Doorntjes

bezet.

Van de eerstgemelde Söort zyn aanmefkely-

ke Verfcheidenheden , ten opzigt van de Kle.üfr

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

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

ge-

(l) Canna Fol. Lanceolatis &c. Cannoides Hort % Clijf.

4$ 8. Carmacorus glaucophyllus ampiioie florc &c. D1IX»

A 4
lh Dftau Vil, Stw»



8 Eenmannige KrüidêK.

IV. geven , vier aangetekend ; waar onder driedcr-
Afdeel.

jey roocje^ en een geeje geftippelde, voorts een

Hoofd- Smalbladerige met geele Bloemen
, zynde hier

Ituk, je tweede Soort. In 't Werk van Weinmann

w^Wy" komen alle deeze Verfcheidenheden voor , doeh

allen met geaderde en geene met gedeelde Bla-

den, Deeze Jaatfte Soort, niettemin, bevindt

zig ook in onze Openbaare Kruidhoven*

A M O M U M.

L I N N je ü s gebruikt dit woord , dat hoe be-

rugt ook onder de oude Geneeskundigen, thans
N

als een byzondere Drogery niet zeker bekendis,

voör een Geflagtnaam , om de Gember , Karda-

mom en andere Speceryën te bevatten. D i os-

corides, die aan het Armemfche Amomum den

voorrang geeft, boven dat van Medie en Pon-

tus , zegt , dat deszelfs Hout eene gecle Kleur

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

Bladen als van de Wilde Wyngaard en Druif-

agtig Zaad aan : des fommigen een Soort van

Aalbesfen , anderen de Roos van Jericho, an-.

deren de ruikende Geranium , anderen zeker

flag van Wilde Peper , daar door verftaan heb-

ben. Gndertusfchen was het van eene heete

eigenfchap en droog: weshalve men 'er , inde

Geneeskunde , verfcheiderley Speceryagtige-

Za.aden ; gelyk de Staartpcper, Kruidnagelen,

^nzr doch zonder eenige zekerheid, voor genp-

men heeft. Lemery zegt , dat de Vrugt van,

t Amomum rond is als een Pruif , en eenige.

fcherp,
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fcberp Kruidige Zaadjes bevat, groeijende tros- IV.

wyze aan een Oostindifchen Heefter. In Wein-
AFD

^
Et-«

jvianus Kruidboek vindt men een Gewas , met Hoofd-

Druifagtige Vrugten f onder dien naam vertoond.
*TlJK*

Ook fchynt Geoffroy hetzelve als bekend^f^^
aan te nierken ; doch niettemin blyft het ge-

heel onzeker, welke Plant eigentlyk door Dxos-

coiudes daar mede gemeend zy, en mooglyk

zullen de vier Speceryën , in dit Geflagt be-

grecpen, in kragten daar mede wel eenige over-

eenkomst hebben. Zo het een woord van

Griekfche afkomst was, dan zou het een on-

berisptlyk of onfeilbaar Middel fchynen te be-

tekenen.

Van dit' Geflagt zyn de volgende Kenmer-

ken. Het maakt een Bloemfteng , uit veele

enkelde Schubben famengefteld, ieder van wel-

ken een Bloem uitgeeft, die éénbladig is, be-

ftaande uit een kort Pypje , dat den Rand ver-

deeld heeft in drie Slippen, de middelde groo-

tcr dan de anderen. Het Honigbakje is ook

eenbladig , ingeplant in den grootften Inham

van de Bloem. Het Meeldraadje is langwer-

pig, gelykende naar een Slip van de Bloem, en

heeft een aangegroeid Meelknopje. Het Vrugt-

beginzel is rondagtig , beneden het Bloemkasje

;

de Styl Draadagtig van langce als het Meel-

draadje ; de Stempel ftomp : het Zaadhuisje

Lederagtig, bynaEyrond, driehoekig, met drie

Hokjes en drie Kleppen : waar in veele Zaadjes.

Yier Soorten zyn top dit Geflagt betrokken;

A 5 de
Q* Deel. vil Sïot.



io Eenmannige Kruiden.

IV* de tamme en wilde Gember of Zedoar, naa*
Afdeel mejyjc ^ beneVens de Kardamom en het Para*

Hoofd- dys-Zaad.
STUK.

ü (i) Amomum met de Bloemjleng naakt , da

Kolf Ejrond.

Gember.

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

giber , van 't Arabifch woord Zengebil afkom-

ftig fchynt te zyn. By ieder Natie in Oostin-

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

leijers Ahya 9 de Javaanen Djahy, die van Ter-

nate Goraka

Volgens Rümphiüs heeft men, in Oostin-

die, een groote en kleine Gember-Plant , waar

van de eerde , ten aanzien van den Wortel ,

in witte en roode onderfcheiden wordt ; maar

het Gewas is eveneens. Het groeit by de drie

Voeten hoog , met drie of vier regte , ronde

Kruidagtige Steelen, wair fmalle Bladen beurt-

lings aan zyn , naar die van Riet gelykende,

een half Voet lang, een Vingerbreed, glad,

en overlangs met f\me Aderen geftreept. Aan

de witte zyn zy wat korter en regt groen,

aan de roode langer en donker groen; in bei-

den

(i) Amomum Sczpo nudo
,

Sp'ca ovata, Syst. Nat. XII.

Gen 2. p. 50. Veg. XIII. p. 49- Zingiber majus, Rumph.
jimb. V. p. is 6. T. 66. f, i. Zingiber C B. Pin. 3^
Beown. Jam* np. lafchi. Hort. Mak XI. p. 21. T. li.
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den Speceryagtig van Reuk en Smaak. De
Wortelen zyn knobbelagtig

,
gelyk men dit san jr

*

de Gember welke in de Winkelen verkogt Hoofd-

worde , genoegzaam kan zfen* Die van de
STUK*

roode Soort hebbenze wat dikker en meer ge-nia?™**"

knopt, van buiten roodagtig, zynde zo fcherp

niet van Smaak als die der witte Gember.

Wanneer men de Plant een Jaar of langer on-

gemoeid laar ftaan , clan geeft zy tot den Wor-
tel byzondere Steden uit , van pngevaar een

Voet hoog , met een Kolf of Knodsje aan 't

End , dat een handbreed lang is en naauwlyks

een Duim dik, uit groote Schubben famenge-

voegd, die groen blyven , doch met geelagtige

kanten in de witte Soort. Tusfchen deeze

Schubben komen de Bloempjes uit , als een

geopend Helmpje van drie uitwendige en ook zo

veel inwendige Blaadjes gemaakt (*). De eerst-

gemelden zyn wïragtig en fmal, maakende het

bovenfte als een Helmpje over de Bloem en de

onderften als twee Hoorntjes. De Bloem

,

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

komen, heeft een Speceryagtigen Reuk, naar

dien van Gember trekkende. Het geheele

Knods-

(*) Dit zegt RumphiüS , doch uit het gene onmiddelyk

daar op volgt, met zyne Afbeelding vergeleeken, fchynt

het dat 'er maar drie Bloemblaadjes oF Slippen van de Bloem

fcyn, hebbende hy
,

waarfchynlyk , het Meeldraadje, den

Stamper en hec Honigbakje , voor de drie inwendigcn ge-

Sionsen.

II. D&&L» VU,



is Eenmanhice Krüiden.

1V# Knodsje, gedrukt zynde, geeft een welriekend
Afdeel, Vogt nit#

Hoofd- In Oostindie wordt de tamme Gember vee!

$tuk. in Tuinen aangekweekt , daar men dan de beste
Eenwy Wortelen affteekt om te konfyten, en de ove-

rige droogt. Zy groeit op alle de Eilanden der

Indifche Wateren, tot aan China toe, menig-

vuldig , doch de roode zeldzaam en weinig dan

op de Molukkes ; alwaar de Gember zo wel in
5
t Gebergte wasfen wil als aan 't Strand, dat zy

elders fchynt te beminnen. De beste witte %

nogthans, valt in Malabar en Bengale, aan de

Vaste Kust van Afie. Arabie of Ethiopië zal

mooglyk haar Vaderland zyn , van waar men

dit Gewas door geheel Oostindie heeft voortge-

teeld : want eertyds plagt men al de Gember te

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

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

,

en is door de Spanjaarden overgebragt in Mexi-

ko en op de Westindifche Eilanden , van waar

men hedendaags de meelte drooge Gember

krygt , die zelfs beter dan de Oostindifche ge-

agt wordt.

Den verfchen Gember-Wortel houden de In-

diaanen voor een uitmuntend Middel tegen Ko-

lykpynen, Opftoppingen van Winden en Buik-

loop t
die uit Koude is ontdaan. Zy gebruiken

zowel de Wortels, als de Bladen, groen zyn-

de , tot Geregten en Toefpyzen , eetende die

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

konfyte Gember is, de geheele Wereld door,
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als een Hartfterkend middel beroemd. De jy#

drooge Wortels ürekken in de Geneeskunde Afdeel.

tot verdunning van Slyrnerige, taaijc Vogten ; HoJ^
tot opwekking van de traage beweeging der stuk.

vaste Deelen / en dus tot verfterking zo wel Monogy*

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

wendig worden zy aangepreezen tot het doen

verflaan van Koude Gezwellen , als ook tot

verdryving van de Schurft. Zy komen ook in

veele Samengeftelde Winkelmiddelen. In de

Samenleeving dient de Gember tot eene on-

kostbaare Specery.

(2) Amomum met de Bloemjleng naakt , de A^]'mum
Kolf langwerpig Jlomp. Zerumhetk.

Wilde

Deeze Plant wordt in Oostindie Malta Min- zt7ou[
°f

gil genoemd , 't welk Wilde Gember betekenen

zou, zegt RümphiüSj die 'er den Latynfchen

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

rumbeth der Arabieren , dan de Zedoaria der

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

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

eenkomt met de genen, die men Radices Ze-

doarice in de Apotheeken tytelt.

>t Ge-

(2) Amomum Scapo nudo , Spica oblong* obtufd. Hors.

Cliff. 3. EHRET. Pi&. T. 14. f. I, MlLL Ic. 17. T. 25.

BROWN. Jam. 113. Zingibcr latifolium Sylveftrc. Herm.
Lugdb. 6 16. T. 637. Lampujum. RUMPH. Amb. V. p. 148.

T. 64. f- i. Katou InfchUKua» Hort* Mal* XI. p. 27, T*i|.

&URM. Zeyl. 234.

ÏU DEEL» VII. STUS.
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IV. 't Gewas zweemt veel naar dat der tamme
Ara2el > Gembcr-Plant , doch is in alle opzigtcn grover

Foofo- cn heeft de Steelen niet alleen hooger, maar

-stuk. ook de Bladen brecder , en het Onderwas ; dat

KcKwy- ^ Bloemftcng maakt, heeft een Kolf van wel

twee Duimen dikte en vyf of zes Vingerbreed-

ten hoogte: zo dat die meer naar een Knods

gelykt. Deeze Kolf, die van onderen en boven

fmaller is, worit in de rypheid rood, en van

tusfehen haare Schubben geeft zy dergelyke s

doch wat grooter, witte Bloemen uit, als de

naastvoorgaande Gember-Plant.

Door geheel Indie , van Java af tot in de Mo-
lukkes * is deeze Lampujang bekend, zegt Rum-
phiüs , die verhaalt , dat menze aldaar in de

Medicynen gebruikt 5 wordende van de Inlan-

ders , tot Poeijer gewreeven zynde , tegen Buik-

pyn ingegeven. Voorts eeten zy de jonge Bla-

den en Steelen , en leggen de verfche Wortelen

in-, even als die van de naastvoorgaande*

De Kleine Kardamom wordt met deeze Soort

betekend. Men heeft, naamelyk, van deeze

Kruidery , die op Amboina in de Bosfchen groeit

,

een Soort met groote langwerpige en een ande-

(3) Amomum S^apo iïmplicisfimo brevisfimo &c. Cardamo-

mum minus R mph. Amb. V. p. X8z. T. ft 1. ElettarL

Hort. Mal. XI* p. 9 . T. 6.

Kaïda-

III.

Amomum
Cardamo-
mum.

(3) Amomum met de Bloemjleng geheel enkeld

en zeer kon ; de Blikjes overhoeks en ruim

geplaatst.

re
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xe met kleine ronde Zaadhuisjes. De Indiaa- IV.

gen , in de Bovenlanden , noemen het byna alge-
FD

I

EEL '

meenlyk Kardamom ,
zegt Rumphiüs, waar Hoofb-

van de Griekfche naam, Kardamomum^ zouaf- STÜK*

geleid zyn: doch het is zonderling, dat dezelve

dan zo zeer met de gedaante en eigenfehap kan

ftrooken. En, dewyl het van de Malabaaren

Etrimelli , op Ceylon Enckol 9
by de Mooren

en Heidenen, in Bengale en elders aan die Kust,

wederom anders genoemd wordt , zo denk ik

veeleer, dat de Indhanen gedagten naam van

de Grieken zullen ontleend hebben : want de-

zelve betekent eigen tlyk een Amomum van eene

Hartagtige figuur*

JHet Gewas, van de fyne of kleine ronde Kar-

damom ,
gelykt veel naar dat van de Gember.

Het beftaat uit gebladerde Steelen , omtrent drie

Voeten hoog, by den Wortel rood, die knob-

belig is en (terk gevezeld, fcherp van Smaak:

maar het Onderwas, dac de Bloemfleng maakt,

wordt , in deeze Plant, naauwlyks een Handbreed

hoog en beftaat uit beurtllngs zeer ruim geplaat-

fte Schubben , tusfehen welken de Bloempjes

uitkomen
,

gelyk in de voorgaanden waar na

deeze Bloemknop met Vrugten beladen wordt.

In Indie , zelfs , vereifcht de bezorging van dee-

ze Planten veel gedulds. De eerfte twee Jaa-

ren brengt de Kardamom-PIant niet dan Bloe-

men voort ; ja zy moet in een vette Kleygrond

en wel op de Zon ftaan, indien zy in het derde

Jaar Kardamom-Peultjes zal draagen. Van dee-

11* Dlïj.. VU, STUK»
i
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'IV, ze waren de kleine ronde, naar 't oordeel van
Afdeel. R UMP Hins, lieflyker van Smaak, dan de al-

Hoofd- lerkleinfte driehoekige , van de Malabaarfe Kust i

stuk en veel beter dan de groote langwerpige ,
groeit

Emwy-
jen(je jn Bosfchen van 't Eiland Java. Ook
heeft L i n n je v s van deeze Soort gezegd ,

dat dezelve in het allerdigtst befchaduwde vaa

lndie , aan den Slykerigen Voet der Bergen $

huisvest; waar men nog verderbygevoegd heeft,

op Moerasfige plaat/en ? Zelfs moet menze op

Ambon terftond plukken, zo dra zy haar vol-

komene grootte hebben ; alzo zy anders ligt

verderven door 't fpatten van den Regen, de-

wyl zy zo laag ftaan: gelyk Rumphiüs aan-

merkt*

In Oostindie wordt de kleine Kardamom veel

gebruikt om by de Pinang te kaauwen, tot het

bekomen van een lieflyken Adem. Hier toe is

de driehoekige wat fcherp, en ook zo aange*

naam van Geur niet : de groote lange geheel on-

bekwaam , als hebbende weinig Reuk of Smaak.

Men gebruikt het Zaad van de ronde Karda-

mom, die uit China komt, veel om een Geur

te geeven aan de Geregten. In de Geneeskunde

kan zy dienen tot een Maagmiddel, dat de Her-

fenen en het Hart verfterkt ; doch het is wat

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

migen tegen Beroerdheid en Duizeling aange*

preezen. Zy komt in de Theriaak en andere

Samenftelzelen.

(4)



M O N A N I> R ï A 0 IV

(4) Amomum met een zeer korte Zakkige
r

Bloemjieng. Afdeel,;

De Zaaden > die men Gram Paradijï in de ^k*
0 *

Apotheeken noemt , worden gezegd de Zaadfcor- 1 v.

reis te zyn uit de Peul van eene groote Soort Qr

m
°f è̂

van Kardamom , dat dan een andere moet zyn ra&ifu
,

.

als de zo even gemelde. Dit Zaad wordt ook i^df^
Meleguetta of Maniguetta genoemd > en komt

Biet alleen in Afrika, op Madagaskar, maar ook

ïn de Indien voort* Het is kleiner dari Peper ?

hoekig , rood van Kleur > van binnen wit en zeer

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

$

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

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

door de takkigheid van den Bloemftengverfchil-

lende* Alle deeze vier Soorten zyn overblyven«

de Planten*

C o s t u s»

De benaaming van dit Geflagt, door de Grie-

ken vafl 't Arabifch woord Kost of Chast ont*

leend, is by de oude Geneeskundigen gebruikt

geweest om verfcheiderley Wortels te beteke-

nen. Dioscori des telt 'er drie Soorten^an

j

éeiï

(4) Amomum Scapo ramofo brevïsfitno. Grana Parad!i Ci Qfft-

dnarum. C. B. Pin. 41 3» Elettaru Hori* Mal. XL T; t
B

li Dni 4 Vit Siui,
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een Arabifche, een Indifche en een Syrifche

;

A?D
I

WL
' de cerfte was wit, de tweede zwart, de derde

Hoofd- geelagtig van Kleur. Deeze Autheur maakt
STU&* wej van eene Kruidige fcherpheid , doch van

vi&ï
KWy

' gcene bitterheid in die Wortel gewag , welke

door 'anderen naderhand in de ééne Soort ge-

field werdt ; zo dat menze in een bittere en

zoete Costus onderfcheidde. Sommigen willen f

dat dit vcrfchil enkel afhangt van den Ouder-

dom ; zynde de verfche Wortel zoet , de oude

bitter. Anderen hebben de Eigenfchappen
f

door de Ouden hier aan toegefchreeven , gezogt

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

van Reinevaren , welke de Bladen en Reuk van

Kruifemunt heeft, onder den naam van Costus

hortenjis beroemd. Anderen hebben die krag-

ten in 't Ageratum , Eupatorium , Levijlicum

en dcrgelyke Planten , gemeend te vinden : doch

tot heden heeft de regte Costus Arabicus den

voorrang behouden.

Uit ftukken van zodanige Wortelen , die ik

onlangs, van Suratte afkomftig zynde, uit Oost-

indie bekomen heb, fchynt dat Gewas geens-

zins te behooren tot eene dcrgelyke Plant, als

die de Gember of Kurkuma uitleveren , maar

veeleer van den aart der Wortelen van de Kroon-

tjes-Kruiden ( Umbellifera ) te zyn. Dezelvea

zyn langwerpig, dik; van buiten graauw, van

binnen geel en zeer Harstagtig; hebbende eene

fterke Reuk , naar dien der Violen trekkende
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éöeeïie bitteragtige , doch niet onaangenaame, 1^.

Kruidige Smaak. Niets is 'er in dc uitwendige AfdbeiU

figuur f 't welk met de Knobbelagtigheid der Hoofd-

Wortelen van de Zedoaria, Gember of Kurkü- STÜK-

ma ftrookt. Lemery zegt, dat het de Wor-
tel is van een Boompje, naar Vlier gelykende,

met welriekende Bloemen, en dus is de Cottut

Ardbicus , mooglyk uit het hoofd , ook by Wkin-
mann afgebeeld. Niettemin zal ik de volgen-

de Plant, welke door Linn^us onder dien naatri

voorgefteld wordt, hier thans befchryven (i).

De Kenmerken zyn, een enkele Bloemfleng

en Vrugtfcheede. Het Blóemkasje drietandigs;

zeer klein , zittende op het Vrugtbeginzeh Dë
Bloem beftaat uit drie Lancetswyze , holle *

regtopftaande Blaadjes, van gelyke grootte. Het

Honigbakje is eenbladerig, groot, langwerpig

9

Buisagtig met twee Lippen , de onderfte langer

dan de Bloemblaadjes, en breed, in drieën ge-

fneeden ; de bovenfte Lancetvormig en kort^

verftrekkeüde voor een Meeldraadje, daar het

Helmpje is aangegroeid. Op het Vrugtbeginzel
g

dat rönd is, zit een Draadagtige Styl, zo lang

als

(1) .Costus. Byst. Nat. XII. Gen. 5. p. $o* Veg. tW\. §•

49. HiLL. Plant. 149. T. 3* Costus Arabicus. C, B. Pifa

36. MER. Sur. T* 16. Alpinia Floiibus fpicatis, Bra&eisova-

libus. JACKJ. Amer* m Zingiber fyivefirc majus, Fru&u iti

pediculo fingularu Sl-OAW* Jam. éi. Hi/i* I, p. i6$. T.

lój* f. 2. Amoraum minus Scapo vëftito^ Floribné fpicnlsi

B&OWN, Jam* ii3* Paco-Caatinga. MARCGR, 2?r*j* 48. Tli^

na-Kua. Hërt. Mal. XI. p. 1$. T. ti

B ^
IU Deel» vil, Swm*
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IV. als 't Meeldraadje, hebbende een geknopten*
Airdeel.

famengedrukten , uicgeranden Stempel. Hec

Hoofd- Zaadhuisje is rondagtig, gekroond, met drie

STÜK
* hokjes en drie kleppen , bevattende veele drie-

vi[cï

HWy
' hoekige Zaaden.

Tot de eenigfte Soort van dit Geflagt wordt

een Westindifche Plant betrokken , welke van

Sloane genoemd is Groote Wilde Gember,

met de Vrugt op een byzonder Steeltje , en

van Browne Kleine Amomum, die deBloem-

fteng Bladerig heeft , met Aairswyze Bloemen*

De Heer N. L. Bürmannüs getuigt, dat

de uit Java overgezondene Plant volmaakt ftrookt

met de TJiana-Kua van den Hortus Malabaru

cus, welke door Her man nu s voor den Coï-

tus Officinarum gehouden wordt. Dus ftelt zyn

Ed. ook bedenkelyk voor , of dezelve niet de

Zerumbed zy van Rumphius, op deszelfs

Tab, 68 afgebeeld , daar ik dienvolgens nog

kortelyk van fpreeken zal.

De Tom- Deeze, welke de Maleijers gemeenlyk Tom-
jnou-Piant.^^ heeten , heeft met de Kurkuma zo veel

overeenkomst , dat die Autheur haar voor een

Wilde Kurkuma zou gehouden hebben , indien

zy door de Indiaanen niet daarvan onderfchei-

den werde. Zy kennen 'er zeven Soorten van

,

die altemaal in Gewas weinig van de Kurkuma,

doch taamelyk verfchillen van de Wilde Gem-
ber-Plant of Zedoar-Wortel > hier voor befchree-

ven > dewyl de Bladen , elk met zyn eigen

Steel, voortkomen uit den Wortel, en tevens

veel
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veel grooter zyn. De grootfte Soort heeft de

Plant wel drie of vier Voeten hoog , en ieder u
'

Blad, buiten den Steel, een Ellelang, op een Hoofd-

half Voet breedte. De Wortel is Bolrond of
ST
J
K*

Knobbelagtig, in veele Soorten van binnen wat»;*

geelagtig , doch altoos bitterder , fcherper en

fterker van Reuk dan de Kurkuma, naar welke

zy anders in gedaante veel geiykt: des Rum
phiüs oordeelt, dat de Tommon veeleer voor

den regten Zedoar-Wortel te houden zy.

Wat de regte Costus-Wortel aangaat, dezel-,

ve wordt by ons geagt een uitmuntend Maagfter-

kend , Windbreekend en Zenuwprikkelend Mid-

del te zyn, veel llerker dan de Zedoar, die men
'er dikwils voor gebruikt. Hy is tegen Beroer-

te
,
Lammigheden en dergelyke Kwaaien , dien-

ftig , en komt ook in de Theriaak en andere

Zweetdryvende Opiaatcn.

N

Dit Geflagt heeft zynen naam van Pater Plu-

mier bekomen, die, waarfchynlyk om den be-

roemden Prosper Alpinus te vereeren , den-

zeiven gebruikt heeft voor eene Plant , door

hem Alpina, die de Bladen van Bloemriet heeft,

met witte Trosfen
, getyteld.

Het Bloemkasje is driedeelig 5 klein , op het

Vrugtbeginzel geplaatst. De Bloem eenbladig,

ongelyk en als verdubbeld: het buitenftegedeeL

te in drieën gedeeld , met de bovenfte Slip hol-

B 3 rond,
H. Deel. VII. Stux*
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rond, de zydelyke plat; hebbende een Pypje:
Afdeel» ^ binnenfte gedeelte korter, aan den Rand in

Hoofd* drieën gefneedcn , hebbende de onderfte Slip

fTÜK# neerhangen buiten de zydflippen van het buitenfte

fi§T
Wy

' Bloemgedeelte , de overigen uitgerand : het

Grondftuk buikig. Een Meeldraadje gelykende

naar een Plooy van het binnenfte Bloemgedeel-

te. Het Meelknopje op zyde aangegroeid. Het

Vrugtbeginzel , dat rond is, onder het Bloem-

kasje zittende, heeft een enkelen Styl, met ee-

nen ftomp driehoekigen Stempel. Het Zaadhuisje

Vleezig 9 Eyrond , met drie Hokjes en drie Klep-

pen > bevat verfcheide Eyronde Zaadjes, aan

den top uitpuilende geknot, met efen Staartje

Van onderen.

I.
. De eerfte Soort (i) fchytit overeen te komen

met dat Gewas , het welke by Sloane, onder
'fsarostc. den naam van Kleine Wilde Gember , in deszelfs

befchryving en afbeelding der Planten van Ja-

maika voorgefteld wordt: verfchillende van de

Groote Wilde Gember , te vooren gemeld , daar

in 3
dat de Vrugten Sappig zyn en groeijen op

de toppen van Bladerige Steelen. Niettemin

merkte de Heer J. B u r m a n n u s aan , dat het-

zelye , in de gantfche gedaante en manier van

groeijing, zodanig gelykt naar dat van de Gem-

ber j dat men het deswegen noodwendig onder

de

( l ) Alpiqia. Nat. XII. Ge». 4. p. 50. . XIII. p. 49»

Alpir*a Rjcemofè alba, Cannacoii foliis* Plüm. fcon. 10. Tw

$0. Zingibcr fylveftre minus, Fru&u e Cauliura fummitate,

Sloan. Hift.i. j>, ifs, T. 105, f, i, £aeo fcroc^

jURCGR. Bras, 48 '$



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

mömum , Amomum , Zingiber , Zedoaria , Ga-
Ap

£
M**

langa , en dergelyken , tellen moeite. Of het Hoofd-

zelve den Westindifche Gember-Wortel uitle-
STÜK*

vere , is my onbekend. J^!"'
1**

De Kruidkundige Heer Jacquin vondt op
s
t Eiland Martenique een Gewas, dat zyn Ed.

tot dit Geflagt betrekt, noemende hetzelve Al-

pinia met geaairde Bloemen (a), Hy geeft de n.

Afbeelding van hetzelve, en merkt aan, dat de c
Ai?™*

Wortel Vleezig , oneffen , wit is
, brengende Geaaixde,

eenige Steelen voort op Halmen , die eeniger-

maate knikkig , rond en glad zyn, maar één

of anderhalven Voet hoog, Zy zyn overhoeks

bezet met Lancetvormige , kort geiteel de, glad-

de Bladen , vier kruislings geplaatst onder de

Bloem-Aair, die Kegelvormig is, en Schubswy-

ze famengefteld uit hoogroode , dikke Leder-

achtige Bloemfcheedjes. De onderlten geeven

ieder ééne Bloem uit, zynde Reukeloos, geel,

een Duim lang, en fchielyk verwelkende. Het
Bloemblad is een langwerpig Pypje, in drieën

verdeeld, en het Honigbakje, dat een weinig

verder uitfleekt dan de Bloem, is ook verdeeld

in drie Slippen. Het Meeldraadje heeft twee

Meelknopjes. De Ingezetenen gebruikten het

Afkookzel der Wortelen en Halmen , met an-

dere Kruiden , als een verkoelende Drank s in

verfcheide Kwaaien, 't Gewas, groeijende aan

de

(2) Alpinia Floribns frïcatis. jAcq. Arntr, Hifl. p. j. x, ï

B 4
II. Deil. VIL Sïuau



*V. de Oevers der Beeken, en op belommerde vog-
FDEEL

I.

Hoofd-

£fdeel.
p.ge Bergen , werdt van hun Rivier-Riet geheten.

*Tük. M A R A N T A.

v:^
nWy

' Pater Fi-ümier heeft twee Westindifche

Planten met deezen Naam beftempeld : moog-

lyk ter eere yan M a h a n t a , een Genees-

heer , die in de Zestiende Eeuw over de En-

kelde Geneesmiddelen fchreef.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : het

Bloemkasje driebladjg, Lancetagtig, klein, op

het Vrugtbeginzel zittende: de Bloem eenbla-

dig Smoelagtig. Dezelve beftaat uit een lang-

werpig, famengedrukt , fcheef, geboogen Buis-

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

tenfte Slippen beurtljngs Eyvormig , egaal en

kleiner , waar van één de laagtte en* twee de

ppperften ; iwce zydelingfen beurtlings zeer

groot en rondagtig , die de onderfte Lip ver-

beelden zynde de bovenfte zeer klein en in

tweeën verdeeld. Een Vliezig Meeldraadje is

'er , naar een Slip van de Bloem gelykende

,

dat een Liniaal Knopje heeft , aan de eene zy-

de van het Draadje aangegroeid. De Styl is

enkeld , zo lang als de Bloem , hebbende een

flaauw driehoekigen geboogenen Stempel
3 en

flaande op het yrugtbeginzel , dat een rondag-

tig ,
driekleppig , Zaadhuisje wordt , volgens

Plumier, bevattende een enkeld Eyrond

,

rimpelig, hard Zaad.

T^ee Soorten zyn 'er in begreepen , als volgt.

14
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(1) Maranta die de Halmen Takkig heeft. IV.
Afdeew

Rietagtige Maranta met Bladen van 't In -

HOQpD.

difche Bloemriet, hadc Plu mier deeze gety- stük#

teld. Zy verfchilt van de gemeene niet, dan i.

daar in dat de Rib der Bladen Haairig is , zegt Jf^Z'*.

de Heer J. Bürmannüs, en is door den «*•

Heer Martyn zeer wel afgebeeld enbefchree-

ven , wordende ook in de Hoven der Kruid-

minnaaren in Europa, overal, gemakkclyk aan-

gefokt. Haar Vaderland is in Zuid-Amerika.

(2) Maranta 772^^ enkelde Halmen > de Bladen ir.

Lancetvormïg en byna ongefleeld. oitangl?
Groote

Deezc Plant is de Groote of Javaanfche Ga- Galama,

langa, onder dien naam by Rumphius afge-

beeld , welke haaren Halmswyzen Bloemfteng

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

wyze voortkomen op 't end der Steelen , aan

welken de Bladen ftaan ; even als dit plaats

heeft in de Alpinia , zo even befchreeven.

De groote Galanga is, volgens dien Autheur£

een Plant van zeven of agt Voeten hoogte,

maakende een digt Struikgewas , van eenige

ronde Steelen , die uit den Wortel opfchicten.

Deeze

(1) Maranta Culmo ramofb. Syst. Nat. XII. Gen. 5, p.

jo. Veg. XIII. p. 49. Maranta Arundimcea Cannacori folio.

PLUM. Gen. 16. MART. Cent. 59 T. ?s>.

(2) Maranta Culmo ümplicl , Fol» L^nceolatis fubfcsfilibus.

Galangi. RUMPH. Amb. V. p. 143. T. 63. BüRM, ZtyU 102.

B 5
IL Beel* VlU Stuk.
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IV. Deeze StecJen , taamelyk ftyf en een Vinger
Afdeel, ^ik, beftaan als uit in elkander gedoken Schee-

Hoofd- den, welke, omtrent ter halver hoogte van 'c

stuk. Gewas , Bladen uitgeeven , die beurtlings of
.EtHwy- overhoeks aan den Steel liaan , en in figuur

aanmerkelyk verfchillen. De onderften zyn een

Span lang en een Hand breed , die daar aan

volgen worden allengs langer en fmaller, op *t

laatst by de twee Voeten lang en geen half

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

halm , zeer fmal en weder korter. De Halm
beftaat uit witagtige Bloemen , zeer zwaar doch

niet aangepaam van Reuk en fcherp van Smaak.

Hier op volgen roode Besfen, bevattende drie

Hartvormige Zaadjes.

Op de Oostindifche Eilanden groeit nog een

Kleine Galanga, welke de groote in alles gelyk

is, uitgenomen dat zy de Steelen veel dunner

en het Gewas maar vier Voeten hoog heeft ,

zegt Rümphiüs, die dezelve , zo min als de

groote Galanga, voor de Plant houdt, van wel-

ke de regte kleine Sineefche Galanga de Wortel

is, en hetfchynt, uit de Berigten, welken hy

van de Chineezen bekomen hadt, dat dezelve

meer naar de Soncory-Plant, welke als de eerfte

Soort van Kempheria in deeze myne Plantbe-

fchryving volgt, gelyke: des ik niet begryp,

op wat grond Linn/bus van deeze tweede

Soort van Maranta verzekere, dat zy de Galan-

ga is der Apotheeken.

Mahkki- Behalve de Groote en Kleine op de Eilanden

fche. van
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van Indie , en in *t byzonder op Java en Am- IV.

boina groeijende , is 'er nog eene , welke Rum. Af^rl.

phiüs de Malakkifcht Galanga noemt , om Hoofd-

dat zy voortkomt op dat Schier. Eiland van In-*TÜK -

dia, aan Siam paaiende, 't welk den naam van^*^y
"

Malakka voert (*). Dit Gewas wordt wel twaalf

of vyftien Voeten hoog, hebbende Steelen fom-

tyds van dikte als een Kinds Arm. De Bladen

ftaan aan deeze Steelen ook overhoeks , doch

hebben Steeltjes en zyn ovaal; evenwel op twee

Voeten langte naauwlyks een half Voet breed.

De Bloemen komen , even als in de andere Ga-

langaas, aan 'tend der Steelen Aairswyze voort,

gelyfc in de Hyacinthen. Zy hebben eeneKelks-

wyze figuur, door hem afgebeeld, en zitten op

een Vrugtbeginzel , het welk in een Zaadhuisje

veranderd, van grootte als een Duiven-Ey , doch

driekantig, bevattende veele driehoekige Zaad-

korrels.

De Wortel van deeze Jaatfte , zegt hy, is

geeler dan die van de Galanga , naar welke zy

anders gelykt, trekkende in Reuk naar den Ban-

glé- Wortel. Ook is zy weeker dan de Lampu-

jang, dat is Wilde Gember of Zedoar: weshal-

ve het geene der ons bekende Galangaas, en

ook geenszins de Chineefche kan zyn. De Ma-
leijers noemen deezen Wortel Banglé Malacca,

dat is Malakkifche Banglé. Hy groeit op Am-
boina

(*') Maranta (Malaecenfis) Culrao feïnplici , Foliïs ovatis

pfrticilacrs. N. L. BuRMANN, Fhr^ Ind, p, 2, RuMFïf. Jtöé»

'T* p. 177. T. 71, fïg. 1.

LU PïUh, VII. SiUMU
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AfdIÊl
b°ina °0k aa° de kanten der Bosfchen en by de

i. " Cajepoene-Boomen. De Wortel wordt van de
Hoofd- Amboineezen met Pinang gekaauwd , doch heeft

'Tv*,- n°?
'
C 0VCrige

' ^ kragteD niet Van de ««5
vip. <^a'anga

, inzonderheid de Kleine uit China

,

welke een ongemeen Maag-, Hoofd- en Hart'
flerkend middel is, wordende tegen de Duize-
ligheid, als ook tot verdryving der Winden en
der Kolykpynen zeer aangepreezen. De Indiaa-
nen gebruiken de verfche Galanga-Wortelen als
Speceryën in de Kost.

C ü R C U M A.

In dit Geflagt zyn niet minder bekende Wor-
tels bpgreepen, welke den naam van Kurhma
voeren

, die van 't Arabifch Woord Curcum af
geleid zou zyn. de Apotbeefcen hebben zy
ook wel den naam van Terra merita;m 'tFranfch
en Portugeefch dien van Aard-Saffraan of Mi-
fche Saffraan, wegens de üerke geelc Kleur en
Verwflof welke zy uitleveren. Van fommigen
worden zy Cyperus Indicus geheten, en eJs een
Soort van Cyper- Wortel aangemerkt, te m-er
dewyl men 'er insgelyks een ronde en een lanee*
Soort van heeft.

°

De Kenmerken zyn
: verfcheidc enkelde ver

ganglyke, Blocmftengen. De Bloem, een faal
Buisje

,
heeft den Rand verdeeld in drie Lancets

wyze breede Slippen. Het Honigbakje is een*
bladig, fpits Eyrond, grooter dan één van die
Slippen. Vyf Vezelen zyn 'er in de Bloem

waar
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waar van vier regtopfhande , dun ,
onvrugtbaar ; iv.

één die den naam verdient van Meeldraadje, ^FD££I-»

met een Mcelknopje op zyde aangegroeid. Het Hoofd-
Vrugtbeginzel is rondagtig , met een Styl van stuk.

langte als de Meeldraadjes, hebbende een enke-
n£

9n9&m

Jen, haakigen Stempel, Het Zaadhuisje is rond-

agtig, met drie hokjes en drie Kleppen, bevat*

tende veelc Zaadjes.

Twee Soorten komen in dit Geflagt voor,

zynde de eene de Ronde, de andere de Lange,

als gezegd is.

(1) Kurkuma, met Lancetswys ovaale Bladen , £
^

die bezyden de middel-Rid zeer weinig ge* mmi*.
ribd zyns r *?

ndc
J 1 Kurkuma.

RüMphius merkt aan , dat 'er tweederley

Hoofdfoorten zyn , een Tamme en een Wilde

Kurkuma, waar van hy de eerfte in een Groote

en Kleine fmaldeelt. De Groote heeft onder

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

tanje, met Leedjes als Gember; welke de Ma-
leijers Ibu Cuning, dat is Moeder van de Kur-

kuma of Moeder-Wortel noemen. Deeze ronde

Wortel geeft ter zyden vier of vyfandere Wor*
tels uit, welke de gedaante en dikte van Vingers

heb-

(1) Cureuma Foliis Ianeeolato-ovatis. Nervis lateralibus

larisfitnis. Syst* Nat. XII. Gen. 6. p» 50. Feg. XIII. p. 49.

Cureuma Foliis ovatis utrinque acuminatis, Nervis latcralibus

paucisfirais. RoYEN. Lugdb. 12. FL Zeyl* 6. Cureuma.

Rumph. AmK V. p. 162. T. 67* Manja-Kua* Ü9rtt MalaK
XI. p. 19. T. 10.

ÏU D&Ela VU, STUK* *
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tV. hebben : zo dat de geheele Stoel zig als een ui£-
Aiöeel.

gebfeije Hand, met Vingeren, die men Klaau-

Hoofd» wen noemt, vertoont, en daar uk zou hetlchy-
stuk* Den ^ a is cf (je roncje en lange Kurkuma-Wortels

v&ï™*' aan eeue zelfde Plant voortkwamen. De ronde

en lange Kurkuma worden niettemin als byzon-

dcre Soorten voorgefteld , die door de meer of

minder Adertjes of Streepjes in de Bladen van

elkander verfchillen zouden : doch het is zonder-

ling, dat L iNNiEüs de Afbeeldieg en befchry-

ving van Rumphios aanhaalt op de ronde Soort

,

terwyl die van anderen aangehaald wordt op de

lange Kurkuma % en de ronde in de Geneeskunde

voor de flegtfte wordt gehouden (*).

De tamme Kurkuma, en wel de Groote,zcgt

die Autheur , geefc Bladen uit van omtrent an-

derhalf Voet lang, vyf of zes Duimen breed $

aan beide enden fpits , en ieder op een Steeï

ftaande van niet minder langte. Decze Bladen

fchynen, zo uit de Afbeelding als uit de be-

fchryving , bezyden den Steel fterk geribd en

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

der Bladen van wit Nieskruid , of als de Pifang*

Bladen, en dit ftrookt met de Kenmerken wei-

nig. Verfcheide van deeze Bladen , by elkander

gevoegd , maaken een Soort van Struik, uit

welke, volgens zyne Afbeelding, de Bloemfteng

opfchiet, die veel laager blyft dan de Bladen.

Men ziet deeze Bloemftengen zeldzaam dan aan

oude

(*) GEOFïROY Mat. Medka. Tom. II. St&. I, Art. 12*
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oude Planten, die cenige maaien van Elad ver- IV.

wisfeld hebben , en wier Wortels byna vergaan Afd̂ ^«

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

flooten Kolf, gelyk in de Gember-Planten, maar STUK '

het beftaat uit losfc Schubben , tusfchen welken

de Bloempjes voortkomen , die van de gemelde

gedaante zyn.

De Kleine tamme Kurkuma heeft het Gewas, Kicïne

volgens dien Autheur, kleiner, doch vcrfchilt Kurkuma,

inzonderheid door den Wortel, die een grooter

Stoel maakt dan de voorgaande. Dezelve be-

ftaat , naamelyk , uit een of twee ronde Knob-

bels, die men Moerwortelen noemt, waar aan

veele langwerpige als Vingers hangen, die zig

wederom in anderen verdeelen, by eenigen fchuins

by anderen dwars ftaande en door elkander loo-

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

flooten Vuiften en Kinderhandjes voordoet, en

zelfs van zyne Wortels en Vezelingen gezui-

verd , zeer glad wordt , gelykende naar een

konflig uitgefneeden Werk. De Wortel van

deeze is zo hoog geel , dat zy zig fchier rood

vertoont. Zelden geeft deeze Planteen Bloem-

fteng uit , dewyl men dezelve naauwlyks met

ruste laat , fteekende daar geduurig Wortels af

;

zo om die in de Kost te gebruiken , inzonder-

heid in de Kerrie , een foort van Kruidige Sou-

pe ; als om Linnen en andere dingen geel te

verwen , ja zelfs het flegte Goud daar mede te

vernisfen.

De Groote Soort groeit op Java en andere

Oost-
II» DllI»YII. stvk.
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IV.

Afdeel
i.

Hoofd-
stuk*

Eenwy

Wilde
Kurkuma,

Oostindifche Eilanden in 't wilde f doch de
Kleine wordt in de Tuinen opgekweekt. Men

[
PIant dezelve even als de Gember, neemende
de Wortels uit den Grond , en daar van de

' Klaauwen, als dezelven beginnen uit te bot-
ten , weder daar in fteckeneïe. Zy groeijen
fchooner en grooter in de warme Bergtuinen
der Amboirleezen , dan by de Huizen om laag,

alwaar een vogtige Zandgrond is. Als men,
na verloop van vyf of zes Maanden , den Wor-
tel niet uitgraaft, dan verflenzen de Bladen,
de oude Wortel vergaat en geeft ter zyden
nieuwe Wortels uit. Zo veel aangaande de
kweeking en behandeling van deeze Planten.

Behalve de Tamme is
5

er, in Oostindie
j

nog een Wilde Kurkuma , die op vlakke Vel-
den 5 in drooge Sagoe - Bosfchen en onder de
Bamboes-Struiken

, groote Plekken op zig zelf

beflaat. 't Gewas beftaat uit menigvuldige Stee-
len , die beneden rond , boven platagtig zyn

,

geevende twee of drie Bladen uit , en dus de
hoogte bereikende van drie of vier Voeten. Ie-
der Blad is omtrent anderhalf Voet ïang en een
half Voet breed, aan beide Enden fpits, doch
aan den Steel fehielyker verbreedende dan in de
Tommon-Plant , hier voor befchreeven; welke
anders naauwlyks van deeze Wilde Kurkuma te

ooderfcheiden is. Derhalve noemen haar de
Amboineezen ook Tornmon-Cuning: waxitCuning
is by hun de eigen naam der Kurkuma. Deeze
Wilde geeft het Onderwas of den Bloemfteng

veef
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veel ichooner en hooger , beftaande uit bruinag- IV*?

tige Schubben, waar tusfchen gcele Bloempjes
Afd*eu

voortkomen ; doch dezelve [vergaat doorgaans Hoofd-

insgelyks , zonder Zaad te geeven. De Wortel 8TÜK*

is knobbeliger , zonder dergelyke dijeke Klaau- nu?
n0*r

wen, als in de tamsie Soorten, maar metveele

Vezelingen, waar onder aan dikke Klieren zit-

ten, als Hazelnooten. Hy is van buiten graauw-

sgtig bleek geel, van binnen witagtig met een

geel Hart, fchier zonder Reuk en van Smaak bitr

teragtig , als die van de Wilde Gember-Plant.

In Oostindie zelfs is deeze Wilde Kurkuma Gebruik

byna van geen gebruik; maai* de Tamme zo

veel te meejr, gelyk hier voor gezegd heb. In

de Geneeskunde wordt de Kurkuma van fommi-

gen veel van anderen weinig geagt. Zy is min-

der fcherp en Zeepagtiger dan de Gember,

wordende niettemin , wegens haare regt prikke-

lende hoedanigheid , voor een uitmuntend Mid-

del gehouden tot,wegneeming van Verftoppingen,

en voor een byzonder Middel tegen de Geelzugt.

Ten dien einde wordt zy of in Afkookzels of

in Poeijer ingegeven. Men gebruiktze ook tot

een Verwftof in ,oqs Wereldsdeel.

(2) Kurkuma met Lancetswyze Bladen , die JL

bezyden de Rib zeer Jkrk geaderd %yn.
lon

c
^
rcum0

üeeze
Kurkuma,

(2) Curcuma Foliis lanceolstris , Nervis lateralibus nume-

ïOfisiimis* RoYEN. hugib* 12. Fl. Zeyl. 7. Mat. Med* 5.

Curcuma Radice longS* Herm. Lugdk. 2og# T. 209. Man*

jclla-Kua. Hort. Malab.TLl. p. Sip % 11.

c
ib vuu yiu STUK.
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IV. Deeze Kenmerken gebruikt Linna us, om
Aïmsl

^e Larige Kurkuma van de Ronde te onderfchei-

Hoofo den. De vermaarden P. Hermannüs, in

*TUK zyn tyd Hoogleeraar van den Leidfchen Aka*
Benny-

dem ie-Xuin ,
geeft een Afbeelding van deeze

Plant 3 wélke aanmerkelyk van die "der voor-

gaande , by Rümph m , niet alleen in de ge*

daante van den Wortel , maar ook daar in ver-

fchilt , dat zy een byzonder Onderwas heeft,

niet uit den Steel , tusfchen de Bladen \ voort-

komende. Hy fpreekt *er dus van. „ Onder

„ verfchefde Planten , die ik uit het Oosten in

„ den Tuin heb overgevoerd , vindt men 'er

3, tot heden toe de Kurkuma , die by de Ara*

3 , bieren en Indiaanen in zeer veel agting is.

3, Dezelve heeft een Knobbeligen, rolronden,

„ dwars geplaatften Wortel, die Gemberagtig

5 , is , een Vinger dik, als uit veele Leedjes,

welke door Ringen aan elkander gevoegd isyn,

3, famengefteld, geevende daareenige dikagtige

33 Vezelen uit. Hy is zwaar, van buiten bleek

33 en taamelyk ruuw, van binnen Saffraankleu-

,, rig en door den tyd byna rood wordende
;

vast van zelfftandigheid , als öf hy uit een

3, verdikt Saffraankleurig Sap beftond : van ee-

„ ne fcherpe , bitteragtig Kruidige, vette, Smaak

„ en fterk van Reuk. Uit ieder Leedje komen
bly-groene Bladen voort, die plat zyn, een

„ Spnn lang en één of twee Handen breed 3

taamelyk fpits uitloopende, en zo zeer naar

die van jong IndiaanfchBloemrietgelykende,

jj dat
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dat onkundigen deeze Planten naauwlyks van IV*

3, elkander kunnen onderfcheiden (*).
Aföei^

5 , Buitendien fchiet uit jonger en fterker Knofa- Hoofd i

3,
bels van den Wortel een Bloemfteng van een STÜK*

3,
Span hoog , die rond is en Sappig, van dikte J£***

ir

M als een Schryfpen , bleek groen , van onderen

3, naakt, van 't midden tot den tóp een dikke

3, ronde Aair maakende, welke uit Blaadjes be-

„ ftaat, die in *t eerst bleek groen, naderhand

3, geelachtig rood zyn of bleek geel , twee Na*

33 gels bfeed, allengs in een kromme Punt uit*

33 loopende > en Schubswyze geplaatst* Tus-

3, fchen deeze Blaadjes zit een Lymerlg taay

33 Vogt, uit de by Nagt neervallende Daauw

3, vergaderd. Tusfchen de Schubben komea

33 agtervolgelyk langwerpige Bloempjes uitky-

33 ken , zweemende naar die van 't Oostindifch

3, Bloemriet ; maar driemaal zo klein , doorgaans

33 uit vier geel- of paarfchagtige Blaadjes be-

3, ftaande , vraar van het eene bovenfte fchuins

33 opwaards ftrekt, de twee onderden regtuit,

3, doch het middelfle daar tusfchen eenigermaa*

33 te gedraaid is en als bezet met Franje* Wan-.

,3 neer

(*) Hier door is BöNTlüs misleid geweest , die , Hifi*

Kat. 6* Mti. Libr. VII* Capé 30, in plaats van de Kurku-

ma de Afbeelding van den Cannacorus , een Plant in de In*

dien, als ook in onze Tuinen , vry gemeen, heeft gegeven 9

en op deszelfs Gezag betrok ook de beroemde TouRNiïOfcf*

eikeerdelyk , de Kurkuma tot het Geflagt van 't Indifch

bloemriet. Zie Inft, Rei Herb. Tom, I. p% %4U

C 2

IU !>*«•• VU. STOK,
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IV*
y% neer deeze Blaadjes afgevallen zyn, volgen

Afdeel,
^ ,

er ^riehokkige Vliezige Zaadhuisjes op , be-

Hoofd- „ vattende ronde bruine Zaadjes 3 kleiner dan
STü*# „ die van 't Bloemriet.

vifel
KWr

3» Een dergelyke Vrugtmaaking hebben ook

„ de Bangala der Indiaanen , de groote en klei-

„ neKardamom, de Arabifchc Costus , debei-

„ de Galangaas, de Zedoaria, het Zerumbeth

van Garzias> de Gember,- en zouden deeze

dienvolgens, met de Kurkuma, billyk in een

9 , zelfde Geflagt kunnen worden geplaatst. Dee-

„ ze laatlle is in Indie zo gemeen , dat men 'er

„ naauwlyks een Tuin vindt, waar in zy niet

gehouden worde. De Wortel is ryp en wordt

„ uitgegraven na
9
t verflenzen van de Bloemen,

cn 't Gewas zo door Zaad als door Knopjes
f

5, die men vaii de Wortelen affnydt, vQortge?

i5 plant,
99

K JE M P F E R I A f

Dit Geflagt is benoemd naar den vermaarden
K-zempfer, wien de Natuurlyke Historie , en de
Kruidkunde in 't byzonder, veel nieuwe Waar-
neemingen omtrent de Voortbrengzels van Chi~
na, Japan, Perfie, en andere deelen van Afïe,

te danken heeft.

Het heeft de Bloemen , gelyk die van het

Bloemriet en de Alpinia , in zesfen verdeeld
?

verfchillende daar door van de meefie andere

Geflagten in deeze Rang. Drie Slippen zyn

groo-
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grooter en uitgebreid : eene in tweeën gedeeld. IV*

De Stempel beftaat uit twee Plaatjes.
Afdeel*

Twee Soorten, beiden Oostindifche Gewas- Hoofd-

fen , komen 'er in voor , naamelyk STUK#

(i) Kaempferia met Eyronde ongefieelde Bladen, i.

ICtmpferU

De Soncory-Plant van Rumphiüs, als tus-
c
^*|£hc

fchen de Gember en Kurkuma middelflagtig , Gaiangau

groeit op Java zo wel wild als in de Hoven , en

valt ook in andere deelen van Indie , zelfs op 't

Vaste Land» K^empfer hadt een dergelyk

Gewas, met en benevens een onvolmaakt Scheu-

tje van den regtén Aloë-Hout Boom, van een

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

de Bak of Kasje leevendig ontvangen , en geeft

de Afbeelding van beiden op eene zelfde Plaat*

Het eerstgemelde , door hem in zyn Tuin op

Japan gelukkiglyk aangefokt , voert by de

M Siammers , (zegt hy) den naam van IVanhom

m by de Portugeezen en anderen, aldaar

„ vreemd , Kantsjoor genoemd wordende. Het

„ heeft, behalve den Penwortel , die tot voeding

H dient van het Gewas, lang, veten Vezelig

„ zynde

,

(i) K/tmpferia Fol. ovatis fêsfilibus. Syst. Nat. X\U Gen,

7. p. 5 1» fTeg. XIII. p, So. Hort. Cliff. 2. T. 3.Sonchoru8.

SUJMPH Amb* V. p, 173. T. 69. f. 2. Wanhom. KjEMPF.

Amoen* 901. T» 902» Katsfula Kelengiu Hort. Mal, XI. p»

Si. T. 41. Calceolus Philippenfis. Petiv. Gaz. 1% 19. f. 2.

(*) In Syst. Nat. ftaac Wanbom 9 't welk van anderen na*

gefchieeven wordt,

c 3
Si. X)IEL. VII. Stvx»
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lv » „ zynde, andere Knobbelige Wortels op zyde*
Afdeel»^

tot voortplanting , die van de Groote Galangs

Hoofd- „ niet ongelyk. Hier komen byhangzels aan,
iTUK#

9» g^yk in de Peonie-Wortelen , welke Raap-
Emv>y.

^ achtjg Zyn ^ van een 0f anderhalf Duim. De

, 3 zelfstandigheid der Wortelen is vast en Vlee-

3, zig, byna doorfchynend wit, vaneenen fcher-

,3 pen , Kruiderigen Smaak en aangenaamen Geur.

3> De Bladen komen tropswyze uit den Stoel %

3 , elkander omvattende, en zig vervolgens uit-

33 breidende op dikke Sappige Steelen van ander-

3, half Duim lang, Zy gelyken naar die van de

33 groote
;

breedbladige Weegbree, zynde een

3, Handpalm groot, rond met een kort Puntje y

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

„ ven glanzig donker groen , van onderen Flu-

„ weelachtig wit , aan den Rand een weinig ge^

3, golfd , in veele Strooken gefmaldeeld door

„ aanzienlyke Ribben. Benevens de gezegde

„ Scheedachtige trop van Bladen , kwam des

3, nagts uit den Wortel een enkeld Blad» dat;

3, uitzyne Steelgeut een Bloem voortbragt , naar

3, die der Orchis gelykende, zesbladig, wit vaa

v Kleur, en duurende naauwlyks éénen Dag."

De Wortel van deeze Plant heeft , volgens

dien Autheur , een uitmuntende kragt , tot het

wegnecmen van Verftoppingen der Ingewanden 3

als ook om de Maag te veriterken en tot Wind-

breeking, enz. Hierom wordt dezelve, door de

Siammers 5 zeer vlytig aangekweekt , die dikwils

$e aangroeijende Knobbels daar afneemen3 en*
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zo dezelven een Scheutje hebben , tot Voorttee- JV.

ling afzonderlyk in den Grond zetten ;
gebrui Afdeil*

kende de overigen als gezegd is. In de Hoofdftad Hoofd»

Judja hadt KjEmpfer de drooge Wortels overal ,
STüK#

by de Drogisten of Kruideniers, te koop zien ^vlt
leggen. Deeze fchynt ,

gelyk hier voor aange-

merkt is, de zogenaamde Sineefche, doch ei*

eigentlyk Siamfche en gewoone Kleine Galanga

der Winkelen te zyn.

(2) Ksempferia met Lancetvormige gejieelde
Ka t̂f.^

Bladen.
Koude,

Wy hebben hier voor gezien, dat het niet|^£"

zeker zy, of de Zedoar Wortels ook hunne af-

komst van de tweede Soort van Amomura , des*

wegen Zerumbeth gebynaamd, hebben *: idpcfi
¥Blad*w

gemeenlyk wordt zulks , ten minfce wat de Ronde

belangt, aan dit Gewas toegefchreeven. Som*
migen , evenwel , verbeelden zig , dat de Lange

en Ronde Zedoar maar verfchillende Wortels

zouden zyn van eene zelfde Plant. Hoe 't zy,

de Bloemen van dit Gewas hebben de Kleur en

Reuk van Violen , doch duuren , gelyk die van
't voorgaande , maar éénen Dag*

T H A»

(%) K&mpferia Poliis lanceolatis petiolatis. Fi. ZeyL 9.

Zedoaria rotunda. C, B. Pin. 36. Colchicum &eyl* Flore

Violac odore et Colore. Bi/SM. Zeyk 67. Malaukua* Hért*

Mal. XI. p. I7# T. 9*

C 4
IU BIEL, VII. STUK*
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IV* T H A L I A.

Afdeeu
}• Dit Geflagt heeft een Elsvormig Eyronde

8tuk^

D
' Bloemfcheede , die zig eenkleppig opent : de

Eenwy Bloem beftaat uit vyf Blaadjes, aan den rand

gegolfd en holrond, twee kleiner en omgekruld»

De Vrugt is een Eyronde Befie, die een Steen-

tje bevat, met twee Holligheden.

l4>
De eenigfte Soort (i) is Rietachtige Cortufa

Tbaiia met groote Bladen van Bloemriet door Plu-
tolkWgc!

-

m i E r , die dit Gewas in de Westindiën waar-

nam , geheten. Sommigen hebben ze zelfs tot

het Bloemriet t'huis gebragt met den vermaar-

den Sloane, die aanmerkt , dat de Wortel

een byzondere kragt heeft, om de Vergiftige

Wonden , door de Pylen der Indiaanen toege-

bragt , te geneezen , en tevens den Gekwettten

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

by verfcheiden Autheuren gewag van gemaakt

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

len-Kruid, geheten. Die Wortel zelfs in Ma-
lakka , waar Garcias een dergelyke eigenfehap

van meldt, by B a ühinüs, is hier t'huis ge-

bragt : zo dat het Gewas dan ook zou huisvesten

in Oostindie. Dit zyn echter maar Gisfingen ,

en zelfs dat Pylen - Kruid , zo even gemeld

,

fchoon hier t'huis gebragt door Sloane, fchynt

my

(O Tfcalia» Syst. N&u XIÏ. Gen, 8 p. 51, Veg. XIIL p,

50. Cortufa Arundinacei amph's &c, Plum. Gen. 26 Ic. ios.

f. i. Ca.ina Indica Radice alba A 'cxipliarmaca» SLOAN, Jam»
122. Hifi. I. p. 25?. T. 149. f. 2. RAJ. Suppl. 573. Radix

quaedam in Majacea ,
quae adverfas Vulnera &c. C. B. Pmé

$©l. Aguti-Guopo-ObU MAUCGIU £ras, 53. B.AJ, Hifi* izqu
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tny zo wel in Blad als in Bloem te verfchillen. IV,

Het Brafiliaanfche Gewas van Marcoraaf, Afdeel".

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

den aangaat, taamelyk mede overeen ; doch STUK\

hetzelve heeft een Lelieachtige Bloem , hoogrood J%™°
sym

cn Vuurkleurig, uit drie of vier Bladen beftaan-

de, met drie, vier of vyf Meeldraadjes, van

figuur als een Zwynen Slagtand , by ieder Bloem-

blad ; zo die Autheur zegt. De kragten van

deszelfs Wortel worden Wondzuiverende aan-

gemerkt te zyn, en men eet dezelven, gebra-

den of gezooden , by gebrek van ander Voedzel.

In manier van Groeijiog komt dit Gewas met

het Bloemriet overeen , doch het heeft een

Takkige Bloemfteng, en de Bloemen zyn zeer

onregelmaatig , hebbende de twee onderfte Blaad-

jes als Beursjes omgekruld. De Bladen zyn

wel een Voet of anderhalf ja tot twee Voeten

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

'

J. Burmannus betrekt het ook, zo wel als

de Alpinia, tot de Gemberachtige Planten.

't Is echter , wat dit Gewas aangaat , nog

onzeker, of zelfs de aangehaalde Wcstindifche

tot dit Gellagt behooren. De Heer Miller
naamelyk ftelt, dat het Bloemriet van Sloa-
n E , met een witten Tcgenjjiftigen Wortel

t

de Slippen der Bloemblaadjes niet getand heb*

bende , een Soort van Maranta zy , welke de

Heer Brow^e Maranta met Knoopige Bloem-

.
C 5 fied

JU Deel. vil. Stuk.
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IV. Jleeltjes getyteld heeft : zo dat hier omtrent
Afdeel, ^q q̂ overblyft tot nader Waarneemingen.

Hoofd
stuk* BOERHAAVIA.

vip!™** Wy komen thans tot een geheel andere flag

van Planten, waar onder deeze met den naam

van den Grooten Boerhaave praalt, wiens

verdienden in al het gene de Geneeskunde

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

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

Behalve de algemeene Kenmerken van dee-

ze Klasfe, zyn de byzondere van dit Geflagt,

een Klokswyze éénbladige geplooide Bloem,

zonder Kelk, doch fomtyds ook met twee Meel-

* draaijes. Het Vrugtbeginzel , onder de Bloem

,

één Styl hebbende, brengt een enkeld Zaad

voort.

Zes Soorten, meest in de Indien groeijendc,

komen thans in dit Geflagt , als

i. (i) Boerhaavia met opgeregte gladde Stenge-

?r%lT
Vl
* Ue* en tweemannige Bloemen.

Re£top«
taande. Deeze Soort is, onder den naam van Twee-

mannige , door den Heer N. L. Bürmannüs
afgebeeld. Zy maakt , volgens den HcerGonAN,

in de Koninglyke Tuin van Montpellier een

Jaar-

(i) Eoer&aéivid Caulc ere&o glabro , Floribus dnndris.

Syü. Nat. XII* Gen. 9 p SU Veg. XHL p 50. GoUAlf

Ihrt. Mvisp* 2f Boerhaavia diandra, Ëurm* FU lid. p. g*

T# L f. 1.
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Jaarlyks Gewas uit 9 dat de Bladen Eyrond ,

van onderen grys en zeer kleine bleek paarfch- Afdeel.

achtige Bloempjes heeft , die als in Pluimen fjoJ*^
vergaard zyn. Het heeft de Bladfleelen rood- stuk.

achtig en kort, draagende vyfhoekige geknotte Mon^
Zaaden, die zeer Lymerig zyn, gelyk de an-

w*

dere Soorten. De afkomst is uit Indie.

By nader onderzoek geeft Linn^eüs de

volgende befchryving van deeze Soort.
3, De

s ,
Steng is regtopftaande , zwart-paarfchachtig,

met Ziertjes of zeer korte Haairtjes befprengd

:

3> de Bladen zyn Eyrond, gegolfd, fpits, aan

,j de kanten ruuw : de Bloemen Cylindrifch

55 wit, vyfvoudig, rosachtig 3 met fpitfe Slippen

s , en Tandjes daar tusfchen. Het heeft twee

„ Meeldraadjes en een geknopten Stempel."

(2) Boerhaavia met gladde verfpreide Stenge- 11.

tjes en Eyronde Bladen.
üjfufa™*

Deeze en andere Soorten zyn door V a il-
Verfprei c*

lant begreepen onder den naam van Antani-

fophyllumy om dat de Bladen tegenover elkan-

der ongelyk zyn. Zy zweemen naar die van

de Nagtfchade eenigszins , zo wei a!s in de

voor-

(2) Boerhaavia Caule lasvï diffufo , Fol. ov.it:?. Valedane!-

la Folio fubrorundo, Flore purpureo, Semine oblongo fhiato,

aspero* SXOAN- Jam, 91. Raj. SuppL 244. Valerianelh Co-

isffavica Semine aspero viscofb. HERM. Par. p. T. 237.

Boerhaavia Fol. ©vatis. H. CUff* K. Lngdb* 234. Talu-Dama.

Ü9Tt. Mal. VII. p. 105* T. jtf. Flumbaginoides Fol. Spina-

chiae &c. BOERH, Indé II. p, 264.

XJ. DEEJU. VII, STUK*
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IV. voorgaande Soort. Boerhaave hadt dit

Afdeel, plantje als naar de Plumbago gelykende voor*

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

stuk. geven. Volgens den Ridder zyn de Blaadjes

Eenwy. van onc]eren witachtig 3 de Bloempjes paarfch

en eenmannig.

Hier wordt een Malabaarfch Gewas , datmen
Talu-Dama noemt, aangehaald, 't welk de on-

zen ,
volgens Commelyn, Traswortel hee-

ten. De Portugeezen geeven 'er den naam van

Folhas do Pitao aan , om dat het Afkookzel der

Bladen zekere Koortfen , onder de Inlanders

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

laxeerende.

ui. (3) Boerhaavia met verfpreide ruigachtigè

k!r}lTaT
U

Stengetjes , de Bladen Eyrond , uitgegulpt.

Rii'ge»

Deeze heeft de Geftalte van de voorgaande

,

doch verfchilt daar van, door twee Meeldraad-

jes in ieder Bloem , en de Stengetjes ruig te

hebben, die ook neerleggende zyn. De Steel-

tjes, korter dan de Bladen, zyn dikwils drie-

bloemig. Op Jamaika is dit Plantje een Voet

hoog y met Bloedroode Bloempjes
, waargenomen.

IV. (4) Boerhaavia met opgeregte Stengetjes , twee*

Scande man*
KÜmmen-

(i) Boerhaavia Caule di/Fufo &c. Mant. 170. Boerhaavia

diandiia. Sp. Plant. N. 4- Ucq^ Hort. T. 7,

(4) Boerhaavia Caule ere&o , Floribus d'andris fcc ManU
$15. Gouan H§rt. z, Antanifophyllun fcandens Aifties ma-

jor ifi
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mannige Bloemen en fpits Hartvormige IV,

Bladen. Afdeel.

Hoe de Besfendraagende Amerikaanfche^ag^8Tü^
D '

fchadt van Pluke.net, overeen kan komen met Mn$a.

zyne Kurasfaufchp VaUrianella , die het Zaad™*'

ruuw en lymerig heeft, of met de Kenmerken

van dit Geflagt, is my duifter. Deeze laatfte

heefthy ook uit Oovstindie gehad. De Bladen

gelyken, in deeze Soort, naar die van Alfine,

doch zyn wat grooter , Hartvormig en glad

,

volgens LinnjEus, die aan deeze Soort een

regt uitgeltrekte gladde Steng geeft van zes

Voeten langte, en Kroontjes van zes Bloemen L

die tweemannig zyn , groenachtig van Kleur >

hebbende een vyfbladig afvallend omwindzel.

(j) Boerhaavia met kruipende Stengetjes. v.
Boerhaavi/t

De Groeiplaats van deeze Soort wordt gefield lfr*s> ^
, - i j/- u ii \r* •

Kruipende.

in Nubie, een bmnenlandfch gedeelte van Afri-

ka 5
volgens den beroemden Vaillant: doch

de Ridder hadt dezelve niet gezien.

(6) Boerhaavia met zeer/mallefpitje Blaadjes, vr.
V

Angujlif*.

Van deeze wordt niets meer gemeld, en het smaibia-

fchynt,
disc*

jons folio» VAiix Mtm> de ïjzz.p zst* Valerianella Alfines

folio fcandens. SLOAN. Jam. 91. Hifl*l. p» 110. Raj. Supplm

3.4+ solanum Bacciferum &e4 PLUK. Alm» 349» T. 22*.

i. 7.

II, Dfel. vii. Stuk*
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IV- fchynt, voor 't overige, dat onder de Plantjes
Afdeel.

yan ^ Q c flagt) jlc veeiaj k\ein Zyn? een aaI>

Hoofd- merkelyke verwarring heerfcht. , iuet dan door
stuk»

nacjer Waarneerningen op te losfen , en misfchien

vw?
wy

' wel grootendeels daar van afhangende, dat het

in de Tuinen een andere Geftalte heeft dan in 't

wilde.

S a l i c o k n i A. Zoutkruid,

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, een vier-

hoekige, geknotte, Buikige, blyvende Kelk,

zonder Bloemblaadjes , en een enkel Meeldraadje,

met twee Meelknopjes. Sommigen, evenwel,

hebben 'er twee Meeldraadjes in waargenomen

:

Het Vrugtbegïnzel , dat Eyrond is , heeft een

enkelen Styl, en wordt een enkeld Zaad , in de

uitgezette Kelk vervat.

Vyf Soorten zyn 'er thans in aangetekend

,

naamelyk

m
(i) Zoutkruid dat uitgebreid is , de Leedjes

HtrUcea^ aan end fingedrukt en tweedeelig

Laag. hebbende.

Deeze Soort groeit op zoute Gronden, zo aan

den

( i) SéLlicomia Herbacea patula, Articulis apice compresfis

&c. Syst*Nfit. XII. Gen. io. p. 51. Veg* XIII. p. 50. Saii-

cornia Artic* apice crasfioribus obtuös. GER. Prov4 322. Bast.

Opusc. P. II* p. 105. T* 10. Nederd. p. 115. Kali gcnicula»

tum minus annuum* C. B. Pin. z%$* Salicornia geniculata an«

nua, Tourkf* Injl. Cor. $u T. 48^ Pau. Rtizt. Petets?)*

X77U I« D* p. 479. T. A. f. U



M O N A N D R I A. 47

den Zeekant als in de binnen fte deelen, zo wel IV.

aan de Oostzee als aan de Middellandfche Zee

en andere Stranden van ons Wereldsdeel , als Hoofd-

ook aan de zoute Meiren der Noordelyke dee- STÜK *

Jen van Afie. In dat gedeelte van Sweeden , 't ^onô

welk men Gothland noemt , vindt men 'er aan

de Noordzyde , by Bunwiken , het geheele

Strand, zo ver hetzelve 's Winters onder loopt,
,

mede bedekt, In onze Provintiën komt zy op

die Streeks Lands , naar Tesfèl (trekkende , wel-

ke het Kóegras genoemd wordt, als ook op de

Stranden van Zeeland, in Vriesland aan de Dy-

ken en elders , overvloedig voor.

Men noemt het , bv ons , Zee-GrappeafKraal*

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

van ander dergelyk Strandgewas , dat men eer-

tyds in 't algemeen onder den Arabifchen naam

Kali begreep f
door dien van Geknoopte Kali on-

derfcheiden. De Engelfchen geeven 'er den

naam van Glasfworth aan ; de Duitfchers noe-

men het Sahkraut> dat is Zoutkruid, en onder

de Kruidkundigen hebben veelen het Salicornia

geheten : welke benaaming van de Hoornachtig-

heid van het Gewas en van het Zout daar ia

vervat, afkomftig zal zyn.

De vStengen van dit Kruid zyn byna als die

van 't Paardeftaart-Kruid, doch uit Sappige Leed-

jes famengefteld , en men vondt geen goede Af-

beelding van deeze kleine jaarlykfe Soort, voor

dat wylen de Heer Doktor Ba ster dezelve,

in zyne Natuurkundige Uitbanningen , nu ruim

tien
12* Deel, VII. Stuk.
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IV. tien Jaaren geleeden , aan 't licht gaf. De
Afdeel. Leedjes, echter, zyn, in het door hem voorge-

|

Hoofd- fteldc Plantje, niet aanmerkelyk naar boven ver-
j

stuk. dikkende of platachtig verbreedende,gelyk men
&nwy- hetgewoonlyk vindt: het welk door den Hoog-

leeraar Pallas, in de Afbeelding van dit

Kruid, door zyn EcL aan de zoute Meiren of

Moerasfen , omftreeks de Kaspifche Zee , waarge-

nomen, zeer wel is opgemerkt en uitgedrukt»

Somtyds zyn die Leedjes van boven door uitran-

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

germaate Vorkachtig , doch dit is niet algemeen

en heeft meest in de jongere Plantjes plaats.

Aan deeze geleedde Stengetjes , die zelden

meer dan een Span of een Voet hoog groeijen

,

en zig in verlcheide Takjes verdeden , komen

paarswys' langwerpig ronde Blaadjes voort , uit

verfcheide Schubben of deelen , byna gelyk die

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

stw'k rV.
WeSens dezelven, buiten twyfel, voert het den

xxxi.' naam van Kraalkruid, en de Trosachtigheid van
^ett

' * het Loof, hier door veroirzaakt , is de oirfprong

van de benaaming Zee-Grappe, die van Engel-

fche afkomst zal zyn. Uit ieder verdeeling van

deeze Blaadjes fpruit een Bloempje, dat een en-

kel Meeldraadje is; getopt, volgens de Waar-
neeming van myn gezegden Vrind, met een en-

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

meel , zeer duidelyk door 'tMikroskoop vergroot

zyndc , als ook het daar bezyden uitkomend

Stampertje , of den veeJdeeligen Stempel , in
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Plaat vertoond heeft. De Heer M o e h r i n g IV*

hadt, gelyk Li n N^us aanmerkte , twee , en
j

de Heer Sauvages, in dit Kruid by Mompel- Hoofde

lier groeijende, zes Meeldraadjes waargenomen.
STÜK#

De gemelde Hoogleeraar Pallas zegt, dat„^.

de Bloemen nog zeer onvolkomen befchreeven

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

heldering , in eene Verfcheidenheid van dit Kruid,

in drooge Moerasfen aan de Rivier Jaik , door

de Zorinefchyn waarfchynlyk tot laager groeijing

bepaald. Deeze hadt een overblyvcnde Wor-

tel , die Jaarlykfe Houtige Stengetjes uitgafB

leggende op den Grond en dus zig dikwils ter

breedte van een Voet uitbreidende, zynde ook

veel dunner en Takkiger dan die van de Jaarlykfe

of gewoone Salicornia. Ook zyn de Aairen*

zo hy ze noemt, dat is de gezegde Blaadjes 5

langer en dunner , ieder met tusfchen de Veertig

en vyftig Bloempjes bezet , die zyn Ed. als in

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

Driehoekje , door een enkelen Naad van de Aair

afgefcheiden , met de onderlle hoeken afgefnee-

den tot Perkjes voor de Meelknopjes, draagen^-

de het middelfte en groottte Perk den Stamper*

Sommige Bloempjes, evenwel , hadden maar één

Meelknopje , doch ver de grootfte hoop fcheen

'er twee te hebben. De Stempel was dubbel

d

en hadt naauwlyks eenigen Styï. De rypwor*

dende Bloempjes verdeelden zig in drie als pie-

ramidaale Zaadhuisjes, ieder een klein, plat,

D Nier-
IX. DIIL» VII» STUK*
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IV. Niervormig Zaadje bevattende
,
zynde geelach-

Afdeel.
tig van Kleur#

Hoofd- „ De gewoone Plant, (zegt zyn Ed>) heeft

8TUK* „ byna het zelfde maakzel , met dit verfchil

^ aijeen , dat dezelve nooit meer das twee

9% Zaadjes voortbrengt, zynde flegts het ééne

Meelknopdraagende gedeelte vrugtbaar, ja

dikwils geen van beiden : zo dat van zulk

5, een Bloempje alsdan maar één Zaadje , on-

„ der het Styldraagend gedeelte , overblyft*

5> Ook is in deeze gemeenlyk het eene Meel-

ij draadje onvrugtbaar of geheel weg : des dan

3> de Bloempjes Eenmannig worden."

Dus ziet men, dan, de oirzaak der gezegde

Waarneeming van Doktor Ba ster, die aan-

merkt , dat dit Krabbe - Kwaad , in Zeeland

,

jaarlyks uit Zaad voortkomt op laage brakke

Landen en buitensdyks gelegene Slikken , voor-

naamelyk die elk Ty door het Zeewater befpoeld

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

rende de Zomermaanden een gewoone Spyze;

wordende ,
gekookt zynde , van dé Houtige

Steelen afgeftroopt , cn dan als Salade , met

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

buik te zyn , en feet wordt ook wel tegen den

(*) Mooglyk heeft het wel daar van dien zonderlingen

naam : om dat naamelyk de Krabben , daar in verward raa-

iende , by 't afloopen des Waters daar in gevangen worden

en het haar dus tot nadeel fuekt; doch dit geef ik enkel ak

«en Gisüng op.



Winter in Azyn ingelegd , om in 't Kcude 1%
Saizoen die gezonde Verfnapering niet te ont*

AFÏ,*Et*

fceeren* Hoofd»

Het denkbeeld, dat dit Kruid de Spaanfche
STUff*

Souda zou uitleveren, deedt onzen beroemden^mgT

Hoogleeraar , den Heer Gaubius, befluiten
y

om door zyn Ed. kundigheden in de Chemie

de Proef te neemen , of men dat Zout ook hier

ue Lande daar uit bereiden kon. In April des

Jaars 1764 hadt zyn Ed. zig een menigte van

het jong opfchietend Gewas van Middelburg

doen bezorgen, en nam daar van twee Pond*

die men met veel moeite verbrand kreeg, te'

verende byna een half Pond Afch uit, blaauw-

achtig wit van Kleur: doch deeze Asfche, naat

de Konst uitgeloogd , verfchafte aan zyn Ed*

niet dan Kryltallen van eene Teerlingachtige

figuur , volmaakt overeenkomende met die Van

Zee-Zout, en geen het minfte teken geevendc

ran eenig Alkali of Loog-Zout, Weshalve ge-

dagte Hoogleeraar het volkomen beweezen acht-

te, dat 'er, behalve het gemedne Keuken-Zout *

geenerley vast Zbut uit het Krabbe-Kwaad te

haaien zy. Doktor Baster, evenwel , ver-

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

droogde Kruid, twee Pond Asfche kreeg, die

hem dertien Oneen Loogzout uitleverde. Maaf

&yn Ed, hadt dit Kruid in de Maand Augus-

tus , toen het in bloey ftondt f eh wanneer hy

het oordeelde volmaakst en kragtigst te zyn *

baten vergaderen en droogeju Is het üiet waar*

D * fehyti*

«U DEIfct VII.m



52 Eenmannïce Kruiden.

IV. fchynlyk 9 dat de werking van de (terke Zon-
Afdeel, nefchyn 0p de Zeeuwfche Schorren , en de op-

Hoofd- groeijing tevens , die aanmerkelyke verandering

stuk. za i hebben te weeg gebragt? Want dat zyn

<ü>vï*

wym
Ed. Loogzout genoemd zou hebben 9 't welk

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

regtheid en kundigheid van wylen mynen waar-

den Vrind niet vermoeden. Hier ziet men

,

ondertusfchen 3 welk eene oplettendheid op alle

omftandigheden 'er noodig is, om uit Natuur-

kundige Waarneemingen algemeene befluken

op te maaken

u. (2) Zoutkruid met een opgeregte Heejlerach»

Fruüco/a. Kg* Steng.

Heeften
achtig. Deeze 5 die als een Verfcheidenheid door

fommige Autheuren is opgetekend , verfchilt

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

Takkiger, maar ook de Leedjes bynagelykvan

breedte en ftomp , en digter by een 3 dat is kor-

ter en menigvuldiger 3 te hebben. Zulks open-

baart

(*) Het voorige is getrokken uit den Brief van den Heer

GAUBlu3,over dit Onderwerp, aan Doktor Baster, in des-

zelfs Natuurkundige Uitfpanningen , II* E>. bladz. 110 ,

111 , enz.

(i) Salicêrnia Caule erefto Fruticofo. SaL Artïculis tiibz*

«juaübus obtufis, internodiis approxirnatis. Geil Prov. 321;.

Salicornia fempervirenj* SAl/v* Monsp* 7. Salie, perennis.

Gouan Monsp. 2. Salicornia. Dod* Pmpu zi. Salie, üvc
Kali genicuiatum varn^iculatum. Lo». Jan. j*5* Krw&»
4fa



baart zig in de Afbeeldingen van Dodon^us IV»
Afdfft

Lobel , alwaar aan dit Gewas de hoogte L
*

van een Elle toegefchreeven wordt* In de Hoofb-

JSIoordelyke Landen groeit, volgens Linnjeus ,
*™K#

deeze Heefterachtige Salicornia niet, maar Ray^^/**4^
,

hadt dezelve, in groote menigte, op die Stee-

flige Strook Lands, welke 'ertusfchen 't Eiland

Portland en de Engelfche Kust is , gevonden.

Aan de Kusten van Languedok en Provence,

waar menigvuldige onderloopende Slikken zyn

en zoute Poelen , is deeze zo wel als de voor»

gaande gemeen. Inzonderheid vindt menze om-
ftreeks Montpellier overal, zo aan de Zee als

aan Meiren , bloeijende in July en Augustus,

zo de Heer Goüan getuigt.

Niettegenftaande de groote ophef, welke

van dit Kruid , als de Spaanfche Souda uitleve-

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

de andere zoute Strandkruiden ; die bevoorens

mede onder den naam van Kali befchreeven (f) ,

doch thans in 't Geflagt van Salfola,
9
t welk

tot de Vyfmannigen behoort, geplaatst zyn; zo

veel $ ja misfehien meer deel hebben in dc
voortbrenging van dat Loogzout, dan de Sali-

cornia. Garidell, immers 9 in Provence

woonende , fchryft den oirfprong , daar van , voor-

naamelyk toe aan die Soort, welke Groote Kali

tntt Slakhoornswys' Zaad geheten wordt, en

des-

(*) Natuurkund. Uitfpanningen , als boven, bladz* xj£,

(t) Gclyk by Bauhinus en andere Atttheurca.

D s
IL Dra* VII» Stuk»
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IV, Jeswegen ook thans den bynaam van Soda ia
Afdeel, >

t Gcflagt van Salfola , voert. Van anderen

Hoofd- wordt bevestigd > dat men 'er die alleen toe

*TÜK# neemt (*). Ik' zal derhalve van deszelfs be-

reiding hier niet fpreeken.

?
n#

- (3) Zoutkruid dat Kruidig is
,
regtopjlaande ,

jrirgiJc*. met zeer eenvoudige Takken.
VirgifU-

f*e.
jn $eeze Zyn je Takken tegenover elkander

*

onverdeeld , aan 't end bepaald met een lange

uit Leedjes beftaande Aair 5 en moet dezelve

onderfcheiden worden van de eerfte Soort, wel-

ke ook groeit in Virginie, „ In zekere Virgi-

3, nifche Soort , die ik onlangs leevend onder *t

35 Oog had, (zegt de Ridder) was de Kelk een

„ Eyronde Schub , Lepelachtig uitgehold en

overend ftaande. Hier bevonden zig zeker-

3, lyk twee Meeldraadjes en een Stamper bo-

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

Ridder bevoorens zeide, dat dezelve zeer ge-

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

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

v y *+ •"T-*
r Ti '. va .< i-y ^,,/,. > - v ?

pij Zie het Vertoog over dit Onderwerp , in het VIII. Deel

der Uitgtxogte Vtrhandelingsn , uitgegeven in 't jaar 1763 f

1>1. 408,

( 3 ; Salicornia Herbacea ere&a Ram,is fimplicisiïmif. Syst.

Nat Vtg. XIH. GRON. Virg. 1.

| II. D. IV. Stuk , flladz. 8, 9. Doch hier is, door

my , een groote misflag begaan , met te zeggen , dat d«

V.ig inchc geen Leedjes zou hebben : daar uit fpruitendc
„

&v onze Badder haare Tal^kc^ onverdeeld (indivift) genoeg
&ecit<



dezejVe zeer met die Verfcheidenheid f
welke de

Heer Pallas in Siberië vondt *, overeen te
*~

Hoofd-
komen. stuk»

(4) Zoutkruid met de Leedjes ftomp, van o»-*«*Mt.

deren verdikt , en de Aairen Eyrond.
IV#

Saliterma

Van deeze , die de andere kleinere geleedde Arabic*.
vcui uv.^ 9

, r. i Arabifch^

j^aZz van Bauhinüs zoude zyn , heett de

Heer P a l l a s ook een Afbeelding in 't gedag-

te Werk gegeven , merkende aan 3 dat het de

fraaifte enfynfte Soort in dit Geflagt is, de

gedaante hebbende van den Tamarifch of van de

Zeedruif. Zy maakte Heeftertjes
\
naauwlyks

hooger dan een Voet. in Siberië, met een Hou?

tigen Wortel , die jaarlyks een menigte van

Takjes uitgaf ; doch de Leedjès fchynen hier

opwaards ook een weinig dikker, puilende al»

daar wederzyds met een hoekje uit en het hadt

de Aairtjes als gezegd is 9 met Bloempjes byna

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

eenmannig, om laag tweemannig waren, en dus

ook één of twee Zaadjes voortbragten.

(5) Zoutkruid , dat Heefterachtig ü , met Y- .

Caspfoa.

K»püchC.

(4) Sdlkofma Articulis obtufïs Bad incrasfatis, Spicis ova-

ris. ICali Gentculatum alterum vel minus, C* B. Pin. 289.

MQR1S. Hifi. II. p. 6ïo. S. J. T. 33. f. 7- RAJ. Hifi. 211.

Kali Arabum fecunclum genus. RAUW. Salie. Arabica, Pall.

Reiz, 48i* Tab - A ' %' 3 *

(5) SalieornU Fruticüfa Articulis cylindricis, Spicis Filtfb?*

jnibus. Kali Arberescens, Tamarisci facie. BlXB. Cent. h X*

? ï. f. 1. PALL. Reiz. A ' f- *

II. vs&u VII. Stuk,



Eenmawnigk Kruiden*

IV. Rolronde Leedjes en Draadachtig dunne
Afdeel. A(Afm%

Hoofd *

stuk. Deeze, van welke door Buxbaum de ee-

Eenioy- nigfte Afbeelding uitgegeven was , overtreft de
viie

' anderen zeer in grootte, zode Heer Pallas
aanmerkt , die dezelve vertoont wanneer de

Aairen in bloey of in
a

t Zaad ftaan , en dus

veel dikker zyn , dan de gemelde Autheur ze

hadt. De geftalte is niettemin byna eveneens,

en daar de eerde Soort op den bodem van Zou-

tige Moerasfen groeide , befloeg deeze , met

den Tamarifch , en met andere Kruiden van

dien aart, hooger plaatfen.

Nog twee andere Soorten fteltgedagte Hoog-

leeraar voor 3 die door zyn Ed. ook in Siberië

gevonden waren. De eene noemt hy Strobila-

cea 3 om dat de Aairtjes naar Pynappeltjes ge*

lyken , bevattende ieder omtrent twintig Bloemp-

jes , in welken de Meeldraadjes en Styl zeer

duidelyk zig vertoonden. Dezelve droeg zekei-

re Galletjes, vol roode Wormpjes, en groeide

zelden hooger dan een Voet , komende over-

vloedig voor , aan de ftejle Oevers van het In-

defifche Zout-Meir. De andere geeft zyn Ed,
den naam van Foliata of Gebladerde , en kon
dezelve wel eene Verfcheidenheid zyn van de

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

Bloempje voort.
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Naar alle gcdagten zal dus de Salicornia wel IV.

haast een nieuwe plaats beflaan moeten in de Afd*kl*

volgende Klasfe. Hoofd*
STUK»

H i p p u R i s, Katteftaart. M$nog^

De Kenmerken van dit Gellagt zyn : geen

Kelk of Bloemblaadjes : een Meeldraadje en

een enkelde Stempel : als ook een enkel Zaad.

I e eeni^fte Soort (i), die by deDuitfchers I;

Kanten-Kruid, als aan de kanten van Rivieren JJgff
groeijendc » en de Franfchen Pin aquatic Gemeene,

of Pesfe d'Eau , dat is Water-Pyn of Denne

Boom, wegens de Geftalte genoemd wordt, is

op ondiepe plaatfen van heldere , 't zy llaan-

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

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

mige Graften , van Zuid- en Noordholland,

die 'er fomtyds geheel vol van zyn, overvloe-

dig. Sommigen hebben 'er, deswegen, naCoR-

dus den naam aan gegeven van Limnopeucc,

gelyk Vaillant, en Seguier, in zyne

befcbryving der Planten omftreeks Verona. De
piguuren van Dodoneus en Lobel zyn

daar

fi) Hippuris* Syst. Nat. Xlh Gen. n. p. 52* Veg* XIII.

p. 51. Equis. paluftrc , brevioribus foliis, polyfpermum. C.

B. Pin. 35# Polygonum fcemina. DoD. Pempu 113. Cam.
Epitt 6%9>

~ Semine vidua. LOB. lc. 792. Lob. Kruidb*

$67. Limnopeuce. Seg Fl, Veron. Tom. I T* z. p. 105,

yinaftella4 RüPP. Fi% Jen. 275. DiL^app. Giejjl HALL. Helv+

p. 197*

D 5
U< PiEL* VU, Stuk.

s
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ÏV. daar in gebrekkelyk , dat aan 't zelve een Hoofd*
'Afdiel

geiyk het Paardeftaart • Kruid gewoonlyk

Hoofd- heeft , is getekend. De laatfte verhaalt wel 5

stuk.
cjat hy zuiks % onder menigvuldige Planten , eens

vifu*™* heeft waargenomen ; doch noemt het niettemin

Duizendknoop Wyfje dat geen Zaad draagt ; ter*

wyl het i
ondertusfchen | fomtyds vol is van Zaad #

In Holland, tusfchcn Haarlem en Egmond op

Zee, zegt hy, groeit het overvloedig.

Zyne aanmerking , dat het meer naar 't Equi-

fetum gelykt dan naar 't gewoone Polygonum of

Varkensgras, 't welk men Duizendknoop Manne*

tje plagt te heeten , is zeer juist. Ondertusfchen

verdient het dien naam ook wegens zyne menig*

vuldige Leedjes , welke de Steelen of Stengen

,

die cnkeld uit een gemeenen , onder Water

kruipenden Wortel , regtop fchieten en zig dus

boven 't Water verheffen, famenftellen. Het

maakt hier door , in 't klein , geen onaartjge

vertooning van een Bofch van Pyn- of Denne-

boomen. Gezegde Steelen zyn dikker dan die

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

lang, verkleinen allengs naar boven, tot een

Duim en minder langte. Als menze tusfchen

de Vingeren drukt
,

fpringen zy met geruifch

aan (tukken , zo de Heer Goüan aanmerkt.

Zy zyn ieder omringd met een aanmerkelyk ge-

tal van lange fmalle Blaadjes , maakende een

Kransje, uit welks holte de Meeldraadjes voort-

komen., die den Styl omringen, zittende op het

Vrugtbeginzel , 'c welk een Eyrond Zaadhuisje

wordt 3
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wordt; bevattende een enkel Zaad. Decze IV.

Zaadjes vertoonen zig inde Kransjes om laag ,
Afdeel

terwyl de Stengen van boven met bleekroode Hoofd-

Meelknopjes bloeijen. De vermaarde Vaillant stu*.

heeft die deelen der Vrugtmaakïng zeer duide-
H
^*n<!iya

lyk in Plaat vertoond (*).

Onder de hedendaagfche Kruidkundigen keurt

de Heer Haller den naam van Limnopeuce

beter dan dien van Hippuris, als volmaakt de

Griekfche naam zynde van het Paardeftaartkruid.

Ons Landvolk ^noemt dit Gewas dikwils Katte*

Jlaarten ; 't welk geen oneigen benaaming is

,

om dat het veel meer naar die , dan naar een

Paardeftaart , gelykt (f). Zyn Ed. zege, dat

het in fommige Meiren vanSwitzerland verfchei-

de Voeten hoog groeit, verheffende zyne Stee-

len, die zig naar den Stroom der Rivieren bui-

gen , zelfs uit het diepfte Water. „ Zo veel

„ Blaadjes , wier getal twaalf of meer is , zo

„ veel Vrugtbeginzels (Ovaria) , in 'c ronde

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

„ wit Bloemblaadje ( Corolla ) gekroond zyn

,

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

„ krom Styltje (Tuba) , voorwaards één zeer

dik, gedeeld, Meelknopje (Anthera) voort»

„ brengen." Dilleniüs zegt , dat dit Gewas
geen Bloemblaadje heeft, maar Bloempjes uit

twee

(*) Mem. de VAcad, R. des Sckne. de Paris, 1729. Pli I.

Eg. 3.

(\) In Puiifchland is Ibraraig Equifcturaook by den naam
Tan Katzen Zagel en Kat zen- Wcdel , dat op 't zalfde uifc»

komt, bekend volgens TAMANffiMQNTANUS.

H* DKEJL* Vil, STU*#
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IV. twee Meeldraadjes beftaande met geele Knopjes *
Aitdbbl.

tus(then welken, in 't midden , een korc Styltje

Hoofd- zig vertoont, op het Vrugtbeginzel* Zou dee-
UTVKt ze laatfte

5
er ook het Paardeftaartkruid met Bla-

vi#f
nWy

' dtn van Bezem-Vlafchkruid van Bauhinüs (*)

voor genomen hebben : 't welk H aller als

een Verfcheidenheid aanmerkte,- doch Vaillant

als een zelfde Soort? Men vindt het laatstge-

melde , volgens Bauhinüs, te Bazel , in de

Michelfeldfche Moerasfen , als ook in een

Beekje nevens den Galg: alwaar de Heer Hal*
ler de gewoone Katteftaartcn gevonden heeft.

Hier uit blykt dac de gemeenlte Planten dikwils

de meefte verwarring baaren.

Van Tweewyvigen zyn , in deeze Klasfe Vier

Geflagten , als volgt

CorispermüM» Wantz-Zaader.

De Griekfche benaaming van dit Geflagt is

van 't Woord Koris , dat een Wants betekent,

en van Spermos Zaad, om dat de Zaadjes naar

een Weegluis gelyken, afgeleid. De Kenmer-

ken zyn; geen Kelk, twee Bloemblad e< en

een Meeldraadje, maar twee StyJen of Stempels

en een enkeld , ovaal , naakt Zaad.

Het bevat twee Soorten , beiden Eijropifche

of Afiatifche Kruiden , als

CO
(*) E<|uifctum pai«ftr6 Limri* Scapari* folie. C. B. Prtdr*



(i\ Wantz Zaader met zydelingfe Bloemen. IV.
Afdeel.

Van deeze eerfte Soort heeft de Franfche g0(£
Kruidkenner Jussieu, door wien de benaaming sTÜIU

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

zegt, dat dezelve zig omtrent een Voet verheft, ^^Hysi
hebbende een Stengetje dat zig verdeelt in Tak-^/f^j?

•

jes, die hoekig zyn en buigzaam, glad, groen ge*

doch doorgaans om laag paarfchachtig, welke

Kleur zig fomtyds over 't geheele Plantje, als

het begint te verwelken , verfpreidt. De Blaad-

jes gelyken naar die van Hyfop , zynde de on-

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

zesde Duims: allen ongefteeld, Vleezig, don-

ker glanzig groen ; de bovenften met eenige

witte Wolligheid. Deeze flaan byna regtop

,

doch de ooderften llrekken zig waterpas uit.

De Bloemen zyn als gezegd is. Uit derzclver

Oxelen, naamelyk, komen zy voort, en zyn

uitermaate klein , hebbende twee Bloemblaadjes

cn één Meeldraadje, met een Stampertje dat

twee korte Hoorntjes heeft , wordende een

Vrugtje of Zaad , dat rond van omtrek is en

naar het Takje toe een weinig hol, een klein

Zoompje hebbende en een Puntje van boven

,

omtrent een zesde Duims lang (*).

Dit

(i) Ctrispermum Flor. lateralibus Syst. Nat. XII. Gen. 12.

p. $z. Veg. ÉffSrl p. 5ï. Cor. Flor. alternis. Hort. Cliff. R#

Lugdb. &c. Pall. Reize. L DEEL. p. 484.

(*J Mem. de L'Acad. R> des Sc. de Paris, 1712* p.

PU io.

iU Deel* vil Stuk»



6* Eüi^mannige Kruiden,

IV. Dit Plantje komt jaarlyks van zyn Zaad op»
Afdeel. yet groei t jn Languedok , op Zandige Gron-

Hootd- den , als ook in Duitfchland en aan den Wol-
stuk* ga-Stroom in Tartarie. De Heer Pallas heeft

het in Siberië of aan de Kaspifche Zee waar-

genomen , twee Voeten hoog , met Aairswyze

Bloemtakjes, de Bloemblaadjes als enkele Vlies*

jes , tusfchen de Schubben der Aairen voort*

komende en twee Meeldraadjes hebbende. Vol-

gens den Heer Wernischek heeft het 'er

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

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

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

Vader van den Heer L i n n jr v s , Dorp-Predi-

kant in Gothland , hadt aangelegd , vond zyn

Ed. , op zynen Gothlandfchen Reistogt, dit

Plantje bloeïjende , en nam daar in , als iets

byzonders , waar , hoe de onderfte Bloemen

vier, de naastvolgende drieën twee Meeldraad-

jes, doch de bovenften maar één Meeldraadje

hadden (f). Het heeft ook een overblyvende

Steng , aan de Zeekust van Languedok, vol-

gens den Heer Gouan, die hetzelve , Jaar-

lyks vergaande , op andere koudere plaatfen

gevonden hadt (|^.

(*) Genera Plantarttm» Vienn* 1763. p. 174.

(t) Oel. and GothL Rti%$% Stokh. 1754, p. 334*

(|) Anntimn vidimus in aliis lotf* frigiciu>rifcus« Hem
Reg. Mmp< p. 3.



M O N A N D K I A. 63

(2) Wantz*Zaader met rappige Aairen. IV.

Deeze, welke alleen in 't Rusfifch Gebied is

waargenomen , wordt Rkagrojlis met Rietach-
$TÜK,

*

tige Bladen van den geleerden B u x b a um ge- ir.

tyteld, die 'er een Afbeelding van geeft. Men j^'
JWr*

vindtze, volgens hem, ook dc Welga en s<iuarr*m

in de Wildernisfen der Kofakken, De Hoog Rietbit-

leeraar Pallas nam deeze Soort ook op zyne dlfiC'

Siberifche Reize waar , en bevondt dezelve

grootelyks van de voorgaande te verfchillen.

Zy was ftyver , drooger cn hadt fteekendc

Blaadjes* De Bloemfchubben , in de Oxels der

Bladen , vergaard tot korte Aairtjes
, liepen

uit in een ftyf Borlteltje. Het Vrugtbeginzel

hadt twee breede Vliesachtige omgekromde

Stempeltjes en het Meeldraadje was altoos en-

keld , met een Eyrond byna tweevoudig Meel-

knopje.

Ca£I>itriche. Sterrekruid.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn twee

Bloemblaadjes , met een enkel Meeldraadje ,

den Stamper gevorkt of in twee Stempels ver-

deeld hebbende, en een tweehokkig Zaadhuisje

uitleverende, met vier Zaaden.

Het bevat, volgens den Ridder, twee Soor-

ten , die beiden in de Slooten of Staande Wa- *

teren van Europa gefneen zyn.

CO
(2) Corispermum Spicis fquarrofis. Hért* Upf.s, RhagrofHs

Fol. Arundinaceis* Buxb. Cent. 11U p. 3«« Tf 5j f ?AI&i
Reize* L D. p. 48 $ 4

IU V*&U YIU STUK,
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1V* (O Sterrekruid de &ove»/fe jBbufeft ovaal

i^
Lf

era Manwyvige Bloemen.

Hoofd*
stuk. Tot dceze Soort wordt t'huis gebragt de

t. Callitriche van Plinius, door Column

a

Ferl!™
g

afgebeeld , en dus zekerlyk genaamd wegens
voorjaan.

<je Haairigheid van de geele Vezelige Worte-

len. Ik geef 'er den naam van Sterrekruid

aan , volgens den Latynfchen naam Stellaria,

onder welken het befchreeven is en afgebeeld

door Lobïl, die zegt dat de Heer van Rey-

noutre , een groot Liefhebber van Kruiden,

hem bekend, die geen kosten fpaarde om de-

zelven 9 zo vreemd als inlandfch , naar 't Leven

te doen afbeelden , hetzelve JVater-Sterrekruii

noemde. De reden hier van was, dat hetzel-

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

tig dunne Steeltjes , naar die van de Cuscuta

gelykende ,
groene en Sterswyze Bloempjes en

Zaad voortbragt. Hy zoude beter gezegd heb-

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

Tropswyze op het Water dryvende Blaadjes

hadt 3 in welker midden zig de Bloempjes en

het Zaad vertoonde. De gedagte Steeltjes zyn

met Blaadjes bezet, zodanig naar die van Muur
gelykende, dat J. B auhiwus 'er, deswegen,

den

(i) Callitriche Fol. luperioribus ovalibus , Floribus andro-

gynie Syst. Nat. XII. Gen. 13. p. 52. Vtg. XIII. p. jr.

Tl. Suec, 3. Corispermum Fol. oppofitis. Fl. Lapp. a. Grqn.
Virg. 3. Stellaria aquatica. C B. Tin, 141. LOB. lc$n. y$z»

Krmdb» 968. Alfine Aquis innatans Foliis longiusculis. J. B.

W/l. III. p. 78^ Stellaria. DlLUNova Gen. p. ii9*Tab. VL
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den naam aan geeft van Aljine , die op 't Wa* IV*

ter dryft, met langwerpige Blaadjes.
Afdeed

Jn de Afbeelding van Lobel is dit gebrek , Hoofd*

dat het geheele Gewas zig aldaar als onder STUK*

Water zynde vertoont : in die van Bauhinus f

DWnta*

dat de toppen te veel boven 't Water uitftee-

ken. Doeh 't valt moeielyk , een regte fchets

te geeven van dit Plantje in eene zelfde Figuur*

Men vindt het onder 't Kroos , in de Slooten

van ons Land, op zeer veele plaatfen, alwaar

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

lyk het Kroos, losfe hangende Worteltjes heb-

ben , maar met hunne Steeltjes, met fmalle

Bladertjes overhoeks bezet, veeltyds in de Grond *

of op den Bodem der Slooten, geworteld zyn.

Gezegde Sterretjes beftaan uit Blaadjes , die

inwaards allengs verkleinen , in 'c midden de

Bloempjes bevattende, die Mannelyk enVrou-

vvelyk op een en 't zelfde Gewas voorkomen;

't welk met den naam van Manwyvige bedoeld

wordt , door den Ridder. Zyn Ed. hadt dit

Kruid , bevoorens , zelfs onder de Eenhuizigea

geplaatst gehad.

De deelen der Vrugtmaaking zyn door D\l«

leniüs duidelyk in Plaat vertoond: doch vol-

gens de Waarneemingen van den vermaarden

Vaillant heeft daaromtrent een aanmerk®-

lyk verfchil i plaats : want zyn Ed. beeldt die

van de gezegde Aljine van J. Bauhinus af

,

als twee Meeldraadjes hebbende, die uit een

E een*
II» DlEL. VII. STUK*
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IV. eenbladigen Kelk voortkomen (*), en geeft m
Afdejsl.

tegeD(jeel de Vrugtmaaking van dc Alfine of

Hoofd Stellaria , welke het Tweebladige Moeras-Kroos
stuk, mt een vierhoekige Frugt van C. Bauhinus
Tiveevr/-

js i t>yna zodanig op, als ik gemeld heb, naa*

melyk met een tweebladig Bloempje en één

Meeldraadje (f) : zo dat omtrent dit Kruid,

gelyk de Heer Haller aanmerkte , insgelyks

itoffe tot nader onderzoekingen overblyft. In-

zonderheid, dewyl gedagte Kruidkenner zegt^

dat de Vrugt in 't Geflagt van Stellaria rond en?

platachtig , aan den omtrek uitgehold is , ge-

lyk de Schyf van een Hysblokje C|).

ii. (2) Sterrekruid met alle de Blaadjesfmal, aan

jitlumnl* de tlP in tweeën geduld* de Bloemen tv^es*

Deeze Soort, onder den naam van Smalbla-

dig Moeras-Kroos , welk de Blaadjes aan 't end

verdeeld heeft, door den Heer Loeseke' in

Afbeelding gebragt onder de Pruisfifche Pfon-

ten , komt, met en benevens de voorgaande,

in onze Staande Wateren voor. Hier toe brengt

Lijs*

(*) Botanie. Parifiens. Tab. XXXII. Fi£* Xo,

(ï) lhiL in defcript. p»

11) Le Fruit eft rond, applati,5c creufé dans fa circonfc*

icnce corrime unc Poulie.

(2) CAllitricke Fol. omnibus linearibus, apice bifldis p Flor»

Hermaphroditis. Fi. Saec, 4. Lentic. pal, anguftifolia , Folio

apicc diff. Loe$. Prujf. 140. T. 3$. Alfine A«j- minor

fluitans. C. B. Fmt 252,
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LïNN^us thans de iT/M/ze e» vlottende Water- IV.

jtfowr van C, Bauhinus t'huis, welke door A:F

^
EEt*'

Vaillant tot zyne gezegde Stellaria was Hoofd-

betrokken , die vrugtbaare en önvrugtbaare STUK*

Bloempjes hadt. Hier worden de Bloemen ge*'
0'***'* «

zegd tweeflagtig,dat is alle dedeelen der Vrugt-

maaking bevattende , te zyn. Deezc voert den

bynaam 5 van haar bloeijen in de Herftst.

B l 1 t u M* Bes-Melde.

De Kenmerken Van dit Geflagt zyn > een drie*

deelige Kelk zonder Bloemblaadjes , met één

Meeldraadje en een dubbelen Styl : een enkel

Zaad , dat vervat is in een Befieachtige Vrtlgt.

Twee Soorten zyn daar van aangetekend * bei

•

den in Europa huisvestende y naamelyk

(1) Bes -Melde met geaairde Endelingfe t.

Hoofdies. *****
,

Dit is een Jaarlykfch Gewas in verfcheide
Gecopiéê

deelen van Europa , doch inzonderheid in 't

Graaffchap Tyrol groeijende , zo Linn^üs
aantekent. Het wordt door Bauhinüs afge-

beeld en befchreeven. Uit een Vezelig Wor-
teltje geeft het Steekjes van een Handbreed

hoog 1

(ï) Blitum Capitellis Spicstis terminalibus. Sfst. NauXlU
Gen* 14» P* 52. f^è XIII. p. SU H. Upf* 3. Uliu Föl*

triangul. dent* êcc. Vit. Clif. i. Lugdb. zo6. ƒ/. Cliff.tU

Atriplex Baccifera. RaJ* Hift, 197- Atriplex fylv. LapjniUi

habcns# C. B* Fin. 119. Prodr* %\ t Ie. b©aa.

E %
11. DXIL. VII. STUK,
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IV. hoog , met donker groene hoekige Blaad^
Ajdeel.

j
es ^ a js dic van >t Kruid 5 jat mcn Ganze-

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

,TÜK* zclver oirfprong komen twee ruige Bolletjes y

w#f'
wy

' als Korianderzaad, een klein, zwart, platachtig

Zaad bevattende. Op zeker Gebergte in Pro-

vence groeit het hoogcr. Meese zegt, dat

deeze Soort te Franeker in Vriesland aan de

Wallen , by Koornlanden , en op fommige We-
gen een weinig buiten de Stad , voorkomt*

n. - (a) Bes -Melde met verfpreide Zydelingfe

yirgatum, Jioojajes.

Geritte*

Tot deeze Soort behooren die Kruiden, c*an

welken Boerhaave den naam van Chenopodio-

Morus gegeven hadt, ten dcele van het Loof >

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

Iykt« ten deele van de Vrugten, die naar Moer
beijen zweemen* afkomftig. Hierom noemde
Bauhinüs het Wilde Melde , met Vrugten als

van den Moerbefie - Boom. Boerhaave geeft

'er een Sappige Vrugt als een Aardbezie of

Moerbey aan, en maakt twee Soorten, waar

van de eene en grootfte door Aldinüs, in de

Farnefiaanfche Tuin, zeer wel is afgebeeld, die

het noemt Spinagie welke Aardbefiën draagt.

Dc

fa) Elitum Capitellis fparfïs lateralibus. H. UpJ. 3. H+
Clitf. R. Lu^db. Atriplex fylveftris Mori fruftu. C. B. Pm*
1.19. Chenopodio-Moms. Boerh» Lugdb. II. p. 9*. Spinachi*

Frasifera. Ald. Fam. 85. Atriplex fylv. «accifcii, Cia/S.

Mfi. 135* HALL. Helv. 176.
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De Vrugten gelyken inderdaad naar deeze meer IV.

dan naar Moerbeijen , en het Blad is volkomen
Af

J
eec"

als dat van Spinagie. Men kan daar van de Hoorn-

Bladen, zegt hy, tot Moes gebruiken, en de
STUlr*

Vrugten als Aardbeijen eeten. De Kleine , die
DWm**

C l u s i u s befchryfc , heeft de Bladen kleiner

,

cn groeit omtrent twee Voeten hoog. Aan de

Takken komen Risten van groene Bloemhoofd-

jes, die vervolgens Bloedrood worden en een

Zaad bevatten , dat rond is en zwartachtig , by*

na als Koolzaad. De Vrugt bevat een Sap ,

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

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

dragen heeft , overvloedig. Het fchynt zyne

natuurlyke Groeiplaats te hebben in Spanje ea

Tartarie.

II. HOOFDSTUK.
Befchryving der Tweemannige Kruiden

(Diandria) 3 dwx genaamd om dat zy twee< Meel*

draadjes hebben , tot welken de Eerenprys %

Godsgenade, het Yzerkruid, de Salie en an*

deren behgoren,

D<*
Tweemannigen worden, in het Stelzel

der Sexen , in Een- , Twee en Driewy-

vigen onderfcheiden. Van de eerflen zyn nog

verfcheide Gellagten te befchryven, als, \oo%

eerst, dat van
E 3 Er as*

SI». DEEL. YII. STUK»
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IV. Ehanthemum» Vroegbloercu
'Afdeel.

Hoofd
Deeze benaaming , die eigentlyk Voorjaars*

stuk» Bloem betekent, voorheen op fommige Planten

Eenwy- toegepast geweest, geeft de Ridder thans aan

een Geflagt, welks byzondere Kenmerken zyn 5

een vyfdeelige Bloem met een Draadachtig dun

Pypje: de Meelknopjes daarbuiten: de Stem*

pel enkeld : de Vrugt nog onbekend.

Drie Soorten, altemaal Kaapfche, zyn hier

t'huis gebragt
, naamelyk

i. (1) Vroegbloem met Lancetswyf Eyrands ge*

ZTct Bladen.

fenft.

BreedbU. Deeze heeft de gedaante van het Kruid dat

men Lychnis noemt of dergelyke, als beftaande

uit lange Stengetjes, bezet met Eyronde, we-

derzyds fpitfe, lang gedeelde, gepaarde, ef»

fenrandige, gladde, geaderde, groote Bladen;

Aan 't End van deeze Stengen komen één of

<lrie Aairen voort; welke Schubswyze famenge-

fteld zVn uk Lancetvormige groene Blikjes, die

ieder een lange paarfche Bloem bevatten. Hier

wordt de Kleine Santorie van Ra y, metlang^

werpige fpitfe Bladen , en eene uitgebreide

groote hoogroode J31oem > t'huis gebragt.

(x) Erdtitbemuin Fol. lanceolato-ovatis , petiolatis» Systm

#at. XII. Gen. 23. p. 56. Peg. XIII. p, 55* Ff. Zeyl. i$.

fphememm Lyehnidis Flore Africanum, ïffcBMI» Pdr. kj|«

Cent. minus &c. Raj.



(2) Vrocgbloem met zeer Jmalle > ver afftan- IV.

dige 3 uitgebreide Bladen.
Afdrm..

Toe deeze Soort is thans de Selago dubia y^vt?'
welke ik bevoorens begreepen had geheel uitge- ft.

laten te zvn * « betrokken. Het is een fraay Er/inthe'

Kaapfch Heeftertje 3 waarvan de Hoogleeraar tifili***.

J. BurmanjNüs 3 onder den naam van Thyme-^|bla

léa met zeer fmalle Bladen en geaairde Bloemp- *v. stuk ,

jes, de Afbeelding gegeven heeft. De Afru
a ** 3 *

*

kaanfche Valericmella met Heyblaadjes , van

Commelyn, verfchilt zekerlyk in Bladerloof

en figuur der Bloemen (*). De befchryving

van den Ridder is als volgt.

M Een regte Takkige Steng. Getropte fmalle

3 , Bladen. Enkelde Trosjes aan 't end , die

3, zeer lang zyn en regtopftaande. De Bloem

35 heeft een Draadachtig Pypje , dat zeer lang

3, is; met den Rand in vyven gedeeld, klein

3, cn Homp. Het Vrugtbegïnzel is Eyrond;

5> de Stempel enkeld ; de Meeldraadjes flegts

3, twee binnen het Bloempypje, met opleggen-

99 de Liniaale Knopjes ; de Vrugt onbekend. 5*

C3)

(z) Ermthemum Fol. linearibus remotis patulis. Syst. Peg*

XWU Selago dubia* Sp. Plant. 877. Thymelxa Fol. angus-

tisfimis linearibus, Flosculis ipicatis. IlüRM. Aft. 130. T«

(*) Zie dezelve tot de Selag» polyftackya t'huis gebragr*

in ons V. Stuk, bladz. 324.

E 4
II. Dbil. VII» Stuk*
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IV. (3) Vroegbloem met Eyrond-Liniaak
, op el*

'

Alr

I

D
I

E,lu
kander leggende. Blaadjes.

stuk. Van deeze Soort, die de Lymerige jlfrikaan*

til fche Heefter , met Heybladen , is van CoMiME-

mlTpar. lyn, in de Amftcrdamfche Kruidtuin voorko-

Kie/nlia
menc*e > Sccfc de geleerde Bergius een om-

Hg. ftandige befchryving. De Blaadjes zyn naauw-

]yks een Nagel lang. De Blikjes f uit welken

de Bloem-Aairen beftaan, zyn Eyrond, gefpitst

cn hol. Het Vrugtbcginzel is rondachtig.

C 1 r c & a. Stevcnskruid.

De byzondere Kenmerken zyn een tweebla-

dige Bloem, een tweebladige Kelk, boven het

Vrugtbcginzel , dat eene Vrugt of Zaad wordt

met twee Holligheden.

Hier van zyn twee Soorten , beiden in Europa
groeijende, naamelyk

u CO Stevenskruid met een regtopftaande Steng f

lum'*ana. wfe Tros/en en Eyronde Bladen.

Farysfdie.

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

naam

fs) Kranthtmum FoL ov.UO-li'nesrikus ïmSricatis. BïBG.
Cap. 2. Mant. \rf\\ Frutex Afric Erica: folio, gliuinofus
Fiore Sp cato albo. Comm* Hert. II. p. 119. T. *o.

(1) Circ&a Caule credo , Raccmis pluribus. Sytt. Nat+
XH. Gen, 24, p. s6. Peg. XIII. p. SS* Fl. W /ƒ. CZ#;

DAL1B. ƒ/. 213. HALL. /ft/v. 4 «j.Sola-
nifolia Circara di&a major. C. B. Pin. 168. /fi ÏVefigotb.

213. Circa:a Lutctiana
t LOB. 25*.

fi, Circoca Cana&u*
ttfjfeSi FJore albo. Tourna Infi. sqi.
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naam van Parysfchc hebbe, tcrwy! het in ver- HT«

fcheide andere deelen van Europa, zo wel als
'JjJ?**

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

fter. Ondcrtusfchen is het by dien naam algc-
STUK#

meen bekend. „ DievanParys (zegt Lobel,)^^^
„ houden voor Circaa een Plant , met Bla-

3> ders die van de Nagtfchade , Perfikkruid o£

5)
groote Klokjes-Winde gelyk , voortkomende

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

„ ke helder Winkcndfe is en van een roode Kleur

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

3 ,
tig van Kleur." Toürnefort merkt aan,

dat de Afbeelding van Tabernjmontanus
beter is dan die van Lob el, welke de Bloe-

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

B'IKüS de Kelkblaadjes verward met de Bloem-

blaadjes, zegt hy, en Ray heeft het Gewas

wel befchreeven , maar men moet 'er byvoegen f

dat de Vrugt in twee Holligheden verdeeld is,

die ieder een Zaadje bevatten (*).

Dit is woordelyk nagefchreeven door Fabre-

gou, die aanmerkt (f), dat, fchoon de benaa-

ming van de vermaarde Toveres Circe fchync

afgeleid te zyn , nogthans aan deeze Piant gee-

jie kragt, die iets wonderlyks in heeft, toege-

fchreeven worde. Zy groeit , zegt hy in de

Bosfchen en op vogtige plaatfen , in Vrankryk

over-

(*) Herb. aux env» dg Paris. p. 419.

(t) Descr, des Plant. Tom. III. p. 194.,

E 5
II, dui VIL Stuk.
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IV* overal: volgens den Heer Hall er door go
'Afdeil.

heel Switzerland, zelfs in het Bergagtige gedeel-

Hoofd* te. 't Gewas komt ook wild voor in, Duitfch-
6TUK

* land , Sweeden , Engeland , en in verfcheide

vi&?*
ym

donkere Bosfchen van onze Nederlanden, op

vogtige plaatfen , zelfs by Haarlem , en elders

in onze Provincie.

Hier wordt, als eene Verfcheidenheid, t'huis

gebragt de Kanadafche breedbladige Circcea van

Toürnefort, met witte Bloemen , diemen
in de Bosfchen van Noord- Amerika aantreft.

Weinmann vertoont ook eene met Vleefch-

kleurige of Roozeroode Bloempjes (*) 5 maar

die hebben vier Blaadjes , het welk misfchien

een fout der Afbeelding zal zyn ; gelyk gemeld is

ten opzigt van anderen. Dat de Bloemfteeltjes zig,

als de Bloemen afgevallen zyn , nederwaards

keeren nnar den Steel , is iets aanmerkelyks f
s
t welke den Geflagtnaam billyken mogt. Men
vindt het , by fommigen , het Kruid van Ste-

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

tegen de Aambeijen by Chomel aangeprce-

zen. Dat Gesnerus dit Kruid Ocymajlrum

Verrucarium genoemd heeft, is zonderling.

n« (2) Stevenskruid met een leggende Steng, een

Aif\nc enkele Tros en Hartvormige Bladen.
Aipiichc. Dk

(*) Krmdb. V. D. PI. 38u.

(2) Circa* Caule proftrato , Racemo unico, Fol. Corda-
tis. Fl. Suec. 7. Circaea Calyce coloraro. Fl. Lapp, 3. Ciic*<i

minima FoL brcvioribus dentatis. Haljl. Hüv. 456. Circsa
minima. Col. Ecphr % II. p, 7$. T, Zo¥



Dit is een kleine Soort van Circsea, op de iv.

Alpen van Switzerland zo wel als op de hooge Afdeel.

koude Laplandfche Bergen groeijende , en , be- Hoofd*
halve 't gemelde, inzonderheid van de voor- stuk.

gaande verfchillende , doordien zy de twee Kelk- Monogy

blaadjes niet groen , maar gekleurd en aan de
*

Bloemblaadjes als aangelymd heeft : des dit

Kruid eene éénbladige Bloem fchynt te heb-

ben. Het groeit naauwlyks een Vinger hoog.

Men zoude het misfehien , zo de Heer Hal-
oer oordeelt, ook als eene Verfcheidenheid

kunnen aanmerken,

Veronica. Eerenprys.

Van dit uitgebreide Geflagt is de Kelk ia

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

bladig is en Raderachtig uitgebreid, met de

onderftc Lip fmaller , en die daar tegenover

ftaat breeder. De twee Meeldraadjes verbree-

den opwaards en hebben lange Meelknopjes.

De Styl is Draadvormig nedergeboogen , met

een enkelden Stempel. De Vrugt is een Hart-

vormig Huisje , met twee Holligheden en vier

Klepjes, bevattende veele rondachtige Zaadjes.

Zeven-en-dertig Soorten bevat thans dit Ge-

flagt , welke in drie Afdeelingen , naar dat zy

ge-aairde , J getroste of enkelde Bloemen heb-

ben , en in de volgende orde door den Ridder

voorgefteld zyn.

* Met ge-aairde Bloemen*

(O
Br, Dsst, Vil. Stuk*
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IV. (i) Eerenprys met endelingfe Bloem-Aairen ;Afdeel.
zeyen geiransU Bladen ; de Steng eeniger*

Hoofd- maate ruig.

MTUK*

i.
9

Van haare Groeiplaats heeft deeze den by-

SmhZT*™*™' zynde ecn der hoogde Gewasfen in dit

siberifchc. Geflagt. De Steng is vier Voeten hoog : dc
Bladen zyn eens zo breed als in dc volgende.

De endelingfe Bloemtteeltjes enkeld : de zyde-
lingfe met twee gepaarde ovaalc Blaadjes : de
Bloemen blaauw met een klein Pypje , in fpitfe

Slippen verdeeld , onder ieder een zeer kleia

Blaadje: zoGmelin heeft waargenomen (*).

iu O) Eerenprys met end. Bloem.Aairen, en vier
rgu

fcae.

viïiua* of vyf Bladen.

Deeze, in Virginie groeijende, heeft vier of
vyf Bladen by elkander, Kranswyze aas de
Leedjes geplaatst en Zaagswyze getand. Zy
groeit tot een taamelyke hoogte cn bevindt zig
in de Kruidhoven van Europa, draagende wit-
te Bloem-Aairen.

C3)

(i) rtronica Spïcis termmaiibm , Fo!. feprenis vertidllatis t

Caule fubhirto. Syst. Nat. XII. Gen. 25. p. 57. Veg. XIII.

p. 5*. Veronica fpicata altisfima &c. Amm. Rutb. 20. T. 4.
(*) Limbo acuto parvo fchryft de Ridder, dar niet verstaan-

baar is t ten opzigc van Bloempjes in vier lange Slippen ver-

deeld, gelyk de Afbeelding aanwyst.

(i) Veronun Spie. term. &c. Ver. Fol. quarernis quinisve
//. C/*jf. 7. Ceon. Vir%. R. Lugdk. 30 1. Veronica Virgi*

niajia proceriox fcc, Pluk. Mm* m. T. 70. f. z t
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(3) Eerenprys met end. Bloem - Aairen , en IV.

<frfc Jï/fldcn die egaal getand zyn.
Afdeel*

De driebladighcid maakt deeze zonderling , gTv^
die haare Groeiplaats heeft in de Zuidelyke in>

deelen van Europa en in Siberië. Zy komt ^.°"ica

ook fomtyds voor met gepaarde of overhoekfe leerde.

Bladen , zo de Heer Gouan aanmerkt, die

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

bladige van To urnefort toe betrekt , waar

van de Breedbladige eene Verfcheidenheid zou

zyn , volgens Fabricius, in deszelfs befchry-

ving der Planten van den Helmftadfchen Tuin.

(4) Eerenprys met end. Bloem-Aairen , en drie iv*

Bladen die ongelyk getand zyn. stwndfch^

Deeze , die haare Groeiplaats ïn dorre onbe-

lommcrde Landsdouwen , aan de Zeekusten van

Europa heeft, is, zo wel als de voorgaande,

doorgaans driebladig ; maar de Ridder wil ze

door de ongelykheid der Zaagswyze Tandjes

onderfcheiden hebben. Zyn Ed. hadt dezelve

by de Laplandfche Grenzen , aan den Noorder

Oceaan, dikwils gezien, doch nergens was zy

hem

O) Vcronica Spie. term. &c. Ver. Spicata angustifolia, C.

B. Pin. Tourn. Infi. 143 Veronica mas furre&a elatior.

BARB Rar. T. 8*1.

(4J Veronica. Spie. term. &C. OED, Dm. 374» S**c.

Vee. Fol. fapius ternis. H. Cltff* R Lugdb. Lyfimachia fpi-

cata ccerulea. C. B. Pin. 246. Pfcudo-Lyfimachiiiiö caaaleum.

DOD. Pempt. %6. LOB. lc%

U. DmL. VII, Stvx*
V
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IV. hem overvloediger , dan aan de Zeekusten by
Afdeel. yornea f voorgekomen : hier van de bynaam.

Itvk.
D

(S) Eerenprys met end. Bloem-Aairen en ge*

v. paarde, Lancetvormige , Zaagswys' geta?i*

&SS de ê Bladen-

X.wgbia-
^'gc Onder deezen bynaam wordt hier dc Breed*

bladige Eerenprys t'huis gebragt , welke door

Clüsiüs in Ooflenryk was waargenomen. Kra-
ker zegt , dat zy 'er veel voorkomt in de

Berg-Bosfchen. Zy groeide 'er, met enkelde

Takkige Stengen, een Elle hoog, en hadt de

Bladen twee of drie Duimen lang, één Duim
breed , dik en donker groen. Behalve deeze

groeijen in de Zuidelyke deelen van Siberië en

Tartarie nog twee Verfcheidenheden , welken

Amman andere Langbladige en Ge-aairde met

Brandenetel-Bladen getyteld heeft. Deeze laat-

fte hadt de Bladen een Duim breed en derd*

half Duim lang, uitloopende in een zeer fmal-

le fpitfe Punt. De Langbladige groeit ook in

Sweeden , en , volgens den Heer de Gor-
ter , te Heemfe, langs de Vecht, in Over*

ysfel

(6)

($) Veronica, Spfc. term* &c. H. Upf. Tl. Suee. IU N. 9.

Ver. Spicata latifolia. C. B. Pin. Ver. 1. ereöior Jarifolia*

ClüS. Hifi. I. p. 34^. Pann. p. 617. Ie. 61%.
fi m Spicata

longifoüa altera* y# Spicata Urtics folio, AniiU* Rutk* 16+

(*) Flora Bilgica* 1767. P* 3»



(6) Eerenprys metend. Bloem-Aairen,gepaair- ^
de gekartelde fiompe Bladen y en een Wolli-

lït

ge ,
regtopjtaande Steng. Hoofd-

STUK»

In de gene, die hier aangehaald is, uit den vu

Leidfchen Tuin, waren de ondertte Bladen ge-
*

kartcld en gefteeld , de bovenden ongedeeld en Gryze»

efFenrandig. Het is de Ge-aairde Wollige en

gryze Eerenprys van Amman, die ruim eea

Span hoog groeit in de Woeftynen van Tarta-

rie , kleine Aairtjes draagende van blaauwe

Bloempjes» Messerschmid hadt dezelve met

de Ruige Alpifche Eerenprys, die Bladen als de

Madelieven heeft, van Bauhinus , ten onregte

verward.

(7) Eerenprys met end. Bloem*Aairen ^gepaar* vit.

de gekarteldefiompe Bladen , en een regt- saSS?
opgaande zeer enkelde Steng.

Deeze groeit in open Gras-Velden door ge-

heel Duitfchland, als ook in Vrankryk, Swee-

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

meen*

(6) VtranUa Spie. term» Sec. H> Upf. 7. Ver. Caule Fru«

ilcofo Foliis oblongis &c. Lvgdb. p* 530, N. 15. Veronica

Spicata Lanuginofa & incana , Floribus cceruleis. Amm.

RutL N. 30.

(7) Veronka Spie. term, &<% FA Suec4 IT, N. 10. Oed»

Dan, 52» Ver. Fol. oppofitis , Caule Spica tenninato. H+

Cliffl 8 . R. Lugdb. 302. Veronica Spicata minor» C. B» Pin.

247» VAiLL. Paris. T» 33. f 4» Veronfca FoUobtufis, Cau-

le non Ramofo , Spica
1

nudi terminato» Hall. Helv. $iu
Veronica re&a minima, LOB, Un. GORT* Betg. p, 3»

lh Deel» VIL S*uk.
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ÏV. meen. Men vindtze in de Laan voor Ulenpas
I

Afdeel,
jn Gelderland zegt de Heer de Gorter. I

Hoofd» Voornaame Kruidkundigen, gelyk Dillenius f
j

stuk. Haller , VAiLLANT,onderfcheiden ze in Soort

^'nwy' n iet , van de Croote ge-aairde Eerenprys der
j

Autheuren, en dus worden de Smal en Lang-

bladige ,
voorgemeld, daar mede verward. De

Stompheid der Blaadjes
3 evenwel, gelyk uit de

zeer fraaije Afbeelding van den laatstgemelden

blykc , toont een genoegzaam verfchi! aan. Zy
komt, niettemin , zeernaby aan de naastvoorgaan-

de; aangezien de Blaadjes met een fyne Wol-

ligheid begroeid zyn en eenigermaate ruig. Dok-

tor Scopoli zegt, dat de Aair twee Duimen

lang is. Vaillant heeft drie Meeldraadjes in

de Bloemen, die blaauw zyn ,
waargenomen.

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

tot een Voet en hooger verheft, 't Verfchil

van de hoogte der Stengen , in Switzerland , was

,

zo de Heer Hall er aantekent, zo groot, dat

het zig van twee Duim tot een Elle uitftrekte.

Dus blykt, dat de Allerklein/te regtopftaande

Eerenprys van Lobel hier toe ook behoort*

TreroKtca
Jhbrida.
Middel-
flagtige.

VIII. (8} Eerenprys met en&> Bloem- Aairen, gepaw-

de flomp getande ruuwe Bladen , en een

opgeregte Steng.

Dceze, die zeer zeldzaam voorkomt, heeft

Bh*

(8) VerorAca Spie. terra. &c. FL Suec. II. N. n. Veronica

fjncata Caiubro-Britannica
, Bugul* fubhirfuto folio. RAJ.

Angl; III, p, a 7 g. T. ii. f.
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Bladên als de Gemeerie Winkel -Ëerenprys, .
IV.

Stengen als de voorgaande , naauwlyks een Voet Afd
^

ei^

hoog, maar de Aairen zyn grooter en bleeker , Hoofö-

de Bloemlteeltjes eenigermaate gezoomd. Hier 8TÜK#

wordt de ge-Aairde Groot Brittannifche Eerert- f*
on9&

prys , met ruigachtige Bladen , naar die der Bii-

gula gelykende , van Ray, t'huis gebragt*

(36) Ëerenprys met end. Bloem-Aairen 9 fmdU xrxft.

Ie Tandswys' gevinde Bladen en verfpreide £nn*tT
Stengen* Gevinde*

Deeze , in Siberië door LaxmaNn waargeno-

men, heeft Stengen van een Handpalm hoog

,

verfpreid, opftaande; de Bladen digc aan elite*

gen elkander over of gepaard i lang en glad : dë

Aair heeft de langte van de Steng : de Kelken

zyn egaal; de Bloemen blaauw; de Styl Draad-

achtig dun : de Zaadhuisjes ovaal

fp) Ëerenprys mei zydelingfe Bloem-Aairen 9
if. \

OjficinalUt,

Gemeen?»

(36) Ferenica Spie* terra* &c, Mant. p4 24. A€t. Petröp,

1770- F»- 5 SI- T* **• f* r-

(*) In de Nommers der Soorten volg ik hier, om geënt

verwarring te veroirzaaken, de Opgav* in de laatfte Ed Syjh

NaturA ; uitgenomen dat ik de dubbelde veranderd en vot»

gens de Mantisfa te regt gebragt heb

(9) Vetonicd Spie. lateralibus pedunciilnéis , foU óppofitis$

Caule procumbente. Oed. Dan, 24*. Ver. Spie. lat, terminal

libusque Pedunculatis &c. Ger. Prw. 322* Ver. repen* z£

Alk fpicata &c. All» S/>. U p. 21, T. 4» f. 3. Fl. Stuc. ÏU

N. 12. Fl. Lapp. &C* &c* Veronica nias fupina; ct T«lgat!£ï

fima, G. B. Pin. z\6. DoÖ. Lgb. Icones.

F
II. Deel. Vil. Stuik
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IV. die gefleel i zyn, gepaarde Bladen en hw*
Afdeel.

kende Stmgen.

Hoofd
STUK Dit is de Gemeen ftc Soort van Ecrenprys in

Eotwy. ons Wereldsdeel , groeijende ov( rv^ocdïg in de

•fctf Duin-Valeijen van Holland; in de Bbsfcfhèn van

Switzerland ; op drooge Velden en Heijen in

Engeland ; op plaatfen 3 daar Bosfchen uitgebrand

zyn , in Sweeden ; en verder door geheel Duitfch-

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

5, Gemccne Veronica f zo regtopftaande als leg-

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

„ heid, zegt Clusius: ja daar zyn geeneHak*

3, Bosfchen , geen drooge Heuveltjes of Dyken,

„ die niet één van beiden voortbrengen." Men
noèmtze Mannetjes Eerenprys , waar van de

regtopftaande niet de zelfde is als onze Derde

Soort, verfchillende van de leggende of hurken-

de alleen toevallig , door eenig fteunzel of

door de eigenfchap en het verfchil van Grond
en Groeiplaats. J. B auhinüs heeft ze reeds

voor een en de zelfde verklaard 5 en waarlyk , in-

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

Meest echter komt de Gemeene Eerenprys

voor, in een legeend postuur, zodanig dat de

Stengen langs den Grond kruipen en daar in al

voortgaande Wortel fchieten , maakende de

Plant een zogenaamde Plag uit, die men in zo
veele Planten verdeden kan, als men begeert»

De Stengen zyn hard , uit knoopige Leedjes fa-

mongelteld en Wollig ruig > met ruuwe Eyron-

de 5
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de >
gekartelde Bladen , by paaren ook voort IV. •

komende aan de Steelcn , die zig ü t deeze WD*?fa

Plaggen opregtm* Dit bïykt zeer duidelyk in floot-n*

de Afbeelding van Camera rius, die Vrde*iTüfU

hoogte van een Span aan geeft , doch ?y be Ja'*
0*1*

reiken fonuyds wel die van een Voet Dcc ze

Steelen geeven zydelings lange A/\*cn uit, van

Bloempjes die bleek blaauw zyn of wit mee

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

belde paarfchachtige Bloemen. In 't algemeen

komt die met blaauwe Bloemen meest voor|

doch de Roozekleurige is te Bern menigvul-

digst, fchryft de Heer Hall er.

Deeze Soort , wier Bladen eenigszins bitter

zyn en famentrekkende van Smaak , is in de

Geneeskunde zeer beroemd. Voornaame Art*

fen , gelyk Hofman en Bokrhaave, heb-

benze , zo uit- als inwendig 5 gehouden voot

een uitmuntend Wondmiddel. De laatstgemeld

de pry^ het Sap daar van , dagelyks tot twee

Oneen gedronken, aan tegen het Voet-Euvel^

mids men het eenige Weeken lang gebruike*

Men kan het ook daar tegen als Thee drin.

ken, en dus worden de kragten van die Kruid
*

door Franco > ,
tegen allerley Borst- en Long*

Kwaaien > inwendige Verzweeringen , uitwend^

ge Huidkwaaien en een menigte andere Onge*

makken 5 opgehemeld om deszelfs voortrefïe»

lykheid boven de Chineefche Thee, waar fat!

Fa he6
R# DlEI,. VII, STUK.
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IV* het de plaats vervullen 2ou kunnen, te betoo-
AFD

nf
U gen

Hoofd- Gelyk, nu, het Medicinaal gebruik vandeo
«tuk. ze Soort algemeen bekend is, zo noemt men

%;^
envJr

dezelve ook in 't byzohder Êerenprys
,
wegens

haare uitmuntende hoedanigheden,* in Duitfch-

land Ehrenpreisf of Grundheil; in 't Engelfch

Speedwell , Luellin of Fluellin ; in 't Franfch

Veronique. Deeze laatfte benaaming, met het

Latyn overeenkomftig , zoude, volgens fommi-

gen , afkomftig zyn van de Maagd Veronica 9

aan welke de kragten van dit Kruid , in een

Droom 3 geopenbaard waren. Het is by de Ou-

den , onder dien naam , niet bekend geweest.

Van eenigen wordt het tot de Myofotis , van

anderen tot het Alysfon , van Diosgorides,
t'huis gebragt. De Naams-afleiding, met Do-
do neus, van Betonica, is wat vergezogt(f>

Deeze Soort acht ik buiten twyfel die te

zyni welke van J. Bauhinus genoemd wordt

Gemeener Veronica > die het Blad ronder heeft:

want zyne Afbeelding ftrookt zeer wel met de

bepaaling , wat de zydelingfe Bloem-Aairen

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

Lap.

(*) Si vegetura ,
Leftor, Corpus fervare cupiscis,

Et comitem quaeris, fit Veronica niea.

Dit vindt men cp het Tytelblad van het Werkje , genaamd

Jiannis Franci Veronka Tbeezans, Lip£ & Coburgi, Aim.

1700. in Duodecimo.

(|) Rutty M&U Mei* Lond. & Rott. 1775. p.

(|) Veionica vul^atior Folio lotmid ore. J. B. Wft. III*
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Laplandfche Wildernisfen komt dit Kruid zei- **7-

-den voor, doch overvloediger in Sweeden, ^^f^
1*

zegt de Ridder, alwaar Luiden, die wat meer Hooi 0-

tlan het Gemeen zyn , het Aftrekzei daar van
8TUR ~

hoog fchatten, en in plaats van Thee drinken,J£™lT

hoewel van een gantfch anderen en onaange-

naamen Smaak (*)« De Pyreneefche kruipende

Mannetjes Eerenprys, die de Bladen langer en

glad heeft, van Plukenet, wordt als eene

Vericheidenheid hier t'huis gebragt (f).

** Met Trosachtige Bloemen,

(10) Eerenprys met endelingfe Bloemtrosjes , I.
(

de Steng ongebladerd.
- Ongebla*

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit dea1*-

deeze kleine Soort van Eerenprys, die niet zeld-

zaam is op de Weiden of Graslanden in de Al-

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

op den Grond Roosjes van kleine ronde Blaad-

jes , wordende de naakte Stengetjes omtrenc

<een Vinger hoog,

00
f*) Fiorl Lapp. p*

(f ) Veronïca mas repens Pyrenaica Folio longioxe glabro.

Phyt. 221, f* X.

(10) fèronica Corymbo termin3li Scapo nudo. Ver. FoL
©vatis radicalibus, Caule nudo. R. Lugdb* 302. Ver. AIpin#

pumila Caule aphyllo. Bocc. Mus. II. p. 17. T* 1 et 9, Ver.

parva Saxatilis &c4 Pijjk» Pbyt. ChaaiJtdrys Alpina mi*
nima hirfuta. C. B* Pin. 243.

F 3
H* Dunu VIU Stuk*
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IV. (n) Eerenprys met end. Bloemtrosjes , eneen9
Afdeel.

opgaande tweebladige Steng, Jiompe gtkar*

Hoofd- telde Blaadjes en ruige Kelken.

STUK»

xl Deeze, genaamd Alpifche Eerenprys met Ma*

bIl-XiI* dtlief- fJaden , by C. Bauhinus, is zeer fraay

Madelief afgebeeld door den Heer Hallkr, die aan*
biiditc

mcY^ t ^ dat derzelvcr Zaadhuisjes misfehien de

grootflen zyn in dit geheele Geflagt, De Sten-

getjes zyn omtrent een Span hoog, Wollig,

en dra^gen maar zes of zeven Bloempjes, een

Trosje makkende aan den top , blaauw van

Kleur , eveneens als de voorgaande. De Blaad-

jes zyn ook ruuwachtig.

xit. (12) Eerenprys met end. Bloemtrosjes
, {lomp

fa

Utt€uUm
Lancetvormige gekartelde Blaadjes en Het*

%Q^igc
Sterachtige Stengetjes.

Deeze , tot gelykc hoogte als de voorgaande

opfchietende, is ook door gezegden Kruidkenner

in Plaat gebragt. Zy heeft regtopftaande , over-

blyvende, Houtige Stengetjes en verfchilt daar

door, als ook doordien de Blaadjes fmaller en
de Kelken glad zyn 5 van de volgende Soort.

De

Cu) VerorAca Cor* term* Caule adfeendente diphyllo
, Fol.

obtufis crcnat.s &c. Ver. Caule non ramofo. Hall. Helv^

53 1- T. 12. f. i. Ver. A'pim Bellidis folio. C. B. Pin. 247.
Froir 116 BURs XI V: 27.

C« 2 YïroiUa Cor. term. Fol. LanceoTatj's «cc. Ver. Fol.

fvatis crenatis &c Hall. Hdv 532. T* 9. f. 2. Ter. Alpine

frutescens. e B* Pin 24.7. Veronica tenia fxiuicans. CLUt»

Jfëfl. h f . 347. Oeö. Dm.
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Dc Groeiplaats is op de Ooftenrykfe, Switzcr IV.

fche en Pyreneefchc Bergen* Afdeel.

(13) Eerenprys metend. Bkemtrosjes ^gepaar*^?™'

de Bladen en Jlekelige Kelken. xiil
Verwet

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

hoogfie Bergen , zo wel in de ZuidHyke als

Noordelyke deelen van Europa. Men vindtze,

onder de Laplandfche Bcgplamm , door Lin-

kje u s afgebeeld en omOandig hefc! reeven ;

waar uit blykbaar iit dat sty van de Madilief-

bladige aanmerkelyk verfchilt, De Stengctjes

zyn ook maar een Span ofeen Handbreed hoog,

(14) Eerenprys met byna ge-Arrde end-Tros* xrv.

jesy de Bladen Eyrond
j
glad en gekartddJ^P^'

Thyrnbk-

Deeze, van overlang bekend onderden naam disc*

van Tliym- of Wilde Thym bladige
, wordt Wyf*

jes Eerenprys geheten. Zy is ó< >or G p $ N eküs
en anderen genoemd Betonica Pauli, als door

Paü-

(15) VtronicA Cor. term. Fol. oppofitis, Calycibus hispi-

dis. Fl. Suee. I. N. 13. II N. 15. Oed r, 1$. F/.

T. p. f. 4» Veronica Caule inferne procumbente Fxit«

ticofo &c. R Lugib, 302*

f14; Veronica Racemo termiiiali fubfpicato, Foliis ovacls

crenaiis glabris. Fl Suec. IU N. 16. H. Cliff. R. Lugdb.

Gron Vtrg. &c. F/. tf* Veronica Pratenfis Serpyllifö-'

lia. C. B. Pi». 247. Veronica fcemina. j. Bauh. /#/f III, p.

235. Ver. Pratenfis. Dod. /tap*. 41. Ver. minor Serpyllifo*

lia» LOB. Ic. 472.

F4
iu dhju vn» stuk.
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IV* Paulus jEgineta gemeld zynde. Zy komt
Afdeeu

door geileci Europa aan de Wegen en Linden f

Hoofd- als ook in Noord-Amerika voor, zegt de Rid-
stuk* £er ^ hjer je Veronica der Pyreneen ^

i£f*
wr met Penningkruids-BIaden , t'huis brengt. Niets

is in Switzerland gcmeener op de Landen en aan

de Wegen, zegt de Heer H aller, die aan-

merkt, dat dezelve met de meefte Soorten van

Veronica gemeen heeft , dat de Bladen a^n de

Stengetjcs , die langs den Grond kruipen , ge-

paard, aan de opftaande overhoeks zitten, In

deeze zyn 4e onderften Eyrond , de bovenften

Lancetvormig , uit wier Oxelen de Bloempjes

enkeld voorkorqen , die klein zyn maar de Zaad-

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

<een half Voet hoog verheft , met haare weinig

gekartelde Blaadjes, gelyk in de Afneelding by

JDodoneus, die haar VM - Eerenprys ty telt.

Jn Friesland is deeze Soort ,zoMeese fchryfe

,

aan de Wegen en kanten der Slooten , als ook

in de Moeshoven op fommige plaatfen , gemeen.

Men vindtze ook in de Weiden van Overysfel

en mooglyk elders in ons Land.

xv* C1?) Eerenprys met zydelingfe Trosjes, de
Veronica

"

fccakuKga. JSiCh

Beekc-
b^oin. (15) Vercnka, Racem :

s lateralibus, Fo! 4 ovaris pJams
9 Cau-

le repente. Fl. Suec. Mdt. Med. Dalib* Paris &c. R. Lugibm

302 Cliff, Ghqn. Virg, Anagallis Aquatica major et mi-

nor Folio fubrotundp. C. B, Pin. 252* Anagallis aquatica*

Dod, Tempt. 593. Lob. Icsn* 466. Riy. T.s?.?. HALL, Hefa*

5 28, COMM* HqIL 9,
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Bladen Eyrond en vlak , de Stengen krui- IV.

pende.
Afdeel;

Deeze Soort is een in ons Gewest zeer be-!|^uK*
D*

kend en in de Geneeskunde gebruikelyk Kruid, Mono&*

't welk men in 't Nederduifch Waterpungenot"1**

Beekpungen, gemeerlyk Beekeboom noemt, in'c

Hoogduitfch Bachbungen y
in 't Engelfch Brook*

Urne > dat is Beeklinde, wegens de rondachtig-

heid der Bladeren. Deszelfs Groeiplaats is ia

Rivieren en Beekjes , daar het ten dcele onder

Water zyne Stengen fchiet, ten deele zig aan

de kanten verheft , kruipende met zyne Vcze*

lige Wortels in de bodem der Slooten en ia

broekige Landen , die dikwils onder Water

ftaan (*> De Franfche naam is Berk, afge-

leid van den Latynfchen Berula , welken fom-

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

achten te zyn, welke deeze Autheur fchryft*

naar de Porfelein te gelyken , maar de Bladea

donkerer en een dunnen Wortel te hebben :

doch , aangezien dat Griekfche Woord een

Tuinplant betekent ^ zo ürookt dit denkbeeld

weinig (f).
't Kruid

(*) Habitat in Europa ad Scaturigmes vlx congelandas 9

zegt de Ridder : zo zyn Ed. daar mede wil , dat het aan

Bronnen groeit , die naauwlyks bevriezen ; dan is 't wel;

maar geenszins, zo hy zeggen wilde, dat het niet ook ge»

sqsen is op andere piaatfen, in Wateren die ligt bevriezen.

(t) Men vindt derhalve ook
, verkeerdelyk , *l woord/W

F s
IJ. DWI* VU, STUK.
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IV.
f
t Kruid heeft holle , ronde , Wortelen en

|

Afdeel, Vezelen tot opzuiging van het Voedzel , die

Hoofd- door Seba in Plaat vertoond zyn (j> Zoda-
•tük. n]*g Zyn ook de Stengen, doch tevens Sappig

v%e
iW*m

Se'y^ de Bladen , die glad en rondachtig voor-

komen, donkergroen van Kleur, meer of min

gekarteld, gepaard. Uit de Oxels der Bladen

geeft het Trosjes van hemdfchblasuwe Bloemp-

jes , naar die van Guichelheil eenigszins gely-

kende, waar op een Vliezig Hartvormige Vrugt

of Zaadhuisje volgt , bevattende veele kleine

Zaadjes.

De Heer Geoffroy, dit Kruid Scheikun-

dig onderzoekende , bevondt dat uit hetzelve

een groote veelheid Zuurachtig Water kwam,
geevende het overblyfzel maar weinig vast Zout.

Het fcheen derhalve hem een zagt Vitrioolifch

cigenaartig Zout te bevatten, het wonderbaare

Zout van Glauber niet ongclyk , in veel

Vogt ontbonden en omwonden met taamelyk

veel Olie. Dit wil zeggen , dat het Beekeboom
tot die Kruiden behoort, welke een Zeepach-

tig

ght
,
Wattrpwghe ; Ctp&a vertaald

,
by Kïliaan ; doch met

minder i?gt is dit gehecle Woord uitgemonfterd en zelfs dat

van Éeefofoom niet te vinden in de nieuwfte Druk vnn HO0G-
stbatens Woordenboek. Men behoorde de ge'uuikelyke

Woord:n van tllerley dingen cfaar in te kunnen vinden ; maar
t
t is jammer', dat de Woordenboeken veelal worden opgefteld

of vermeerderd volgens den Smaak van den Autheur, d t

zelden een algemeene kennis heert,gelyk het behoorde, vaa

alle Konftcn en Wcetenfchappen,

fl) THES4UEUS, 1» D. £l* 2. f. U
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tig Sap hebben , van eene Zuurachtige of ver- IV,

zuurende natuur , en derhalve wordt het ook

onder de voornaamfte Middelen tegen het FIoofd-

Scheurfmik geteld. Men gebruikt hetzelve iw STUf-

Meydranken, ja het Sap van die Kruid alleen, J^
n °u*

of gemengd met dat van Lepelbladen , kan iti

redelyke veelheid gedronken worden , tegen

verouderde Verftoppingen en tot verdunning

van de logheid de* Bioeds. Boerhaave ver*

haalde, dat hy zig zelf door het Sapdaarvan,

met dit van Water- Drieblad, te gebruken, in

de Jicht veel verligtfng hadt toegebragt. De
Zweere&j van 't Scheurbuik ontdaanJe, wor-

den "er door genezen * de Vlakken weggeno-

nomen. I < fotanrfge Menfchen (trekt het ook

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

vens niet bitter ja byna geheel fmaakeloos.

Ha is /eer in gebruik, om Gezwellen te doen
verdaan en toe geneezing van Schurft in de

Paarden,

(i<5) Eerenprys met zydelingfe Trosjes , de *vr
:

Bladen Lancetvormig % Zaagswyzer getand , AnagTuï*

de Steng regtapjlaande . rm^tU

De Groote en Kleine Rondbladige Beeke-

boom beiden tot de voorgaande Soort betrok-

ken zynde f komt thans in aanmerking de Smal-

bla.

(itf) VênnitA Racemïs Iateralibus &c, Ft. Suec* Ralib Pa*
ns TOTJRNF- Sec* Anagalli> Aquatica major folio oblongo,

B* Pin % 251. Berula major» TAB, Hifi. 1094. ll+M, 41^
12. D&$ju VU» Sjot,
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IV. bladige , die zig met regte Stengen boven %
Afdeel Watcr verheft, zelfs in 'c midden der Slooten.

Hoofd- Dus komtzy, naamelyk, in Noordholland dik-

6Tük. wjjs V00Y 9 met en nevens de voorgaande. Zy

v&v'*™** zou derhalve, eigener, den naam van Beéke-

boom mogen voeren. Men noemtze, in En-

geland, Water Pimpernel , volgens Ray ; 't welk

geen oneigen benaaming is* Voorts heeft dee-

ze groeijing van de eene Soort door de ande-

re, die weezentlyk nogthans verfchillende zyn

,

zo wel in de Zuidelyke als Noordelyke, en in

de middelfte deelen van Europa plaats
, ja zelfs

in Virginie zo 't fchynt* Hier is ookeengroo-

te en kleine van , die kleine roodachtige Bloemp-

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

*VII\ 0.7) Eerenprys met overhoekfe zyd -Tros/en

Stuteiiata. van neerhangende Bloemjteeltjes en tmge-
schottel* kartelde Liniaale Bladen.

kruip*

Naar de figuur der Zaadhuisjes , die als twee
Schotteltjes zyn , voert dit Kruid dat by de
voorgaanden in de zelfde Wateren voorkomt,

den naam, In Switzerland is deeze Soort niet

gemeen, zegt de Heer Hallek. Hetzelfde

kan men zeggen van onze Nederlanden , hoe-

wel

(17) Verênica Racemïs lateralibus alternis &c. Fl, Suec. &c#

Ver. Fol. lineari-lanceolatis integris , Racemis laxe Flotiferis.

FL Lapp. H. CUff. R. Lugiï* Anagallis Aquatica angustifoli*

fciuellata. C. B. Pin. 252. Anagallis Aquatica angustifolia.

J Ef. Hifi. UI, p. 710* Ic. opt. Anagallis Aq. «juartJU LaJJ. ƒ*«



D I A H D R 1 L f$

wel Meese haar in Vriesland vondt. De Heer IV.

de Gorter zegt, dat zy langs den Zuider
Af

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

cn Sweeden komt zy veel voor, op Gronden STU,r *

die 's Winters onder Water (taan, zegt Lin-^^*'**

u je u s. Men vindtze dus ook op Moerasfige

plaatfen in Duitfchland en Provence*

Caspar Bauhinus befchryft deeze Soort, die

door J. Bauhinus het beste is afgebeeld, zeer

omftandig, en zegt, dat dezelve Stengen heefc

van een Elle hoog , die geftreept zyn , met

Grasachtige Bladen, van twee of drie Duimen,

by paaren aan ieder Knietje of Knikje van de

Steügen; komende, byna uit alle de Oxels de-

zer Bladen , Steeltjes van een Handbreed of

korter , als Klaauwieren zig omdraaijende , en

bezet met kleine Steeltjes van driebladige

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

Kruid weezentlyk gemeene Bloemfteelen zyn 9

van dikte als een Varkens Borftel , hebbende

Jcortere Steeltjes overhoeks , aan welken de

Zaadhuisjes hangen. De Heer Hall er be-

trekt hier toe de Vierde Waterpungen van Lo-

*el , welke Tournefort ook oordeelde van

deeze niet afgezonderd te moeten worden; doch

Lobel merkc aan, dat dezelve maar Steeltjes

heeft van een of anderhalve Palm hoog, be-

groeid met kleine witte Bloempjes van vier

Bladertjes en Zaadhuisjes als die van Guichel-

heil, dat is rond; gelyk dezelven ook in zyne

Af-
IU DUJU VII, STUS«
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IV- Afbeelding voorkomen. Dit verfchilt veel vaft
Afdeel

dü Schottelachtige figuur der dubbelde Zaad-

Hoofd- huisjes, van welke deeze Soort don naam heeft*
stuk, •qc gedagte van Lob el kwam voort op derge.

*;p.

nWy
' Jyke vogtige plaatfen, in Brabant en Vlaande-

ren, zegt hy, als de andere Waterpun-en.

De Strydigheid , ten opzigt van de Bloemen,

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

met Rooskleurige Streepjes , behalve een on*

derlte klein en wit: de Vrugt een breed, plat

tweehalzig eenzaadig Peultje. By Pcntedhra
vindt men 'er Verfcheidenheden van. We in*

Mann geeft een goede Afbeelding van deeze

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

,

zyn geheel onecht, om de gewoone Rondbladi-

ge te betekenen. De Water -Pimpernel met

Lancetvormige B^den, is daar aangeweezen,

ais ook eene Verfcheidenheid , zo 't fchynt, van

deeze laatfte Soort (!)• In de befchryving

vindt men dezelve verward met de voorgaande.

xviit. (i8) Eerenprys met zeer lange zydelingfe

Teuïïïum? Trosjes > Eyronde gerimpelde Jiompachtig

Gamander*
getande Blaadjes en leggende Stengetjes.

lyn* DC

(*) Weinm. KruUb. Tab, N. 107, Fig. a.

(t; Hetzelfde. Tab. N. 234. Fig b.

(\%) Veronka Racetnis lateralibus longisfimis Sec. Ver. Fol*

imis Coidit s &c. Hall Helv- 529. Chimsdrys fpuria ms*

jor altera S. Frutescens. C. B Pin 248. Chana*dr <piiria

major angustifolia. J. B. Hift. III. p 285. Chamaeriiys fyl»

vestris. Don. p, Chamt fupiaa facie Tcucrii pratenfis.

Los. /*. *73«
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De aangehaalde van Hallef zou de laagfte IV.

Blaadjes Hartvormig , de bovenden fmaller
A™z*zl

hebben, en deeze zou de Wilde GamandCilyn FIoofjd.

van DoDON^ns, alsook de leggende Eerenprys ^tük.

van Lob ml zyn. Deeze beiden hebben een enj^****'

dezelfde Afbeelding, waar in geen blyk is van

zydelingfe Trosjes , zynde hetzelve, zodelaat-

fte zegt, een Tuin -Plant, met zeer fchoone

blaauwe Bloemen , hebbende alle de Bladen Lan-

cetvermig en getand. De groote Basterd -Ga*

tnanderlyn, die Heetterachtig is, van G. B A u-

hiküs, het Eer/Ie Teucrium van C li u s 1 u

s

9

fchynt hier meer te itrooken; doch 'er zyn aan-

merkelyke Veranderingen van deeze Soort, in

Switzcrland , volgens den Heer Haloer, die

aanmerkt, dat men derzclver Aftrckzel, onder

den naam van Teucrium , te Berlyn , als voor

de Gezondheid dienftig, zeer gepreezen heeft.

Hy befchryftze aldus.
^

3, De Steng is meest leggende , hard ; Tak-

» kig, een Voet lang. De Bladen zyn Eyrond,

,% met een breed Voetje de Steng omvattende;

3, de bovenftc Ovaalachtig, fpicfer , een wei-

„ nig ruig, met fcherpe Tandjes en vry ftevig.

De B'oem is hemclfchblaauw en fferlyk, met

„ de bovenfte Slip fraay > ja donker geftreept

:

„ het Zaadhuisje uitgerand , Hartvormig Ey~

3, rond , met veele ovaale platte Zaadjes."

(37)
II. DEEf.» Vllf STUK,
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(37) Eerenprys met byna geaairde Trosjes eti

Afdeel,
ftomp Eironde geplooide Blaadjes ; de Steng

Hoofd- neerleggende en Haairig hebbende.

stuk.

xxxvit. Dccze wordt als de Kleine Breedbladige Bas-

THofa™*
terd-Gamanderlyn van C. Bauhinus aange*

Haairigc merkt, zynde het Tweede Teucrium van Clu-
s 1 u s , in de Velden van Ooftenryk gemeen , en

by J. Bauhinus ook afgebeeld. Dezelve

heeft de onderlte Bladen gcfteeld,de bovenden

ongedeeld : de Aairen met Eyronde Blikjes ; de

Bloemen witachtig Hemelfchblaauw.

xxu* (12) Eerenprys met zydelingfe Trosjes 3 lang"

Leggende? wrpig Eytonde Zaagswys' getande Blaad-

jes en leggende Stengen.

Dewyl de voorgaande en volgende ook leg-

gende Stengen hebben > is deeze bynaam tot on-

derfcheiding niet zeer gepast. De Heer H a l*

l er heeft dit Kruid als eene Verfcheïdenheid

aangemerkt van het Teucrium : immers zo het

de Kleinere Smalbladige Basterd -Gamanderlyn

van Jé Bauhinus is , die in Switzerland groeit
t

zo wel als in Duitfchland en Italië, op Heu*

velachtige plaatfen. De Steeltjes zyn hard ,

grys en eenigermaate Wollig : de Blaadjes ftomp

,

met

O 7) Fcronica Racemis fubfpicatis &c. Cham, fpuria minor

latifolia. C. B» Pin. 249. Chamardr. falfa Species, Teucrium

2 aut j. Clufii, J. B, Uift. III. p. 2S6.

(22) Vironica Racetnis latcralibtis &c« Chamxdrys incanat

fpuria minor angustifolia. C. B. Pm* 249, Prodr. 117. ] &«

Hifi* III. p. 287,
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met kleine Steeltjes, uitgenomen de bovenden , IV.

uit wier Oxels lange digte Trosjes voortkomen ,
Af^su

van fraay Violette Bloemen, met ongelyke Kei- Hoofd*

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

vyfdeelig zyn.

(35) Eerenprys met gebladerde zydelingfe xxxv*

Trosjes , langwerpige Kranswys' getande p^lZalT.

Bladen en leggende Stengen. Gekamde.

Deeze, by Konftantinopolen groeijende, heeft

Stengetjes , die van onderen Heefterachtig , een

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

jes, welke naar die van Gamanderlyn gelyken*

Een zydltengetje 5 van een Handbreed lang,

met vyf of zes dergelyke Blaadjes , loopt ia

een Bloem trosje uit.

(21) Eerenprys met zydelingfe Trosjes van xxu

weinig Bloemen, de Kelken ruig; de Bla-*^***:

den Eyrond , gerimpeld , gekarteld , ge- nende.

fteeld ; het Stengetje zwak.

De Steng van deeze Soort , die op belom-

merde plaatfen in Duitfchland en Italië voor-

komt,

' (55) Veronïca Racemis lateraübus foliatïs &c. Veronïca

Conftantinopolitana incana Chamaedryos folio, Tournï. Cor.

7. BUXB. Cent. I. p. 25. % 39*

(21) Veronïca Racemis lateraübus pauciflorls
,
Calycibus htr-

futis &c. Am. AcaL IV* p. 263, Chamxdr, Spar. affiais ro-

tundifolia fcutellata. C. B« Pin. 249. Alysfun Diosc. monta*

imm. COL. Ecpbr. h p* 2$S, T, 28« f

G
lh deel* vil stuk*
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IV. komt , kruipt langs den Grond en de Bladefl

Afdeel Zyn van onderen rood. Het heeft de Kelken

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

•tuk. teikruid; Haairig, veel langer dan de Blaadjes,

met weinige Bloemen. De Vrugten zyn plat-

rond , van onderen en van boven uitgerand.

xxiit. (23) Èerenprys met zydelingfe Trosjes , Ey-

CfaZ™
1** ronde , ongefteelde , gerimpelde , getande

drys. Bladen > en eene tweezins Haairige Steng.
Gaman*
derIyn

' Deeze in de Velden, der hooge, Zandachtï*

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

vinciën, gemeen, en in de Haarlemmer-Hout

ook voorkomende , voert den naam van Ga-

manderlyn , als kleine Gamander , omze dus

van het Winkelkruid dcezes naams , dat in het

Geflagt van Teucrium zal volgen , te onder-

fcheiden. Deeze wordt ook wel Wyfjes-Cha»

vicedrys genoemd, en de laatstgemelde het Man-
netje; doch welke onderfcheiding enkel op ou-

de denkbeelden rust. De tegenwoordige vindt

men zelfs Hierobotane mas getyteld : dat is het

Mannetjes Heiligkmid : niettegenftaande'ervan

haare byzondere kragten niets gemeld wordt.

Zy zal de Kleine rondbladige Basterd-Gaman-

der-

fis) Veronica Racemis lateralibus, Fol. ovati's fesfilibm

rugofls dentatis , Caule bifariam Pilofo. Oed. Dan, 44?.
Coüan. Monsp. 11. Fl. Suec. 13. Veron. Fol. opp. pli*.

dent.
, Scapis ex Alis infecioribus laxe fpicatis, i/# CUff.

R. Lugdb. 303. Fl. Lapp. Sp. 8« Chamaedr. fpuria minoz
lorundifolia. G. B. Pin* a**, Hieiobptwc mis. DALXCH*
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derïyn van C. BAüHiNuszyn. GouANon- IV,

^erfcheidt ze , doordien de Kelkblaadjes zeer
A™EI^

fmal en ongelyk zyn, zeggende, dat men dit Hoofd-

Kruid te Montpellier , daar het overvloedig STÜK*

groeit, Picht Chaine noemt.

(19) Eerenprys met zydelingfe Trosjes en Li- xix.

niaal Lancetvormige Blaadjes, die Fins-

wyze getand zyn. oofeu»

(zo) Eerenprys met zydelingfe Trosjes en veeU xx.

deelige gefnipperde Bladen. 1 veeid^tCT
ge-

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

ken in vyven gefneeden, zo Linn^kus aan*

merkt , en fchynt een Verfcheidenheid daar van

te zyn. Zy komt voor op Grasvelden in het

Ooften. De Kappadocifche van Tournefort,

op de voorige aangehaald, vind ik by hem niet

gemeld.

(24) Eerenprys met zydelingfe Trosjes , Hart- xxiv.

yör" Breedbla*

dige.

(19} Vermca Raccmïs lateralibus &c. Cliamxdtys Auftria-

ca. C. B. Pi»* 24«. Prodr, 117, Cham. fpuria tenuisfime

laclniata. J,
B. Hifi. III. p. 287. Veronica Cappadocica

Tol. laciniatis, Tournf. C&*

(20) Veronica Racemis lateralibus Sec» Veron'ca montana

Folio vario BuXB. Cent. I. p. 24. T« 38.

(24) Veronica Racemis lateralibus &c. Veronica Fol. oppo-

Ctis plicatis dentatis &c. H. Cisff". 9. R é Lugdb. 303. Ver.

^ratenfis omnium maxima Buxb. Cent. L p. 23* T. 34»

Cham. fpuria major latifolia. C. B» Pin. 24S. Ver. maxima?

lugib. 116$. RAJ. p. 848. HALL» Helv. $1$.

G »
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AfdÏbl
^mige gerimpelde getande Bladen en een

vu
* uitgejlrekte Steng.

Hoofd-
stuk. Deeze wordt de allergrootste Veld-Eerenprys
£"«9- genoemd van Buxbaum

{ die dezelve afbeeldt
en het is de Groote BreedHadige Basterd-Ga-
manderlyn van BArmNus. Tourinefort en
anderen noemenze ook de allergrootfte. Zy
groeit in Ooftcnryk en Provence , fchryvende
Gouan haar vyf Eyronde Kelkblaadjes van ge-
lyke grootte toe, zo de Ridder zegt. De Heer
Haller merkt aan , dat deeze Soort op alle

lommerryke plaatfen van Switzerland gemeen
is, hebbende een harde, regte, getakte Steng,
van drie Voeten en daar boven

; Bladen als der
Brandenetelen , met lange Steelen , en kleine

Vleefchkleurige Bloerpen ; de Zaadhuisjes Hart.
vormig,

xxv. (25) Eerenprys met zeer lange zydelingfe Tros-
jes

,
drievoudige Lancetvormige Zaagswy-

pittitnöki
ze Bladm

'> de StenS regtopgaande.

B"6e
' Deeze, in Tartarie grocijende, gelykt naar

de voorgaande zeer, doch heeft de Bladen uiter-

maate iinal Lancetvormig, doorgaans drie by
elkander, en zeer lange blaauwe Bloemtrosfen,
aan de bovenfrc Leedjes drie by een. De
Kelken zyn in vieren gedeeld.

JV )rtT

T
Ua Rae

- ,ater> lon^Cm\s, sec. veronica ug»ti
tifoha Ffcwluiu pauiculïtis, Amm. Ruik, n,
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*** Met enkelde Blocmfleekjes. . , . IV.

Afdeel.

(26) Eerenprys met enkelde Bloempjes ^^r^HoorD-
vormige ingefneedene Bladen , die korter dan stuk.

de Bloemjleeltjes zyn. xxvr.

Deeze die in de Velden en Bouwlanden door

geheel Europa , als ook in onze Provintiën ge- e^pt*.

meen is , munt uit door de langte van haare

Bloemfïeeltjcs. Sommigen noemcnze, met Do-

DONiSus , Valjche Muur , doch dit is zeer on-

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

lyk zyn ,
volgens Godan. De hoogte is dik-

wils een Voet: de Bloempjes zyn fchoon blaauw

cn fomtyds wit: de Zaadhuisjes als uit twee

Eytjes famengefteld, zegt de Heer H aller,
Zy is de eerlte die bloeit , volgens Scopolï

(27) Eerenprys met enkelde Bloempjes en Hart- xxviu

Eerenprys»
(af) Veronlca Fioribus foütariis &e. Ver. FoL Cordat s

crenatis Sec. K> LugS. 303. N, 13. Alfine CharnxdryfoÜa

,

Flosc* pedicuiis ohlongis itiiidentibus. C. B. Pi». 2*0. Alfine

Folio Trisfaginis. Lob. Icon. 464. Alfine fpuria altera» DüB.

Tempt. 31. Hall H«iv

(*) Hxc prima eft, qux Florem profert, Kor4 Cara. p. 307,

(27) Veronica, Flor. fo!it?4riis &e. Ver. Fol. oppofitis cor-

«|;nis crenans &c. R, Lugdh, 303. N. 14.. A' fine Ver, folio,

Flüsculis Cauliculis adhxrentibus, C. B, Pin* 250 Elatine

polyfehides Dalech* Hifi, 219. Alysfam Dioscoridis, Col •

Eephr. p. al. Tab. g.

g 3

H. mtu vu, stvk.
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,

IV. vormige ingefneedene Bladen , die langer

'Afdeel. Zyn ^an Bloemfteeltjes.

stuk!

D
Deeze is in fommige deelen van Europa niet

Eenwy- minder gemeen dan de voorgaande
,
groeijende

dikwils by en onder dezelve , opeenerleyplaat-

fen. Men vindtze in de hooge, drooge Zaay-

landen , bu ten Harderwyk
, Naarden, en el-

ders in ons Land. Dalecham.p beeldtze af

onder den naam van Veeldeelige Muur; omdat

de Blaadjes zo diep ingefbeeden zyn. De bes-

te Afbeelding daar van , komt , volgens den

Heer Haller voor, by Colümna, die

dezelve onder den naam van Alysfum van Dios-

corides zeer omftandig befchryft, 't welk vol-

gens Galen us dus genoemd ware, om dat

het een uitmuntend Middel tegen den Dolle

Honds Beet geacht werdt te zyn,

xxvin. (28) Eerenprys met enkelde Bloemen en Hart-

.jj^jjfi*
vormige vlakke vyfkwabbige Bladen*

Ha.
xiyfMadi- Deeze is , insgelyks

9 door geheel Europa ge-

meen en zeer gemakkelyk kenbaar. Zy komt,
in ons Land, veel voor, in de Bouwlanden niet

al-

f28) feren'tca F!or. fölitariïs, Fol* cordatis
, planïs quin-

quelobis. OrD. Dan. 4*3. FU Suce* i8 é R. Lugdb. 303. N.
12* Alflne Hederulae folio, C. B« Fin* 2fo, Alüne fpuria

prior S, Morfus Gallinx. DOD. Pempt, 31. Lob» Ic. 463.

Veronica Cymbalariae folio verna. Tournf. lnfl% 14ƒ , fa
Veremica Chia Cyrab. fol. &c* Cor. 7. BüXB, Cent. L p. 25,

T. 3^ f* 1.
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alleen, maar ook aan de Wegen. Men heeft IV.

ze ook y ten onregte , onder het Muur geteld
Afd
^l«

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

Lobel, afgebeeld gevonden onder den naam STülu

van Muur met Klyfjes Bladen of Hoender-Beet 9nfa.

On0a~

gelyk menze in 't Hoogduitfch Hunerbisz noemt

,

in 't Franfch Morsgalline, gemeenlykMorgeline 9

in 't Engelfch Chickweed : 't welk benaamingen

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

gediert gepikt wordt. Dit heeft echter geen

plaats met het hier bedoelde Kruidje, dat, behal-

ve de gemelde Blaadjes , ook onderfcheiden is

door de Pylachtige figuur der verdeelingen van

den Kelk , en door genavelde Zaadjes. De
Bloempjes komen op lange Steeltjes uit de

Oxelen voort. Een dergelyk is door Tourne-
fort op 't Eiland Skio gevonden , dat mede
in 't Voorjaar bloeit, maar de Bloempjes in 't

midden groen heeft.

(29) Eerenprys met enkelde Bloemen en Vin- xxuu

gerachtig verdeelde Bladen, de Bloemjleel- T%l,tZ
tjes langer dan de KelL Drieblad*

ge.

Wegens de gedagte verdeeling der Bladen

,

wordt

(29} Veronica Flor. folitariis Fo!. <Iigitato»partuis &c. Oed.

Dan. 252. R. Lugdb* 303, N. 15. AUïne coemlei trifïdo vel

quinquefido folio. Boerh. Lugib* I. p. 226. Alfine triphyllos

cairulea. C. B. Pin. 250. Alfine parva ere&a , Folio AÜ&i$8

Hederacea , fed Kutae modo divifo. LOB. Icm %

G 4
II* Deel* VII* Stuk*
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ÏV* wordt dit Gewasje by de Duitfchers Hendelkraut
AfD

ii

EL
genoemd , komende ook onder 't Koorn voor *

Hoofd doch zeldzaam , zo in Engeland , als in de Ne-
stuk. derlanden en in Switzerland. Men vindt het in

Vif*l
KWj' Schonen overvloedig aan de kanten der Lande-

ryën , zo Linnjeus aantekent. Het heeft op-

ftaande Stengetjes van een half Voet hoog ; met

Blaadjes van onderen invyven, boven in drieën

gefneeden, byna als die van het Wynruit, zo

Lob el aanmerkt.

xxx. i (30) Eerenprys met enkelde Bloemen en Vin-

rma°*
Ua

gerachtig verdeelde Bladen, de BloemfieeU
Vooj>

tjes korter dan de Kelk.
jaarichc, J

Op drooge dorre plaatfen , van Upland in

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

jaar, menigvuldig voor. Zy is door D ille-

n 1 u s by Giesfen op het Gebergte waargeno-

men, hebbende een regt Stengetje van een of

anderhal ven Vinger hoog. De ondcrfte Blaadjes

zyn verdeeld : de bovenfte lang en fmal en on-

verdeeld. Zy groeit ook op drooge opene Vel-

den in Spanje.

txxt. (3O Eerenprys met enkelde byna ongejleclde

'niche*
Bloemen en langwerpige eenigszins getande

Bladen: de Steng regtopftaande.

Dee-

(jq) Veronka Flor. foiitariïs , Folüs d/gitato-partitis &c*

Tl. Suec. 20. Ver, humiiis ere&a montana Florc parvo coeru.

leo. DlLL App. 28.

(li) Pltronica Flor. foHtariis fuWèsfilibus , Fol, oblongis

fubientatis , Cawle ere&o. Mant* 117*
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Deeze, die op de Akkers der Zuidelyke dee- IV*

len van Europa groeit , is een regtopftaand glad n
*

Kruidje, van een Handpalm hoog; de Bladen Hoofd-

Lancetvormig ftomp, met een of twee fiaauwe
STUK"

Tandjes en de onderften met kleine S teeltjesn^f^
yV

hebbende, doch de bovenfien geheel effenran-

dig. De Bloemen komen ongedeeld en wit uit

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

gaande , zegt de Ridder. Dille niüs hadt

ten opzigt van de voorgaande ook aangemerkt %

dat de Bloempjes niet dan by heldere Zonne-

fchyn ontluiken.

(32) Eerenprys met enkelde gejleelde Bloemen ,
^«Efc

Eyronde, gladde > gekartelde Bladen; de

Steng regtopfiaande een weinig Haairig. ^°e?
bl*"

Deeze is in de Landftreek by Rome , als

ook door Vaillant omftreeks Parys, waarge-

nomen. Dilleniüs 9 die dezelve by Giesfen in

Hesfenland vondt, merkt aan, dat de hoogte

van dit Kruid byna een Span is , hebbende

Klokvormige Bloempjes en platte Zaadhuisjes.

J3e Blaadjes zyn rondachtig en taamclyk diep

getand,

(33) Eerenprys met enkelde ongejleelde Bloe-

men ; Vreemde.

(Sz)Veronica Flor. folit. pedunculatis &c« Ver. minima CU-
nopodii minoris folio glabro, Romana, Bocc. Mus. II. 0,29*

T. 102 Raj. Suppl. 423. VAIIX. Paris. 201. T* 23* f. 3.

Ver. eie&a Acini folio glabro , Flore cseruleo. Dïll. App. 39.

(33) Veronica. Fol. folit. fesfilibus, Fol, lanceolato liaeari-

G 5 km
II. D5EL. VIT, SVd%*
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IV. men; fmal Lancetvormige
, gladde, Jlom-

Afdebu
pe9 effenrandige Bladen; de Steng regiop-

Hoofd- ftaande.

STUK.

Eenvjy* Deeze, hoewel Vreemd genoemd, groeit na-
v'*e

< tuurlyk in de Koornlanden en Hoven van Eu-

ropa en zelfs in onze Nederlanden. -Men vinde-

ze ook in Sweeden, zo Linnjeus aantekent,

Morivon noemt het Jaarlykfe Aard Eerenprys ,

met Bladen van Varkensgras en witte Bloemen

:

doch alle de Soorten, byna, van deeze laatfte

Afdeelmg, zyn Jaarlykfe of Zaay-Gewaden.

"xxxiv. C34) Eerenprys met enkelde ongefleelde Bloe*

MÏlïiln-
men en zeer fma^e Binden , de Stengeit

dv.a verfpreid.

Onder de Virginifche Planten is deeze Soort

van Eerenprys aangetekend, als hebbende leg-

gende Stengen, Linïaale Bladen en ongefleelde

zydelingfe Bloemen. Clayton heeftze ge-

noemd, Laage Eerenprys , met zeer kleine wit-

te Raderachtige Bloempjes, fmalle, gladde,

ftyve Blaadjes en kleine leggende Stengetjes.

Zy fchynt ook in Maryland t'huis te hooren.

Pjederota. Opaalkruid.

Hoe deeze benaaming , tot een der Ichoon-

fte

hus &c. Oed Dan. 407* FL Suee. 15, 24. Veronica terre-

ftris ajyiua , Folio Pt 'y oni , floie albo. MORIS. Hift* II, p.

322. S. 3. T. h. f iSf

(h) ^(Tonica F'or. folït.^riis fesfilibas , Fol. linearibus

Veronica Caulibus piocmübeinibus &c, Gron. Vi rg 4.

fchc
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fte Edele Steenen, gemeenlyk Opaal, Element- IV.

of Zonnefteen genaamd % behoorende op dit^
F

JJf

RL#

Geflagt toepasfdyk zy f is my duifter* Het Hoofd-

heeft een vierdeelige Bloem en een tweehokkig STÜK>

Zaadhuisje, wordende door den vyfdeeligen w^w*

Kelk van het voorgaande onderfcheiden.

Drie Soorten komen 'er in voor , waar van

de eerfle tot.de Kaapfchen, de anderen tot de

Europifche Planten behooren.

CO Opaalkruid met Vindeelige Bladen. ft

Deeze Soort , die Afrikaanfche Eerenprys is ^aapfcC*

genoemd geweest door Hermannus, heeft

de Geftalte van Pedicularis > met leggende

,

gladde Stengen, van een Voet lang: de onder*

fte Bladen zyn drievoudig, de bovenfte by de

Bloemen dikwils overhoeks, gefteeld, Lancet-

vormig, ftomp, Vinswyze verdeeld. De Bloe-

men , die paarfch zyn met witte Streepen , ko-

men op eenbloemige Steeltjes , wel twee Dui-

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

(2) Opaalkruid met Zaagswyz* getande Blfi* m
den, de onderjlen overheeks. qMu&*

Deezemigf
'

(1) P&derota Foliis pïnnatifïdis. Syst. Kat. XII. Gen. 25.

p. 59. Xl11' P* sZ ' Am" 4ca4* VI Afr* *• Veronica

Africana » Floribusad Genicula Pedicellis biunciaübus. Hera*.

Afr. 783. Pluk. Phyt. T. 320. f, 5. Anagallis Fol. fiaua-

tis. R* Lugdh. 416»

(2) P&derota Fol. ferratïs, inferioribus alternis. Mant* ï7ï#

Pxderota iutea. Scop, Ann. II. p. 41, ChamsJrys Monrés

Sumani. f.
Bauh Hifi. III* p, 28$,

11. DEEL, VII. STUK,

1 * '/
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IV. Deeze is, by den naam van Geele Paderota %

Afdeel.
vaf) (je vo]gencje onderfcheiden door Doftor

Hoofd- Scopoli , dieze op geheel vcrfchillende plaaifen
stuk» van h00ge Gebergten vondt. Behalve de geele

j£"
wy

' Kleur der Bloemen , hadc dezelve de Stengen

niet getakt ; de onderfte Bladen overhoeks , droog

rimpelig en zonder Glans ; de bovenfle Lip der

Bloem in tweeën gedeeld ofgeheel en op(taande.

til (3) Opaalkruid met Zaagswys* getande 3 g*?

BI >juw-

biocmig. Deeze , ook op de hoogfte Bergen van Italië

en Ooftenryk, in de Spieeten der Steenrotfen

groeijende, is door Micheliüs in Afbeelding

gebragt onder den mam van fionarota, naar ee-

nen Raadsheer van Florence, Auditeur van den

Groot Hertog van Toskane, een zeer geleerd

Man en in de Oudheidkunde by uitftek ervaren.

Hy noemtze Berg- Bonarota van Italië, met Ga?

mandei-Bladen en blaauwe Bloemen t merkende

deeze aan als de Gamander, welke J. Bauhi-
Nus droog bekomen hadt van Ageriüs ,

door wien dezelve op den top van den Somme-

Berg, by Vicenza, een Stad die tusfehen Trente

en Venetië legt , was gevonden. De vermaarde

Vene-

(1) Psehrota Foliïs fèrratis oppofitis. Veronica Bonartta

Corymbo teiminali &c. Sp 4 Plant. I. p, it4 Veron ca Pe-

trea Tempervirens. Fon. Bald 33$. J. B Hift, III. p 289.

Chnmxdrys Alpim Saxuiiis C* B. Pin» 248. Bonarot»,

MIch. Gen. ij>. T. 15. f. ia» fcecterota esralea, Scop* Am*
XL p. 4u



Venetiaanfche Apotheker Zannichelli , den IV.

top van gedagten Berg met veel moeite en
AFD^u

kosten beklimmende, hadt gedagte Soort aanHoorn-

MicHtLiüs bezorgd , als ook eene Verfchei-

*

TUK*

denheid daar van , het Blad ronder en de Aairen

digter hebbende , en eene, met de Bladen min-

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

welke Linn^üs thans als de gezegde Gamander

van J* Bauhinus aanmerkt , fteunende moog-

lyk op het fchryven van Doktor Scopoli, die

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

wel begreepen is door den Ridder. Want die

Heer zegt duidelyk, dat Michelius de Soort,

welke de Gamander van J. Baühinüs was,

gehouden heeft voor de Steen - Eerenprys van

Pona, en deeze was zekerlyk de Soort met

blaauwe Bloemen. Niettemin heeft de voor-

gaande, uit dien hoofde, den bynaam vznAge-

ria bekomen.

„ De Blaauwbloemige Bonarota heeft, vol*

gens Scopoli, de Stengen van onderen

getakt, met dikachtige gladde Eyronde ge-

„ fteelde Bladen , allen gepaard of tegenover

„ elkander
,
wederzyds Haairig en getand. De

Kelken zyn vyfdeelig , roodachtig: de Bloe-

men blaauw, van onderen wit, met de bo-

vepfte Lip ovaal en regthoekig aan de Pyp

„ geplaatst, de onderfte in drieën gedeeld. De

j, Meeldraadjes loopen niet verder uit dan de

i, Lip en zyn 'er tegen aangedrukt: de Meel-

» knop-
II t Dses-. VU, STUSf



iio Tweeman ni ge Kruiden.

IV. » knopjes gevuld met blaauw Stuifmeel : de
Afdeel.

j5 Styl is blaauw en langer. De Zaadhuisjes

Hoofd- *> zYn bruin, dun, gefpitst en bevatten veele
stuk. „ Zaadjes."

&™y- De Bloem fchynt derhalve , in dit Geflagt , wel
allermeest van die der Eerenprys te verfchillen

:

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

lyk zy niettemin in de befchryving van de Ken-
merken der Geflagten , gezegd wordt byna, als

ook in vieren gefneeden en ftomp te zyn, met
de bovenfte Lip breeder en meest uitgefneeden

(*). Dit laatlte bevondt Michelius alleenlyk

in de Geelbloemige plaats te hebben. Misfchien
zyn deeze Kenmerken van de Eerfte Soort ont-

leend.

iv. Tot dit Geflagt zal ik derhalve ook dat Kaap-
R
Gmo[u fche Plantje van myne Verzameling t'huis bren-

VL
gen > het welke in gig, i , op Plaat XXXVIII

,

xxxvin. naar 'c LeVen is vertoond: te meer, dewylhet-
1 tg

*
u

zelve in Geftalte en bepaaling byna overeenkomt
met de Bonarota. Het groeic ongevaar een Voet
hoog, hebbende regte, dunne Stengetjes , die

zig in drieën verdeelen
, geevende wederom

Takjes uit, die fonuyds op zyde, doch altoos

aan t'end, Trosjes hebben van verfcheide Bloemp-
jes, als een Kroontje

. vervat in eenige Blader-
tjes. 't Getal der Bloempjes, in zulk een Trosje,
is dikwils zes. Zy hebben ieder een zeer lang

dunt

() Centra Plantar.U. VU Hoogd, Vcrt. 1775. p?g. 17,



dun Steeltje, waar op de Kelk, die ïn vyven IV;

verdeeld is, en de Bloem bevat. Deeze is taa- * fdeel#

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

heeft twee korte , dikke Meeldraadjes , met STÜK»

groote Knopjes, ter weder/yde van den Styl, $$i&h

wiens Voetftuk een Vrugtbeginzel is , dat een

rondachtig Zaadhuisje wordt. De Vrugtmaa-

kende deelen zyn door Vergrooting, daar onder

i>y a en b, nader in Plaat gebragt.

J v s t i c i a;

De Kenmerken van dit Geflagt breedvoerig

opgegeven zynde , toen ik de Heefterachtigen

befchreef * , zal ik thans alleen maar melden , * n . D;

hoe het Vrugthuisje,door middel van een Soort
â

"

d
s

s

TÜKf

van Scharnier , open fpringt , 't welk tot de

Kenmerken behoort.

Van de daar in voorkomende Soorten, zynde

Volgende als Kruidig opgegeven , naamelyk

(8) Juflieia wet Lancetvormige effenrcndige vnr.

Bladen* Aairtjes aan y
t end en overhoeks

op zyde 9 Borftelige Blikjes en een leggende hns*

Steng.
I

T*^
Een Ceylonfch Gewas, dat ook by Golkonda

en zelfs op Java talt, Blaadjes hebbende als die

van

(8) Juflieia procumbens Fol. Lanceolatls &c. Fl. Zeyl i$.

EuphraGa Aliines ang # folio &c. Pluk* Alm. 142. T. $6%

f. 3 & T. 393. U 4. ?lanta fpicata 6cc, Subm. <2ty/« i$u
B* Fl. fnd. s.

lh DiU.» VII» ftünfc
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lr« het Muur, doch fmaller en ruuw ; Aairen naar
tdeel.

dJe van ^Q Meekrap gelykende , wordt hier

Hoofd* bedoeld.
STUK*

lx
s (9) Judicia met verfpreide Stengen en onge-

Jleelde Aairen , die Wollig , over ééne zyde
Gekamde,

hellende op de Rug gefchubd zyn , in de

Oxelen; en half Lancetvormige Blikjes.

Deeze Oostindifche komt, voor het overige

,

met de voorgaande byna overeen ; maar heeft

de Bladen glad ; de Bloempjes zyn zeer klein

en de Blikjes Kamswyze geplaatst of op ryën

gefchikt.

(10) Judicia met Eyronde, eenigermaate ge-

tofpende* kartelde Bladen , Top-Aairen, Lancetvor*

mige Blikjes en kruipende Stengen.

xr. (11) Judicia die Kruidig is , met Eyronde Bla-

chTr^cl
<# &en 9 de Bloemen zydelings > drie op em

fche. Steeltje , met ovaale Blikjes.

Deeze Chineefche heeft hoekige Stengetjcs,

van onderen Takkig en Eyronde gedeelde Blaad-

jes, die naauwlyks gekarteld zyn. Uit de Oxels

komen twee of drie Steeltjes , die kort zyn

,

voort , ieder met drie Bloempjes , zittende in

de

(9) Jufticia diffufa &c, Am. Acad. IV. p. 299.

(10) Jufticia FoU ovatis fubcrenatis &c. Fl. Zeyl zo. Ad-

hatoda fpicata Flosc. ex Fol. membranaceis. Bubm. ZeyL

7* T. 3. f. i.

J"Jtwa Kerbacea Sec, Bukm. FL Ind. «, T. 4» f. i«
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de Blikjes byna verborgen. Het Javaanfche,

van deezen aart , aan de Wallen te Batavia Afdeel.

groeijende Gewas , geeft vyf Bloemfteeltjes tot g0
"^

ieder Oxel uit. Men vindt 'er ook, van dee-sTUK*

ze Soort , die ongefteelde Lancetvormige Blaad-

jes hobben.

(12) Jufticia met Lancetvormig Liniaale Jlom- xti.

pe ongefteelde Bladen , opklimmend hellen* Ecbwïï**

de Trosjes en Borftelige Blikjes* Ruige,

Hier komt , wederom , een Indifche te voor-

fchyn, die ook naar Oogentroost gelykt, doch

tevens , in de plaatzing der Bloemen , eeniger-

niaate zweemt naar het Adderskruid. Het is

een Jaarlykfch Gewas , Kawaiuwa genaamd by

de Ceyloneezen en Peetumba in Malabar ,

groeijende op vogtige , vuile , onbebouwde plaat-

fen. De beroemde Hermannus befchryft

hetzelve 3 op de volgende manier. „ DeWor-

„ tel, een Vinger dik en witachtig, geeft een

vierhoekige ruige Steng uit, met Bladen van

„ een Vinger lang en een Nagel breed
, tegen-

„ over elkander, blygroen, ruuw en ruig, uit

„ wier Oxelen dunne Steeltjes voortkomen ,

met vyf, zeven of meer Kelkjes bezet, ie-

„ der een Pypachtig Lipbloempje bevattende

,

„ waar

f 12) Jüftkla Fo!. Lanceo!3fo-lincaribus obtufis &c» Fl*

*ZeyL 21. Euphrafiae affinis Echioides Indica. Herm. Lugdb*

66%. T. 669* Digitali fimilis Planta. UuRM. Ztyl% 8$, Feo.

ratnba. Hert. MaL IX, p» 3 7. T* <f<?.

H
ÏFe I>I*L. VII. STÜ&t
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IV.
Afdeel

ii.

HOOFD-
STUK.

Jujïtcia

fexangu"
laris

Zeshoe-

kige»

XXI.
C&rthagi*

aenjts,

Kartha-

geenfclie.

„ waar op vierhoekige Zaadhuisjes volden 3 als

, 5
een Gardekoorntje , die tweehokkig zyn »

„ mee twee Zaadjes ia ieder Hokje."

(13) Jufticia met Eyronde effenrandige Bladen ,

Wigvormige Blikjes en zeshoekige Takken.,

Deeze Soort , een Westindifch Gewas , op

Vera Cruz en Jamaika groeijende , met groo-

tere Blaadjes dan het Muur en een gehelmde

geeie Bloem , wordt hier t'huis gebragt. In de

Cliffortfe Tuin hadt zy de Bloemen Menie-reod.

(21) Jufticia met Lancetswys' ovaale Bladen*

ge-aairde Bloemen en laiïgwerpig Wigvor*

mige Blikjes.

By Karthagena in Zuid-Amerika groeit zoda-

nig eene
,

volgens den Heer J acquin, die

twee Meeldraadjes heeft , en dus volftrekt tot

dit Geflagt behoort, komende de Bloemen vol-

maakt met die van 5

t Eiland St Euftathius

,

voorheen door my befchreeven en afgebeeld 3

overeen *. Het Gewas , door hem in Plaat

st
D
b\

l

li
vercoonc* • groe^e in digt Kreupelbcfch zes

ri.xvin.'Voeten hoog, en fcheen hem niet overblyven-
f* z%

de te zyn. Het hadt Bladen van een half Voet

lang,

(ij) JuQicU Fol. oratïs integerrimis &c, Jufticia anima

&c. Amm Herb 274 H> Ciitf. 10. Euphrafia AlHnes majo*

ti folio &c PLUK. Alm, 142. T. 279. f. 4.

(21) Jufticia Fol, Lanccolato«ovalibus f ïlou fpicatis &c,

Jac^ Amer. Hifi, u Tab. V.

* Zie



lang , *n taamclyk dikke Aairen , zo aan den lV.

top als op zyde der Stengen, met drie Blikjes
Af
^il-

onder ieder Bloem» Hoofb-
STUK*

(14) Judicia met Ëyronde effetirandige Bla- xiv.

den , Elsvormige Blikjes m zeshoekige Zfu?g£u
Takken. opryaen*

dc.

Voor 't overige gelykt deeze Jamaikafche

zeer naar de gene, die den bynaam van Zes-

hoekige voert.

(ly) Jufticia met Lancetswys' Eyronde effen- xv«,

randige Bladen en gegaffelde Bloemfteeltjes. q^^u.

Dit is een Oostindifche, op Malabar Pulcolli

genoemd wordende
,
volgens Rheede en Vleefch-

kleurige Bloemen hebbende , met een Draad-

achtig dun ,
lang , Pypje , de boven-Lip fmal

,

kort en omgekruld, de onder-Lip in drieën ge-

deeld. De Meeldraadjes fteeken buiten den

Keel uit en de Styl is Draadachtig, blyvende

op het Zaadhuisje over.

(16) Jufticia met Eyrmdt, wederzyds ge/pit-
Puf

n*

fte , Paaixhc,

(14) Jufticia Fol. ovatïs integerr, Bra&eis fubulatis. Am*

Asüdt V. p. 391. Jufticia Herbacea asfurgens Crgwn. Jam*

11%. T. 2. f. i.

(15) JuftkU Fol. Lanceolato-ovatis integerrtmis , Pedun*

«ulis dichotomis Pulcolli. Hert. Mal. IX, p. 135- % *9>

(16) Jufticia Fol. ovatis , urunque mucronatis imegerrimis

glabris , Caule geniculato , Spicis fecundis OS». Itin. £3©<>

IFelium Tifi&omrn. XUïMPH. Amh % VI» p* T# *a« U lt

H a
H, DHL, VII, ST'JÏ.
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Afdeel
fte> eiïenrandi£e &ladde Bladen, een-knik-

u> ' kige Steng en over zyd hangende Aairen.
Hoofd-
stuk. Dit Oewas, tweJfc Rumphius het Ferwers-
Emwy. Blad noemt, voert dien naam in Oostindie

,

*P om dat men met de Bladen rood verwt. Men
vindt 'er, op de Molukkes , een Soort van,
wier Bladen groene , en eene andere , wier
Bladen roode dwars Ribben hebben. In China
nam de Heer Osbeck hetzelve ook waar,
hebbende een Kruidige Steng, die uitknobbe.
hge Leedjes beftaat; de Bladen gefteeld en van
gezegde fïguür; de Bloemen paarfch , met twee
Lippen

, de eene zeer fmal, de andere breed
en driekwabbig: twee paarfche Meeldraadjes,
van langte als de Bloem. De Steng fchiet
Wortels in den Grond en het groeit op Moe-
rasfige plaatfen.

(17) Jufticia met Lancetswys' Eyronde Bladen ,
de Bloemfteehjes in zes/en verdeeld, waar
van de zydelingfe tweebloemig

, en Ey-
ronde evenwydige Blikjes.

Deeze, die ook in Oostindie huisvest, heeft
een gearmde Steng en korte Bloemfteelen , die
in een tweebladig Borftelig omwindzel uitloo-

pen, 't welk zes Steeltjes bevat, waarvan de
twee middelften één, de vier buitenften twee-

bloe-

(17) J^flicia Vol LanceoUio-oratis , Pedunculi* fexfloris,
Ptdicellis &c. Adel-Adaga». Htrt. M«l, IX. p, si. T. 43.

XVII.
Jujlicia

hivalvis.

Tweeklep-
pige.
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bloemig zyn , en alle Kelken tusfchen twee^
Eyronde Blikjes vervat. De bovendc Lip der jï.

Bloem is Lancetvormig , de onderde ovaal. Op Hoofd,

Zandige plaatfen groeit deeze, die aan de Kust
5TÜK*

van Malabar, zo 't fchynt, voorkomt met ge-

tande Bladen. De Bunge-Plant van Rümphiüs

is 'er thans van afgezonderd.

(18) Judicia met Eyronde Bladen en lange en- xvnr;

kelde Tros/en, van overheekfe zydelingfi Gtngeüca;

Bloemen , met kleine Blikjes.
fchef

aU

Een vierhoekige Steng , die aan de Knoopcn

Haairfg is , met zeer kort gedeelde Bladen,

komende uit de Oxels der bovenden de Bloem-

trosjes voort, met langwerpige ftekelige Kelken

en taamelyk groote Bloemen. Dus wordt deeze

Soort befchreeven , tot welke de Carva-Caniram

van Malabar behoort,

DlANTHERA.
Dit Geflagt zou van het voorgaande alleen

caar in verfchillen , dat het de Meelknopjesniet

enkeld , maar overhoeks dubbeld heeft , waar

van de naam ontleend is. Ik heb echter aanze-O
toond , dat in fommige Soorten van Judicia

,

door dfn Ridder erkend , ook dubbelde Mcel-

knopjes voorkomen (*) De Heer J a c q u i n
vondt

f 1?) Judicia Foliis ovatis Sec, Am, Acad. IV, p. 2^9.

Carva Caniram Hurt* Mal, IX. p. 109. T. $6.

(*) Zie n. d. IV. Stuk van deeze Nat. Htft.2l.XVHU
f. 2 & Letc, A.

H3
1U Deel. VIL Srua»
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IV. vondt zulks plaats te hebben in verfcheide an-

'Afdeel* ^eren, door zyn Ed> in Westindie gevonden,

Hoofo die hy afbeeldt en befchryft. Ik zal derhalve

«tuk,
jn de ontfcheiding hier van niet treeden , ea

flegts de twee Soorten voordellen , van dit Ge-

flagt, welken LiNNiEus opgegeven heeft.

(1) Dianthera met eenzaam* Aairen overhoeks.
Dianthera

J
Amcd

Ka
' ^€n ^ruid

5

in Florida groeijende , dat naar

kaaafchc. het Gods Genade gelykt s doch korte Aairen

heeft, uit Bladen, Bloemen en Zaadhuisjes fa-

mengeiteld, van Plukenet, fchynt overeen

te komen met het Virginifche, van den Heer

Clayton, Dianthera door den Heer Grono-

viüs getyteld , om dat het de Meelknopjes ,

als gezegd is , dubbeld heeft. Dit hadt de Bla-

den Lancetvormig , ongelteeld, en de Bloem-

fteeltjes langer dan de Bladen. Volgens den

Ridder is de Steng, in deeze Soort , zeer een-

voudig, met Liniaale Blaadjes ; de Bloemfteel-

tjes van de zelfde langte, overhoeks: de Aai-

ren Eyrond.

!!• (2) Dianthera met Draadachtigegelranfle Aai*

Gchaaude. ren > & onderjien Kroontjeswyze.

Op

fi) Ditnt&eraSpichfolimris alternis. Sy$t4 Nat. XII. Gem
28. p» *o Vcg. jem, p óo. Gbqn Virg* 5. Grariol» affinig

Flori&tna &c. Pluk AmaltL 114. T\ 423. f. 5.

(2; Dirmtbera Spicis Filiformi'nis vertiullatis &z. Dianthera

Jo\ lanccoiato-ovatis &c BROWftf. Jam» 31 8* Annrrhinura

jjniaus angustifolium StQAN, Jam* S2* H$* U P* Ite*

1\ f. a%
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Op 't Eiland Jamaika , aan den gemeenen JV.

Weg, by Guanaboa, op Steenige Bofch-Heu-
Af^^

veis, vondt de Vermaarde wSloane dit Kruid, Hoqfo.

dat hy tot de Leeuwsbekken betrok; doch het.
,TU*-

werdt aldaar, van de Engelfcben, Balfemkruid m%onCiya

geheten. Het was klein en fmalbladig , met

cene bleek paarfche Bloera. Browne heeft

hetzelve voorgefteld , onder den naam van Dian-

thera met Lancetswys' Eyronde Bladen , en

een uitgebreide opftygende Tros van gekran-

fte Aairtjes.

Hier zou ik dat Ookindifch Kruid , 'c welk

de Heer N. L. Burmannüs Hysopbladige

Dianthera getyteld heeft (*) ,
befchryven kun-

nen ; doch alzo in deszelfs Afbeelding zig geei}

blyk van dubbelde Meelknopjes openbaart y ter*

wyl die in de Knikkende Jufticia , door zyn

Ed. op de zelfde Plaat afgebeeld , zeer zigt-

baar zyn , heb ik, om de verwarring te ver*

myden , zulks nagelaten : te meer, dewyl de

figuur der Bloemen in de eerstgemelde veel ge-

lykt naar die van 't voorgaande Geflagt,

Ghtiol a, Genadekruid.

Een onregelmaatige Bloem , met de Boven-

lip omgeflagen : een zevenbladige Kelk , de twee

buitenfte Blaadjes, uitgebreid : vier Meeldraad*

jes , waar van twee onvrugtbaar > met een

twee*

(*J Flor. lni. p. n.

H 4
XL dhi* VIL Stuk»
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lv. tweehokkig Zaadhuisje, zyn de Kenmerke'n van
h™ EEL

dit Geflagt.

Hoofd- Het bevat, behalve het gewoone Kruid van
ITUJU

dien naam, vyf andere uitheemfche Soorten.

Grat'oia
^ Genade-Kruid met Lancetvormige Zaags-

Qjfeinaüs. wys' getande Bladen en gejteelde Bloemen*
Gewoon*

Dit Kruid groeit niet alleen in Vrankryk, den

Elzas en de Zuidelyke deelen van Europa , maar

ook in Duitfchland op verfcheide plaatfen. Men
vindt het overvloedig in ons Land , by Gorni-

chem aan de Dykcn, fchryft Commelyn» De
naam is Gratiola \ in

5

t Neerduitfch Gods Gena-

de , 't welk ook Genade-Kruid kan betekenen.

Immers die naam is van een voornaame uitwer-

king deezes Kruids , in de Menfchen van byna

onlydelyke Pynen te verlosfen , afgeleid. De
Franfchen noemen het ook Herbe au pauvre

Homme of Arme Mans KJfuid , misfchien om dat

het een zo goedkoop Purgeermiddel verfchaft:

de Duitfchers ook wel Galkruid , wegens de

bitterheid.

Volgens den Heer H aller heeft het een

regte, ronde, zeer Takkige Steng, van een Voet

hoog, met ongefteelde, gepaarde, fpits ovaale,

fcherp getande Bladen of Blaadjes, brengende

Bloe^

( i) Gratiola Fol. Lanceolatfs ferrans, Floribus peduncula-

tis. Syst. Nat. XIL Gen 29. p 61. Veg. XUL p. 60 Dif>i-

talis rniaima Gratiola di&a» Tournf. Infl. 165. Gratiola

varior. Authorum DOD. Pmpt. 362. LOK. Ictn. 43$. Gra*

tiola Ccntaurioides, C, B« Pin. 279,
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Bloemen uit derzelver Oxelen voort, op een- IV.

bloemige Steeltjes. De Kelkblaadjes zyn fpits
Afd *«-'

Lancetvormig : de Bloem is dunner, lang van Hoofd»

Pypje, aan den Mond opwaards omgeboogen

,

STüK*

bleek, hebbende de Slippen paarfch, den KeelJ%
Qnog)~

met een geelachtige Wolligheid bekleed.

Op fommige plaatfen in Switzerland, gelyk

by Yverdun 5 tusfchen het Meir en Kasteel,

groeit dit Kruid zo menigvuldig , dat veele

Weiden 'er ongebruikbaar , door zyn* Ket be-

mint vogtige Landsdouwen. Aldaar gebruiken

het de Boeren, uitwendig, veel tot een Wond-
middel. Inwendig is het door de Ouden, als

een voornaam Middel tegen anders ongeneeslyke

Kwaaien , inzonderheid in zwaar Kolyk en Wa*
terzugt , zeer geroemd geweest , doch heden-

daags laat men veelal zulke fterke en gevaarlyke

Middelen, als dit, die den Lyder, als 't ware,

op de proef zetten , voor de Kwakzalvers over.

In kleine veelheid nogthacs heeft men hetPoeijer

der Wortelen, met verzagtende Konferven ge-

mengd , de Bladen in Wyn getrokken , of in

Melkwey gekookt, en met meer dergelyke voor-

behoedingen , fomtyds Wonderen zien verrigten.
'i

(a) Genade-Kruid met langwerpig waak Bla* ir.

, GratioU
üefl

5 Monnieria*.

(i) Gratiola Fol. ovaü-oblong's , Pecïunculis unifloris j

"M°nnicrs*

Caule repente. Am. Acad. IV. p 306. Monieria minima re-

pens &c. BROWN. Jam. 269. Mon. Ramoü repens &c. EHR.
Pift. T. 14. f. 2. Anagailis casrulea &c. Sloxn Jam< $7,

WJl. K p. 203. T. 129. f. 1. JAC^ Okf% P. 1. T% I.

H 5
II. DlSL* VII. STUK*
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IV* den , eenhloemige Steeltjes en een kruipen*

Afdeel» de Steng.

«tuk
FD

* °P Moerasfige plaatfen van 't Eiland Jamaika

Eenwy vondt Slqane die Kruidje, Daar het Beekebooin

•tf gclykende , doch met eenzaame blaauwe Bloemp-

jes in de Oxelen. Het was Monnieria genoemd

: door Browne, en is door den vermaarden Eh-
ret keurlyk afgetekend. De Heer Jacquin
vondt hetzelve op St. Domingo, niet ver van

Kaap Fran9ois,en geeft 'er een Afbeelding van ,

zo als het in die Landen natuurlyk groeit, be-

dekkende aldaar den Grond als Mos, by gehee-

Je Velden; doch het hadt niet dan Sneeuw- witte

Bloemen. De Blaadjes waren langwerpig Ey-

rond, ftomp en glad, zeer kort gefteeld, tegen-

over elkander : de Kelk vyfbladig, de Bloem

cenbladig, in vyven gedeeld, met vier Meel-

draadjes , twee lang , twee kort , allen met lang-

werpige opleggende Meelknopjes. De Styl was

Draadachtig , met een geknopten Stempel en

wierdt een tweehokkig Zaadhuisje met zeer

kleine Zaadjes.

W. (5) Genade -Kruid met Eyrondt drieribhige

r^tU
bladen.

folia.

Rondbia- Op Zandige plaatfen , in Malabar, groeit die

* Kruidje, met Stengetjes van een Vinger hoog,

vierhoekig glad, om laag kruipende: de Blaad*

jes

(3) Cratiola Fol. ovatis trinet vils. Manu 174» Tsjanga*

^uspam» Hm, M&L IX. p, uu T. 57,



D ï A N D R I A. 123

jes ongedeeld , gepaard , Eyrond ,
ftomp , glad 3 IV.

drieribbig, met een of twee flaauwe Tandjes :

Af^eU
Bloemfteeltjes in de Oxelen , langer dan de Hoofd-

Bladen: een vyfdeeligen Kelk ; twee Meeldraad- STÜK^

jes ; een famengedrukt > rondachtig , tweehok-

kig Zaadhuisje.

(4) Genade-Kruid met Lancetvormige , eeni- iv.

germaate gekartelde Blaadjes
f

die korter
tj^fipi?

zyn dan de Leedjes van het Stengetje.
Hyfopbia-

Dit, op de Rystvelden by Tranquebar voor-
ds '

komende, volgens D, Koenig, heeft een Draad-

achtig regt Stengetje van een Voet hoog , met

Leedjes verfcheide maaien langer dan de Bla-

den, die gepaard, ongetteeld* Lancetswys' Ey-

rond zyn en glad ; de onderften met een of

twee Tandjes. Het heeft BloemHeeltjes in de

Oxelen overhoeks , veel langer dan de Blaadjes.

De Kelk is zeer klein; het Bloempje veel groo-

öer dan het Blad, Smoelachtig.

(s) Genade-Kruid met Lancetvormige
9Jtompe 9 v.

eenigermaate getande Bladen. ru
S
to&k

Deeze Soort zoude op Malabar zo wel als

in Virginie huisvesten. Het Malabarfche voert

den

(4) Grathla Fol. Lanceolatis fubferratis, ArtlculoCauüno

brevioribus. Mant, 174. Graüoia Indica minor vera iïve Hys*

ibpioides. Pluk. Alm* 130, T. 193. f. 1.

(5) Graüoia Fol. Lanceolatis obtufis &c. GRON. Virg.G.

Mant. 319. Tsjera-Manga-Nari. Hort, MaL IX, p. \6$> T*

%U Pl.UK. Alm. i8cu T. 193» *i

II. Deel. VU. stuk*
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TV. den naam van Tsjeria-Manga Nari, zyndedoor
\

Afdeel, cqmmelyn Indifche Veronka met blaauweBloo

Hoofd- men en Gamander-Bladen getyteld. Het Vir-

$tuk« ginifche heeft, volgens den Heer Clayton,

v&.
KWr eene Pypachtige Bloem en een blyvende Kelk, I

in zes fpitfe Punten verdeeld, met een fmal

tweebladig omwindzel van boven gekroond ;

zynde het Zaadhuisje Eyrond en een weinig

gefpust. Hier van komt een verandering voor

met driedeelige Bladen , zegt Linn^eüs.

vi. (6) Genade-Kruid met byna ongejleelde Bloemen*
Gratlola

?ïwï-
na

* Pater F EU il lee vondt dit Kruidje , dat hy

aanfeh. Gratiola met breeder Bladen en witte Bloemen ,

in.de Landtaal Hulgue, noemt, in de Geberg-

ten van Chili , op 26 Graaden Zuider Breedte.

De Bladen waren meer dan een Duim lang en

een half Duimbreed, gepaard, gekarteld, on-

gedeeld, zo wel als de Bloemen, die uit een

vierpuntige Kelk voortkwamen , beltaande uit

een Pypje van een half Duim lang, dat zig,

aan den Mond , in vier Hartvormige Slippen

verdeelde, zynde wit met roode Streepen. Het

Stampertje wierdt een tweehokkige Vrugt met

kleine Zaadjes. Dit Gewas, bitter van Smaak

zynde gelyk het gewoone Genade-Kruid, hadt

een openende en purgecrende kragt, en werdt

van

(6) GratioU Florihus fiibfesfilibus. Gratiola latiore folio ,

Florc albo. FEUILL. Peruv. III. T. 17. Niet T. 47. Ver-

drietig is *t, dat de aanhaalingen in de Werken yan Linnjsus

zo vit.eus zyn.
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van dc Indiaanen, in Aftrekzei, tegen de Wor- IV*

Ter eere van den Kruidkundigen Heer*:'*,

Schwencke, vverdt deeze Geflagtnaam in-

gefteld door den Ridder ; zynde daar van de

byzondere Kenmerken, een byna egaal verdeel-

de Bloem, met den Keel geplooid en Klierig,

drie onvrugtbaare of ongeknopte Meeldraadjes

hebbende , en een tweehokkige veelzaadige

Vrugt.

De eenigfte Soort (i) is een Gewas, in dc

Westindiën groeijende, als uit de Kolonie van

onzen Staat aan Rio de Berbice of uit de zoge-

naamde Berbiesjes afkomftig zynde y van waar

het Zaad , onder andere Zaaden , in 't jaar

1751, aan gedagten Heer in 's Hage was toe-

gezonden. In *'t uiterlyke aanzien gelykt het-

zelve , zo zyn Ed. aanmerkte , zeer naar de

Boerhaavia diffufa ,
zynde onze Tweede Soort 3

hier voor befchreeven *: doch Liisn^u* oor**BM«,4j.

deelt , dat het in de Natuurlyke Orde naast

komt aan de Browallia. Het is een Zaay-PJant

of Jaarlykfch Kruid, hebbende een zwak rond

Stengetje, ongevaar een Voet hoog, rosachtig

cn met Haairtjes bezet, dat zig boven in Tak-

(1) Schwenekia* Syst. Nat* XII* Gen, p. <sj y*^
XIII» p. 6o» Gen. Plant. 567. SCHWENCKS XruiJ&rJ. be-

fibryvin* der Medicinaals Gewwfin* «'Hagc 176 f* ad calcem.

Tab. Ctlor»

Jb DU.U Vilt STyffc

men gebruikt*
Afdeel;

11.

SCHWENCKIA. Hoofd-
stuk.

jes
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IV» jes uitfpreidt. De Bladen , overhoeks daar aan
AFD

f,

EL
groeijende, zyn Lancetvormig , effenrandig,

Hoofd- wat ruig , met lange Steelen. Aan de ende-
stuk, Jingfe Takjes komen de Bloempjes Pluimswy-

vipï
nwy

' ZQ > °P rec,e]yk lange Steeltjes, roodachtig geel

van Kleur, eenigszins Trechterachtig , als be-

ftaande uit een Pypje, dat zig uit een vyftan~

dige Kelk verheft, en aan den Mond Sterswy«

ze verdeelt, hebbende een geplooiden Keel met
Kliertjes, 't Getal der Meeldraadjes is vyf f

waar van twee geknopt zyn , zo lang als de

Bloem; het welk de Plant tot deeze Klasfe be-

trekt. Het Vrugtbeginzel is rondachtig , de

Stempel ftomp. Een Gekleurde Afbeelding

van dit Kruid is door den Heer Schwkncke,

met de befchryving van den Hoogleeraar D„

van Royen, aan 't licht gegeven.

Calceolaria. Klompblöem*

Een Smoelachtige opgeblazen Bloem ; een

Kelk in vieren egaal verdeeld en een tweehok-

kig ,
tweekleppig Zaadhuisje, maakt de Ken-

merken van dit Geflagt uit.

Het bevat twee Soorten, als volgt.

(i) Klompbloem met gevinde Bladen.

Deeze Plant, in Peru waargenomen door Pa-

ter

(i) Calmlarl* Fol. pinnatïs. Mant. 174. Syst. Nat Veg*

XIII» Gen. 128 8» p. *o. Calceolaria Fol. Scabiofae vuig.

ÏEUILL Peruv. III. p« 12. T. 7. f* 2. A&* JfoflftMp»

1770* p. 285* T, $•
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ter Feuillee, verheft zig aldaar tot drie IV.

Voeten hoogte. De Stengen zyn uit Leden Af^L-

famengcfleld en paarfchachtig blaauw van Kleur, Hoofd-

aan ieder Knoop twee üladfteelen hebb nde ,
STUK *

van Bladen welke eenigszins naar die van \^9n0stm

Schurftkruid gelyken. Uit die zelfde Knoopen

komen dikwils Bloemfteeltjes voort, van meer

dan een Duim langte , elk met een geel Bloemp-

je , dat zig als een Klompje of klein Holblokje

vertoont , waar van hy het Kruid den naam

gaf. Het groeit in de Valey van Lima op vog-

tige plaatfen, en het Aftrekzei of Water, waar

in de Bladen ééne Nagtgeftaan hadden, werdc;

van de Ingezetenen als een zagt Purgeermiddel

ingenomen.

In- de Upfalfche Akademie-Tuin is dit Kruid

uit Zaad geteeld, naauwkeurig waargenomen»

en in de Verhandelingen der Koninglyk Sweed-

fche Akademie te Stokholm, op 't jaar 1770*
afgebeeld.

(2) Klompbloem met onverdeelde Bladen*

Misfchien wordt hier dat andere Kruid be-

doeld , 'c welk die Pater op de zelfde Plaat

afbeeldt , onder den naam van Calceolaria met

Salie-Bladen , zynde door hem in de Valey van

Pinco , in 't Ryk van Chili , gevonden. Het

hadt byna dergelyke hoogte als 't voorige ,

maar

(1) Calceolaria Fol. ïndivifis, An Calceolaria Salviae folio,

Vulgo Chachaui? Feuili*. Feruv. III, p. 13. ï\ 7. f, u
II. ds&l, vil, Stuk,
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IV» maar de Bladen waren Lancetvormig , onge*
Afdeel, ftee]^ gekarteld, gepaard aan de Takjes, die

Hoofd- Trosjes droegen , van dergelyke geele Klomp-
*tuk. achtige Bloempjes en Zaadhuisjes als die van

9;fT
wym

heC Speenkruid. De gedroogde Bladen , tot

Poeijer gemaakt , waren , als men het op de

Wonden leid , een treffelyk Heelmiddel. In de

Landtaal werdt het Chachaul geheten.

Pinguicüla. Smeerblad.

Van dit Geflagt, dat wegens de Smeerigheid

der Bladen zynen naam heeft, komen de vol-

gende Kenmerken te voorfchyn. Een Smoel-

achtige gefpoorde Bloem : een tweelippige vyf-

deelige Kelk; een eenhokkig Zaadhuisje.
3
t Getal der Soorten is vier, die altemaal in

Europa huisvesten.

i. fi) Smeerblad met het Honigbakje aan de

up verdikt.

Portu-

gecfch. Deeze Soort, in Portugal waargenomen, is

uit het gezegde kenbaar.

ït. (a; Smeerblad met een Cylindrifch Honigbak-

GansenT* j
e * van ^anSte a^s ^et Bloemblaadje.

Dee-

(i) Pinguicüla Ne&arii apice incrasfato. Syst. Nat. XII.

Gen, 30. p. 61. Vcg. X!II. p. 61. Pinguicüla Fiore minorc

carneo. Raj Hifi 75 a. Viola paluftris ,
Pinguicüla difta , Lu-

fitanica. Gris, Lufitt

(z) Pinguicüla Ne&. Cyl. longltudine Fetali. Oed. Dan.

$3. F/. Lapp. Sm. R. Lngdb, }Q$< Samïcula mont. Fi. Calc,

da
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Deeze, reeds over lang békend, is Berg-Sa- IV.

rticula, met eene gefpoorde Bloem, by C. Bau* a™ïl*

hinus getyteld , en komt -

9 onder den naam van Hoofd-

Pinguicula Gesneri * voor, in 't Werk van J ;
STÜK*

Bauhinus. Die Autheur merkt aan, dat Ges-,^**^

werüs *er Olyfbladen aan toefchryft, terwyl

het de Bladen veel breeder heeft. Zyne Afbeel-

ding verfchilt weinig van die van Clusius,
welke goed is, volgens den Heer H Aller*
door wien dit Kruid , dat op Moerasflge plaatfen

in géheel Europa gevonden frordt, in Switzér-

land ook hier en daar f ih belommerde Bosfchen >

is waargenomen. Hierom voert deeze Soort den

bynaam van Gemeene % zynde in Gelderland door

den Hoogleera^r D. de Gorter ook ont-

dekt ; wordende in • t Nederduitfch , volgens zyn

Ed > Butterwortel genoemd of Berg-Sanikel;

doch de Engelfchen noemen het Butterwort , da£

is Boterkruid , wegens de Smeerigheid der Bla-

den, 't welk beter flrookté

Dit Kruid geeft uit den Wortel eenige ovaale

Bladen ; met een dikke Lymerigheid begroeid *

die de randen inwaards geplooid hebben , vaü

buiten ruigachtig. Dezelven maaken een Plan-

tje byna als de Primula Veris > en daar tusfchen

komen enkelde Bloemfteeltjes van aanmerkelyké

laögte, ieder met één Bloempje , dat veel ndar

dé

denato. C. B. Pin. 243* Pinguicula Gesneri. j. B# ïïtfl. ïlï;

p# 546. ToürKf. Infl* 167. Hall» Heh* 'fïu Khguiculi;,

X^hMS* Hifl. I. p# HU Tam. 3*o«

I

Uê DEEfc, vu. sim,
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IV, de Violen gelykt. Het is door Toürnefort
A*djiel, naauw jceurjg afgebeeld. De hoogte der Steel-

FIoofd» tjes kan naauwlyks een half Voet haaien. In
stuk» je Bergachtige Landen, op vogtige plaatfen,

vip.
nWym

bIoeit: het 20 dra de Sneeuw weg is gefmolten,

^egt Doktor Ma pp us, wordende deswegen

,

in den Elfaz , Schneewurtz geheten. Men vindt

het gemeenlyk met blaauwe , doch het komt ook

met Vleefchkleurige Bloemen voor.

Pin
l

llcuia
^ Smeerblad met een Kegelvormig Honigbak-

ALpiïa?* je, dat korter is dan het Bloemblaadje.
Alpifch*

Deeze groeit overvloedig op de Switzerfche

Alpen, en onderfcheidt zig l in de eerfteopflag,

door haafe witte Bloemen, over de Berg-Valeijen

als een wit Laken uitgefpreid. Op de Lapland-

fche Gebergten is dit Plantje ook zeer gemeen ?

en verfchilt van het gemeene Smeerblad niet dan

door de witte Kleur en figuur der Bloem. Glu-

sius vondt het Witbloemige met het paarfche

vermengd , op de hoogfte Bergruggen in Oos-

tenryk ,
groeijende op Velden daar de roode

Primula, zegt hy, groeit
:

't welk een ongemeen

fïerlyk tapyt doet voortkomen van onder dar

Sneeuw»

iv. (4) Smeerblad met eenigermaate ruige Sten*

getjes. De

(3) Pinguicula Ne&ario Conico Petaio breviore. Fl. Lapp.

12. T. XII. Fig. 3. FL Suec. 22 , 16. Ping. Florc albo mi-

nore calcari brevisfimo. Raj. Hifi. 752»

(4) Pinguicula Scapo fcbvillofö* FL Lapp. 13. T* Xll*

Fig. i. Fl* Sutc% Z3, 2,7.

Villofr

Haairige,
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De Bloemfteeltjes , die dc eenigfte Stengen lt^.

van deeze Plantjes zyn , komen Haairig voor in Afdee&

deeze Soort, welke zeldzaam is iü Lapland

,

Hoofd-

doch ook gevonden in Siberië» Zy is in alle stuk.

decien zesmaal kleiner dan het Gemeene Smeer- *****

blad, zegt de Ridder.

Alle de Soorten van dit Gewas * hoe klein

ook, zyn niet ontbloot van nuttigheden. Rajus

zegt, dat het Landvolk in Wales zig daar van

een zagt laxeerende Syroop bereidt : BAuhinus*

dat de Herders in de Alpen met het vette Sap

der Bladen de kloven in de Tepels der Runde-

ren beftryken en dus geneezen. De Laplanders

gebruiken de Bladen, om eene Lymigheid en

Lyvigheid te geeven aan zekere dikke Melk d

die in de Noordelyke en Westelyke deelen vaü

Swecden zeer in gebruik is, wordende aldaai*

Taetmioelk of Saetmioelk genoemd. Frisfche

Bladen van dit Kruid op de Teems gelegd

zynde , wordt de verfche warme Melk daar

door gegooten , en dan laat menze dik worden j

*t welk dus veel fpoediger dan anderszins ge-

fchiedt. In de Zuidelyke deelen van Enge-

land , evenwel, derven de Schaapen 'er van*

als zy, wegens gebrek van Gras niets anders

kunnen eeten , en hierom werdt dit Kruid al-

daar fflhytroot genoemd , zo de Londenfche

Doktor Penjnveus aan Clusiüs verhaald hadtö

ü t R 1 c uH a i a, Neetekruid.

Een Smoelachtige gefpoorde Bloem > voort*

I % kt*
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IV. komende uit een tweebladige gelyke Kelk en
Aidebl.

dc Vrugt een eeahofcjog Zaadhuisje
, zyn de

Hoofd- Kenmerken vaü dit Geflagt, dat de volgende
stuk. Soorten bevat.

v (i) Neetekruid met een Elsvormig Honigbakjc

Z
l

l%Tna. €n gronde effenrandige Bladen.
Alpifch.

Jn de hoogae Gebergten van 't Eiland Mar-
tenique heeft de Heer Jacqujn deeze Soort
waargenomen, alwaar zy op een vogtig Veld
in de Maand February bloeide. De Wortelen
waren Vezelachtig en met kleine Knobbeltjes

als die der Aardappelen bezet: het hadc maar
twee Bladen van anderhalf Duim lang en een
enkele régte gladde Steng, van een half Voet
hoog , draagertde één of twee Bloemen , wit
van Kleur en zeer grooc.

U. (a) Neetekruid met een Kegelvormig Honig*

Kderd. bakie >
knik^nde druglenen de Wortelen

zonder Blaasjes.

Deeze, door Plumier in Amerika gevon-
den, is het Gemeeneniet ongelyk, maar heeft
een kruipende Wortel, en geeft aan ééne Steng
van zes tot tien Bloemen. Ook komen 'er

aan de Wortelen, geene Knobbeltjes noch

Blaas-

(ï) ÜtricuUria Ne&ario Subulato &c. Jac<J. Amer. Hifi*
7* T. 6.

(2) Utricularia Neftario Com'co , FriióUbus cernuis &c,
Xoefl. Mn. agi. Linaria paiuftcis focniciili folio* tt.UM*

<» It. I6s. £ U
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Blaasjes voor. 't Is een Gewas met Venkel- IV.

bladen, dat in Moerasfen groeit.
Afdeel.

(3) Neetekruid met een Kegelvormig Honig* stuk^
bakje 9

de Steng weinige Bloemen hebbende. ïiif
Vtriculd"

Deeze is het Water-Duizendblad met Neeten r
\
a vtil^

rtt.

van C. Bauhinus , deswegen Lentibularia van Gemeen,

Rivinüs , Vaillant en andere Autheuren ge-

noemd f en door Haller dus behouden ; niet-

tegenftaande die naam , zo Linn^eus te regt

oordeelde, een aanmerkelyke verwarring baart

met Lenticularia f gelyk fommigen het Eenden-

Kroos heeren , welks Latynfehe naara was Len~

ticula palujlris , om dat de Blaadjes naar Linzen

gelyken. Hier gelyken de Blaasjes der Bladen

njeer naar Nfééten (£emef)ï en daar van ont-

leen ik den Geflagtnaam , als dien van Blaas-

kruid reeds elders gebruikt hebbende *. Lont'L * 11. d.

noemt het Water-Duizendblad met geele geheim-
JJ[" 2

*™K
*

de Bloempjes , en anderen Gehelmde Water-VenkeL

Dit Kruid komt 3 door geheel Europa , in

ftaande Wateren op fommige plaatfen voor.

Die vermaarde Botanist Tournefort fchynt

hetzelve in zyne Kruidleezingen niet gevonden

te hebben; ten minfte omftreeks Parys niet, al-

waar

(3) Utricularia Ne&ario Conlco ,
Scapo paucifloro, Flm

Lapp* 14. F/. Suec. 4* t 23. R. Lugdb* ^o+. Lentibularia»

RlV,. AiêVs 78. DlLL. Ar
*v. Qen. 1x5. VA1IX» -Bot* Pqr*

p. 114. MAPP. p. Hall. Helv. 6 \z* Mem, dt fA$*d.

des Sc4 17 19. p. 28. T. 2, f. i
?

II. DEïL. VII* STUfC*
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IV. waar de Chïrurgyn Vaillant, zegt hy, het*
Afdeel.

zeJve te Verfailles ontdekte , en die zelfde vondt

Hoofd- het vervolgens overvloedig groeijen in 't Meir
stuk* van Trivau, behoorende tot het Park vanMeu-

9s£
Wfm don, In de Zuidelyke deelen van Vrankryk,

evenwel, is het niet minder gemeen, dan in

hel Noorden van Puropa. Men vindt het ook

in fommige deelen van Duitfchland en Engeland,

In Vriesland komt het overvloedig voor , in

'Slooten, Vyvers en Water-Üobben , zo Mee-
se verhaalt ; doch in Holland fchynt het nog
niet waargenomen te zyn Op Ceylon in

Oostindie zou Hermamnus het hebben gezien.

Uit een Wortel, die in de Modder der Sloo-

ten zit cn overblyft, geeft dit Kruid Bladen,

welke zeer veel naar Venkel gelyken
, zynde

zeer fyn verdeeld, Deeze dobberen , tegen den
Bloeityd, in 't Water, wordende opgeligt van
de gezegde Blaasjes , waar mede zy als Neeten

zyn bezet , en die alsdan zyn uitgezwollen.

Verder vefheft zig allengs de aangroeijende

Bloemfieng , regtftandig uit het Water , en

fpreidt zig in Bloemfteeltjes uit, die in de Na-
zomer Bloemen vertoonen , welke vry groot zyn

cn geel van Kleur ,
taamelyk naar die van 'e

Vlafchkruid gelykende , met de bultjes van de

Onderlip Oranje, Deeze Steng is minder dan

een

(*) Want Cömmelyn maakt 'er m Cat. Ini HolL geer»

gewag van en de Hoogleeraar n? Cortes fchryft flegts MEE-
u naa* Ik heU l*et ook in, onze Pxovintie niet ge/onden* i
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een Voet hoog en heeft dikwils maar vyf Bloe- IV;

men. Het Zaadhuisje is rond met een Puntje ,
Afd**l*

cn bevat veele kleine Zaadjes als ftof , niet een Hoofd*

enkel Zaad , gelyk Ray en Rivinüs verkeer-
$TüK*

delyk gezegd hadden. Na den Bloeityd zakt n?£
nê£r

het Loof weder op den Grond, en de gezegde

Blaasjes vertoonen zig daar aan ,. wanneer 't ge-

droogd is, gelyk zwarte Stippen.

Die deqlen , welke voor Meeldraadjes 't fche-

pe komen, zyn zeer zonderling in dit Kruid,

bevattende als een wit Kringetje ieder Meel-

knopje en dus voor den Styl geplaatst zynde,

gelyk Dillen ius klaar vertoont. Zy zitten

boven de opening van het Honigbakje , dat ee-

ne Spoorswyze figuur heeft , volgens hem ;

doch volgens LinNjBüs Elsvormig is en van

langte als de Onderlip , digt daar tegen aan.

De Groote, zegt zyn Ed. 5 van Rivinüs af-

gebeeld , die den Kelk van agteren gerond

heeft , en de Kleine , met eenen dwarfen als

geknotten Kelk, groeijen door malkander.

(4) Neetekruid, dal het Honigbakje gekield
UtJ?

m

heeft, na mimr%

Kleiader.

Deeze , door de figuur van 't Honigbakje

xrïet alleen , maar ook daar in verfchillende,

dat

(4; Utrhularia Ne&ario carinato. Fl. Succ* 2; , 29. Mii-

lcfoL paluftre galericulatum minus* Pluk. Alm* 251. T# $9*

f. 6* Aparine Aquis innatans Trevifana , FoU Perchipier, €a*

prcolis donata. BOCC. Mus* I. p. 23. T. 4«

Ï4
II« DlILi VII, STUK*
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IV. dat de Keel met geen bultig Gehemelte ïs ge*
Afdeel.

fl00tcn j fc0mt veel zeldzaamer voor. Haai?

Hoofd Bladen dryven op het Water, en zyn niet zo
stuk, fyn verdeeld, wordende by die van Knawel

v*§ï
nWy

' vergdeeken door Boccone. Vaillakt flfefc

haar als de Tweede Soort van Lentibularia

yoor , en zegt , dat dezelve op ver naa zo ge*

meen niet als de eerfte is omftreeks Parys,

hebbende die alleen maar waargenomen te St.

Leger en Ivelines, in de Moeraslige Weide,
ter plaatfe daar men het Piment Roial, gelyk

}iy de Gagel noemt , in menigte vindt (*).

Tournefort hadt, in zyne Kruidleezing om-

ftreeks Parys , deeze zo i wel als die over 9
i

hoofd gezien (f).

Ut *?uia* & Neetekruid met een Elsvormig Honigbakje.

SukuUt*. (6) Neetekruid met een bultig Honigbakje.
Elsvormig,

vi. Behalve het Gemeene zyn deeze twee Soor-

Baufg.' *cn
'm Virginie gevonden door den Heer Clay-

TON ,

(*) Derhalve moet dit, in myn voorgaande Stuk, verbe*

terd worden, voegende op bladz* 34J, reg. 18, het woord

dan in; en leezende minder dan in Vr&nkryk.» Ik wilt niet,,

dat men het aldaar dus noemde,

(t) öe Gemeene Lentibularia evenwel niet , fehoon Bil-

f jjLENlUS zegt ; Lentibularia êmittitur a Tournefortiq : want ir\

Htrbar. env. Paris, p. 479, ze£t ToornïJORT* Lentibu-

laria vulgaris. Inft. Rei. Herb. offchoon menze in dat zyn^

Werk niet genoemd vindt-

(5) Utricularia Ne&ario Subulato. GRON. Virg. J»

UtrUuUria Ne&ario gibbpfo, GRON. Vir^



D I A N D R I A. 137

i on , die de eerfte noemt Pyrola of Winter- IV.

groen, met witte ge-aairde Bloemen en ronde
F^EL*

gekartelde Bladen , die op zeer lange Steelen Hoo*n-

zitten. Linnjeus zegt, dat de Bladen Haair- STUK*

achtig zyn.

(7) Neetekruid met een naakte tweedeelige vu:
tv* h Utricula*
Bloemfteng. riabifid*.

. Twecdec*

Dccze groeit natuurlyk in China, voIgens lj'g«

den Heer Osbeck, die haar afgebeeld heeft.

Zy wordt maar een Handbreed hoog en heeft

Stengen met dubbelde Trosjes van geele Bloe-

men i welke veel gelyken naar die van de Ge-

meene Soort.

(8) Neetekruid met een naakte Steng > die over- vm;
hoeks verfpreide Elsvormige Schubben heeft, c<̂ ru^

Blaauw.

In vogtige Landen , inzonderheid daar men
de Ryst teelt, op Malabar en Ceylon, groeit

deeze met een naakt Draadachtig Stengetje

van een half Voet hoog , dat ongebladerd is f

maar gefchubd en op den top eenige weinige

ongefteeJde Bloemen heeft, blaauw van Kleun

Verbena. Yzerhard.

De Kenmerken hier van zyn; een Trechters.

wyze

(7) Utricularia Scapo nude biSdo. Osb« ft*«« 2^3» T* 3.

ia.

(8) Utricularia Scapo nudo Squamis alternis vagis Subu!a*

R ZeyL 23. Sfëlipu, Hort % M*U IX pi 137. T. fmm

l 5
|E« Peil. vu, stu*»
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IV. wyze byna egaale Bloem, die krom is, metéén
Afdeel. Tand Van den Kelk gekno t. Twee of vier Meel-

Hoofd- draadjes in byzondere Soorten. De Bloemen
stuk. komen by lange Aairen voort. Het Vmgtbegin-

Eenwy-
zej verandcrt in twee of vier naakte Zaaden.

Zestien Soorten , waar van byna de helft

tweemannig , de overigen viermannig zyn , ko-

men in dit Geflagt voor, als

I# (t) Yzerhard , dat tweemannig ii4 met zeer

öTuhïca*
lange gebladerde Aairen.

Aiubikh.
^ Eiland Aruba , by Kurasfau , heeft dee-

ze haare afkomst , hebbende de vermaarde Breyn

het Zaad daar van, 't welk van dat Eiland ge-

komen was , van den Heer Kiggelaar ont-
1 vangen. Hy noemt het , Amerikaanfch Tzer-

hard-mct Eerenprys-Bladen en een zeer lange ge-

aairde hoogroode Bloem. De Sherardia met

Brandenetel-Bladen , die van onderen grys zyn

,

en violette Bloemen, door Euret afgetekend,

is hier t'huis gcbragt.

ii. ( 2) Yzerhard , dat tweemannig is , met zeer

udica. lan^e Vleezize naakte Aairen , Lancets-
Oostin- ° Y r t

éifck. wys Eyronde fcheef getande Bladen ; de

Steng glad.

Decze

(1) Verbena 'dfoïiói* 9 Splcis Iongis (ïmi's foliofis. Syst. Nat*

XII. Gen. 3?rf p. 62. Veg. XIII, p. 6i. Verb. Foi. ov. acu.

min. Spie* foliofa, ƒƒ. Cüff4 io. Veronica Orubica Teucrii

folio &c pluk. Alm. 383, T. 228. f. 4 & T. 327. f, 7.

Shenrdia Urticx folio. Ehret. Pitl. T. 5. f. 1.

(2) Verbena diandca Spicis iongisfiiuis &c.
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Deeze gelykt naar de volgende in Geftalte , IV.

maar verfchilt door een ongehaairde Steng , die
ciF^EL#

groen is en gladde Bladen heeft , zonder Haair- Hoofd-

tjes. De Bloemen zyn blaauw , hebbende wei sTÜK>

vier Meeldraadjes doch niet meer dan twee

Meelknopjes.

(3) Yzerhard , dat tweemannig is , met zeer va.

lange Vleezige naakte Aairen , Spatelswys' jamak?**

Eyronde Zaagtandige Bladen ; de Steng ntfg.-^*
mai .

kaafciw

Deeze is op Jamaika overvloedig, aan de

Wegen , door Sloane waargenomen , en groeit

ook op andere Westindifche Eilanden, zynde,

zo wel als de voorige, een Jaarlykfch Gewas.

Hier wordt de Valerianoides , van Boerhaave r

t'huis gebragt. Het Kruid, in de Openbaare

Tuinen bekend, heeft een paarfche Steng, zegt

de Ridder.

(4) Yzerhard , dat tweemannig is , met Ey- jV»

ronde Aairen , en Lancetvormige Zaagswys 9^f*^acii>

geplooide Bladen; de Steng Heejlerachtig.smaiW
dig.

Hier wordt bedoeld, de Reefierachtige Am§-

rikaanfche Lavendel van Plumier met breede-

re

(3) Verbena diandra Spïcis longisümfs &c. Verf). Fol. o!>*

tufe ovalibus, Spica" CarnoÜ nuda. H. Cliff. R. Lugdb, 327.

Verbena Folio fubrorundo fèrrato, Fl. ccemieo. Sloan. Hijl.

$4. T. 107. f, I, Valerianoides. Boerh. Lugdfr. U. p. 270.

(4) Verbena diandra, Spicis ovatis &c. Sherardia nocliflora.

VAILL. Sex. 49» Lavandula Foh eren. latioxibus, Am. Fru-

fescens» PLUM* Sp< 6, Ie. f« i ë

IU ?£EL. VII. STUK.
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IV, re gekartelde Bladen, welke Knoopbloemige She*
Afdeel.

raf^a Vaillant getyteld was. Zy heeft

Hoofd* de Bladen Zaagswys' getand, byna als die van
stük. »

t Krujd dat men Stoechas noemt. Zy groeit

in de Westindiën.

v. (5) Yzerhard , dat tweemannig is , Zojt/ït

Friswatï. Aairen , overhoekfe , driekantige , geknotte ,

Driekan-
gebaarde y Kelken en ftomp Eyronde Bladen.

tig.

Het Kleine Yzerkruid met Gamander-Bladen

,

van Sloane , wordt gelyk gefteld met het twee-

zaadige Amerikaanfch , dat Bladen van Schot-

telkruid heeft, by I*lukenet: zynde op Ja-

maika gevonden.

Mxicana ^ Yzerhard , dat tweemannig is , met losfe

Mexi- Aairen, hebbende de P rugtkelkcn neerge*
kaamch»

ioogen
,
rondachtig ,

tweelings en Jlekelig*

De Afbeelding en befchryving van den ge-

leerden Dillenius heldert deeze bepaaling op.

De Stengen van dit Mexikaanfche Tzerkruid

zyn vierhoekig, aan de kanten ruuw; de Tak-

ken gepaard 3 van boven gegaffeld , in lange

Aairen uitloopende : de Bladen Hartvormig

,

langwerpig , ruuw , zeer kort gefteeld. De
Zaad-

f5) Vtrheu* dhn&tty Spicis laxis &c. Verbena mïnima Cha-

mardryos folio. SLOAN. Jam. Hifi. I. p. 172» T. I07. f.

2. Verbena Sctuellaria: f. Casfidx folio. Pluk, Alm< 382. T.

(*) Vtrhtns diandxa Spicïs laxis &c. Verb. Mexicana Tra»

chclii folio Fru&u Aparinöf. Diljl. 407» T*30 29 f, 385?.
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Zaadhuisjes , in tweeën gefpleeten , hangen neer IV*

en gelyken naar die van het Kleefkruid.
AfdmiJ

1 , . • . Hoofd»
(7) Yzerhard dat tweemanmg is, met lange $TUK-

Aairen 9 gebaarde Kelkjes en Eyronde vu.

fcherp getande Bladen.

vies.

Dit Kurasfaufche is een Heefterachtig Gewas , Kuras-

door Hermannüs voorgelteld en Kampfera
faufch%

door Houston getyteld.

(8) Yzerhard dat viermannig is , met rondêch- vin.

tig byna regtopjlaande Kelkjes en ftekelige \

L
*J
puUm

Zaadhuisjes. Krachtig;

Deeze , als een Jaarlykfch Kruide vaneen

tot drie Voeten hoog, door Loefling in Zuid-

Amerika gevonden , en van hem Burferia ge-

tyteld , voert den naam van Blairia by Amman.
Linnjeüs noemtze Klisachtig^ om dat de Zaad-

huisjes naar die der Klisten gelyken. Sloane,

nogthans , hadt dezelven te groot afgebeeld,

zo de Heer Jacquin aanmerkt, en het Gewas
Scorodonia geheten. Zyn Ed. heeft hetzelve,

op nieuws, in de Westindiën afgetekend, en

merkt aan , dat hetzelve altoos vier Meel-

draadjes heeft.

C9)

(7) Verbena diandra Spicis longis &c. Yetowcx fimilis Fm*

ticofa Curasfavica. Herm. Parm 240, Ksmpfera* Houst. MJJ\

(3) Verbena tetrandra ,
Calycibus fubrotundis ere&iusculis

&c. Veib. Lappulacea. Jacq. Obf. p. 37. T. 24. Burferia.

Lobfl. 194. N. 69» Scorodonia Fit fpicatis. SLOAN. Jam*

66» Blairia. HQUst. A,mm, Herè. zjj*

II. DEEL» Vilt STUK.
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IV. (9) Yzerhard, dat viermannig is, met Kegel-
Afdeel. achtige Blomhoofdjes, Zaagswys' getand*

Hoofd- Bladen en eene kruipende Steng.

STUK.

IX. In Virginie vindt men , aan de Zeekusten

,

mdïfiofa
een Kruipend Jaarlykfch Kruid , met lange ,

KnoopWoc-flyve , fpitfe , Zaagswys getande Bladen , uit
mtg

' derzeiver Oxelen en aan den top paarfche Bloem*

hoofdjes op lange Steeltjes voortbrengende ,

met witte Bloempjes
;
op ieder van welken een

enkeld Zaad volgt , dat met Haairtjes gekroond

isé5 tusfchen de Schubbetjes verborgen. Dit,

tot het Yzerkruid t'huis gebragt , fchynt over-

een te komen met het Knoopbloemige van C.

Bauhinus, 't welk die Kruidkenner, te Napels

van den vermaarden Imperatus ontvangen

hebbende, afbeeldt en beiehryft ; zeggende,

dat het maar Stengetjes heeft van ruim een

half Voet en Blaadjes van een Nagel lang
,

doch Bloemftceltjes van twee of drie Duimen.

Men vindtze op Sicilië volgens Cyrillus,
Deeze Soort, en eene aanmerkelyke Verfchei-

denheid daar van , groeit ook op Java , Cey-

lon, Malabar en elders in Oostindie, gelyk uit

de Afbeeldingen van den Heer N. L. B u r-

mannüs blykt (*).

(10)

(9) Verbena tetrandra Spicïs Cnpitato-Conicis &c. Spie.

Globofis. H. Cliff. Sp. ovatis. R. LugiS. GnoN. Virg. 4. FU
IZeyl 399. BARR. Ic. S55, Veibena nodiflora. C,B. Pin. 269*

Proir. 125. Shcrardia repens Folio fubromndo crasfb nodifio*

za. Vaill. Sex.

<*; Verbena nodiflora & Veïb* Jaranica. Bürm, Flf Ini*

p. 12. T. VI* f. 1 , 2.
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(10) Yzerhard , dat viermannig ij , met ge* 1V.
bondelde Aaiten en Lancetvormige Bladen, Afdee**

die de Steng omvatten. Hoofd-
STUK*

In het Land by de Spaanfche Stad Buenos x#

Ayres, aan den Mond van Rio de la Plata in ^rbena

9
t Zuidelykfte van Zuid-Amerika , groeit deezey?*?*™*"

Soort 3 die Veel meer hoogte bereikt dan eenige^^ük*
der voorgemelden , en een Reus is onder de

Yzerkruiden. Zy groeit tot vier Ellen en hoo-

ger, met een Steng, die van onderen een Duim
dik is , vierkant en ruig. De Bladen zyn om
laag Eyrond , doch worden opwaards allengs

fmaller. Op de toppen komen troppen voort

van Aairen, eenigszins naar die van de Laven-

del gelykende en bevattende, in haare Schub-

ben, maar kleine Bloempjes en daar op volgen

kleine Zaadjes. Uit Zaad is deeze in de Tui-

nen van Europa voortgcteeld*

(11) Yzerhard, dat viermannig is , met lange xu

gefpitjie Aairen en Piekvormige Bladen. ntkhi£
<%.

Deeze , die op vogtige plaatfen in Kanada

groeit, maakt ook een zeer hoog Gewas, en

heeft Bladen als die der Brandenetelen , doch

fmal-

(10) Vtrbrna tetrandra Spicis 'fasciculatis &c, H* Upf. 8.

H Clip. ii. R. Lugdb. 326. Fabr. Helmftad* 108. Verbena

Bonarienfis altisiïma. Dill. Eltb. 406. T. 300. f. 387*

(11) Verbena tetrandra Spicis longis acatninatis &c. ff. Upf.

s» Fabr» Helmft. 109. R. Lugdb, 327. Verbena Americana

JlltisGma Sec. Herm. Parad, 2*2. Icon,

II, Deel, vil. Stuk.
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IV. fmaller , met Draadachtig dunne Aairen in een
Afdeel, vergaard , van blaauwe Bloemen* Het is

Hoofd- een overblyvende Plant, gelyk de voorgaande ,

stuk. die zig ook bevindt in de Europifche Tuinen.

xir. 0*0 Yzerhard , dat viermannig is , met
Verkent Draadachtig dunne Aairen en onverdeel-

Kuroii* de ^
Lancetvormigt > Zaagswys getande <>

nïfcb
* Jlompachtige ,

byna ongefteelde Bladen.

De Bladen van deeze , die in Karolina groeit

,

gelyken zeet naar die van Melisfe , doch zyü

ruuwer : de Stengen hebben anderhalf of twee

Voeten hoogte en de Aairen zyn uitermaate

fchraal. Zy heeft in de Elthanifche Tuin gebloeid.

xiii- (13) Yzerhard ,dat viermannigis 9 mn Draad'-

Bnndenc?' achtig dunne gepluimde Aairen, en onver-

teibiadig. deelde % Eyronde , Zaagswys getande, /pit-

je* gejteelde Bladen.

Deeze Soort is onder den naam van Tzerkruid

met BrandeneteUBladen door verfcheide Autheu-

ren voprgeftelcj, en niet alleen door Morison,

mdar

O 2) Vtrbmd tetrandra Spicis Filifórniibus Sec. Verb. Ca-

rc»lineniïs MelisHe folio aspero. Dill. Eltb. 407, T. 301.

f. 388. Verbena Caroliniana Folio integro ferrato fcabro, Raj*

Suppl. Apf.

(13) fftrbena tetrandra Spicis Filiformibus &c* H. Upf. 4»

JL Cliff. GRON. Kirg. K. Lugdb. 327. FABR. Hdmft* 109*

Verbena re&a Canadenfis Urticae foliis. Moris. Hifi. III. p.

41S. 5* n4 T. 25* f. 3* Verb. peregrina Fol. Urticae. Doö.

Mtm. Verbena con fqgl. d'Ortica ds Canada. Zanon* Hifi*

Cap. ioö4 p. 203.
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maar ook door Zanoni afgebeeld. Zy heeft IV.

een regtopgaande vierkante Steng en zeer ruige
AF^Et*#

Blader* , van figuur als gezegd is 3 doch niet Hoofd*

brandende. De Groeiplaats is op drooge dorre 8TÜK*

Gronden > in Kanada en Virginie.

(14) Yzerhard, datviermannigis, met Draad- *WJ

achtig dunne Aairen, vceldeelige Bladen spupuna.

en menigvuldige Stengen. fiastcxi,

Deeze , in de Upfalfche Tuin bevindelyk *

was uit de zelfde Gewesten afkomftig. Zy
wordt van Clayton Laag Tzerhard met in-

gefneeden Bladen getyteld.

(15) Yzerhard, dat viermunnigis + met Draad- ^ jv*.

achtig dunne gepluimde Aairen ^veelvoudig Gemest

gefnipperde Bladen en een enkele Steng.

Éindelyk komt hier te berde het Gemeene

Tzerhard s welk dien naam voert, om dat men

'er het Yzer mede plagt te harden , volgens

Tragus. Het heeft in 't Hoogduitfch, deswe-

gen, niet alleen den naam van Eifenkraut 9 \md£

ook dien van Eifenreich en Eifenhart , behou-

dende in 't Franfch, Engelfch, Italiaanfch en

Spaanfch

(14) Verbena tetrandra Spicis &c. H. Upf. s. Verb* humk
lior tol* inciiis. CLAYT Virg 8.

(15) Verbena tetrandra» &c, H. Clif. FU Sutc. Sec. &c,R#

Lugdb. 317. Verbena communis Flore caeruleo. C. B. Pin*

269* Verbena re&a. Dod. Pempu i$o% LOS. Iw* $$U
TOURNÏ, Inft. 200, HALL, lüfi% 66

U

K
IL DSIL, VH» STUK»
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IV. Spaanfch byna den Latynfchen naam Ferbenet,
Afdeel. wieDS oirfprong niet zeef blykbaar js> De 0u_

Hoofd- den plagtcn het Ferbenata te heeten. Hefgroeic
stuk. door geheel Eur0pa op woefte ^ doch meest öp
vip™*' dorre drooge plaatfen. Niets komt gemeener

aan de Wegen voor, in Switzerland, zegt de
Heer Haller. By Montpeilier groeit het

,

volgens den Heer Gouan , overal. In de mid-
delfte en Noordelyke deelen van Europa kan
men 'er dat niet van zeggen. In ons Land komt
het , by Naarden op dorre Heuvelen

, op de
Stads Wallen van Utrecht en aan den Dyk by
Lienden in Gelderland voor, doch in Vriesland
heeft Meese het niet gevonden. Ik heb het,
zelfs in Noordholland, ook op eenige plaatfen
aangetroffen.

Het heeft een regte, gearmde Steng , van
een Elle hoog ; met uitgebreide, gefnipperde
Bladen , de meeften in drieën gedeeld, waar
van de middelfle Slip langst en diep getand, de
twee anderen byna eenvoudig en Eyrond. De
hovende Bladen zyn byna onverdeeld. De lan-
ge Aairen , die het heeft , zyn zeer dun en fchraal

,

beüaande uit Bloempjes, wier Keel Haairigis,
blaauw van Kleur, byna egaal verdeeld, met
vier zeer korte Meeldraadjes. De Kelk is vyf-
tandig

, langwerpig en daar in rypen vier Zaa-
den aan, die Eyrond, gefieufd en rimpelig zyn.
Van ouds was het Kruid van dien naam in zo

veel achting, dat men het als een Heilig of lie-

ver als een Toverkruid aanmerkte; doch heden-

daags
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daags heeft men 'er weinig achting voor, hoe- IV*

wel het by veele Autheuren zeer gepreezen
AFD

Xjf

wordt. Als Thee getrokken zou het* tegen de Hoofd-

Opflyging en dergelyke Kwaaien , zeer dienflig
STüK*

zyn. De Smaak is eenigszins bitterachtïg ,
'

doch flaauw. Forestüs verzekert, dat het

verdikte Extrakt de Koorts zo zeker geneest

als de Kina, 't Gedestilleerde Water is tegen

de Onttteeking der Oogen in gebruik* Uitwen*

dig , in Pappen opgelegd 9 is het van fommigen

dienltig bevonden tegen Hoofdpyn, Zydewee*

en om inwendige Gezwellen te doen verflaan.

Men telt het onder de Wondkruiden. De Bal-

fem, daar van met Olie gemaakt, fwas Weleer

een Geheim tegen de Jigt. Wanneer deWor-
tel met Augurkjes ingelegd wordt, bekomen zy
daar van een aangenaamer Smaak (*).

(16) Yzerhard , dat viennannig Is , met en- XVL

kelde Draadachtige Aairen en dübbeld ge*

vinde Bladen. Hurkend*

Deeze, in Spanje op verfcheide plaatfen aan

de Wegen voorkomende 3 is afgebeqld door

Clusiüs , wiens Afbeelding Lobel en Dodo- ;

tfEUS

(*) Stockb. Verhand, voor *t jaar 174^ VI. Band. p. 16

6

.

(16) Verbena tetrandra , Spicis Filiformibus folitarii* &e»

Verbena tenuifolia. C. B. Pin 2.69* ToüRNï# Inft. 200. Ver-

benaca fupina» Clus. Rar. 372. Dod, Pempi* i$Q% SaOKS

Verbena Hispanica minor. Lob Icm, §|St

K *

II. mtu VII, Stok.
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IV» neus hebben overgenomen (*). Hy hadt de-

£nif
L

' zelve van Zaad uit sPaDie in de Nederlanden

Hoofd- geteeld ,* doch door geen Zaad te draagen was
stuk. ^ Jaarlykfe Gewas weder verlooren gegaan.

vigf.
mWy"^an het Gemeeue Yzerhard verfchilt zy in-

zonderheid doordien het Loof veel fyner is,

als uit verdeelde Vinnetjes beftaande aan een

gemeenen Bladfteel* De Stengen zyn dun-

ner en komen niet enkeld uit den Wortel 3 leg-

gende ten deele op den Grond. Het Kruid

bereikt ook minder hoogte.

L y c o p u s. Wolfspoot*

De Ketitnerken zyn, een vierdeelige Bloem;

die de bovenlte Lip een weinig Helmachtig en

uitgerand heeft : de twee Meeldraadjes van el-

kander afftandig, waar op volgen vier Itompe

in het Kelkje aanrypende Zaaden.

Van dit Geflagt , dat wegens de ruigte der

Stengen door de Zaadhuisjes dien naam van

To urnefort ontvangen heeft
9 komen twree

Soorten voor naamelyk

i. (i^ V/olfspoot met gehakkelde Bladen.
Lycopus ja.

Europaus* xyxL

Europifeh,
(*) Die dr?e byna gelyktydige Autheuren , en ongemeens

bevorderaars der Kruidkunde , hebben , met gemeene toerrem*

ming de zelfde Houtfneeden of in Hout gefneeden Figuuren

der Planten , door den Antnverpfen Boekverkoopcr Planti-

nus ,
by wien hunne Werken uitgegeven zyn , laaten gebrui»

ken , gelyk de vermaarde Tournefout uit de Voorrede van

Dodoneus aanmerkt. Ifag* in Rtm Herbariam* p. 41.

(1) Lycepus Fol. finuato-ferratis, Syst, Nau XII, Gen. 3?*

Pê
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Dit Gewas groeit aan de Oevers van Meiren^v;

en Rivieren in ons Wereldsdeel; in onze Pro- n.

vinciën aan den Ysfel en bovendien aan de kan- Hoofd-
STUK*

ten der Slooten op verfeheide plaatfen. Men Mo
*

^
plagt het, deswegen, Water-Andoorn te noe-»^.

men , dewyl het naar het Marrubium veel ge-

lykt. Men wil dat het de Sideritis der Grieken

zy, en wel de eerfle Soort van Dioscorides;

doch dit is wat twyfelachtig. Gesnerus heeft

het , misfchien wegens de figuur der Bladen
9

de Lancie van Christus getyteld.

Het heeft een ftevige, regtopftaande, Tak-

kige Steng, van twee Voeten lang, vierkant,

en [by verdiepingen omringd met ruige ftekelige

Bloemkransjes. De Bladen zyn Eyrond , aan
9

t

end fpits, zeer diep ingefneeden, ja fomtyds

Vinswyzc verdeeld; nu glad dan ruig; ('t welk

'er Verfcheidenheden van uitmaakt ;) redelyk lang

gefteeld , niet onaangenaam van Smaak. Gezeg-

de Kransjes beftaan uit zeer fpits gepunte Kel-

ken, die kleine Bloempjes bevatten , wit met
roodachtige Stipjes en maar twee Meeldraadjes

hebbende, meteen Styl en Vrugtbeginzcl , dat

vier Zaadjes , die in de Kelk aanrypep , uitle-

vert. Het Sap van dit Kruid geeft een zwarte

Kleur af, zo fterk, dat men de Vlakken daar

van uit het Linnen niet kan krygen.

CO

p. 63. Veg. XIIT« p. 63. Lycopus foliïs indi'vifïs. TL $tièt%

N. 27, 31* Lycopus paluftris glaber, TouBNF. Inft. 191»

Marrubiurn paluftre glabmm. C. B. Pin* 230. Marmbiuii&

aauatilc. DOD. Pempt. $9S* ^OR. U* 524,

K 3
II. di ei» VII. stuc»
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ÏV* Ca) Wolfspoot met egaal gekartelde Bladen*
Afdeeu

Hoofd- Deeze Soort, in Virginie grocijende, heeft

stuk. Lancetvormige zeer fyn Zaagswys getande Bla-

iu den , en van dezelve fchynen aldaar ook Ver-

yirg^izuu fcheidenheden voor te komen,
Yirginilch.

AmetHYStea, Amethystkruid.

Een vyfdeelige Bloem , die de onderfte Slip

meer uitgebreid heeft dan de anderen ; de Meel-

draadjes digt by elkander; de Kelk byna Klok-

vormig en vier bultige Zaaden: zyn dc onder-

fcheidende Kenmerken van dit Geflagt , dat

vvaarfchynlyk van de Kleur der Bloemen den

naam heeft.

% De eenigfte bekende Soort (i), hier van,

cTruiea!
a '

ls 'm Siberië gevonden door Messerschmid;
iiiaauwe. dje dezelve genoemd heeft Amethystiw, op de

Bergen groeijende, met een opgeregte Steng %

enz. Het heeft de Steng ongevaar een Voet

hoog , vierkant en glad : de Bladen tegen elkan*

der over of gepaard 3 Eyrond ei\ glad , diep

Zaagswyze getand , in drieën gedeeld f met Lan-

cetvormige Kwabben. Uit de onderfte Oxelen

komen Takjes voort , uit de bovenden gegaf.

felde Bloemfteeltjes , die zeven Bloemen draa-

gen,

(z) lycopus FoU aqualiter ferratis. Lyc. fol. Linceol. te*

suisfirae ferratis. Gron. Virg* 8.

(i) Ainethyftea. Hort. Upf. 9. Am. Acad. I. p, 386.

^methyftin* montana crefta. AMM, HmJ>&» 54» HA£JU



gen, welke blaauwachtig zyn, in Kelken van IV.

dergelyke Kleur , met twee kleine Borfteltjes
Apj
^
KL*

omgeven. Zy hebben > volgens nadere Waar- Hoofd»

rieemingen van den Heer Haller , de Boven- STUK*

lip in tweeën 5 de Onderlip in drieën gedeeld inia!*'***

't welk dit Geflagt voornaamelyk van 't voor*

gaande onderfcheidt.

Cunila. Kwek

Dit Geflagt heeft een Smoelachtige Bloem,

met de Bovenlip regtopftaande en vlak ; vier

Meeldraadjes , waar van twee zonder Meel-

knopjes , en vier Zaaden.

De volgende drie Soorten komen 'er in voor.

(1) Kunel met Eyronde Zaagswys' getande Bla* T ,

den en gegaffelde end-Trosfen. m
Cunila

u Mariana*

Wegens den aangenaamen Reuk vindt meniandSC

dit Kruid Hedyosmos genoemd door Mitche-
liüs en Thym met Eyronde fpitfe Zaagtandige

Bladen door Gronovios. Het groeit io Ma-
ryland en Virginie, waar van de bynaam. Mo*
rison heeft het onder den naam van Virgini*

fche regtopfiaande Kalaminth> met gefpitfte glad-

de

(1) Cunila Foh ovatis ferratis &c» Syst> Nat. XII. Gen.

35. p. 63. Peg, XIII. p. 63* Satureja Origanoides. Sp* Plans*

I. p. 568. Hedyosmos, Mitch. Epb. Nat. Cart 1748. Thy-

inus Fol, ovatis. Gron» Virg. %%* Calamintha .Mariana &c.

Pluk. Mant. 34. T. 344* f. is Calamintha ere&a "hrg«

ilORiS. Hifi. III. p. 413. S. lil T. 19. f« 7»

K 4
IU Deel. VII» Stuk*
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Afdeel
de Bladen '

vo°rgefteld en de Ridder hadt het

ii.
* bevoorens Kun , die naar Orégo gelykt

, gety-

Hoofd- teld. Sommigen preezen het tegen de Koorts
STÜK

- aan.

n
: (2) Kunel met langwerpige tweetandige Bla*

Pullgiotdes, den, en gekranfte Bloemen.
Poleyach-

Deeze, niet alleen in Virginie, maar ook op

drooge plaatfen in Kanada groeijende , is te voo-

rcn Poleyachtige MelisJe genoemd gewees t.

Kalm nam dezelve op zynen Reistogt in Pen-

fylvanie waar , wordende van de Eogelfchen

Penny Royal getyteld. Het was 9 zegt hy , een

Plant van een zeer fterke en byzondere Reuk,
groeijende aldaar in groote menigte op dorre

plaatfen (*), Men hieldtze voor zeer heilzaam %

als Thee gedronken wordende , wanneer 'er

een Zweetdryvend Middel werdt vereifcht.

JVlen zeid ook dat het Kruid , in een warme Pap
gelegd op eenig pynlyk Lid 5 een Ipoedige ver-

mindering van Pyn te wege bragt.

Bet groeit , volgens den Ridder , maar een
Span hoog en heeft ruuwachtige Blaadjes met
een of twee Tandjes, De Steeltjes zyn over

de geheele langte gekranst met [31oemkelkjes >

die de boyenfte Lip driedeelig en fpits 3 deon-

derfte

(*) Kalm zegt dit van Penfylvanie, 't welk mooglykdoor
veihaafting op Kanada toegepast zal zyn.

(2) Cunua FpL objongis bidentatis &c. Melisfa Pulegioides.

Sp. Plant. L p. 55» 3. MeüfT Flor. verticill. glomoratis &c
Vir^ $0. KALM. ltin. II. p4 337,
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derde Borftelig hebben ; de Bloempjes wit en IV,

blaauw van Keel , met twee geknopte en twee
Af
^el<:

ongeknopte Meeldraadjes. Hoofd-
stuk*

(3) Kunel met ovaale effenrandige Bladen t nr.

gekranfte Bloemen en vierhoekige Stengen. ^™jf£s
*

Thymach-
Poleyachtige Thym was deeze te vooren ge- "ge*

tyteld door den Ridder. Morison heeft het

Kruid, onderden naam van Acinos , die 'tBlad

en de gedaante van Thym heeft, met onuitge-

breide Bloemen , in Plaat gebragt. Het groeit

omttreeks Montpellier volgens Sauvages en

gelykt veel naar het naastvoorgaande.

Ziziphora. Zizifer.

Een Smoelachtige Bloem, met de Bovenlip

omgeboogen en onverdeeld; een Draadachtige

Kelk en vier Zaaden , hebben die van dit Ge-

flagt , 't welk vier Soorten , tot de oude We-
reld meeftendeels behoorende bevat ; als

(O Zizifer met end-Hoofdjes en Eyronde Bla- i,

den. fjzi^ora

1Je Hoofdige.

(3) CmiUToh ovalibas integerrimis &c* Thymus Puïegioï-

des. Sp. Plant. I. p. Acinos Thymi folio & facie. Mo.
Bis. Hifi. III. p» 404.. S. 11. T* io» f. 6,

(1 ) Zizipbora Capitulis terminalibus Fol. ovatls, Syst. Nat*

XII. Gen. 36. p. 64. Veg. XIII. p. 63. H. Oiff. 30;. R.

ljugdb. 313. Clinopod. fift, pum. Ind. Occ. Pluk, Alm. 111.

T. 164. f. 4. Thymus humilis latifolius» Bi;xj}. Cmt. III. p,

28. T. 51. f. I.

K S
lh Defx, VII» Stuk»



154 TWEEMANNIGE KRUIDEN.

AfdIel
De Daam V3D ZiziPhora was door den Rid-

ii.
' der gegeven aan een Thymachtig Jaarlykfch

Hoofd- Kruid , dat Pujkenetius afbeeldt onder den

éL» "aam Van Wes£indifchpypac!KigCIinopodium,
vip,

bioeijende aan de toppen der Stengen. Die
Autheur denkt , dat bet misfebien ds Tsjeru-
Tardavel van Malabar zou kunnen zyn , aan-
merkende, hoe veele Oostindifche Planten ook
in de nieuwe Wereld voorkomen. Büxbaüm
heeft het onder den naam van Laage Breedbla-
clige Thym befchreeven. De Groeiplaat* wordt
gefteld in Syrië en Armenië.

Ziziïcr*
^ Zizifer met Eyronde Bladen en Trosnch-

tig genairde Bloemen, die flomp Eyronde
spaanfehc. geribde fpitfe Blikjes hebben.

De bynaam toont de Groeiplaats vandeeze,
welke in Spanje door Loefling is waargeno*
men. Zy drangt drie Bloempjes in ieder Blikje
en heeft ftckelige Kelken.

"J,
f3) Zizifer met zydelingfe Bloemen en Lati-

Dunnerc. cetvormige Bladen.

De figuur der Bladen onderfcheidt deeze ge-
nocgzaam van de Eerite Soort, en bovendien

heeft

(2) Ziziphora Flor. racemofo - fpicatis &c. Am, Acad. IV,
p. 26 J.

0> Ziziphora Flor. Iateraiibus Fol. Lanceolatis. H. Ctijfr
3C5. R. 'Lugti. 3i3. ^ Upfi 9, Acinos Syriaca, Folio mul
cronaio, Capfulis hirfutis, MORls, Hifi. Hl. p. 4o*. $. n.
T. 19. f. 3 , *•
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heeft zy een Vlak in % Gehemelte der Bloe-
AjJJ^

men , die aan dezelve ontbreekt. Ook komen LU

hier de Bloemtrosjes niet aan den Top alleen. Hoofd-

De Syrifche Acinos van Morison is tot deeze
STÜK*

Soort betrokken.

(4) Zizifer met zydelingfe Bloemen en Eyron
'

2iz]J;ora

de Bladen, Acmoides.

Thymach-

Deeze heeft de gedaante van een Soort van^-

Thym, die by veelen Acims geheeten wordt,

waar van de bynaam, doch is in 't geheel veel

grootcr. De Bloemen komen menigvuldiger

aan de zyden uic , dan in de Dunnere Zizifer :

de Kelken zyn ook ftekelig , maar de Meel-

draadjes fteeken buiten het Bloempypje uic.

Gmelin heeft deeze in Siberië gevonden.

M Q N A R D A.

Een ongelyke Bloem met de Bovenlip fmal

en niettemin de Meeldraadjes omwindende ,

komt voor in dit Geflagtj 't welk vier Zaadjes

draagt 5 hebbende vyf Soorten, altemaal in

Noord-Amerika groeijende,

(l) Monarda met end-Hoofdjes en een flomp- ^ i

hoekige &teng.
^
Fiftmh/m.

Dc Pypachti-

. ,

(4) zizipkora ïloribus lateralüuis , Fo!. ovans. Cluiopoduiai

fupinum incanum. AMM. Ruth. N. 66.

(1) Msnarda Capitulis rermmaübus Caule obtufan^tilo. *

Sist. Nat. XU. Gen. 37. P» <H. Veg. Xül, p. 63. Vir*

Ctiff. 5, Lugdb. ïiu Monarda. H. dij* iu Otiganum

II. üuu vu. Stuk.
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IV. De Pypachtige Kanadafche Orégo , van Cor»
Afdeel. nuxüs $ heeft den naam van Monarda , ter ge-

Hoofd dagtenisfe van den ouden Spaanfchen Genees-

stuk heer en Kruidkenner Monardez, van den
Eenwy- ^[^er bekomen. Dceze eerlte Soort en de

vige.

volgende is in 't Kruidkundig Woordenboek

van Miller afgebeeld. Men vindt 'er eene

Verfcheidenheid van , die de Bladen minder

ruig heeft, uit Virginie afkomftig en door Mo-
ris on befchreeven.

u. (O Monarda met byna dubbelde end-Hoofdjes

m *™ fcherphoekige Steng.

Tweeling-
fc, Deeze groeit in Penfylvanie, en is ook door

Dr. Colden in Nieuw Jork waargenomen.

m' (3) Monarda met Hoofdjes , en zeer gladde
a
c£t' Zaagswys' getande Bladen.

In Virginie groeit deeze 5 zynde, zo wel als

de voorige, een overblyvend Gewas , dat de

Bladen grys heeft als die van 't Clinopodium.

De Bloemen komen, als dievandeKruifemunt,

aan Kransjes op het end der Stengen voort

,

en

fiflulofum O naden fe. CoRN. Canai. 13. T. 14, fi0
Monarda

mollis» Am, Acad. III. p. 359. Clinopodium majus Virginenlè

&c. Moris Uijl. II T. p. 374»

(2) Monarda Floribus Capitatis fuWcJidynaaiis &c. MiLt»
Ic. 122. f. 1. H, CUff. 49J. Cold. Noveb* 7. Monarda Florf

Capitatis, verticillatisque &c. Kuttn. Cm* 216.

(i) Mo>iarda Floribus Capitatis &c. Mon, Fol* ovatQ-lan*

CColatis &c. FL Tirg. GHON* Virg* 6*
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en zyn , zo wel als de Bladen , van een zeer IV.

aangcnaamen Reuk. Afdeel.

(4) Monarda met gekranjte Bloemen, die ge-Soï^
Jlippeld zyn. iv,

Monarda

Deeze komt onder den naam van Kransbloe^^^i
mige Monarda voor. Zy heet Smalbladig Vir-^c

ginifch Clinopodium by Plükenet, zynde

door D. Banister in Virginie waargenomen.

De Stengen zyn, onder ieder Kransje van Bloe-

men, met tien of twaalf roodachtige Blaadjes

omringd, 't welk dit Gewas zeer fierlyk maakt,

terwyl ook de Bloemen groot en geel zyn, met

paarfche Vlakjes getekend. Het bevindt zig %

zo wel als de eerfte Soorten, in deEuropifche

Kruidhoven.

(5) Monarda met gekranfle Bloemen , die lan- \v

ger dan het omwindzel zyn. cSaa^e.

Van deeze Soort , die dc Bloemen blaauw

heeft, met een driedeelige paarfche Lip, vindt

men door Clayton gemeld, dat de Steng be-

paajd wordt door twee of drie Kransjes , met

een veelvoudig Omwindzel; 't welk uit fraaije

ge-

f> (4) Monarda Flor. Verticillatis &c. H. Upf. 12. H. CUjft

495. IU Lugdb. 3*3. Clinopodium Virg* angustifolium &G.

?LUK* Alm. III. T. 24. f. I. GRON. Virg. 6.

(5) Monarda Flor. Verticillatis &c. Mon. Spied interrupté

&c. Fl. Virg. 9. Gron* Virg. 6. Clinopodium angustifolium

non raraofum Flore caeruleo &c4 Pluk» Alm. 10, T. 164. f*

3 . MORIS. Hifi. llh py 374. S. II. T* 8. f, ff,

II, DEEL, VII, STUKf
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IV. gekleurde Blaadjes beftaat, die naauwlyks lan-

Afdeel*
ger jan ^e Bloempjes zyn , en met Haairtjes

Hoofd- aan de kanten bezet , waar van de bynaarru

stuk. Het heeft de Kelken fïekelig , de Bladen Lan-
Eenwy

cet:vormig , flaauw geftreept. De Groeiplaats

is ook in Virginie.

S A L v i &. Salie.

De Rosmaryn benevens eenige Soorten van

Salie, die Heefterachtig zyn, reeds befchrec-

* ii. d. ven hebbende *, zal ik hier flegts de overigen ,

biad«TTi
,

,*a die orde > 20 als ZY in de katfte Uitgaave

sst enz, van ]let Samenftel der Natuur geplaatst zyn,

voorftellen, en begin dus met

sïlvi* ^ ^a^e met tengwtrpig ovaale, dubbeld ge-

Unicifoiia. tande Bladen; de Kelk in drieën gedeeld ,

c-

e

g<t

biZ
* ™t de bovenfte Slip drietandig.

Hier wordt de Virginifche Horminum , met
Brandenetel-Bladen en eenc kleine Bloem , van

Morison , t'huis gebragt. Het is een Boom-
achtig Heettertje , dat in Virginie en Florida

groeit , hebbende een wit en blaauw bonte

Bloem f met een klein Helmpje en rimpelige,

gefpitfte, gekartelde Bladen , zo Cl ay ton
aanmerkt.

• *~T?yj^K 8

"
:

>

-

:

^
. ^

(6) Safoza Fol. ovato • oblongïs , implicato- ferratis* &c.

Cron. Kirg, 8,5. Horminum minus Beronicx folio, Pluk.

Amaltk. 119. T. 4*o. Horm. Virg. ere&um, Urticx folits,

florc minorc. Mor. Hifi, III. p. 35>5% S. xx. T. ij, f. 31.



D i a n d r i a: 159

(38) Salie met Hartvormige, getande, zagte f%
Bladen , en Troswys' geaairde Bloemen

,

die naauwlyks buiten den Kelk komen. Hoofd-
stuk.

Deeze nieuwe Soort, op 't Griekfche Eiland xxxvni.

Chio gevonden door den Heer Arduinus,5^
maakt aldaar een Heestertje uit van anderhalf ttatko.

rr, , . . , . , ,
mende.

Voet hoogte, met lakjes die vierkantig, doch

naauwlyks Wollig zyn. Het heeft een zeer

fterken onaangenaamen Reuk , als die van Kat-

tekruid.

(7) Salie met langwerpige gekartelde Bladen, vir.

den Helm der Bloemen halfrond , de ^7ocne.

Vrugtdraagende Kelken omgeboogen.

Van deeze , in de Upfalfche Akademie-Tuïn

voorkomende 9 wordt een byzondere Soort ge-

maakt.

(8) Salie mét Jlompe gekartelde Bladen , en vin.

toppen van groote gekleurde onvrugtbaare ^dcic™*
Blikblaadjes. Sciarey*

Dee-

f38) Salvia Fol. coxdatis ferratis mollibus, &c* Mant. zs.

Syst. Nat. Veg. XIII,

(7) Salvia Fol. oblongis crenatis &c. Salvia Fol. ovnto»

oblongis , &c. Hort* Upf, 11. Horminum coma viridu

TOÜRNF. Inft. X73*

(8) Salvia Foüis obtufis crenatis. Bra&eis fummïs fterilibus

majoribus coloratis. Vir. Clijf. +.Hort. Cliff. 12. Mat. Med.

14. Royen Lugdbat* 310, Hoiminum fativum. C B. Pin.

*lt. Orminum verum Matthioli. Gesn. Fase, rj. T. 11. f.

31. TOURNF. Inft. 178. BQD* Pmpt. 294%

II« DISL. VII, STUK.
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IV. Decze byzonderheid onderfcheidt het Gewas 9
Afdeel.

^aar men onder de Kruidkundigen , van ouds ,

Hoofd ^ den naam van Horminum of Orminum aan gc-
stuk. geven heeft ; noemende het in 't Franfch Z'Or-

vi&ï™
3 ' min ' ^et w0*^ van fommigen geteld onder de

Soorten van Sclarey, en het mag, wegens zyne

fraaiheid en teerheid , wel den naam van Edele

Sclarey voeren. Men zou het ook Tamme Scar*

ley kunnen heetcn, dewyl het in Europa, door-

gaans , niet voorkomt dan in de Hoven : maar

zulks heeft het met de Gewoone Scarley ge-

meen. Camerarius zegt, dat het overvloedig

groeit in 't Land omftreeks Sienne in Toska-

nen; maar nog overvloediger in Apulie, Illyrie

en door geheel Griekenland. Tournefort
vondt 'er aanmerkelyke Verfcheidenheden van ,

op zyn Reistogt in de Levant, Ray hadt dit

Gewas , in zyne Reizen , nergens wild aange-

troffen. Het is een Zaay-Plant, zo wel als de

voorgaande.

Dit is een Jaarlyks Kruid , dat naauwlyks

hooger dan één of anderhalven Voet wordt , en

veel gelykt naar de Salie, hebbende Wollige

vierkante Steelen , met gepaarde Bladen , die

uitermaate ruig zyn , doch breeder en niet zo

hard als die van de Salie ; zonder aanmerkelyke

Reuk , maar bitterachtig van Smaak. De Bloe-

men zyn klein en verfchillen in figuur aanmeiv

kelyk van die der Gewoone Salie. Zy hebben 9

naamelyk, de Bovenlip korter en niet Zeisfen-

vormig , maar Lepelachtig hol , gelyk de Onder*

lip,
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Mp , die ook in drieën is verdeeld. De Takjes jv*

zyn , boven de BIoem-Aairen
, gekroond met Afdeeu

zekere dunne Blaadjes , van eene paarfchachti- Ho"^
ge Kleur of rood. De Zaaden zyn klein , en <tuk.

om derzelver wille , dewyl zy , even als die Mnogy*

der Kwee-Peeren , zekere Slymigheid uitgee-*'"*

ven , welke men uitwendig in Öog-Ontfteekin-

gen gebruikt f wordt de Horminum geteld ón-

der de Winkelmiddelen. De naam wordt, uit

het Griekfch , van de verfterking der Minne-

driften , waar op ook waarfchynlyk de gemee-

ne Franfche naam van dit Kruid, inProvence*

lou Prud'homme zinfpeelt, afgeleid.

(9) Salie met Hartvormige Lancetsipyze ge* tsL
%

golfde ,
dubbeld getande , gevlakte , fpitfe Sf&mih

Bladen en gekleurde Blikjes , die korter
Sc^^

dan de Bloem zyn.

Deeze Soort komt in Neder - Oofïenryk eü

Bohème , aan de kanten der Akkeren en in de

Wyngaarden voor, zegt Linnjêus. Indien

het de aangehaalde van Clüsius is, met bon-

te of wit gevlakte Bladen , die by Dodon^üs
Orvala altera heet, dan bereikt zy dikwils de

hoogte van twee Ellen.

Op)

(9) Smlvla Fol. Coïdato-Lanceolatis undarls &c4 Hormi*

ruim fylveftre Salvifolium majus &c, C. B. Pin. 239. Horra*

fylveftre V. altera fpeeies. Clus, Hift* II. p. 31. Horm» fylyt

III, alt. fpec. Panu, 583*

L
U. DHIL VII. STOK»
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IV. (10) Salie met Hartvormig Lancetswyze ge*
Afdeel, tmde v\a^e giaden ^ gekleurde likjes en

Hoofd- de onderjle Bloemlip omgebQogen*
•TUK*

x. Van deeze , die in Ooftenryk en Tartarie

wmrc/1 groeit, zyn de Wortelbladen Hartvormig, die

Boich aan de Stengen Lancetvormig Eyrond , egaal
C arey

* getand , van boven naakt van onderen Wollig

:

de Aairen voor het bloeijen volmaakt/ vierhoe-

kig , met gekleurde Blikjes korter dan de Bloe-

men , die als met fyne Stipjes befprengd zig

vertoonen Het is een tweejaarig Kruid.

xvm. (18) Salie met Hartvormige getande Bladen ,

Synfche? de onderjlen uitgegulpt , en Hartvormige

korte fpitfe Blikjes*, de Kelken Wollig.

Deeze is Syrifche Sclarey by Bauhinus ge-

tyteld, en door hem afgebeeld naar een Plant,

die uit Zaad van Syrië , daar menze Bifarmar

noemde, te Padua was geteeld. Zy groeit ook

in 't Beloofde Land , volgens Hasselqdist.

Aan ftomp gehoekte Stengen heeft zy Bladen

die Hartvormig, zeer rimpelig 3 Wollig, op de

kanten uitgegulpt en een weinig gekarteld zyn*

De Bloem -Aairen zyn met Roe-Jjes gearmd:

de Bloemkelken vyfdeelig , de Bloemen wit

mee

( 10) Salvia Fol* Cord. Lanceol* ferrarïs pTants &c SaJvi*

Fol, Cordato-Lanceol. öcc Zinn Goett. 297. Horrainum

fylv. Salvifolium minus. C. B Pin* 2}9» Sclarea fol. Salviac,

minor f. glabra. tournf l*ft. t?o.

salvia Fol. Cord. dentatis &c. Horminma Syriacum*

C. B, Fin. *|8. frgdr. u+. T* U*



D I A N D R I A. I63

met den Styl eens zo lang als de Helm is van IV.

de Bloem.
Afd^l '

^ Hoofd*
(11) Salie met Hartvormig Eyronde, gerim ^xsm.

pelde, Wollige Bladen, Jlekelige Kelhnen xt*

een knobbeligen Wortel. n***^'*
Bloedkleur

Den naam van Bloedkleurige Sclarey met Af- U&.

fodillen-Wortel , voert deeze by Triümfett[ ,

en is ook in 't Werk van Barrière afgebeeld.

Dc Geftalte is als die van Phlomis doch teer-

der. De Kelken zyn overal ftekelig door uit-

ftekende regte Haairen. De Groeiplaats wordt

gefield in Italië, Dit en 't volgende Kruid zyn

overblyvende.

(12) Salie met langwerpig Hartvormige Bla» x?t#

den y waar van de bovenjien de Steng om
P
yc$?

s*

vatten, die byna naakte Kransjes heeft

>

Sch£Qy*

de Bloemen met een Lymerige Helm*,

Deeze Soort groeit in de Velden van Euro-

pa

(11) Salvia Fol. Cordato-ovatis , rugofis tomentofis &c.

Horminum Sanguineum Asphodeli rad'ce. TBIUmï. Obf. 69+

T. 69. Horm. fylv* rnajus hiematodes glabrmn , Flore coeru»

leo Iialicum* BARR. Rar* 234.» T. i3s* Sclarea Asphodeli

radicc. Tournf. l»ft. 179.

(12) Salvia Fol. Cordato-oblongis &c* Fol. ovatfs incifo-

etenatis &c. H. Cliff. H. Upf R. Lupdb. 310. &c &c. Hall*

Helv. 638. Horminum pratenfe Fol. ferratis.. C. B. Pin. 238.

Horminum fylvetëre. CAM. Epiu 619 Lob. Icon, 555. £#

Salvia agreftis Foliis cordaris ; &c. Am. Acad< Hl. p 399.

Horminum pratenfe jiiveum foliis incanis, C 4 £. Fm. 23 r»

L 2
U. Dl£l* VII, STUK.
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IV pa en heeft daar van den bynaam. By fom-
Afd

1 j

EL
migen wordt zy Wilde Sclarey genoemd , by

Hoofd anderen Wilde Salie en in 'c Nederduitfch , zo
stuit. je Heer de Gorter zegt, Feld-Salie. Zy
^E™wr komt, volgens zyn Ed., op verfcheide plaatfen

aan den Ysfel, en aan den Ysfeldykin 't Graaf,

fchap Zutphen, als ook omtrent Zalk in Over-

ysfel voor. Gemeen is zy in Ooftenryk, Swit-

zerland, in Vrankryk, Sweeden en elders.

Zy heeft een Steng van een EUe hoog, die

vierkant is en ruig, met weinig Bladen bezet*

die gerimpeld en ruuw zyn , by den Grond

menigvuldiger en Hartvormig , aan de Steng

minder in getal , fmaller en veel korter ge-

fleeld 3 naar die van de Salie eenigszins gely-

kende. De Kransjes, boven aan den Steel, zyn

met eenige kleine bleeke Blaadjes gefchooïd.

Zy beftaan uit Bloemen , van drie tot zes in

getal, als die van de Sclarey, gemeenlyk hoog

blaauw , doch by fommigen ook wit , paarfch

of roodachtig van Kleur. De Sneeuw -witte

Veld-Sclarey met gryze Bladen, van Bauhi.
nus , wordt als eene Verfcheidenheid hier

t'huis gebragt.

De Bloemen zyn, in figuur 5 niet alleen

van die der Edele Sclarey , hier voor befchree-

ven , maar ook van die der Gemeene Salie,

gelyk uit de Afbeeldingen van Tournefort
blykt , grootelyks verfchillende. Zy hebben de

Bovenlip Zeisfenvormig in tweeën gefpleeten,

en de Styl Iteekt 'er aanmerkelyk buiten, ter-

wyl
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wyl de Meeldraadjes daar binnen bcflooten zyn s
IVr4

die uic twee Stammetjes , welke ieder zig in
Af
^
eel«

tweeën verdeden, bedaan; zo de Heer Hal- Hoofd*

ler aantekent. De Onderlip is in drieën ge- STÜK*

fneeden , even als in de andere Soorten. ln ni£0K9S**

de Kelk rypen vier zwartachtige ronde Zaad-

jes aan.

(aij Salie met Hartvormige Bladen; de zy* xxi.

deling/en gekwabd; debovenjlen ongejieeld; J?J™*
de Kransjes byna naakt en zeer ver sian mdifche.

elkander.

Deeze Soort wordt
,
wegens de figuur der

Bloemen, de Tygerpoot genoemd, of de groot-

fle Indifche Sclarey met bonte Bloemen. Zy is

by Morison afgebeeld, onder den naam van

Ruige Sclarey, die de Bloem Violet heeft, mee
Gouden Stippen getekend. Volgens nadere

Wsarneemingzyn de Bladen niet fcherp getand ,

maar byna effenrandig. De Steng groeit wel

drie Voeten hoog en is 3 zo wel als de Blad-

fteelen ,
Haairig. De Bloem is groot en blaauw ;

de Bovenlip Zeisfenvormig, de Onderlip zoda-

nig verdeeld 3 dat dezelve naar een vliegend

Infekt > een Horfel by voorbeeld of een Hom-
mel, gelyke.

Ü3)

(21) Snlvia FoL Cordatls f
lareralibus lobatis , fummri

fesfilibus &c, Horminum Salv, Fok hirfutum, Fh violace©

&c. MoRJS Hifi II!. S. 11. T. 13. f. I*. jACq* Hort. T#

78. Saivia Indica Floribus rariegatis* TQURNF» lnjl % 17^,

BvfcM. Fl. Ini. p. 13.

L 3
II, Deil* VIL Stuk*
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1V# (13) Salie met Hartvormige Jtompe gekartelde
AFD

n.
EL

' eenigermaate Wollige Bladen; de Bloemen

Hoofd- naauwer dan de Kelk.

STUK.

xiii. Het Eiland van St. Domtago is 'er de Groei*

zw«T*. plaats van.

Dom ngo-

iche. (j^) Salie met Zaagtandige , gehakkelde 9 glad*

v^benlca achtige Bladen, de Bloemen naauwer dan
Oriëntaal-* <fe Kelk.
iche.

Deeze, die in Italië, als ook in de Oofterfche

Landen ,
op de Velden groeit, heeft het Mond-

fluk van de Bloem , zo wel als de voorige ,

naauwer dan de Opening is van de Kelk. De
Bladen gelyken , door hunne infnydingen en

verdeelingen , naar die van het Yzerkruid , waar

van zy den byraim heeft» Men vir.dtze Wilde
Sclarey met Lavendelbloemen getyteld by Bau-
h.nus. Men vindtze ook , zo Godan aante-

kent f
in Provence , komende aldaar , in Puinach-

tige Gronden , alom voor. In Virginie fchynt

deeze Soort ook te huisvesten.

xv. (15) Salie met Zaagtandige
, Vindeelige, zeer

Clandefli*
rim.

Hcimely-
ke. 00 Salvia Foi. Cordatls obmfis, Corolh's Calyce angus*

tiorirjus.

(ii) Salvia Fol. Serratis finuatis Isviusculis &c. Virid.

Olijf. 17. R. Lugdb. 309. Horminum fylveftre Lavawluls
Flore. C. B. H^J. Hfi. 545- Honnin. Verben,
foiiis &c. Triümf. Ohf. T. <*6. Salvia Fol. pinnatifido-fln-

nau's. Ger. Prov. 252.

(15) SahU Fol. Serratïs pmnatifïdis rugofijfimïs &c. Hor-
minum fylveftre incifo Folio, cxlïo flore , Italicum. Bark.
Kar % T. 220,
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rimpelige Bladen
; Jlompe Aairen ; de Bloe- IV.

men naamver dan de Kelk.
Afdeel.

Deeze Italiaanfche , een tweejaarig Kruid , ^uk?*"
heeft vierhoekige, ruige Stengetjes, maar een Mmegf*

Span hoog , boven meest met twee Takken.™"*

De Kransjes der Aairen zyn ver van elkander,

en famengefteld uit Hartvormige driebloemige

Blikjes. De Kelken zyn lymerig gehaaird; de

Bloemen violet , naauwlyks eens zo lang , en

hebben de midde!~Kwab van de Onderlip wit.

Dat het Zaad draagen zonder Bloem , 't welk

elders aan de voorgaande toegefchreeven worde

*
, gelegenheid gegeven hebbe tot den bynaam ,

is waarfebynlyk. Immers men vindt de tegen-

woordige Salie 3 met Vimwys' getande ruuwe

ruige Bladen, Haairige Kransjes en Bladerlooze

Bloemen, getyteld (f).

(16) Salie met flempe uitgeknaagde Bladen , xvr.

de Meeldraadjes eens zo lang als de Bloem. PyïtZiea.
Pyrenee*

Onder den naam van Pyreneefche Lymerige kh^

Sclarey, is deeze afgebeeld door Hermannus,
die de Bladen met het Loof van de Anguria

vergelykt. Zy bevindt zig in de üpenbaare

Kruidhoven.

O?)
(*) Vid, Amm*. Ac&L III. p. 39*.

(t) Salvia Fol pinnato dentatis asperis hirfutis, VertldlHs

jpilofisj Florihus apetalis. Zinn. Gom. 298,

(16) Salvla Foi obtufis erofis &c R* Lugib. 309. Hormi-

num Pyrenaiciun glutinofum Anguria: foliü. HEfiM. Partd*

l%7* T. 187*

L 4
II. Deel. VII» stuk»
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IV. (17) Salie met Hartvormig langwerpige uitge*
Afdeel.

knaagde Bladen , de Meeldraadjes zo lang

Hoofd als de Bloem.
STUK*

3Vïi, De Syrifche Sclarey voerde in dat Land den

B'^ermX 1133111 Va° B{fermas VOlgCnS CaMERARIUS, tXt

wollig, daar van zal de Bynaam afkomttig zyn. Een
goede Afbeelding van deeze vindt men by Bar-

relier Het Kruid heeft ruige Stengen van

een Voet hoog
;
Wollige Bladen zeer flerk doch

aangenaam van Reuk : Lymerige Blikjes en wit-

te Bloemen met geele Meelknopjes.'

tl\x. (ip) Salie met Hartvormige , aan beide enden

mSw fPüfe >
Zaagtandige Bladen.

iche.

Tot tien en twaalf Voeten hoogte was deeze

Soort 9 wier Zaad men uit Mexiko ontvangen

hadt , in de Elthamfche Tuin gegroeid 3 en

wordt dus , met reden. Zeer hooge Mexikacm*

fche Sclarey geheten van Dillenjus, die,

om dat zy veel Vogts begeerde, het niet on-

waarfchynlyk ftelde , dat haare Groeiplaats op

vogtige plaatfen mogte zyn , in haar Vaderland,

f17) &alvid Fol. Cordato-oMongis erofïs &c. Hormiaum

fylveftre roajus Flore albo. BARR. Jc. i%y. Sal\r, Caule Frur.

&c. ARD Sp. I. p. 9, T. r. Salv. villofa et viscofo &c. At-
LTON # Hort 49* N. 4.

( 19 Salvia FoK ovatis, utrinque acurmnatïs ferratis. ƒƒ.

CllJT. 1% K Lugdb. 30S. Sc'area Mexicana altisfima f«gci$

Heïiorropü. Dill« Blth. 33*. T« f. 33^



(20) Salie met Eyronde Bladen; de Steeltjes

wederzyds puntig , de Aairen gefchubd f

Afi
£
el#

de Keifan driedeelig. Hoofo-
STUK.

In Italië is deeze , die Spaanfche Sclarey door xx.

Tabernjemontancs genoemd , en onder dien Hffp
l*£

0%

naam afgebeeld was, van D. Rat hg eb ge.spaanfthe,

vonden en in Spanje door Loeflinc waarge-

nomen. Het is een Jaarlykfch Gewas, met de

Steng anderhalf Voet hoog, vierhoekig, ttornp,

boven met witte Haairtjes bekleed. De Blad-

tteelen hebben onder vvederzyds een ftornpe

Punt, De Aair is vierhoekig, met Eyronde

Blikjes, die gehaaird zyn, zo lang als de Kel-

ken. De Bloemen zyn blaauw.

(22) Salie met Hartvormige, kartelig getande xxiu
Bladen; de Kransjes byna naakt; den Styl^e

t

r

J
idlm

leggende op de Onderlip van de Bloem. Gekranfte,

De laatstgemelde byzonderheid onderfcheidt

deeze, die echter ook aan haare Piektwys' Hart-

vormige Bladen vry kenbaar is. Men vindtze

Breedbiadige gekranjie Wilde Sclarey getyteld

by

(20) Salvia Fol. ovatis, Petïolis utrinque mucronatls &c.

KNiPH, Orig. Tab. 2„ Horm'num üylveltre Lavendul* flore.

C. B. Pin. 23P? Sclarea Hispanica. TABErjï* Hifi. 76^ Ie.

374-

(22) Salvia Fol. Cord. crenato dentads &<: H. Upf. ir.

H, Cliff. 495. R* Lngdb. 309. Horm. fyW. latïfol verric l!a*

turn» C. B. Pin. 238. Horrninmn fylyeftre rertium, Clvs*

Hifi. IU p. 29, P*nn. p, $80.

h S
11. Desl. Xiu Stuk*
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IV. bv RaühinüSj dat de reden waarfchynlyk is

Afdeel van den bynaam, tls ook een Jaarlykfch Kruid

,

Hoofd- dat men in Ooftenryk aan de Landfcheidingen
stuk. en Muuren vindt groeijen

,
volgens Kram e r*

^E*nwr Zo het de Berde JV'lde Sclarey van Clusius is,

dan gelyken de Bladen naar die van de gewoone
Salie, doch zyn niet grys, droog en bitter van
Smaak , niet onaangenaam van Reuk. De Bloe-

men komen van het midden der Steng tot aan
den top

, Kranswyze > uit paarfche Kelkjes voort

:

zynde klein en paarfchachtig blaauw. Overal
groeide dit fraaije Gewas omttreeks Weenen en
door geheel Neder-Ooftenryk aan de Wegen,
kanten der Bouwlanden en Wyngaarden. Ia
Engeland hadt hy ze ook waargenomen.

xxni. (23) Salie met Hartvormig Pylswyze 3 Zaags-

otüno/a. wys
9

getande , fpitfe Bladen.

Deeze Soort , die wegens haare kleverigheid

den bynaam heeft , groeit natuurlyk in

Duitfch-

(23) Salvlü Fol Cordato-Sagittatïs ferratJs acutis. H. Cïiff*

Upf. K Luzdbat. SAUV. Monsp. 146. GOUAN. Monip*
19. Kram. Aujir. 9. Hall, Hel*. 639* Horminum luteuin

gliuinofum. C. U. Pin. z 4 g. Horminum fylvefhe fecundurn.

Clus. Hifi. II. p. 19. Coius Jovis. Patrn. 577. Lob Icon.

557- Orvala tertia DOD. Pempt. 19%.

(*) Die Kleverigheid is zo groot , dat 'er de vlooijen aan
zitten blyven, wanneer men het in een SJ ia p- vertrek op.
han;t, zegt Doktor Mappus; Al/at p4 a77 , en daarom werdt
het vnn fommigen VlcokrulA genoemd zegt hy. lk zou an-

ders denken
, ^at zulks met de Muggen piaacs had , en dat

fcien Calices ieez.en moest voor Pulices.
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Duitfchland en de Zuidelyke deelen van Vrank- 1%

ryk „
ja ook in den Elfaz ; doch in onze Ne- Afd

i

e
i

el -

derlanden fchynt zy niet gevonden te zyn. De Hoofd*

Heer Haller namze op verfcheide plaatfen in
iTüTC#

Switzerland , en doorgaans in het Bergachtige J£°"
Qgr

gedeelte 3 overvloedig waar. 3 , De geheele

5 , Plant f (zegt hy) is Lymerig en welrleken-

„ de. Zy heeft een vierkante Takkige Steng

3, van een Elle hoog. De Bladen zyn langge-

5) tleeld , ruig , Pylachtig , maar vervolgens

3 , verbreedende , gefpitst* Aan 't end der Tak-

„ ken komen lange Aairen voort, met Krans-

„ jcs digt aan elkander, die door kleine Blaad-

„ jes van een gefcheiden zyn. De Bloem is

„ geel , met een zeer groote Sikkelvormige

Helm , die in tweeën gedeeld is , waar een

li
lang Buisje uitfteekt (*). De Draadjes zyn

„ van langte als de Helm, met lange Topjes:

de Zaaden uit den Eyronde gefpitst, Kas-

3 ,
tanje-bruin

"

Sommigen willen , zo zyn Ed. aanmerkt , dat

dit Kruid tegen Borstkwaalen en den Steen dien-

ftig zou zyn. Boccone verhaalt , dat 'er de

Wyn eenen Muskus-Geur van krygt. Het is

in

(*) Het gene daar tusfchen komt (Stjhrum pondera hngfo*

ra 9 ad duas lineas , Nodulo terminata* qui imperfeïïut eft /<?-

cuïus.) verftaa ik niet,- de befchouwing van de Bloem zou het

misfchien ophelderen , die
,

volgens Boerhaave ,
geel bont

is, met een ruimen hollen Baard* Wordt daarom , ook, he£

Kruid de Spinrok van Jupiter geheten? ?

II» Deel» VII, Stuk.
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i

IV. in de Eychftettifche Tuinbefchryving , onder
Afdeel naam van de Spinrok van Jupiier, afge*

Hoofd- beeld. „ Die Soort, welke zeer vette Takken
*TUK « „ heeft en een geele Bloem, Colus Jovis ge-

vip"
Wy

' » naamd
?

groeit zo overvloedig door geheel

Neder-Ofienryk, zegtCLUSius, dat'erbyna

„ niets gemeener is aan den voet der Bergen

„ en Heuvelen 9 als ook aan de kanten der boo-

„ ge Tuinen , tusfchen de Haagen en \ Ge-

3 , boomte." To urnefort heeftze genoemd

Grootfte of Zeer groote Berg-Salie, met Bladen

van Sclarey en geelachtige Bloemen. De Groei-

plaats is in Italië en Duitfchland meest op Sly-

kerige plaatfen ,
vogtig door afloopende of fprin-

gende Wateren , aan den voet der Bergen; zo

Ray aanmerkt.

xxxvn (36) Salie met langwerpige uitgegulpte Bla~

Sputfa den > gedoomde Kelken en Hartvormige
Gedo;rii- gefpitfie holronde Blüjes*

Ondrr den bynaam van Egyptifche was deeze

voor-cfteld, als in Egypte waargenomen zynde

door den lieer Forikaol, en met de Syrifchc

van B A ü h . n 0 $ vergeleeken geweest , doch

thans, wegens de Doornachtigheid der Kelken,

dan^- van onderfchtiien. 'r Gewas, in de Up-

jQüfche Tuin geroeid en aldaar gebloe id hebben-

de, hadt de Sieng maar een Voet hoog.

(27)

(16) Salvia Fol. oblongis repandis Sec, $alvia /Egyptiaca,

Mant, 16*
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{27) Salie met gerimpelde, langwerpig Hart- JV\.

vormige 3
Haairige , Zaagswys' getande

iFr)

^
EI^

Bladen ; de Blikjes gekleurd , langer dan Hoofd-

de Kelken, holrond met fpitfe Punten, STUK-

xx vir.

Dit is de Gewoone of tamme Sclarey , in 't
Scf

aI™a

Latyn Sclarea of Scarlea , Centrum Galli en Tamme

Matrifalvia , dat is Moeder-Salie , in 't Itali-
Sclarcy'

aanfch Sciaria , in 'c Engelfch Clary , in 't

Hoogduit fch Scharlach genoemd wordende. De
Franfdie naam Orvale komt naast overeen met

dien , onder welken het by Dodonei s is af-

gebeeld. In de Winkels noemt men het Gal-

litricum, zegt Lob el. Die naam, of eigcnt-

lyk Gallitrichum, van de figuur der Bloemen

afgeleid , zo Hof f mann zegt (*) , vind ik

nogthans in gcene Winkelboeken , wordende

dit Kruid aldaar aangehaald onder den naam

van Horminum> die op de fcragten betrekking

heeft; hoewel fommigen meenen, dat de Hor-

minum en Orvala verfchillende Planten zyn j

gelyk Matthiolüs, aangetekend heeft (f)f
Wat daar van zy, 't Gewas, dat in de mid-

deldeelen van Europa niet dan in de Tuinen

ge-

(27) S*lvia FoL rugofïs Cordatis o*»!ongïs &c. H. CUJfi,

Upf. Hat, Med 1 $ . R. Lugdb* 309. Salvia Fol. Cordato-

ovatis &c, GUETT Stampé 253. Horminutn Sclarea didam.

C. 8. Pin* 228. Orvala. Dod. Pempt, 292. Scarlea , Cen-

trum Galli & Qffie* Gallitricum, Lob. Ic&n* ss6,

(*) CASP HOFFMANN. De Mtiic. Ojficinalibus. pag, 290.

(t) Renod2U8 de Mat, Md% faxt 161$, Lil). I. pag* 344*

II, DftljU VII, STUft
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IV, gevonden wordt, geeft Stengen uit van twee
fdeï L Voeten hoogte , die dik en vierkant zyn, zig

oofd- in 1 akken verdeelende. De Bladen zyn van

,UK * aanmerkelyke grootte , een Hand breed , een
Eenwy- We £nfg 1UUW en ongelyk, witachtig en eeniger-

maate ruig. De Bloemen, naar die van de Sa-

lie gelykende, zyn witachtig of bleek blaauw,

en groeijen in lange Aairen ; waar op zwart

Zaad volgt, dat in getande Zaadhuisjes vervat

is. De geheele Plant heeft een zwaarenReuk,

en blyft, na dat zy uit Zaad is opgekomen,

maar éénen Winter over. By Montpellier

,

daar het op zekere Velden wild groeit, volgens

GoüaNj bereikt het meer dan eensMenfchen

hoogte. Het zoude in Griekenland en fommi-

ge deelen van Italië gemeen zyn , komende in

Provence , zo Gerard fchryft , ook aan de

Wegen voort.

Of dit het Horminum zy van Dioscorides,

is twyfelachtig. Men moet van deszelfs krag-

ten een groot denkbeeld gehad hebben , om het

te noemen Tota bona, in 't Franfch Toute bon-

ne , dat is Algoede. Door zyn Kruiderigheid

is het prikkelende cn dienftig tot verdunning

van koude Slymerige Vogten ; als ook tegen

de Opftyging en Moederkwaaien , wanneer het

in Wyn getrokken wordt gebruikt. Uitwendig

llrekt het voor een uitmuntend Wondzuiv?rend

en Pynftillend Middel. Het Bier, daar op ge-

gist , wordt zeer fterk en maakt fchielyk dron-

ken. De Bloemen hebben fterker Reuk dan

de
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de Bladen , en zyn 5 gelyk dezelven 9 bitter van IV.

Smaak. Een Zaadkorreltje , in het Oog gedaan ,
Afdeel»

daar wat in geraakt is, dient , gelyk de Kreefts- Hoofd-

oogen , om hetzelve daar uit te helpen (*). STX3K*

C30) Salie met gerimpelde , Ptnswys
9

verdeel- xxx.

de ,
Wollige Bladen, die de bovenjle Krans- c^ftfm

*

jês onvrugtbaar heeft. phyiia.
J " "

'

.

HoornbU»

De geftalte der Bladen, die de figuur byna
' se '

van Hertshoornen hebben, geeft hier den by-

naam aan. De Groeiplaats worde gefteld in

Perlie.

(29) Salie met langwerpige uitgeknaagde ge- xyax.

wolde Bladen, gewolde Kransjes; de Lipf^^
der Bloem gekarteld; de Blikjes omgekromd^*

en eenigermaate gedoomd.

Men wil dat deeze de MtUopis der Ouden

zou zyn , hebbende dien naam van haare Groei-

plaats in Ethiopië* Als eene Verfcheidenheid is

hier

(*) Rutty Mat. MeL LoncL & Roterod* 177;. p. 238*

(30) Salvia Fol. rugofis pinaatifidis lanatis &c. Salv» Fof.

fïmpl. dentato-pinnatfs asperis. H. Cliff. K. Lugdï. 308 ƒ£•

Vpf. 10. Horminum rugofo Ve-rucofoque folio. Pluk, Alm%

186- T* 194. f- 5- HERM. Parad. 186*. T. IS*. M0R.IS.7fi/?.

III. p. 393. S. 11. T, 13 F. 6.

(29) Salvia Fol. oblong's erofis Lanatïs &c. Saltr. Fol#

£anc. finuato-dentatis. H. Cliff'. R* Lugih. 30S. ^thiopis

Pol. fïnuofo. C* £ Pin» 241. £# JLthiopis laciniatis folüs.

BARR. ifor. 24. T. 183» Marum ^Sgyptimil* VESL«^f//*

*I2. T. 212,

li, VII* $TU$t
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IV. hier die met gefnipperde Bladenvan Barrelier,
'Afdeel. ^ $ qo^ jiet Hgypnjcjie Marum van Veslingius

Hoofd- t'huis gebragt. De Onderlip der Bloem maakt
stuk* van vooren een Zakje. Het Kruid groeit in II-

lyrie, Afrika en Griekenland , zegt de Ridder.

>• xxxt. (31) Salie met Lierachtig gevinde Bladen.
Salvia

F
Gcv!nde

®e Orientaalfche Salie, die zeer ruig en ly-

'merig is , met gevinde Bladen , de Bloem en

Kelk paarfch hebbende , zonder Reuk , vaa

Boerhaave , maakt deeze Soort uit. Zy heeft

de Steng Haairig ; de Bladen gevind 9 uicge-

knaagd , doch de bovenften minder gevind. De
Kelk is Eyrond, ftekelig, opgeblazen met den

Mond famengedrukt , ftomp en ongetand; de

Bloem niec Sikkelvormig, klein en paarfch.

De Groeiplaats is in de Levant en Arabie.

xxviti. (28) Salie met langwerpige , Tandswys* ge»

vefzUva»
hoekte ,

Wollige Bladen , de bovenjie Krans*

de.
*

jes onvrugtbaar; met holronde Blikjes.

Hier komt zo wel de Siciliaanfche , met rond-

'

achtige Verzilverde Bladen, van Boerhaave,

t'huis, als de Kandiafche> geheel Zilverachtige

Wol-

(31) SahU Fol. Lyrato-ptnnatis. Salv. Fol. compofao-

pinnaris. H. Cllff. 13 R. Lugdb. 309. Salv. Oriënt latifolici

hirfutisfima &c. BOILRH. Lugdb. L p. 167. T. 1S7. Horrn»

Arab. Pluk. Alm. T. 194* f.

(n) Salvi* Fol. oblongis , dentato-angulatls &c, Sclarea

ïïcula &c> Boerh. Lugdb. I, p, 1*3, ^Ethiopls tuca Argcmea

Crctica lan. Cup, Cath*
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Wollige ^Ethiopis van Cupaüus. 'cl$ een IV,

middelflag tusfehen de Sclarea en jEthiopis , zo a*dee!#*

de Ridder aanmerkt ; hebbende de Bladen zeerfitöoFD-

Wollig : de enden der Aairen als gedoomd , de STÜ^*

Bloempjes wit met eene paarfchachtig rmgej^n0&*

Helm en geelachtige Lip ; den Styl langer dan

de Bloem.

(38) Salie met Vindeelige gerimpelde Haairige xxxviit

Bladen, de Steng zeer Takkig gepluimd.

l . H4 * pbylloides*

Door Arduinus is deeze, die op Sicilië en Hoornblad

Egypte groeit, in Afbeelding gebragt, zynde
ach£lge*

een middelflag tusfehen de Hcimelyke en Hoorn-

bladige, voorgemeld.

{37) Salie met Lierachtig geoorde Bladen , dé xtxviu

Steng byna Bladerloos, den Helm van de*™{£*£
Bloem ten halve tweedeelig.

In de Oofterfche Landen is deeze waargeno»

men door Forskaohl. In de Upfalfche Tuin

bloeide de Steng in 't tweede Jaar, anderhalf

Voet hoog. De Kransjes droegen wederzyds

van drie tot vyf kort gefteelde Bloemen , blaauw

van Kieur , driemaal zo groot als de Kelk , clie

befprengd was met Lymerige Haairtjes. De ge*

ftaltc was als die van de volgende Soort.

(38; Sahia Fol. 'pifinarificHs mgoüs villoüs
9
Caule JPamou-

Uto ramofisfimo. Mant. zö. Salvia. Arduin. Suec* II. p. jz.

T. 2*

(37) Sthia Pol. Lyrato»aurkttlatis 4 Caijje AibaphyUo, tel

JHant. 26.

M
U* VII. Srws.
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(3a) Salie met Hartvormige, van agteren on-

gelyk uitgefneeden , Bladen ; de Steng

naakt; de Bloemen voor het bloei]en neer-

geboogen.

In de Verhandelingen der Akademïe van Pe-

tersburg is deeze, die in 't Rusfifche Gebied

groeit 3 befchreeven en afgebeeld.

" GOLLINSONIA.
De byzondere Kenmerken beftaan in een on-

gelyke Bloem , die de Onderlip in veele Haair-

achtig fmalle Vezelen verdeeld heeft 3 brengen-

de het Gewas één volkomen Zaad voort.

De eenigfte Soort (1) is in de Cliffortfche

clt^: ^1.
Xuin-befchryving zeer fraay afgebeeld. Het

Kanada. groeit' in Virginie als ook in Kanada^ in de Bofs-
fchc

' fchen, zegt Linn^üs, en haalt de Reizen van

den Heer Kalm aan* Kalm zcgt 3 dat Een*

fylvanie 'er de eigentlyke Groeiplaats van zy

;

zynde hetzelve hem nooit Noordelyker voorge-

komen, dan op ontrent drie-en-veertig en een

vierde Graad JMoorder Breedte: terwyl hetZui-

delykfle van Kanada op meer dan vyfenveertig

Graaden Breedte legt. Derhalve zou de gezeg»

de bynaam niet eigen zyn. De Geflagtnaam

ftrekt

(32) Salvza Fol. Cordati* , insequallter Bafi excifïs &e9

Salvia (oL Cordatis , obtufe crenatis
,

Spicls Floriwu nutanti-

bus. Atl Petnp. 1747. p. 371. T. 14.

(1) Collinfonia. Hort. Cliffl 14* T. 5. COLD» Ntvek, t»

Crost* VirZ% s. kalm* hin, IL jr?.

IV.
Afdeel,

11.

Hoofd*
•TUK.

XXXII.
SaLvla

ttutans.

Knikken-

de,



(trekt ter verecringe van den beroemden Kwaa- lVv
kcr, Collinson, door wien de Natuurlyke

AF
^si*

Hiftorie, en in 't byzonder de Kruidkunde , Hoofde

zeer is bevorderd.
STÜK'

Dit Kruid , dat men thans in alle openbaare JlT°
gT̂

Kruidhoven heefc 5 is , zo gezegde Heer aan-

merkt 9
van een zeer byzonderen Reuk, wel

aangenaam zynde, maar zeer fterko Het ver-

oirzaakte hem altcos , als hy plaatfen pasfeer-

de , daar het in groote menigte ftondt, doch

voornaatnelyk wanneer het bloeide, een vry

hevige Hoofdpyn. De Heer Bar tram vaa

Philadelphia , die
5

t zelve eerst ontdekte
5 be-

vondt het een zeer goed Middel te zyn , tegen

allerley Pyn der Ledemaaten, inzonderheid uit

Koude ontftaande 3 als men 'er die flegts uit-

wendig mede wreef. Het Afkookzel zoude
zelfs dienen kunnen

?
om iemand , die

;
van een

Ratelflang gebeten was 3 in 't Leven te behou-

den. Wat Noordelyker en in Nieuw Jork,

werdt het Paardekruid genoemd , om dat hee

in 't Voorjaar , voor dat 'er nog Gras was.»

tot Voedzel voor de Paarden fkekte.

M o * i n a;

De Vrugtkelk is in dit Geflagt Tandig ge*

baard, die van de Bloem tweedeelig: de Bloem

zelf Pypachtig met een ongelyk Mondftuk ent

het brengt één enkeld Zaad voort, aajarypeiade

onder den Bloemkelk.

M 8 M%ë
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IV. Maar ééne Soort (i) is tot nog toe bekend
Afdeel.

yan dit (jewas , 't welk volgens Linnjbu*
Hoofd in Perfie , by de Hoofdftad Ispaham , zyne
•tuk* Groeiplaats heeft. Door den vermaarden Tour-»

Morina nefort , op zyn Levantfchen Reistogt , by

toUMo-
Erzeron , de Hoofdftad van Armenië , eerst

fehc ontdekt zynde , werdc het van hem naar den

Heer Morin , Lid van de Akademie der Wee-
tenfchappen van Parys, by de plaats der Ont-

dekkinge Morina genoemd, en, dat zonderling

was , het kwam vervolgens alleenlyk uit het

medegebragte Zaad op , in de Tuin van deezen

Heer; zynde, uit het aldaar gewonnen Zaad,

ook in andere Tuinen van Europa voortgeteeld.

Die Kruidkenner befchreef het nader, met

de benaaming van Orientaalfche Morina , dit

de Bladen heeft van Carlina. Inderdaad , het

Gewas vertoont zig byna als dat van die Dis-

telen , welke in de laage Weidlanden zo ge-

meen en een plaag der Boeren zyn door hunne
voortkruipende Wortelen , gemeenlyk Stekels

genaamd. Het heeft de Steng twee of drie

Voeten hoog , regtopfchietende en in 't kruis

bezet met zodanige Bladen , die groen zyn
,

met gecle Doornen. Uit derzelver Oxelen ko-

men de Bloemen voort , die zeer Pypachtig ,

anderhalf Duim lang en aan den Mond in twee

Lip»

(1) Morina. Syst. Nat. XII. Gen. 41. p. «7. Veg. XIII,

p. *7« H* Cliff. 14. R. Lugdb* 23*. Morina Oriemalis C*c*
IVnx folio. Tournf. Or. 48, ltin% ÏU p. iao.
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Lippen verdeeld zyn , de bovenfte twee- de
Af^

#

sl
onderfle driedeelig. Twee Meeldraadjes , die

den Styl verzeilen , fteeken buiten de Bloem Hoofd-
STUK

uit. Zy heeft een eigen Kelk, die dus eigent-

lyk Perianthium genoemd wordt , zittende op*;*,

het Vrugtbeginzel 3 dat in een byzondere Kelk

vervat is , welke twee Draadachtige punten

heeft. Het Zaad is Eyrondachtig. De Bloe-

men hebben den Reuk van Kamperfolie en

zyn , aan de zelfde Steng , witachtig of paarfch

van Kleur.

G L O I B A,

Deeze naam
f die volftrekt Oostindifch is,

wordt volgens Rumphius aan zekere Planten

gegeven , wier gedaante overeenkomt met de

Galanga's en dergelyken , doch die geen de

rninfte Kruiderige hoedanigheid of aangenaamen

Geur hebben. Zy zullen , wegens de twee

Meeldraadjes , hier t'huis gebragt zyn door den

JRidder, in dit nieuwe Geilagt, welks Kenmer-

ken, in 't byzonder, zyn Ed. dus opgeeft.

Een Bloem die in drie deelen gelyk is ge-*

fneeden : een driedeelige Kelk boven het Vrugt-

beginzel , dat een driehokkig Zaadhuisje wordt

,

met veele Zaaden.

Drie Soorten , altemaal Oostindifche Gewas*
fen 9 komen 'er in voor 3 als volgt.

M 3 (i)
tf« £>keu YIU Stuk.



Globba
M&r&nti-

tti TwEEMANNieE Kruiden.
\

IV. (i) Globba wit een opgeregte end-Aait.
Afdeel*

Hoofd*
Deeze heeft een enkele Kruidige Steng : Bïa.'

stuk» den volftrekt als die van de Maranta,met Vlie-

r. zïge Steelen die Scheeden maaken, aan 't end

geknot. De Steng loopt uit in een Aair; met

**•
^ de Bloemen ver van elkander; ieder Bloemom*

p a2n
' wonden met een Eyrond Blikje, da,t langer dan

dezelve is*

Nutll's W Globba met een hangende end-Aair.

d*. By Rümphius komt deeze voor, onder den

naam van Wilde Globba , waar van die Autheur

zegt, dat twee Soorten voorkomen. De Groote

maakt uit een Knobbelwortel als een Vuist, die

op een dwarfen Wortel rust, een Gewas dat

een Stam heeft van veertien tot agttien Voeten

hoog , en van onderen eens Kinds Arm dik.

Deeze Stam is overhoeks bezet met Bladen van

drie Voeten lang en twee Handen breed , van

Lancetvormige figuur. Aan 't opperfte van den

Stam komt een Steel uit , van drie Spannen*

langte, welke de Bloem- en Vrugtfteng is, als

in Leedjes verdeeld zynde , die Schuitswyze

Blaadjes uicgeeven, in fommige van welken een

Bloem , in anderen een Vrugtbeginzcl is vervat.

De Kleine Wilde Globba «, die men ook de

Bloei.

(i) Qhhha Spie* t«rminali cre&a. Syst. Nat. XII. Gen.

2287. p. 67. Mart 170.

(1) Qlobha Spiek terramali pendula. Mant. 170* Globba

£ylv<?stus< &UM?H> Amb % VI. p. 140. tfl, 62, 63.
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Bloeijende noemt , heeft een dergelyke Knik- IV.

kende Bloemlteng van twee of drie Voeten
*******

lang , met Bloemen bezet als die der Druif- Hoofd.

Hyacinthen. Van de Bladen 3 die eerst als een
STÜK*

Peperhuis zig van den Stam affcheiden 9 wordt J%°
K 'sy *'

gebruik gemaakt om gekookte Ryst ter Markt

te brengen > welke alsdan , daar in gepropt,

de gedaante van langwerpige Kusfentjcs heeft,

die men Poli Pali noemt.

(3) Globba met een zydelingfe Aair. ï ? r*

Deeze heeft , wegens de Trosachtigheid der ^mïfaX^

Vrugten, den Bynaam. Rumphius noemtze tlfiC4

dus , en zegt dat de Maleitfe naam Makuy is

,

hoewel anderen het Gewas Maroy noemen. Het
heeft Steelen van twaalf of veertien, doch op

fommige plaatfen maar zeven of agt Voeten

hoog en een Vinger dik* De Geftalte en het

Loof komt met de voorgaanden overeen , maar

een Ellc of twee Voeten boven den Grond barst

de kaale Steng en geeft een Vrugtfcheede

uit, welke zig openende een Tros vertoont van

Befieachtige Vrugten 3 zeer gelykende naar een

Druiftros. Deeze Besfen zyn niet onfmaake*

lyk , wordende van de Kinderen veel afgezoo-

gen, waar door men het Zaad bekomt, dat toe

een aartigheid wordt bewaard. Ook werden

dee-

(3) Globba Spici hterali. Mant: 170. Globba Uviforrms»

R.UMPH. Amb. VI. p* i?8* T. 59. f. 2*

M 4
II. DKfiU VII* SlUKt
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IV. deeze Besfen veel van de groene Kakatoes > zegt
Afdeel. hy ^

afgegeten.

Hoofi>- Onder de Tweewyvigen van deeze Klasfe i$

stuk. £e jinthoxanthum het eenigfte Geflagt, welk

ik tot de Gras-Planten fpaar : onder de Driewy-

tv. STüK,vigen de Piper of Peper, 't welk ik reeds heb
W. 8 é,cnz. befchreeven K

Pip" Tot de Kruidige Soorten van dit laatfte fchynt

kZ£$>' my dat Kaapfch Gewas te behooren , waar vao

gf*- de Afbeelding in Fig. a, op Plaat XXXVIII,
xxxvïii. is gegeven. De figuur der Bladen en de Knoo-

*" pigheid der Stengen komt vry wel overeen met

de Derde Soort, welke het Siri-Blad van Rum-
phius is, groeijende in de beide Indien; doch

in deszelfs Afbeelding neem ik die driedeelig-

heid niet waar, welke in dit Gewas byna over-

al plaats heeft. Ook zyn de Bladen van onde-

ren niet ruuw, maar hebben vyf verheven Rib-

ben , en de Kletjr is aldaar bleeker of helderer

groen, dan van boven. De Smaak heb ik, door

aftrekking, niet fcherp bevonden, doch dit kan

door de Groeiplaats veroirzaakt zyn; wordende

de Afbeelding van dit Kruid , welks Aairtjes of

Katjes zeer wel gelyken, en dat ik onder de

Kaapfe Planten ontvangen heb, mooglyk aldaar

gekweekt 9 van my ter nader onderzqekipge

medegedeeld

lil. HOOFD-
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Afdeel.

III. HOOFDSTUK. Uo^
, _ stüx*

Befchryving van di Driemannige Kruiden,
(Triandria ,) tot welken de Valeriaan en veelt

anderen betrokken zyn.

Deeze Klasfe , tot welke alle de genen f die

eenvoudiglyk drie Meeldraadjes hebben,

behooren, bevat wel, gelyk ik aangemerkt heb

,

veelc Kruiden , maar onder welken menigvul-

dige Bol- en Gras-Planten , die vervolgens op

zi& zelf beichreeven zullen worden , voorkomen.

Het ccrfte Geflagt , thans onder de Eenwyvigen

hier tc befchryven, voert den naam van

Valeriana. Valeriaan.

De byzondere Kenmerken zyn , dathetnaauw-

lyks een Kelk heeft , maar eene eenbladige

Bloem , aan de eene zyde bultig , boven het

Vrugtbeginzel, dat een enkeld Zaad uitlevert.

Een wonderlyke Verfcheidenheid , ten opzigt

van 't getal en de figuur van de deelen der

Vrugtmaaking , heeft in dit Geflagt plaats , zo

de Ridder aanmerkt. In fommige Soorten is

de Kelk een naauwlyks zigtbaar Randje , op

het Vrugtbeginzel,* by anderen is hy in vyven

gedeeld. Het Pypje van de Bloem is by eenï-

gen langwerpig , by anderen met een Honig*

voerend Spöortje voorzien , by fonimigen zeer

fcort : de Rand fomtyds gelyk verdeeld , fom-

M 5 més
g, Vuu Vilt
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IV. tyds in twee Lippen , Je bovenfle gefplecteft.
Afdeel. -qg meefteI1 hebben drie, de wanftaltige twee,

Hoofd- anderen één Meeldraadje : ook zya 'er die in

stuk. gexe verfchillen en met vier Meeldraadjes. De

vip!*™*"
Styl heeft by eenigen een driedeeligen, by an-

deren een uitgeranden, by anderen een Kloot-

ronden Stempel. Veelen hebben byna geen

Zaadhuisje: het is by anderen dik, by eenigen

tweehokkig. Het Zaad komt by fommigen mee

Pluis gekroond voor, by anderen in een Huisje

van verfchillende figuur.

Het bevat thans twintig Soorten , waar on-

der de meeften tot ons Wereldsded behooren ;

naamelyk.

t. (O Valeriaan met eenmarinïge gejlaarte Bloe-

?*bra[

anM
mcn > de Bladen Lancetvormig effenrandig.

Rcode.

Op Steenige plaatfen of Puinhoopen , in

Vrankryk \
Swkzerland, Italië en de Levant,

groeit deeze , die de Roode Valeriana is der

Autheuren. Men vindt 'er een goede Afbeel-

ding van by Dodokmeüs en Lobel volgens den

Heer Haller, die zegt, dat het Kruid, 'c

welk een overblyvend Gewas is , een ftevige

Takkige Steng heeft van een Elle hoog , met

byna

(}) Valeriana Floribus monéindrzs fcaiidatis &? Syst* Nat.

Xlt! Óen. 44. p. 72. Peg. XIII. p. 72,. H. éiijf. Upf. &c.

R. Lugdb. 23*. Valeriana rubra. O B. Pin* 165. Va{. man-

na latifolia &c. ASoris. Hifi. III. p* 102. Si 7. T. 14. f.

15.
fi,

Valeriana rubra angustifülia. C. B. Pi*> itf. Predr^

S8. J. B« Hifi. 111, p. au*
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byna Hartvormige Bladen. Deeze zyn glad en IVY

bleek groen, zo de eerstgemelde te regt aan- jjj*^

merkt, en het Kruid brengt geen platte Kroon- Hoofd*

tjes maar losfe gepluimde Aairen voort. Het STÜK*

heeft zyn naam van de roode Kleur der Bloe-^™^
men , die gefpoord zyn en den Mond in vy-

ven als tweelippig verdeeld hebben , met één

enkel Meeldraadje.

Hier wordt de Smalbladige van Bauhinus
t'huis gebragt, die op 't Gebergte Baldus was

verzameld , hebbende de Bladen nog fmaller

dan die van Vlafch en korter, fpits uitloopen-

de, Ityf en bleek, buiten orde om eene Knoo-

pige ronde Steng geplaatst : doch voor 't ove-

rige weinig van de Gewoone Roode Valeriaan

verfchillende.

(2) Valeriaan met eenmannige Bloemen , de n.

Bladen Vinswyze verdeeld. cïuat™
-pa.

Deeze heeft de Bladen als die der Ridder- tiefnippee-

fpooren gefnipperd , en wordt daarom Wilde
£ *

Valeriaan , met zeer fyn verdeelde Bladen , ge-

tyteld. Het is een Jaarlyks Kruid , in Portu-

gal door Clüsius gevonden en ook groeijende

in het Ooften , zo de Ridder zegt. De By-

naam moet Calcatrippa niet Calcitrapa zyn , of-

fchoon men het dus by C. Bauhinus vindt:

want

(z) Yahriana Floribus monardris % Fot. pinnatifldis, li.

Cllf. H. UpA R. Lugdb, 23*. Val, Fol, Caicitrap*. C. I

fin. 164.

D^., VII, Stil»,
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IV. want de Sterredistel wordt daar mede niet be-
AF
mf '

doeId-

Hoofd- * rr t . _

stuk» (3) Valeriaan met tweemannige Smoelachtige

in. Bloemen , de Bladen Eyrond en ongefleeld.

pi

0™UC°'
fis decze, die onder den naam van Vreem-

cedmidc. je paarfche of Witte Valeriaan door C. Bau-

hinus afgebeeld wordt , zynde een Jaarlyks

Gewas, dat in Amerika, Barbarie, Spanje en

Sicilië, volgens onzen Ridder, op de Akkers

groeit. De Steng is maar een Voet , zelden

een E!le hoog , uit ieder Knoop doorgaans twee

Steelen uitgeevende, die op 5
t end Kroonswy-

ze Bloemtrosjes draagen. De Bladen zyn bleek-

groen en op de kanten Tandswyze ingcfnee-

den , de grootftcn twee of drie Duimen lang.

Op de Bloemen , die even als in de Roode

Lipachtig verdeeld zyn , volgen Zaadhuisjes,

naar omgedraaide Kelken of naar een Over-

vloeds-Hoorngelykende, waar van het den by-

naam heeft* De Zaadjes hebben geen Pluis.

In Ooscindie fehynt deeze ook te huisvesten.

1V
: CO Valeriaan met driemannige tweehuizige

T^chut Bloemen , de Bladen gevind en effenrandig.

Dee-

( 3) Vakrian* Flor. diandris rïngentibus &c H. Cliff. Upf.
R. Lugdb. 235. Valeriana purpurea albave, C. B. Pin. 154.

Prodr. 87. VaL Indica. Clus. Hifi. II. p. 54. Moris. Hift*

HU p. 104. S. 7. T. 15, f 27. BURM. Fl. Ind. p. 15.

(4) Valeriana Flor, triandris dtoicis &c* It. Oei. FL Suec.

Si
l 35. DALIB, Part 11. H. Cliff. K. Lugik. 23;. Vaienana
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Deeze wordt Tweehuizig genoemd , om dat IV.

*er Planten van zouden voorkomen , die niet
Af

j

d
Ii #

el*

dan Mannelyke , en anderen die niet dan Vrou- Hoofd-

welyke Bloemen hadden. Dus noemde Lin- stük*

umvs haar, in de ClifFortfe Tuin , Valeriana

met de Steelbladen gevind en van verfchillende

Sexe. Elders hadt zyn Ed. haar Feelwyvig ge-

heten. De Heer Haller oordeelt, dat men-

ze liever Manwyvig tytelen moest: want zyn

Ed. hadt nooit geheel Mannelyke of geheel

Vrouwelyke Bloemen aan dit Gewas ontdekt;

maar wel waargenomen , dat de Mannelyke

deelen der Tweeflagtige Bloemen op de cene

Plant , en de Vrouwelyke deelen op de andere

onvolmaakt waren.

Deeze Soort groeit in Moerasöge Velden van

Europa en het Ooften, zegt Linn^eus. Men
vindtze dus in Duitfchland, Vrankryk, Enge-

land, Sweeden, Pommeren, als ook in onze

Provincie, op vogtige Weidlanden, zelfs hier

by de Stad. 't Is een Kruid , dat aan den Wor-

tel Eyronde of byna Hartvormige Bladen , die

lang gedeeld zyn , uitgeeft , waar tusfehen

Steelen van omtrent een Voet hoog voorko-

men , die met gevinde Bladen bezet zyn en op

den top Kroontjes draagen, in fommigen fraay

uitgefpreid , in anderen digt by een en niet

fraay.

paluftris minor. C. B. Tin. i$4- Val. Alpina minor. C. B,

Pin. 16$. Prodr. 87. Parum laciniata. Prodr. 86. Tratenfis

minor. Moais. Umb. T. m Valei, iuinima. DQD, Pmpt, 3*0.

li. DftEL. Vil, SXWK»

>
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IV. fraay. Dit laatfte heeft plaats in die , welke
Afdeel.

yoor ^ Vrouwelyke gehouden wordt. Decze

Hoofd- heeft de Bladen breeder en naauwlyks gevind

,

«tuk. zegt; de Heer Hallkr, de Bloemen veel klei-

vige!

nWym
ner en we* met een driedeeligen Styl, doch niet

dan onvolmaakte Meeldraadjes : de andere den

Styl onvolmaakt, doch brengt niettemin Zaad

voort (*). Dillenms integendeel, zegt, dat

fommige Planten van deeze Soort Zaaddraagen-

de , anderen onvrugtbaare Bloemen hebben ,

zonder Styl of Zaad (f). Doktor S co poli
zegt

?
er van : 3 , de Sexe is veranderlyk : want

5, nu eens vindt men Vrouwelyke onder de

„ Tweeflagtige drie- en eenmannige Bloemen

gemengd : dan komen wederom enkele iiomp-

m jes van Stylen in de meeften voor : des het

„ Kruid fomtyds tot de Tweehuizigen , fom-

„ tyds tot de Veelwyvigen behoort' ' (j.). Hier

uit kan men de oirzaak van 't gedagte verfchil

begrypen.

O) Valeriaan met driemannige Bloemen, allé

r^rianf Bladen gevind hebbende.

Deeze wordt de Groote Moeras-Valeriaan of

Groo-

(*) Hall. Heh. p. «54.

Cf) DILLEN. <ttff. p. 47.

(4.) SCOPOL. Carneol. p. 348.

($) Vakriana Flor# trimdris Fol. omnibus pinnatis. ff.

Ciiff. Upf. &c. &c. Valeriana paluftris major. C. B> Pin* i6+<

Frodr* 86. Val. fylvestris major. C# B. Pin, 164. FL Lapf> %

u. val. fylvestris. PQD. PimpU 34P» Lob» Isc», 715. HA&L*
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iDfoote Wilde , gemeenlyk Wilde Valeriaan , IV.

getyteld. Men vindtze naast de voorgaande by Afd
x^

Lobel afgebeeld en naast de volgende by Do-Hoofd-

DONiEüs. Dus kan men zeer duidelyk haar ver-
6TUK*

ichil van die beiden befchouwen. De Groei- ff
on0^

plaats is op dergelyke, doch meer Bofchachtige

plaatfen van de zelfde Landen en dikwils by de

voorige Soort , komende dus in onze Provincie

dikwils aan de kanten der Slooten voor. In

Vriesland heeft Mee se haar bovendien in de

Bosfchen der zogenaamde Wouden gevonden»

Doktor S co poli namze in Karniolie, alwaar

zy Mertuize , zegt hy , genoemd wordt, aan de

Haagen waar , en bevondt de onderfle Bladen

tien, de middelflen negen, die aan den top vyf

paar Vinblaadjes te hebben, zynde het Zaad

hier met tien , in de voorige Soort met twaalf

gepluimde Straalen gekroond.

Deeze Soort , inzonderheid op de Bergen

groeijende en ook wac fmaller van Bladen ; (wes-

halve zy dan Groote Wilde Berg-VaUriaan ge-

noemd wordt,) is van ouds wegens haare uit.

neemende kragt tegen de Vallende Ziekte ver-

maard. Sommigen, echter, in laater tyd, heb-

ben die kragt in twyfel getrokken. Algemeen er

wordt daar in een Zweet- en Pisdryvende , af-

zettende kragt der Stonden en tegen de Opfty-

ging erkend. In eene groote Gifte is \ zelfs

een Purgeermiddel. Men gebruikt het Aftrek-

zei in Wyn , dat beter is dan het Poeijer van

den Wortel ; dewyl die door 't droogen veel

ver-
li, B££L» VIL $TOS8
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IV* verliest van zyne vlugge deelen» Hy is bitter-'

Afdeel»
2c{ltl*g en eenigszins fcherp van Smaak en van

Hoofd- een byzonderen Reuk , dien de Katten fchynen"

stuk. te beminnen. Men houdtze voor Wondzuiydj
Senwy

ren(je en het Loof, uitwendig opgelegd, ge-

neest verfche Wonden. In de Pest en Bluts-

koortfen houdt men 'c Aftrekzei van den Wor-
tel voor een onfchadelyke Hartfterking.

vi, (6) Valeriaan met driemannige Bloemen , de
Criant Stengbladen gevinds de Wortelbladen on-

Tamme. verdeeld hebbende.

Deeze, die de Tamme of Tuin-Valeriaan is,

wordt gerekend het Phu van Dioscorides
te zyn , en daarom komt de Wortel daar van ia

de Theriaak en Mithridaat. Behalve het gedag-

te verfchil der Bladen, heeft zy ook de Steng

niet gegroefd en het uiterfte der Vinblaadjes

grootst : 't welk geen plaats in de voorgaande

heeft. Men vindtze in de Tuinen , alwaar de

Wortel , die wat minder kragtig dan der Wilde

is, ten dienst der Winkelen geteeld wordt : doch

de natuurlyke Groeiplaats zou in de Elfaz zyn ,

volgens den Ridden Doktor M a p p u s , even-

wel , heeft ze 'er nooit in 't wilde waargeno-

men. Zy heet ook Speerkruid of St. Joris Kruid ,

cn Katten-Wortel , wegens de gezegde hoeda-

nig-

(6) V«krima Flor. triandris, Fol. Caul. pinn. &c, H.

Upf. &c. Val. Fol. infim. integris &c. H. Cli/f. R. Lug&b^

VaU Hortcnfo. C. B. Pin. 13*. DOD. FtmfU 349* VaJL niajot

Ph». Lq*. U$n, 314*
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fcigheid; in 't Engelfch Valerian of Setwall, IV.

en Cutfinger ; om dat men door 't opleggen van
Af

^fI
EL*

een Blaadje zo gemakkelyk een Snee in de Hoofd*

Vinger heelt. De Duitfchers noemenze Bal-*TuKa

driafiy de Franfchen Valeriane.

(7) Valeriaan met driemannige Bloemen en ^*it* •

getande Bladen ; Stoelbladen Hartvor- Tripten*.

mig 7 de Stengbladen drievoudig ,
langwer-V^izdi*

pig Eyrond.

Een klein Plantje , dat op de Gebergten in

Duitfchland en Italië , maar inzonderheid op de

Switzerfche Alpen groeit , fomtyds maar een

Handbreed ,
ja naauwlyks een Duim hoog zyn-

de, maakt deeze Soort uit, die aan de Sten-

gen drie Bladen op een Steekje of de Bladen

drie-Vinnig heeft , waar van de bynaam. G,

Bauhinus, evenwel, hadt hetzelve een EHe

hoog waargenomen. Ook meldt de Heer Hal-

ler, dat het uit den zelfden Wortel verfchei-

de Stengen , van een Voet en een Elle hoog,

uitgeeft. Het fchynt , volgens zyn Ed., dat

'er aanmerkelyke Verfcheidenheden van zyn s

allen aan de gezegde Eigenfchappen kenbaar.

C8)

f7) ValtrUna Flor. iriandrit , Fol. dentatïs &c. SAW.

Monip. 276* JACQ. Vïnd, 201. Val. Alpina prima & altera,

C. B. Pin. 165 Prodr. 86. li. Val. Alp. prior planta pal*

maris et minima Pi. uncialis. Pluk. Alm* 3 8©* T» %}u &

N
IU Vil. STUK*
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IV, (8) Valeriaan met driemannige Bloemen en
AF

?n.

EL
' langwerpig Eyronde eenigermaate getande

Hoofd- Bladen, de Steng enkeld hebbende.

STUK.

vni. Deeze groeit ook op de Switzerfche en an-

jfynma.
dere Gebergten. C. Bauhinüs gaf 'er Bladen

Aipifche, van Speenkruid aan , dat echter niet goedge-

keurd wordt door den Heer Haller , hoewel

die zyne Afbeelding voor echt erkent. De Bla*

den, naamelyk 3 (het welk ook uit dezelve blyk-

baar is ,) zyn maar weinig en op ver naa zo

fcherp niet getand, als die van dat Kruid; ge-

lyk 'er zelfs de Valeriaan met rondachtige Bla-

den, van Bauhinüs, toe behoort. De Stoel-

bladen , naamelyk , zyn ronder , die aan de

Stengen langwerpiger en meer getand; de on-

derden hebben lange Steelen , de bovenlten zyn

byna ongedeeld, 't Gewas isfomtydseen Voet,

fomtyds een of anderhalf Elle hoog»

ix. (9) Valeriaan met driemannige Bloemen en

itaHaan-**
langwerpig Eyronde Jlompe effenrandige

fcitf- Bladen.

De Steng en Wortel van deeze is de Nar-

dus

(%) Valeriana Flor. trianiris f Fol. ovato-oblongis &c
#

Hall. Helv* 664.. Itm. «. Opusc* 186. Val. mont. fubrotun-

do folio. Val. Alp. Scrophularis folio. Nardo Celtica: firailis

inodora. C. B. Pin. 164, 165. JACC^ Vind. zoz.

(9) Valeriana Flor. triandris &c. Mat. Mcd. z%> HALL»
Helv. «64» Nardus ex Apulia. Nard. Celtica Dioscoridis, Cel-

tica altera. C. B. Pin. 16$ , 166. Nard. Celtica, J. B.

IIL p, zos. CAMi Epit. 14, jAC<fc Vind, 103.
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dus Celtica der Apotheeken , die nog in eenige iV,

Winkelbereidingen komt ; hoewel anders in
Af
^ el '

weinig achting zynde- Men vindtze op fom- Hoofd*

mige plaatfen van Italië, Ooftenry'k en in Swit-
STÜK '

zerland, Doktor Scopoli vondtze overvloedig

op de nooglte Bergtoppen in Stine, en kogtze

'er , tot Bondeltjes gemaakt , van het Werk-
volk. Matthiolus verhaalt, dat dezelve van

daar gezonden werdt naar Egypte , om in de

Baden der Vrouwen gebruikt te worden. Zy
heeft een Kruiderigen Geur , die van de Va-

leriaan overtreffende
5 doch minder dan de In-

difche Spikenard. De Wortel is Vezelachtig,

geevende Stengetjes uit van een Span hoog ,

die met de Bladen van 'c voorgaande Jaar be-

kleed zyn

(10) Valeriaan met driemannige Bloemen; de -

Stoelbladen Lancetvormig effenrandig , de tufallf**

overigen Vinswyze verdeeld.
ü£?

bbc~

De Wortel van deeze, die byna Olyfachtig

is in fommigen , doch langwerpiger in anderen
,

geeft 'er den bynaam aan. 't Gewas komt on-

der

(*) LiNNiEUS zegt , dat het twee Liniaale ftompe Steng-

bladen heeft en gekranfte Bloemen,' doch jA-cquiN hadc 'er

de gekranfte Bloemfteeltjes en lange Aairen , daar Hailer

van fpreekt , in Ooftenryk niet aan kunnen vinden,

(10) Valeriana Fl, triandrh , Fol. radical Lanceolatis &c,

Nardus montana Rad* Olivari & Rad, oblong!. C# B* P'w*

16$. Nardus montana. Cam. Epit4 is • i£.

N 2

H. DSSU VII. Sttjk»
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IV. der den naam van Berg-Nardus voor : het ver
Afdebl.

jy^jj. in j^j-agten weinig van 't voorgaande en

Hóófd- groeit in Dalmatie, op Sicilië en in Provence*
STUK.

xi. C 11) Valeriaan met driemannige Bloemen , de

^fxattiï* Bladen eenigermaate getand, by den Wor-
.Rotzigc. tel Eyrond , aan de Steng fmal Lancet*

vormig.

Op de hoogfte Bergen van Ooftenryk , Stirie

en Italië, groeit deeze in de fpleeten der Rot-

fen. Zy wordt de Alpifche Valeriaan, die naar

de Nardus Celtica gelykt , doch geen Reuk
heeft, getyteld. De Wortel is niettemin van

een aangenaamen Geur, zo Clusius aanmerkt*

Twee of drie Bladen , als der Madelieven 5

kroonen den Stoel, die een Stengetje uicgeeft,

op 't meette een Voet en fomtyds maar een

Handpalm hoog 5 dat gearmd is en bezet met

gepaarde fmalle Blaadjes. De Bloempjes zyn

wit en komen overeen met die van andere

Soorten.

xit. Ci 2) Valeriaan met driemannige Bloemen; de

Lan?ge** Stoelbladen Eyrond, de Stengbladen Hart-
Aairde. vormig ongejieeld en byna Piekswys' inge-

fnecden.

(11) Va'erlanA Fl. triandris % Fol. fubdenratis &c# VaU Al-

pina Nardo Celtics fïmilis &c. & Nardo Celtic* fïniilis ino»

doia. C. B. Pin, Prodr. 88. Val. fylv. Alpina fecunda

faxatilis. Clds. //»/?. I. p. 5^. JAC<^ Vind,. 204.

(12) Vakriana Flor. triandris, FoL radicalibus ovatJs &G»

Sp. Plmt. p. 166+. Jacq. Vind p. 205. T. x* Nardo Cellij

ex fiuiilis alia. Am. Acad. I. p* iS4%
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Dc langheid van de Ëloem-Aairen geeft den IV.

bynaam aan deeze, die op de toppen van den
Af^fl »

Schneeberg by Weenen groeit , zynde door den Hoofd-

Heer Jacquin in Afbeelding gebragt. 't Ge- 9TÜK -

was komt , voor het overige, niet de andere ,

MonQ&m

Soorten overeen , groeijende maar een half

Voet hoog.

03) Valeriaan met driemannige Bloemen, de xui.

Stengbladen Hartvormig getand , gejleeld , pfr7ZTa t

de bovenjien drievoudig.
fiCT^"

In grootte overtreft deeze ver de meeften vaa

dit Geflapt, zynde deswegen Allergrootfte Py»

reneefche Valeriaan > met Bladen van Cacalia,

door Toürnefoht getyteld. Zy kwam hem
voor in de Pyreneefche Bergen, en dergelyke

ïs naderhand ook in Tartarie of elders waarge-

Bomen.

(14) Valeriaan met driemannige Bloemen , xtv.

drievoudige Bladen en eene klimmende KUmml^
Steng. de*

Door Loefling is deeze aan de Vaste Kust

van Zuid-Amerika gevonden. Zy hadt platach-

tig

(13) ValerUna Flor. trjandris
9
Folas Caulinis Cordatis &C

4

Hort. Cltffl 15. K. Lugdk lis. Monn. Ohf. z%$. Val k maxi-

ma Pyrenaica Cacaliae folio, Tournf. Injl. iïx. Val. Cnni*

denfis* Riv. Mon. tf. Valer. Oriënt. Alliari* folio , F1oï€

albo. BüXB. Cent. z. p. i 9 , T. 11.

(H) Vakriana Flor. triandris 9 FaU ternatis &C. lOE^L»

23$.

N 5
II, Deeu vil. Stok,
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IV. tig Eyrond geftreepte Zaaden tncc een gepluimd
Apmèu Pluis. De Bloem was groenachtig Roozekleur.

(15) Valeriaan met driemannige Bloemen en

X yr alle de Bladen Hartvormig, gulpswyze

Kalr
'

ia
r
A gekwabd.

i.. innen fis. 0
Cbmee-
fche. Deeze Chineefche 5 door den Heer N. L.

Burmannus afgebeeld , gelykt veel naar de

klimmende Boerhaavia, doch heeft regtopttaan-

de Stcngetjes; meer dan een Voet hoog. Aan

't end der Takken komen Kroontjes van Bloe-

men , met een omwindzeltje, en de Zaaden zyn

naakt , zegt Linn^üs.

xvt. (16) Valeriaan met driemannige Bloemen, een

*pnTk^' gegaffelde Steng en Liniaale Bladen.

hm- £en
Kruid.

frj) Valtfiava Flor. trUndris , Fol. omnibus cordatis Sec»

XlURM. Fl. Ind. p. 15. T. 6. f. 3.

(16) Kakrïana Flor. triandris , Caule dichotomo, Fol. H-

nearibus. F/ 3*1 36. £/ƒ>ƒ. 14» Dalib. Paris, &c.

^ Fiu&u fimplici» fa Calycibus inflatis &c. Val. Cretica Ca*

lyce Veilcario. Tour

n

F. /«/? Coroll 6. Boerh. Lugab. I#

p. T. 75. y# Val. Caule dichotomo Sec, Val. Serru Stellato,

C* B. 16;. COL, Ecpbr. I. p. 207. T # 2®9. |# Val,

Fru&u duodecim > dentato &c. Pfeudo- Valeriana annua &c.
.

Moris. Hifi. III. p, 104. S. 7. T, 16. f. 29. f#
Val. Caulc

dichotomo &c, HALL. Helv. 666. Locufta major. Riv. Mon.

6< g Val. involucro Flores cingente. Gron. Virg. 7. Val.

Maiilandica. Raj Suppl. III. p. 24+. Val. Caule dien*

Fol. imis dentatis Sec. Sauv. 13. GouAN Hort. 23.

Val. Semine umbilicato rotundo nudo. TOURNF» Inft* 132»

Phu minimum. Lob. Icon, 716. Kruidb. 874.
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Een Jaarlykfch Kruid, dat zeer bekend is in IV.

de Moeshoven en gemeenlyk den naam van
.^J***

Vetjlaa % Vettik of.Vettekous voert, wordt hierin Hoofd-

zyne Verfcheidenheden voorgefteld. Het was STUK'

door Toürnefort tot een byzonder Geïlagt J^
H0£ym

gemaakt , onder den naam van Valeriandla.

Sommigen hebben het LocuJla y dat is Sprink-

haan ,
mooglyk wegens de figuur der Zaadhuis-

jes, genoemd en hier van debynaam. Dus geeft

*er ook J. Baühinüs de Afbeelding vanonder

den naam van Locujia Herba, dat is Sprinkhaan-

Kruid , en eenige Öudvaders zyn van denkbeeld

geweest, dat de Sprinkhaaneu , welken Johan-

nes de Dooper in de Woeftyn at , geen Dieren

maar zulk Kruid waren ; doch dit is ongerymd.

De eerfte , die in Europa byna overal of eit

van zelf groeit, of in de Tuinen en Moeshoven
^^J^jf*

gezaaid wordt, noemen de Franfchen Mache %

Poule grasje en Blanchette : deEngelfchen Lambs-

Lettuce of Corn-fallet, dat is Lams of Koorn-

Salade ; de Duitfchers ook Reb-Kresfen , en in

onze Nederlanden wordt zy Wit-Moes, alsook

Veldkrop en Kleerooge geheten , zegt Dodo-
,

Nifcus; doch de gewoone benaaming is Vette*

kous, Vetjlaa of Vettik s gelyk ik gezegd heb.

Men noemtze ook Veld-, Akker- of Koornjlaa*

niettegenftaande zy grootelyks van de Salade ver-

fchilr. De Geftalte is bekend. Zy heeft een

eenvoudig of enkeld Zaadhuisje. Ruppiüs
merkt aan, dat het Gewas dikwils in monftreu-

ze gebladerde Hoofdjes ontaardt,

N 4 D§
II. Deel. VIL Stuk*
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IV. De tweede onderfcheidt zig, zo door haare
Afdeel, ^aagswys' getande Bladen als door haare opge-

Hoofd- blazene Kelken; wordende Kretifche Valeriaan
stuk* met eene Blaasachtige Vrugt van Tournefort

.
getyteld. De Groeiplaats is op 't Eiland Kan-

Biaazige^ dia. Uit den Leidfen Akademie-Tuin heeft:

Boerhaave haar zeer fraay in Plaat gebragt.

% Het Zaad van deeze is Gefternd, of heeft

Gékwón
een kroontje 9 §e^y^ dat van 'c Schurftkruid.

de. In Portugal zou haare natuurlyke Groeiplaats zyn,

t m Het Zaad van deeze Soort of eigentlyk hec

Gelubde Zaadhuisje, is niet twaalf Tandjes als geflraald,

die haakig omgekromd zyn. Zy groeit in *t zelf-

de Ryk.

i. De vyfde, die in Switzerland groeit, heeft

vv&fndi»
het Zaadhuisje alleenlyk drietandig. Zy komt

ge Jaater dan de anderen , en heet het Groote

Sprinkhaan-Kruid by Rivinüs.

£ De zesde , in Virginie huisvestende , heeft

KaAtuta. een omwindzel der Bloemen , daar dezelven als

ingekast zyn , komende anders met de gewoone

Vettekous overeen. Zy bloeit vroeg in 't Jaar,

Onder den naam van Veeldeelige , wegens

Tumïta. de bovenfte Blaadjes , was deeze voorgefteldi

Kiem"
^oor Gquan , die ze by Montpellier gevonden

heeft, groeijende naauwlyks drie Duimen hoog.

Te regt mogt zy dan allerkleinjte Valeriaan by

Lobel heeten , die 'er een Afbeelding van geeft,

,

en aanmerkt, dat dit Kruidje Kroontjes draagt

van Lyfverwige of paarfche Bloemen en zeer

kleine gefnipperde Blaadjes , groeijende een

Hand-

Gekaste.
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Handpalm hoog. De Wortel, zegthy, is wit, IV.

zeer klein, met veele Vezeltjes als die van de
Af

j^f
L*

Nardus, en den Reuk van de kleine Valeriaan. Hoofd-

De eerstgemelde, wier Bloemen en Wortel hy STUKr

by die van deeze vergelykt, groeit , zo hy aan« M
^*^

merkt, zeer veelinde Zandige Koorn-Velden

omtrent Antwerpen , en is in Brabant wel be-

kend onder den naam vaa Veld-Croppen.

(17) Valeriaan met driemannige Bloemen , een xvir;

vierdeelige Steng ; de laagjle Bladen twee^i^a***

vinnig verdeeld ; de Zanden met een ge-Gemcng~

phiimd Phiis,

By Montpellier, in Languedok, komt deeze

op Steenige plaatfen voort. Dikwils fpruiten

uit den Wortel maar vier Takken , zonder Steng.

(18) Valeriaan met driemannige regehnaatige xvixu

Bloemen , de Bladen getand; de P^ugt sttkciïg^

.

fmal met drie Tandjes , waar van het bui-

tenjle grooter is en omgekromd.

Deeze groeit omftreeks de zelfde Stad, als

ook in Italië en Provence op belommerde plaat-

fen. Zy heeft een gegaffelde Steng, met Lan-

cet*

(17) Vakriana Flor. triandris , Caule quadrifïdo , &c,

Sauv. Monsp. 275. Gquan. Hort, 23. Valeiianeila Semine

umMlicato hirfuto minore. Mor is. Umb.

(18) Vakriana Flor. triandris regularibus Sec. Val» ecliinara,

C B. Pin. 16 Sm Valerianella Cornucopioides cchinata. Co-

UJAf* Ecpbr. U p. 2-4« T. 206. GER» Prov, 218. GAJU

N 5
XI. deel* Vit* Stuk.
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IV. cetvormige, ongedeelde Bladen. De Bloemen

mf
Lê maaken gegaffelde Aairen op de toppen van

Hoofd de Stengen uit. Men noemtze Ampoulettes
$tuiu wegens de figuur der Bloemen.

Vallïana
Va,eriaaü m*t viermannige Bloemen en

fupina. zesbladige driebloemige Omwindzeltjes ; de
Leggende, Bladm myerdeel(L

Dit is een overblyvend Plantje , dat öp de
hooge Bergen van Italië en Karinthie groeit,

een Duim hoog en naauwlyks grooter dan de
Madelieven wordende, fchoon men 't in de
Tuinen teelt en kweekt. Het heeft Eyronde
Wortel- en Lancetvormige Stengblaadjes, gee-
vende op 't end de Bloemtrosjes tegenover el-

kander uit.

Si***
^2°^ Va,eriaan met viermannige egaal ver-

SibciifcUe. deelde Bloemen, de Bladen Vindeelig^ de
Zaaden aan een ovaal Blikje aangegroeid.

Laage geele Valeriaan noemde Gmelin
deeze, in Siberië groeijende, die door Amman

afge-

(19) Vtltrïan* Flor. tetrandris &c. Val. fupina Fl. terran.
dns Caule repeme &c. Ard. Sp. 2. p. 13. T. 3 . Val. Alpina
Fol.integris, Rad. repente, inodora, Raj. /ƒ//?. ïs . val. mon-
tana Iralica minor &c. Barr. Rar t ij, t. 86s. fed hxc
major.

f20) V&Uriana Flor, tetrandris aequalibus , Fol. pinnatifïdi'j,
Setn. fz\tx ovali adnatis. VeS . XIIL H* Upfi i 3% Valerian*
Iutea huanlit. Amm. Rutb. i%. N. i$> Tab. 3.
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afgebeeld is , geevende uit een dikken Wortel IV*

een Stengetje van een Span hoog, met Bladen
Af^u

als Hartshoornen verdeeld en Kransjes van gee- Hoofde

le Bloemen. Op opene Velden was deeze in
STÜK*

de Mey-maand bJoeijende gevonden. J^**
1®*

WlLLICIIIA.
De Kelk en Bloem, beiden >

zyn in dit Ge-

flagt vierdeelig, het Zaadhuisje tweehokkig en

veelzaadig.

De eenigfte Soort (1) > in Nieuw Spanje 1.
#

door den Heer Mütis waargenomen , heeft re^„*
ia

een kruipende, Draadachtig dunne, Takkige , Kruipende*

Kruidige, ruige Steng, van by de twee Voe-

ten. De Bladen zyn rondachtig , en groeijen

overhoeks , op zeer lange ruige Steelen , die

dikker dan de Stengen zyn. Uit derzelver Oxe-

len komen dubbelde , eenbloemige , dunne

Bloemfteelen voort , van niet minder langte ,

met kleine Roozekleurige Bloemen , die een

ruigen Kelk hebben.

Melothria*
Een vyfdeelige Kelk, de Bloem Klokvormig

eenbladig ; de Vrugt is driehokkig met veele

Zaaden, in dit Geflagt.

Hier maakt de eenigfte Soort (1) een krui- l
*n~A Melotkria
pend penduUó

Hangende*

(1) Willichia* SpU Nat. Veg< XIII. Gen. ij}7« p. 74.

Mant. 558.

(1) MelothrZa..fy*« Nat. XII. Gen. 50. p. 74, Ve^. XllU

U, Deel. VII. Stuk»
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IV. pend Gewas uit, inVirginie, Kanada, alsook
AF
m

EL ' m ^e Westindiën groeijende , cn onder dea

Hoofd- naam van Kleine Komko?wnertjes geboekftaafd.

cTuiu 20 noemt het Plukenet * Kleine kruipende

vip!™*' Virginifche Komkommer, met een zeer kleine

Vrugt , die zwartachtig is , wanneer zy ryp

wordt, volgens Banister. : {Sloane heeft het

ook waargenomen , merkende aan , dat de

Vrugt ovaal zwart en glad is. Dezelve hangt

aan een zeer lang dun Steeltje volgens Clay--

ton , die het Gewas by den Wilden Wyn-
gaard vergelykt. Dus is ook die van Plumier ,

met Olyfachtige Vrugten, hier t'huis gebragt.

Men vindt het Gewas , dat Jaarlyks uit Zaad

geteeld wordt , in de Broeihuizen der Europi-

fche Kruidtuinen, alwaar het dikwils de Wan-
den verfiert met zyne hangende Vrugten,

R O T A L A.

Een drietandige Kelk zonder Bloemblaadjes:

de Vrugt een driehokkig veelzaadig Huisje ,

bepaalt de Kenmerken,

i. Hier van is ook maar eene Soort bekend (i),

y*TÏL welke huisvest in Oostindie ; een Jaarlyks Ge-

«ekcanfte,
W3S *

ibid. //• Cltff. 45>o> H Upf. ij. GRON. Vtrg . io. R, LugM.
52 g. Cucumis paiva repens Virginiana. Pluk. Alm. 123. T.

85. f 5. Cucumis minima &c. Sloane Hifi, t* p, 227. T*

142 f. 1 Iliyonia OVivx fru&u minor. Plum. Sp?c y 3. Um

66 f, 2. Cucumis Sineutis 3c Murinus* Rumph. Amb. V»

(x Rotala. Svst. Nat Veg. XIII, Gen. 12*9. p» 74. Mant.

17;. Enepaal, Hirt. MaU IX. p. 15*. T. li*
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was , met een kruipende Wortel en een klim- yv^

mend Stengetje vaneen Handpalm hoog , rond , Afdeel.

glad, met Leedjes. Het verdeelt zig in Veer* Hoofd.
achtige Takjes , welke met fmalle fpitfe Blaad- stuk.

jes Kranswyzc bezet zyn, doorgaans vier, en Mon§gy.

uit ieder Oxeltje komt een Bloempje, dat een
11

Vliezigen Kqlk heeft en een Vrugtje van groot-

te als Mosterdzaad,

O R T E C I A.

In dit Geflagt is de Kelk vyfbladig, zonder

Bloemblaadjes en de Vrugt een eenhokkig Zaad-

huisje, bevattende veele Zaaden.

Twee Soorten komen 'er thans in voor, dc

eene in Spanje groeijende, als volgt.

(1) Ortegia met een enkelde Steng en byna
Q
£

#

gekranfte Bloemen. HUpïnk*.
Spaanfchc»-

Deeze, waar van Clusius een goede Afbeel-

ding gegeven heeft, onder den naam van Bies*

kruid van Salamanca , was hem op Zandige

plaatfen by die Stad, tusfchen de Wyngaarden

,

voorgekomen. Anderen hebben ze in Kastiiie

en elders in Spanje gevonden ; zo dat het Kruid

te regt den bynaam voert, Hy hadt het dus ge-

noemd om de Biesachtige Geftalte, maar zegt,

dat

( 1) Ortegia Floribus fubvertïcillatïs , Caule fimplicu Syst.

Nat. XII. Gen. 51. p. 7+. Peg. XIII. p» 75- LOKFI.» Itin ni¥

Rubia Liaifoüa aspera. C» B* Pin> 333.. Raj. Hift* 103 s.

juncaria Salmanticenfis. Clüö* Hifi* I» p. 174. Hisp, p, $ot 9

IJ. DK*L, VII, STUKt
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IV. dat het ruuw en met Leedjes is als het Her-
*r

fii

El
'moes en zeerTakkig, hebbende gepaarde Blaad-

Hoofd- jes als die van 't Vlafchkruid en zoetachtig

stuk* zynde van Smaak. Het groeit van een Span

v£™
wym

tot een Voet hoog volgens Loefling, die

aanmerkt , dat dc Bloemen in digte Trosjes

groeijen.

(2) Ortegia met een gegaffelde Steng en en*

kelde Oxel- Bloemen.

Deeze verfchilt dus aanmerkelyk van de

voorgaande , en heeft bovendien een overbly-

vende Wortel , dat aangaande de andere niet

zeker is. De Geftalte zweemt veel naar die

van 't Walftroo, en voor \ overige moet de

befchryving , welke van de voorgaande Soort

gegeven was, op deeze toegepast worden (*)

LOEFLINGIA.
Van dit Geflagt 3 dat tereere van den Kruid-

kundigen Loefling, door zynen Reistogtnaar

Zuid-Amerika vermaard, door den Ridder dus

genoemd is , zyn de byzondere Kenmerken ,

een

{1) Ortegia Flor. fblitarüs , Caule diehotomo. Sysu Nat.

V^g* XII. Ort. dichotoma, axillis Fol. fubhispidis. All. Ni-

cxens. 176. T* 4. f. I.

(*) Zo aangemerkt wordt in Mant. alt. p. 17 s* Hahieat

prtpe Javanium in SaxoJis t wordt aldaar ook gczegj.
,
Die

Groeiplaats is my duifter. Zou zy in 't Sa/oyfchc Gnaf-

fchap Nizza, daar de Heer Allion de Planten van bzfchryft
s

kunnen zyn?



een vyfb!3digc Kelk en een vyfbladige Bloem , IV.

die zeer klein is ; het Zaadhuisje eenhokkig ,

AF
1

D
nf
U

driekleppig. Hoofd*

In Spanje, op kaale Heuvels , niet verre van STÜK#

Madrit, nam Loefling dit Kruidje waar, dat

flegts Stengetjes hadt van een half Duim of

een Vinger hoog , en van hem Jlkcebrum Spu-

rium genoemd werdt (i). Hy twyfelde, naa-
^ r.

melyk , of het wel daar toe te betrekken wa-^^f^
re, als door het hebben van drie Meeldraadjes Spaanfchc.

en door zyne veelzaadigheid daar van verfchil-

lende. Het geleek, in 't uiterlyk aanzien, veel

naar 't Duizendgrein , hebbende, aan de leggen-

de ruige kleverige Stengetjes, kleine fpitfe Blaad-

jes , de bovenften Elswyze drietandig. 't Getal

der Meeldraadjes was altoos drie, met rondach-

tige dubbelde Meelknopjes. Het hadt een en-

kelen Draadachtigen Styl met een enkelen Stem-

pel. Het Vrugt of Zaadhuisje was Eyrond.

POLYCNEMUM.
Een driebladige Kelk, met vyf Bloemblaadjes

die Kelkachtig zyn, brengende een enkeld Zaad,

dat byna naakt is , voort.

Dus zyn de byzondere Kenmerken opgegeven r.

van dit Geflagt, 't welk maar ééne Soort bevatX^aZ
(1), die haare Groeiplaats heeft op de Akkers ™*£

nl

vandig,

(i) Loeflingïa. Syst. Nat, XII. Gen. s*-p* 74.^. XIII.

jp. 75. Loefl. hm» p. 11 5. T# i. f. 2. Aft. Stockfoto*

Ijst* XX. Band. p. 17. Tab. I*

(1) Polycnemum. Syst, Nat, XII. Gen. jj, p. 74. Veg.

XIII,

II* Difju VII. Stuk*
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IV. van Vrankryk , Duitfchland en Italië* Die
AF

?nf
L

' fchynt van Ray ontleend te zyn, die 'er Braak-

Hoofd- landen byvoegt > doch nooit de Bloemen of
stuk* Vrugten gezien hadt. Eenige Geleerden van

^envjy- Italië, zegt Lob el, waren van oordeel, dat

dit Kruid , een medefoort der Camphorata van

Montpellier en den laagen Pynboom gelykende,

de tweede Aathyllis ware van Dioscorides,

aan welke die Oudvader Bladen en Takjes van

de Veldcypres heeft toegefchreeven ; doch , al-

zo het een zo Herken Reuk niet hadt, nam hy
liever de Iva mofchata of Basterd-Veldcypres

daar voor. Gouan, hetzelve by Montpellier

aan de Wegen* waarneemende, tekent aan, dat

het overblyft en Linn^üs geeft het op als

een Jaarlyks Kruid, betrekkende hier toe , hec

Jaarlykfe leggend Ganzenvoet, met korte Haai-

rige Blaadjes, van Toürnefort. Dit laatfte

fchynt met de befchryving en Afbeelding niet

overeen te komen; hoewel Gouan die aanhaa-

ling ook gebruikt, Volgens Gerard groeit

het ook in Provence op de Akkers en nevens
de Haagen, ja volgens Garidell zelfr

op de Straaten in een gedeelte der Stad Aix.

Het wordt door anderen 5 als omftreeks Parys

voorkomende, aangetekend, en Dalibard
noemt

XIII. p. 75* SAUV. Monsp. 45. GOUAN Monsp. 24* Cheno*

podium FoL fubulatis prisnttticis Zcc. Guett. Stamp, 14,

Chenopodium annuum &c. Tournf. Infl, 500. Camphorata

vaginis fpinofis. Hall. Helv. 18 3* Anthyllls altera Iralouniu

LOB. Icon* 404, Kruidh* 4P°«
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noemt het Salfola met een kruipende Steng 9 de 1V>

Bladen en Stoppeltjes ongefteeld Elsvormig

Kraakbeenig hebbende, In Duitfchland is het Hoofd*

door de hedendaagfche Kruidkundigen niet ge- STUK*

vonden. *****

De Heer Haller tekent het aan onder de

Swkferfche Planten , en zegt dat het naar de

Kali eenigermaate gelykt , hebbende een regt-

opitaande Steng, ft welk grootelyks met de an-

deren verfchilt ; doch de Groeiplaats kan hier

van de oirzaak zyn)* De Bladen , aan de

3, Takjes breed, loopen puntig uit, en bevatten

33 ieder een paar witachtige gebaarde Schubbe*

tjes , binnen welken een glanzig Blommetje

,

5J van Kafiige Kleur, in vieren ongelyk geftee-

„ den. Het Zaad, zegt zyn Ed,, is rimpelig,

met een taay fluweelachtig omwindzeL" We-
gens dit laatfle zou het , in 't Hoogduitfch ,

den naam van Knorpelkraut kunnen bekomen

hebben. Lobel getuigt, dat het aan 't opper-

fte der Takjes Wollige of Mosachtige bleekgee-

le Bloempjes voortbrengt, die zeer droog zyn

van Smaak,

De Bolplsnten en de zodanigen in 't alge-

meen, die Lelieachtige Bloemen hebben; als

ook de Gehalmde of Grasplanten, en die daar

toe behooren , overkappende , kome ik tot het

Geflagt van

M O N T I 1.

Een tweebladige Kelk, bevattende eene ten*

O blf-

1L *>ESL. VIL SWK f



210 Drikmannige Kruiden.

IV. bladige onregelmaatige Bloem, en een eenhok-

Afdeel* fcjg driekleppig Zaadhuisje , waar in drie Zaa-

Hoofd» den zyn de byzondere Kenmerken van dit

•tuk. Geflagt.

r. Het bevat maar ééne Soort (i) , die in de

Ton™?* Noordelyke en middeldeelen van Europa aan

Bronmin- Bronnen en Beeken groeit, volgens den Ridder.

Hy vondtze dus y in de Laplandfche Woefty-

nen 9 op Mosachtige plaatfen 9 en in dat ge-

deelte van Sweeden 5 *t welk men Wefterboth-

nie noemt 5 zegt zyn Ed. , is niets zo gemeen

als dit Kruidje , 't welk van de Sweeden 5.

Montii ort geheten wordt (*). Het groeit in

menigte, op plaatfen die 's Winters onderWa-
ter geftaan hebben , omftreeks Verfailles en te

Fontainebleau 5 zo Vaillant aantekent, wiens

befchryving , door Fabregou overgenomen

,

dus luidt.

„ De Bloem ontluikt voor de middag-Zon

5> en gaat omtrent een Linie open. Zy heeft

„ vyf Bloemblaadjes en ook zo veel Meel-

draad-je

(i) Montia. Syst. Nat. XII. Gen, 101. p. 103* Veg. X1H.

p. 110. FU Lapp. 57. FU Saec* 10Z , 115. R. Lugdb 199.

Montia aq. minor* Mich. Gen. ig. T. 13* f. 2. Cameraria

Arvenfo minor, Dill. Gieffl 4$, 61. Alfine paludofa tricar-

pos. Pxajk. Alm. p. 20, T. 7. f. 5. Alfinoides annna verna.

VAILL. Paris. T. 3. ft 4* GORT. Belg. 32*

(*) Flor4 Suec. p, 39. Ik zou anders gedagt hebben, dat

het zyne benaaming van den beroemden Kruidkundigen Jos.

Montius
, Hoogleeraar in de Kruidkunde en Nat* Hiftorie te

JBononie, hebben mogt: volgens Fhtl. Bot. $, 238. MICH&-
Lius hadt het naar denzelven Montia getyteW.



„ draadjes. De Vrugt is een Zaadhuisje» van IV,

„ figuur byna rond , maar mee drie verheven
AFI

^I

K

1

AX#

>5
hoeken > 't welk, met een verbaazende Veer- Hoofd*

„ kragt , in drie gelyke deelen open fpringt ,
STHK-

„ bevattende ieder een zwart Zaadje, dat am Tr'symÊ'

het middelpunt van de Vrugt gehecht is.

„ Deeze Zaadjes worden, door de famentrek-

kinge dier deelen, vry verre weggefmeeten.

„ Het bloeit in Maart, April en Mey "

De vermaarde Tournefort fchynt dit

Plantje niet gevonden of niet gekend , ten min-

Ite niet befchreeven te hebben. Mooglyk was

de oirzaak daar van , dat het byna nooit voor»

komt dan met geflooten Bloempjes. Ook is 't

getal van de deelen der Vrugtmaaking niet be-

ltendig, hebbende het dikwils een driebladigen

Kelk en dan vyf Meeldraadjes, zo Linn^üs
aantekent ; maar met een tweebladigen Kelk

heeft het 'er maar drie , en kan dus hier be*

hooren. Dillenius hadt 'er een nieuw Ge-

flagt van gemaakt, onder den naam van Came-

raria. Rüppius heeft de Bloem, verkeerde-

lyk, voor vyfbladig aangezien. Micheliüs
geeft een zeer naauwkeurige Afbeelding van

dit Kruidje , dat veel naar het Muur gelykt*

zeggende dat het in Moerasfige en natte Velden

van Bohème groeit. Een kleinere Verfcheiden*

heid daar van, zo 't fchynt naauwlyks een Duim

hoog , was op 't Gebergte by Piftoja in Toska-

nen., tusfehen Lucca. en Florence , inzonderheid

by zekere Herberg aldaar , gevonden. Het

O 2 komt
ii. dvcl* vu* stoc.
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IV, komt in onze Provinciën, op broekige plaatfen f
Afdeel. zq jn Qverysfel als in Vriesland, gelyk ook op

Hoofd Zand- en Veengronden, die vogtig zyn, over-

stük. vloedig voor.
Driewy- Qe jikker-Porcclein van C. Baühinüs,

hier t'huis gebragt, door Ra jus in Engeland

fomtyds tusfchen 't Koorn gevonden , komt over-

een met de Kleine Porfelein van Camerarius,
by Leipzig in de Akkers gemeen, fchyncndehec

zelfde Plantje te zyn, dat volgens J. Bauhi»
nüs voorkomt in fommige Beeken , met Blaad-

jes als van de Porfelein
, groeijende een of an-

derhalve Handpalm hoog. Deeze grootere ,

zo wel als de kleinere, groeijen volgens den

Heer ti aller in Switzerland (*).

Proserpinaca.

Dit Geflagt heeft geen Bloemblaadjes ; de

Kelk is in drieën gedeeld en boven het Vrugt-

beginzel geplaatst , dat een driehokkig Zaad-

huisje word r
.

Hier van is nog maar ééne Soort, in Virginie

Pro/erpt
huisvestende , ontdekt (i), welke in de Ver-

nam /^«-handelingen van het Keizerlyke Genootfchap,
Jlris.

Moerasfige. OTX'

(*) Portulaca Arvenfo, C. B. Pin. 288. Alfine palufltis Por-

tulacs r.quaricac fimiiis RAJ. Hifi. 1035. PET, Herb, T. 10,

f. 12. Alfine aquatica furre&ior.
J. B. MJl. III. p. 786. Por-

tulaca exlgua üve Andrachnion Arvenfe. Camer. Hort p, iji.

(1) Proferpinaca. Syst. Nat. XII. Gen. J02. p io?. Veg.

XUL p. mo, Aft. tfpf. 1741. p. 81. Trixis, MlTCH, Nüv*

Ctn. 23* N. C. 1748. N. 23*



Triandria. 213

onder den naam van Trixis , was voorgefteld IV.

door den Heer Mitchel. De Heer Clayton ^deel

noemt het Water-Valeriaan , die de onderfte Hoofd-

Bladen oneffen gevind heeft, de Blaadjes Li- CTUK -

riaal en ftrykendejde bovenden Lancetvormig, Tr'wnïa*

fraay Zaagtandig , overhoeks ; met Bloempjes

in de Oxelen , nu eenzaam , nu drie of vier by

elkander : de Steng doorgaans leggende en ge-

gaffeld (*). Hier uit is de Geftalte blykbaar.

Holosteum. Heelbeen.

Een vyfbladige Kelk en vyf Bloemblaadjes

zyn de byzondere Kenmerken van dit Geflapt,

't welk het Zaadhuisje byna Rolrond heeft ,meü

ééne holligheid, aan de tip gaapende.

Het bevat vier Soorten, meest uitheemfche,

als volgt.

(O Heelbeen met byna Hartvormige Bladen. rr ,

*•
v J 0 Holojieum

Het Amerikaanfch Muur met Penningkruids H^rfvot^*

Bladen, van H e r m a n n ü s, vondt S l o a n k op mi2*

Jamaika , daar het als ook in Suriname groeit.

Op vogtige Oevers der Rivier Cobre , en inlom-

merryke Bosfchen , was het 'er gemeen. Het

heefc

(*) GRONOV Flor, Virg, p. \6.

(i) HoloReum Fohis fubcordatis, Syst, JVar. XIL Gen, 104.

p, 103. Peg XIII. p. 110. Alfine Fol. fubcorcLtis &cc. H.

Upf. 24. Holofteum Fol. orbiculatis oppofitis. BROWN Jam,

I39. Alfinc Amer. Nuramulari* foüo. HERM. Far, T4 p»iu

SLOAN. Jam. 87* Hifi, I. p< 201.

o 3
H« Deel» vii. stus,



ii4 Drieman nige Kruide rr.

IV* heeft de Blaadjes rondachtig én gepaard, draa-
AF

n
E

f?

L
gencJe aan >t end der kruipende Stcngetjes losfe

Hoofd- Bloemtros]es ver van elkander. De Bloembland-
stux.

jcs zyn w j t ^ jn twecën gedeeld en kleiner dan

de Kelk.

h. (2) Heelbeen met ovaale Vleezige Bladen.
Ht)lof }ettm

s*%
ulenm Het Muur met ovaale Sappige Bladen 3 dat

sappig, men in Nieuw Jork vindt 3 maakt deeze Soort

UJt.

rt
Tn. fo) Heelbeen met rondachtige ruige Bladen.

Deeze heeft haare Groeiplaats aan de Kust

van Malabar in Oostindie.

Ruig.

*Y; (4) Heelbeen met Kroontjes-Bloemen.
Vmbella* *

Gekroond. De geftake van deeze laatfte, die men op de

Akkers der Zuidelyke deelen van Europa aan-

treft 3 zweemt eenigermaate naar de Lychnis.

Loef-

(2) Holofteum FoÜis elliptids carno/if. Am. Acad. III. p.

21. Alfinc FoL ell. fucculentis. Cold. Noveb» 9»

(5) Holofteum Foliis orbiculatis hirfutis. Am t Acad* ut£

RoYkn MiT

(4) Holofteum Fforibus umbellatis* Loefl. Itïn» 120. Sper-

gula Fol. oppoütis , Pcdunculis umbellatis. Güett, Stamp*

298. Dalib. Paris, 134, Holoft. Caryophyllxtim arvenfe.

Tab. h* 233» Lychnis Gnminea hirfuta umbeüifera. Moms.
ƒ/;/?. I?. p» 546 S* V. T. 22. f. 46. Coryophyll. arvenfis

umbcll. Folio glabro. C. B, Pin. 210. Caryoph. arvenfis. J.

B Hift. III. p. 61. Alfine penraöemon, Fol. ferratis , um-
beilifeia, HALL. Htlv. 387. Holofteum. DlLL» Nov. Gen.

130»
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Losflinc zegt 5 dat dit Kruidje, in 't vroege IV,

Voorjaar, zeer gemeen was omftreeks Madrit ,

AFJ

^f
L%

de Hoofdltad van Spanje , alwaar het Stenge- Hoofd-

tjes hadt, van een halven Vinger tot een Spanff
ÜK
\

hoog, die niet volkomen overend Honden. Hy
7r'&vua*

befchryft het omttandig en meent dat het door

To urnefort, onder den Naam van Glad

Voor
j
'aars-Muur ,met witte Kroontjes-Bloemen

,

bedoeld zou zyn. Deeze, immers, door Vail-

l a n t afgebeeld , hadt drie Meeldraadjes en

drie Stylen. Dilleniüs, die 'er, onder den

naam van Holojleum , een nieuw Geflagt van

gemaakt hadt, vertoont de Bloem en 't Zaad-

huisje , met het Zaad. Het verfchilt , zegt hy

,

door zyne driekantige Zaadjes , van alle Soorten

van Muur. Zonderling is 't , dat C. Üauhinus

dit Kruidje Akker-Anjelür kon noemen. Deez'

zegt , dat de Steng fomtyds rood fomtyds groen

is, met eenige Takjes opgeregt, anderen han-

gende of omgeboogen met de Bloemen , die ge-

meenlyk wit doch fomtyds paarfchachtig waren.

De onrype Blommetjes, zegt de Heer Hallef,

(die dit Kruidje by Bazel vondt,) zyn roodach-

tig, de rype wit. Hy nam 'er vyf Meeldraad-

jes in waar, doch fomtyds ontbraken 'er twee

of een. In Duitfchland, zegt hy, is het veel

gemeener. Het komt overvloedig in de Boom-

gaarden, aan de Dyken en op de Wallen zelfs

te Weenen voort, zo de Heer Jacquin aan-

merkt.

De Afbeelding varidit Kruid, door Tab er-

O 4
H. Deel. vil. Stuk»



si6 Drikmannige Kruiden

IV. NiEMONTANüs, by J. Bauhinus overge-
Afdeel, mmeU9 js de beste, en drukt de hoedanigheid

Hoofd- der lange neerhangende Bloemfteeltjes zeer wei
stuk. u]t# fjet brengt uit den top van de Steng veele

v

®"ewy '

Bloemen voort, zegt de Heer H aller, die

jong zynde een Kroontje maaken , doch ouder

wordende zig omkrommende gaan nederhangen.

Het fehynt in onze Nederlanden nog niet waar-

genomen te zyn.

Veelen hebben den naam Holofteum zodanig

begreepen, als of dit Kruidje by tegenflelling,

wegens zyne Slapheid, dus genoemd zou zyn :

betekenende dat Woord iets geheel Beenigs*

Plinius zegt dit, doch bekent tevens, dat

het Samentrekkende is, doende niet alleen de

Wonden fluiten, maar zelfs Stukken Vleefch,

als het 'er mede gekookt wordt, famenlymen-

de. D i o s c o r i d e s hadt zulks toegefehreeven

aan zyn Holofteum, een Kruidje van een Hand-

palm groot, langs de Aarde kruipende, en naar

Gras gelykende , doch famentrekkende van

Smaak. Dit zal waarfchynlyk het tegenwoor-

dige niet zyn geweest : en de benaiming kon

veeleer, van de gedagte famenlyming of heeling

zelfs van gebroken Beenderen, haare afkomst:

hebben : want anders was zy toepasfelyk op

duizend andere Planten.

KOENIGIA.
Een driebladige Kelk; geen Bloemblaadjes:

een
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een Eyrond naakt Zaad : zyn de Kenmerken lv*

door den Heer Koenig, die derwaards getrok-
s #

;

ken was, om de Natuurlyke Hiftorie van dat
Tn^

Eiland te befchryven, en waar van het derhal-

ve den naam voert. De eenigfte Soort (i) i.

maakt een Jaarlykfch Kruidje , dat naar het

volgende zeer gelykt. Het heeft de Stengetjes £^
nd '

een Vinger hoog ,
Sappig , met weinige Takjes

en ftomp Eyronde Blaadjes , zo lang als de

Leedjes zyn, aan 't end vier in getal. De Blaad-

jes zyn in Klokswyze Scheedachtige Stoppeltjes

vervat. De Bloempjes, door Vliezige Blikjes

onderfcheiden , komen Troswyze aan 't end

voort. Het heeft fomtyds twee, fomtyds drie

Stempels. De Groeiplaats is op Kleijige plaat-

fen , die fomtyds onder Water ftaan , zo wel op

't Gebergte als aan den Zeekant,

Polycarpon* Veelgrein.

Een vyfbladige Kelk en vyf Bloemblaadjes ,

die Eyrond en zeer klein zyn : een Zaadhuisje

dat driekleppig is met eene Holligheid.

Zodanig zyn de Kenmerken opgegeven van

dit Kruidje , aan de Wegen en op ongebouwde

Velden van Provence en Italië gemeen. Het

heeft wegens de menigvuldige Zaadhuisjes ,

(i) Koemgi'a. Syst* Nat. XII. Gcn 4 1241. ?• Pig*

XIII. p. 110,

die

o 5
II. Deel. VII. Stuk.
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IV, het draagt, zynen naam en kom: daar in over-

iSa
3

" een met dat 0n^ruid 3

'

c welk men gcmecnlyk

Hoofd- Duizendgrein noemt. De eeniglte Soort daar

stuk. van wordt zelfs Duizendgrein met Bladen

Potyïarpen van Muur genoemd door ïournefortj die

iam
a^yim ^e Bloemblaadjes, wegens de kleinte, moog-

vic/biadig. lyk niet gezien of niet in aanmerking genomen

zal hebben. Hetzelve groeit overvloedig in de

Hoven en op de Straaten van Aix, volgens

Garidell. Dat van Lob el, Gryze Zee-

Anthyllis van Languedok met Bladen van Muur
genaamd , groeit aldaar aan den Zeekant. De
Vierbladigheid , die deeze onderfcheidt , is nog-

thans veel blykbaarer in de Afbeeldingen van

Barrelier en J. Bauhinus, welkelaat-

ite het Paronychia met Muurbladen noemt, en

zegt dat de Blaadjes gekranst of Kranswyze

om de Scengetjes voorkomen , fomtyds vier

doch ook minder in getal, leggende dit Kruidje

veelal met zyne Takjes op den Grond , gelyk

hetDuizendgrein, en brengende veele kleine Zaad-

jes voort. De Smaak is bitterachtig en Zou-

tig , met eenige Kruiderigheid % volgens Lo bel»

Mol-

(i) Polycarpon. Syst. Nat. XII. Gen. 105. p. 104. Vkg.

XIIL p. 111. Mollugo tetraphylla Fol. quaternis obovatis,

Paniculis dichotomis. H. Ciijfl 28. Sp. Plant. 8 p. 89. An«

thyllis marina Alfinefolia. C. B. JPfö. 282. Anthyllis Alfine-

folia Polygonoides major. Barr. Rar. 10$. Tab, 554. An-

thyllis macina incana Alfinefolia Narbonenfium. Lor. Ieon m

463. ICruidb, $si* Hcrniaria Alfines folio. TOURN F» /«/?

107. Paronychia Alfinefolia incana. J. B. Hifl. III. p» lts*
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M o l l u g o. Zagtblad. IV.
Afdeel.

Deeze benaaming , wegens de zagtheid der
jj0

"p
D-

Bladen , in vergelyking mee fommige anderen stuk.

van eenerley Geftalte, aan eenige Kruiden, die 7Vfcy««i.

reeds overlang tot het Wal ftroo betrokken zyn,

gegeven , is toegepast op eenige. Uitheemfche

Planten, thans dit Gcflagt uitmaakende, waar

van de Kenmerken zyn : een vyfbladige Kelk

,

zonder Bloemblaadjes en een driehokkig, drie-

koppig Zaadhuisje. *t Kleine verfchil met het

voorgaande is daar uit blykbaar.

Vier Soorten, drie uit Oostindie afkomftig*

zyn daar in opgetekend , als volgt.

(i) Zagtblad met gepaarde Lancetvormige Bla- MJf
den, de Takken overhoeks ; de Bloem/teel- oppofittfo*

tjes zydelings, digt, eenbloemig. v%tbhd\g.

Deeze, op Ceylon groeijende en aldaar Jeon-

pala genaamd , is een Jaarlyks Kruid , met lan-

ge verfpreide gladde Takjes overhoeks en ge-

fteelde Bladen , als gezegd is. Aan de Steng

komen veele gedraalde Bloempjes voort in het

Bengaalfche Muur van Pluk en et en het

draagt zeer klein Zaad. Het Loof wordt als

Slaa op Ceylon gegeten, zo Hermannüs
getuigt.

(a)

(l) Mollugo Foliis oppofitis LanceoJatis , Ramis alternis

Sec. Syst* Nat* XII. Gen. ictf. p. \o±. Veg* XIII. p. ui.

FLOR. ZeyL $2* Alfine Spergalas facie Renghalenfis foliis an-

gustis, PUJK. Pbyu 21. T, 75. f. 6* BURM. FL Ird. p. %\ m

II. Deel» VII. Stuk.
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IV. (2) Zagtblad met byna viervoudige Lancetvor-
Afdeel.

mi^e Biaden
^ gepluimde knikkende Bloemen

Hoofd- en een opgeregte hoekige Steng.
STUK.

Ui Deeze Oostindifche heeft de Blaadjes Krans-

jHBaT wYze > meest bY vieren, geplaatst, om gladde

Geftrckt. regte Stengen , die Veerachtig uirgeftrekt zyn

en de Bloempluim is uit losfe Trosjes famenge-

fteld, Het vyfbladige regtopftaande Muur van

Ceylon, afgebeeld door den Heer Burmannus>
wordt hier t'huis gebragt,

UK (3) Zagtblad met vyfvoudige ftomp Eyronde
Pentapbyl-

Bladen , die even groot zyn % de Bloemen
Vyfblgdig. gepluimd.

Tot deeze Soort wordt het Ceylonfch Vier-

bladig leggend Takkig Muur van gedagten

Hoogleeraar, dat aan den Wortel veelbladig is,

betrokken. Uit de Afbeelding fchynt het de

Kransblaadjes niet volmaakt egaal , doch minder

ongelyk te hebben dan de voorgaande Soort.

Evenwel komt het my zeldzaam voor , dat dee-

ze beiden niet te famengevoegd zyn #

(1) Mollugo Fol. fubquaternïs Lanccolatis, Floribus pant-

culatis nutantibus , Caule ere&o angulato. AlGne nultiflora

fforibunda glabra BenghaJenfis. Pluk. Phyt. 21. T. i$6. f.

2. Alfine ere&a pentaphylla Fl. albo, BüRM. ZeyL 13. T.

7. BüRM Fl. Ind. p. 31. T. 5. f. 3.

(3) Mollugo Fol. quinis obovatis xqualibus Floribus pani-

culatis. FL Zeyl 51. Aiiine Raraofa procumbens quadnfolia

«CC BURM. Zttf. 13. T. %. f. t« BURMt FU Ind. p, 31*
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(4) Zagtblad met gekranftc Wigvormige fpitfe IV.

Bladen , de Steng leggende en byna ver-
ttff*

5*

, met eenbloemige Bloem/teeltj es. Hoofd-
stuk»

Deeze Virgin ifche , ook een Jaarlykfch Ge- iv.

was , heeft de Bloemen aan de Knoopen op nfïkiit**

korte Steeltjes om de Steng zittende, met de

^

Kelkjes fraay geltippeld. De Bladen zyn, ten

getale van vyf , zes of zeven, Kranswyze ge*

plaatst. De Mollugo Spergtda, thans uitgemoiv

lterd> komt naast aan deeze Soort (*)

MlNUARTlA.
Een vyfbladige Kelk zonder Bloemblaadjes:

het Zaadhuisje eenhollig driekleppig, bevatten -

de eenige Zaadjes. Dus komen de Kenmerken

voor van een byzonder klein flag van Mosachti-

ge Planrjes, welken de Kruidkenner Loefling
op de Heuvelen by Madrit waarnam , en van

welken hy drie Soorten opgegeven heeft, naa-

melyk.

(1) Minuartia met Gaffelswys getropu Bloemen. .
r-

v '
rv Minuartia
Uit dichotoma.

Gegaffelde,

(4) Mollugo FoL vcrtïcillatis Cuneifornaibus acutis, Caule

fubdivifo decumbente , Pedunculis uniftaris» H* Upf, 24.

Mollugo Foliis faepïus feptenis Lanceolatis, Gron. Virg^ 14,

Alfine Spergula Mariana latiore folio &c Pluk. Mant, 9.

T» 332. f. 5» Alfine procumbens Gallii facie. Ehret* Piïï%

T. 6. f, 3.

(*) Burm, Fl. Ind. p. 31. T. 5. f. 4. Vide Mant. 328,

(1) Minuartia Floribus confertim dichotamis Syst. Nat

XII. Gen. 107. p. 104. Veg. XUt. p. i'th AU% StoekC

T. I. f 4» Loeïl» /ij». izu T. I, f» 5»

IU D&ZU VII. Stus,
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IV. Dit was een taay , hard en ftyf Plantje 3^F

j^
eL

" naauwlyks ooit meer dan een Duim hoog, met

Hoofd Borltelige Blaadjes , de Bloemen tot een vier-

stuk» fant Hoofdje, dat digt gegaffeld en getopt is >

^nra7-
famengehoopt hebbende , ongedeeld, met Bor-

ltelige Blikjes
, langer dan de Bloem, Van vyf

tot agt Zaadjes , die rondachtig en JSfiervormig

zyn, brengt ieder Bloempje voort. De Kleur

van 't Gewas is bruinachtig, die van de Bloem

uit den groenen.

iï* (2) Minuartia met endelingfe Bloemen over-

clmpT
U

Ine*** tong* dan de Blikjes.

firis.

veidfche. (3) Minuartia met endelingfe Bloemen over-

MoKtand. hoeks, korter dan de Blikjes.

Bergfche»

Het onderfcheid is te klein van deeze onnoo-

zele Gewasjes, om my daar mede op te hou-

den* De bynaamen wyzen de Groeiplaatfen

duidelyk aan. Dikwils komen 'er vyf Meel-

draadjes in voor, zegt de Ridder, 't welk ze

naar 't Geflagt van Muur doet gelyken en die

Soort , welke Aljine mucronata heet, heeft 'er

veel overeenkomst mede.

Q U E R I A.

Dit verfchilt in Kenmerken van het voor-

gaan-

(2) Minuartia Flor, termin. alternis , Bra&et longioribus.

LoE¥L Itin^ 122.

(3) Minuartia Flor. termïn. alt. Bra&ea brevioiibus. Loefl.

liin* izz* T. 1. f. 4*

1
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•gaande alleen 3 doordien ieder Bloempje een IV.

enkeld Zaadje voortbrengt. Loefling heeft
AF

f,^
u

ook in Spanje de eerlte Soort waargenomen > Hoofd-

welke genoemd wordt stuk»

(1) Queria met getropte Bloemen. r.

Queria

m Een Plantje
?

zegt hy, dikwils nog klei-f^gt

3 , ner van Gewas dan 't voorgaande 3 ennaauw-

5, lyks grooter dan eens Menfchen Nagel. De

3, gedaante , het maakzel en de ftyfheid zyn

„ eveneens , maar het is veel broofcher en

„ het Bloemhoofdje zo fcherp vierhoekig niet.

„ Hetzelve breekt zeer ligt van de Steng af,

3 ,
3
t welk met het voorgaande nooit gebeurt.

53 Het heeft Borftelige Blikjes opwaards uitge-

33 breid , de tip agterwaards haakig 3 die aan

33 de Kleederen hangen blyven. Het draagt

,3 een enkeld 3 famengedrukt , rondachtig Zaad.

5 , De Kleur van 't Plantje is byna witachtig."

(2) Queria met eenzaame Bloemen 9 de Steng u.

gegafeld. g£**,
fehe.

In Kanada en Virginie groeit deeze Soort,

ten minde indien hier het Kruidje behoort,

naar de Knawel of 't Varkengras gelykende,

't wel-

(1) Queria Floribus confertis. Syst. Nat* XII. Gen. 108.

p 10;. Vtg, Xlll, p. ui. Queria Hispanica Bra&eis pamlte

hamatis. Loffl» hm4 43,

( 2 ) Queria Flor. folitariis Caule dichotomo, Mollugo FoU

jS»ppofitisStipulis quaternis, Caule dichotomo, GRON«

IL D&ku Yil, Stuk»
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IV. 't welke, volgens Clayton, roodachtige Sten-

Afdeel.
getjes heeft , een weinig Haairig, met zeer

Hoofd- kleine, ruige, rondachtige Blaadjes, twee te-

stüKo genover elkander. Het Zaad , dat zeer klein
Drkvjy-

jSj komt binnen kleine Huisjes, die in de mik-

ken der Takjes geplaatst zyn, voort.

L E C H E A.

Dit Geflagt heeft den Kelk driebladig en

drie fmalle Bloemblaadjes : het Zaadhuisje is

driehokkig, driekleppig, met drie binnen-Klep-

jes, bevattende ieder hokje een enkel Zaadje.

De twee Soorten van hetzelve zyn in Noord-

Amerika gevonden, naamelyk

(i) Lechea met Liniaal-Lancetswyze Bladen
Lethea m gepiuimde Bloemen*
mor» 0 *

Deeze , in zeer drooge Pynboom-Bosfchen

van Kanada voortkomende
, geeft veele over-

endftaande Stengen tot den Wortel uit, die

rond zyn , met verfpreide effenrandige fpkfe

Bladen, van boven glad, van onderen ruigach-

tig en zeer kort gedeeld. Een menigte Bloe-

men komen Troswyze , aan 't end der Tak-
ken , op Steeltjes voort. By Ray voert het

Gewas, wegens de gedaante, den naam van

Bezemkruid.

CO
(i) Lechea Fo!. Hneari lanceolatis , Floribus psniculatls.

Syst. Nat. XII. Gen. 109. p. 105* Veg* XIII. p. 112. Am*
Acai. III. p. 10. T. I. f 4* Capraria Fol. integerrimis. GRON.
y*r£* 7S* Scopaxia Fol. tenuisfimis &c, Raj. SuppL 132.

minor.

Kleinere.



Tkiandria;
(a) Lechea met Eyrond-Lancetvormige Bla- IV;

tfeft, Bloemen zijdelings verfpreid.
AF

ni.
EL*

Hoofd» >

In Zandige Bosfchen van Kanada groeit ditsTux,

Gewas, 't welk ook in Virginie fchynt gevon- ^jHjr

den te zyn , zynde Caprarïa met geheel effen- major.

randige Bladen genoemd geweest. Het heeft
G£00tcie*

paarfchachtige ronde Stengen , met enkelde

Takken overhoeks, ver van elkander. De Bla*

den , die ook overhoeks voortkomen , zyn ovaal

Lancetvormig , van boven ruuw, van onderen

Wollig, met den rand omgeboogen en naauw-

lyks blykbaar gedeeld. De Bloemen komen
by twee, drie of vieren, uit de topjes van de

Takken voort.

IV. HOOFDSTUK»
Befchryving van de Viermannige Kruiden

(Tetrandria) , tot welken het Schurftkruid t

Walftroo, de Meekrappe, Weegbree, Kaar-

den en veelt anderen behooren.

Onder de Kruiden , die in de Bloemen vier

Meeldraadjes hebben , deswegen Ficrman*

nige genaamd , komen ons de volgende Geflag*

ten voor,

G L O-

(i) Letka Fo!» ovato-Ianceolatis, Flor. lateralibus vagU,

4nu Acad> ui. p. ix. Menandra Fel, alternis, Gron, Vfrp

II. 10*
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ÏV* Globuxaria. Kogelkruid,
Afdeel,

Hoofd
De ^lanten van dit Geflagt hebben Bloem*

stuk™ hoofdjes, van zulk eene gedaante, dat fommi-

Ecnwy^ ëen menige Soorten daar van tot de Samenge-

Helde Bloemen betrokken hebben. Het ont-

breekt haar aan geen gemeenen Kelk, die ge-

fchubd is. Daar in zyn Blommetjes vervat ,

jeder een eigen Pypachtig Kelkje hebbende >

dat het Vrugtbeginzel inhoudt en het Blom-

metje, welks bovenfte Lip in tweeën, de on-

derfte in drieën is gedeeld. Ook is de Stoel

of bodem van den gemeenen Kelk Kaffig. Het

eenigfte verfchil, dat dczelven van de Syngene*

Jia of Samenteeligen onderfcheidt , maaken de

Meeldraadjes uit , die van elkander afgefchei-

den zyn.

Dewyl ik de Cephalanthus , die onder de
Heefters hier voorgaat f Kogelboom getyteld

heb, geef ik aan ditGeflagt, om de zelfde re-

den , den naam van Kogelkruid. Zeven Soorten ,

meest in ons Wereldsdeel huisvestende, komen
'er van voor , als volgt.

i. (i) Kogelkruid met de Steng Heeflerachtig,
Gkhularia
Alypum. U$
D'ietan-
dig. ( ï ) GUbularia Caule Frmicoio , Fol Lamceolatis &c. Syse.

Nat. XU. Gen, 112. p. 111. Veg XIIU p. iï?. R. LugAb.

190. Globuïaria Frut* &c# Garid. Aquis. 210. Alypum Monsp.

fïve Frut. terribilis. j. B. Hifi. I. p. 598. NisS. A&. Par.

17-ïft. Thymclaea foliis acutis Capitulo SucciCx. Cé B. Pin* 4*3.

Gouan. Monsp* 60. GER. Prov. 195. CLÜS. Hisp, 179^
Is. lS© #
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de Bladen Lancetvormig > drietandig en Htm

Dit Gewas welks voornaame Groeiplaats in SXUK.

Languedok is , hoewel het ook voorkomt in 't Mmgy*
Ryk van Valence en in Italië, bemint de Rot-™'**

fen en Steenachtige plaatfcn.. Een Gebergte

by Montpellier, Mom Ceti genaamd, voedt het-

zelve overvloedig.. Het is ook gemeen in Pro-

vence , omftreeks Aix > op dorre Heuvelen*

Het maakt een Boompje uit * omtrent een Elle

hoog , welks Bladen naar die der Myrten ge-

lyken, doch de bovenden drietandig zyn. Op
de toppen der Takjes komen enkelde Bloem-

hoofdjes, zelden twee by elkander, voort, van

een dergelyk maakzel als gemeld is en zeer

fchoon Violet van Kleur 3 omtrent een Duim
in middellyn. Zy beftaan uit zogenaamde Spa-,

telblommetjes , wier bodem vier witte Meel-

draadjes uitgeeft met zwarte Knopjes , en ftaan

ieder op zyn Vrugtbcginzel\ in een Kelkje met

punten vervat. Ieder Blommetje is in drie Slip*

jes verdeeld 3 en zy zitten by elkander op den

Stoel van een gemeenenKelk, die %nengefteld

is uit g«fchubde Blaadjes.

Onder den naam van Verfchrikkelyke Heefter

is dit Gewas voorgefteld en afgebeeld ; om dat

*er een zeer gevaarlyke cn geweldige Purgee-.

rende hoedanigheid aan toegefchreeven werdt»

Men geeft 'er, ondertusfehen , ook den naam

van Jtypum aan , betekenende een heilzaam Qïk

onverdeeld.
AfDEELa

IV,

HOOFD^

%% DE^i* VU» STVSt
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IV. onfchadelyk Geneesmiddel. Hoe tegenftrydig
Ap^eel,

dit mag voorkomen; js het doch zeker, dat by-

Hoofd na alle Purgeermiddelen , naar de verfchillende
stuk» omdandigheden en hoeveelheid, waar in men

v&!
nWy

' ze gebruikt , of fchadelyk en gevaarlyk , of

heilzaam en veilig zyn. Het is, met algemee-

ne toe(lemming, onder dezelven te tellen. Men
gebruikt 'er de Bladen , Bloemen en het Zaad

van , zegt Garidell, wien de vermaarde

Tour ne fort, de Praktyk oefenende te St.

Chamas in Provence, verzekerd hadt, dat hy

de Boeren aldaar het Aftrekzei van een half

Loot in Water als een Purgeermiddel hadt zien

inneemen , zonder kwaad gevolg. C l ü s i u s

hadt gehoord, dat de Kwakzalvers, in Andalu*

fie , het Afkookzel daar van gebruikten tot ge*

neezing van Veneriaale Kwaaien, en voorgaven

dat dit nooit mifte. Hy noemt hetzelve Hip-

poglosfum van Valence , wordende aldaar ge-

meenlyk Segullada geheten. Om kort te gaan ,

het Gewas komt in dit opzigt met de benaa-

ming van Thymelaa, welke 'er C» Bauhinus
aan geeft, overeen.

11*
4 (2) Kogelkruid met een Heejlerachtige Steng 9G

BUntg^
A

de Wortelbladen ftomp Wigvormig 9 ds

stylbiadig.
Stengbladen Lancetvormig.

Het Schurftkruid van Bisnagar in Oostindie

of

(z) GUbulariA Caule Fruticofb &c. Scabiofa Bisnagarica

f. Globularia frutescens fj-UK. Alm< 33$» T$ $% t f, 5$

Moais. Hifi* III, p* $u
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of Beefterachtig Klootkruid , met flyve Bladen , IV.

die aan den Wortel ronder en Hartvormig zyn,
AFf^

g

maakt deeze Soort uit. Hoofd*
stuk.

(3J Kogelkruid met een Kruidige Steng , de 1IT .

Wortelbladen drietandig, de Stengbladen Glf^*
Lancetvormig hebbende. Gemeen,

De blaauwe Madelief met een gebladerde

I Steng , die Aphyllanthes van Anguillara ge-

noemd wordt 3 in hooge drooge Landflreeken

van Europa groeijende , voert hier den naam

van Gemeen Kogelkruid. By Camerariüs
is zy afgebeeld. Men vijndtze piet alleen ia

Italië en Provence, maar ook in Switzerland,

ja zelfs in Sweeden, op de Gothlandfche Kalk-

Rotfen. In Duitfchland is zy niet ongemeen

en komt ook in Overysfel voor. Zy maakt op

den Grond een Roosje van ttevige, Eyronde* ^
gladde Bladen , die lang gedeeld zyn 3 waar uic

Sxengetjes voortkomen van een Voet lang, niet

Takkig noch zig verdeelende > maar met meer

of minder Blaadjes bezet en aan 't end eeqi

Bloemhoofdje hebbende , dat hoogblaauw is.

Het beftaat uit Blommetjes 3 die Pypachtig

maar

{3) GlohuUria Caule Kerbaceo , Fol. radicaU tiidentads

&c. FL Su£<> Hort. CUff. R. Lugdb. HALL. iff/v* 667.

Aphyllanthes Anguillarae. Cam. Hort. p. 18. T. 7. Bellis coc«

iulea Caule foiiofo. C. B. Pin, 252.
fi.

Bellis ccerulea Apu-

h. y. Bellis cocmlea Monfpeliaca. TABERNf. HiJi.lUp.7Q99

P3
lh Dttl* VII. SltlX)
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IV. maar diep in^efneeden zyn, in een ruig Kelkje
Afdeei . vervat . jat op een Schubbetje rust , waar van

Hoofd- veclen te famengevoegd den gemeenen Kelk
stuk* uitmaaken. Het Zaad , dat langwerpig is en

glad , zit eerst in het Blommetje , vervolgens

in het Kelkje, dat met de anderen rust op den

ruigen Seoel.

iv. (4) Kogelkruid met de Wortelbladen kartelig

f
l

ino}a

fia gedoomd , de Stengbladen gejpitst en ef~

<^doomd. fenrandig.

Dit is de Gedoomde blaauwe Madelief van

C Baüiunos, op de Bergen van Granada

groeijende, welke, volgens hem, naar de voor-

gaande, buitendien, zeer gelykt.

v. (5) Kogelkruid met de Steng byna naakt , de
Vtrdifoti^ Bladen Wigvormig mei drie Punten , waar

van de middeljte kleinst*

Wederom een andere Verfcheidenheid van
de gezegde blaauwe Madelieven , die door de
gemelde figuur der Bladen inzonderheid ver*

fchilt,

(4) 'Glcbularia Fol rndicaübus crenato aculeatis &c. Globu-
klia fpinofa. Tournf Infl. 475 Beli s ccerulea ïpinoti. C.
& Pin 262. Be lïs fpinofa Flore globofo C B. Pr$dr. 12

1

#

($) Globuiarid Catile fubnudo , Fol. Cuneiformibus &c,
Glob. Fol. Radic. Cuneifonnihtis &c. ƒƒ. Clifl 491. R. Lugdb.
3<?a. Scabiofa ücllidis folio ImmiLs &c. Moris. Hifi. UI.

p. jo S VI. T. 15. £ uit* Bell. coerutea montana Fmres-
'eens. C B. Pin. zóz. fim Qlobulaxia Alpioa minima Origaai

>fo\w4 TouUN-y. hfi. 4«7,
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fchilt, zynde eenigermaate Heefterachtig. De- H\
zelve groeic in Ooftenryk, Switzerland en op

Afd*el%

dc Pyreneefche Bergen. Hoofih
STUK*

(6) Kogelkruid met em naakte Steng , deBla- vu

den Lancetvormig effenrandig. nS^Su

Deeze byzonderheid onderfcheidt een Pyre-

ncefch en Ooftenryks Kogelkruid , dat echter

wel de Bloemfteng geheel naakt , doch de Vrugt-

draagende Steng met een of twee Blaadjes

heeft , volgens de aanmerking van Doktor Ger~
ard. Hier uit zou dan fchynen , als of deeze

Soort tot de Eenhuizige Planten behooren mogt.

(7) Kogelkruid met de Steng byna naakt; on~ vit.

ge[teelde Bloemhoofdjes 'overhoeks de Bla- oaftelkh?

dm Lancetvormig Eyrond onverdeeld.

Het Levantfche Kogelkruid, mpt de Bloemen

langs de Steng vcrfpreid, van Tournefort*
maakt deeze Soort uit , groeijende in Klein

Afie. Dit is een overblyvend Gewas , met een

Kruidige enkelde Steng, hebbende zeer kleine

Lancetvormige Blaadjes, ver van elkander, en,

aan 'c bovenfte van de Steng , van zeven tot

tien

(6) Globalaria Caule nudo 5?c. Glob, PyrenaicaFoL oblon*

go Caule nudo. TOURNF. In/}. 4*7. MOHIS. Hifi. utf, f. 4*

Bellis coerulea Caule nudo« C. B. Pin. 262. RAJ, H*ft*l*U

Qm. Prov. 295.

(7) GlobtdarU Caule fubnudo &c. Globularia Oiicatalis

Floribus pee Caulem fpaifjs. Toürnï. C*r, }|«

P4
flt Dexl* VU. Stuk*
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IV. tien ongefteelde Bloemhoofdjes , overhoeks ge-

Af
i

d
v
eel plaatst.

*™*D' Dipsacüs. Kaardenkruid.

&**9m

j)e gcmecne Kelk is veelbladig ; de eigen

Kelk boven het Vrugtbeginzel ; de Stoel Kaffig

in dit Geflagt, 't welk drie Soorten bevat, al-

len in Europa huisvestende, waar van de eer-

fte den naam aan 't zelve geeft ; naamelyk.

i. (i) Kaardenkruid met ongefteelde Zaagswy?

TuLolm. getande Bladen.

Vollers

Kaarden. Om dat het Water van den Regen ftaan blyft

in de Schuitswyze holligheid der onderfte Bla-

den van dit Gewas, om de Steng, heeft het-

zelve den Griekfchen naam Dipfacus, als een

Dorftig Kruid zynde , bekomen. De Neder-

duitfche , Kaarden of Rollers Kaarden , is af*

komftig van het gebruik dat men, in het La-

ken bereiden , van deszelfs ruuwe Koppen maakt

;

zo wel als die van Kannewasfers , waar toe de-

ze1ven mede niet onbekwaam zyn. DeFranfchen

noemen het ook Chardon a Bonnetier ofaFoulon:

de

(i) Dip/acus Foliis fesfilibus ferratïs. Syst. Nat. XII. Gen.

Ji4. p. in. Vtg. XÏIL p. 120. Dipf. Fol connato-perrolia-

tis. //. Upf. as* G\ob. Ariftis Fru&us re&.'s, SAUV. Monsp.

y$6. GOUAN. Hort 60. Ger. Prov. 221. Dipf. Gap. Flor.

conicis. H. Cliff GROK. Pttg. R. Lugdb. &c. &c. DipC

fylveftris, C. B. Pin 38?* Dod Pempt. 735. Labrum Vene-

fis. Lob. Icon, 18. jg.
D»pfacus fativus. C. JB. Pin. 38;, Dipf,

Arifüs Fmaus hamatis. SAW Monsp,
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de Engelfchen Teafel of Tasfel > de Duitfchers IV.

Kartendistel.
Afdeel.

Dit Kruid, wild groeijende
, gelyk het over- Hoofd-

vloedig voorkomt door geheel Europa, zelfs in
STUK#

onze Nederlanden, doch niet in de Noordelyke^'0*^
deelen, en ook in Virginie; maakt een Steng

van drie of vier Voeten hoog, die taamelyk dik

is en ruuw door korte Doorntjes, De laage Bla-

den , die zig Scheedswyze om de Steng voegen , <

zyn Zaagswyze getand; de bovenden langwer-

pig en effcnrandig. De Steng verdeelt zig en

is aan '1 end gekroond met de gezegde Bloem*

hoofdjes, die een ongemeen grooten Stoel heb-

ben, Rolrond, aan 't end ftomp, met ontelbaa*

re Bloempjes bezet, die op ryën ftaan, blaauw

van Kleur. Deeze zyn afgezonderd door Schub-

ben , welke in fcherpe Punten uidoopen , die in

de tamme of Zaay - Kaarden , gelyk dezelven

tot gebruik geteeld worden , Haakswyze omge-

kromd, en dus tot Vollers Kaarden dienftigzyn.

Deeze laatfte heeft de Bladen om de Steng fa-

mengegroeid , en maakt dezelven hier door be-

kwaamer, om het invallende Water te vergaa-

ren en lang te behouden, dan de Wilde; die

voor 'c overige daar van weinig verfchilr. Zy
groeit wel tot zeven of agt Voeten hoog.

Dit Water is van de Ouden tot wegneeming

der Vlakken van het Aangezigt , en door Boer-

haave zelfs tegen ligte Oogkwaaien
, aange-

preezen. Sommigen zeggen , dat het dient tot

wegneeming der Wratten, Het Loof is een

P $ . Smaa»
& DSSJU VHt STUK,
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IV. Smaakeïyk en gezond Moeskruid. Men vindt
Afdeel,

de B]acjeD en het Zaad , als in een Tegengift voor

Hoofd- den Dolle Honds Beet gemengd zynde , voorge-

*tuk. field (*). Men merkt ook aan 5 'dat de Diftel-

vinken naar faet Zaad zeer gretig zyn.

D*
n

"c
5
^ Kaardenkruid met famengegrmdé uitge*

LachT&tui* hoekte Bladen.
Gelnip-

Peid« Dit is omftreeks Weenen zo gemeen niet als

het voorgaande , zegt de Heer J a c q u i n. In

de Elfaz zag de Heer H aller het overvloe-

dig aan de Wegen groeijen. Het komt ook

op verfcheide plaatfen in Siberië voor. Lin-

kje us hack het bevoorens met het gemeene

Kaardenkruid, als eene zelfde Soort, famcnge-

voegd, doch naderhand, misfchien op deszelfs

aanmerking, daar van afgezonderd. De Bloem-

pjes, naamelyk, zyn altoos wit, de Doorntjes

der Schubben uitwaards omgekromd , 'c welk

anders in de Wilde geen plaats heeft , en het

Gewas grooter (f). Goïtan geefc 'er eens

Menfchen hoogte aan , en zegt dat de zyde-

lingfe Slippen der Bladen liomp getand , de en-

deiingfe gefpitst zyn (|). Scopoli voDdt dc

Bla-

f*) Euporifton Hannemanni adverfus Morfum Canis rabidi*

A&. Hafn* VOL. II p. 274, N. 110.

(2) Dipfacus Fol. coanatis finuatis. Dipfacus Folio lacima»

tO. C. B. Pin, 385. MORlS 4 Hift* III. p* 158. S. 7. T. 3*„

f. 4*

(f) OpusCé Bot, p. 31*.

(I) Hert. Momp. p. 6i m
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Bladen tot de Middclrib toe verdeeld , doch IV.

niettemin Scheedachtig om de Steng gevoegd ,

Af^eu
ruuw en overal gewapend met kromme Door-HooFD-

nen. Dit doet deeze Soort zig Distelachtiger STÜK-

dan de voorgaande vertoonen. De Hoofdjes
^Hl^9M^m

vervolgt hy , zyn rondachtig ; de Bloempjes

door een enkeld Kafje afgezonderd, wit, met

witte Meeldraadjes en roodachtige Meelknopjes

(*). Het groeit zo hoog als 't voorgaande,

(3) Kaardenkmid met gejleelde Bladen , die nr.

byhangzels hebben. Pi$Z"
Haaiiigw

Deeze Soort wordt Wilde Kaarden met klei-

ner Hoofdjes of Kleinere Herders-Staf van Bau-

hinü^ getyteld en in de derde R ing geplaatst

door D

o

do n mus. In Engeland en Vrankryk

wordt haare Groeiplaats gefield > doch het is

zeker, dat zy ook in Swkzerland en Duitfch-

land , ja overvloedig in de Bosfchen aan den

Donau , by Weenen ,
groeit. Volgens fommi-

gen zou zy nog hooger dan de voorgaanden,

h tot vier en vyf Ellen hoogte , opfchieten.

In ons Land komt zy buiten Naarden en U-

trecht, eo elders alom by de gemeene Wilde

Kaar-

(*) Fitr. Carn. p. 553.

(3) Dipfdctti Foliis petlohth appencliculatï?. H. Upf. i$.

R. Lugdb. 188. PAL1B Paris* 44 Ripf. Capitulis hemisphae-

ïicïs nudis, Hall Heiv. 672. Dipfacus fylveftris Capuulo

minore* Virga Paftoris minor. C li Pin. \i$ Dipfacus

tércius. Doo. Psmpt 71$. Virp Pafbris» Lo«. Ie. II, p, at*

IU £>«£!-. VlU Stuk,
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lv * Kaarden voor. De Steng is broofch; en zou
Afdeel,

anders jcunnen dienen tot een Wandelftok of

Hoofd- Herders-Staf. De Bladen van Eyrond Lancets-
ituk. WyZe figuur , zyn zagt als Fluweel doch aan

^$€™y- je Middelrib gedoomd : de Hoofdjes zyn Haai-

rig en hebben maar de grootte van een Noot.

Op deeze is de naam van Labrum Ventris 3 of

het Wafchvat van Venus , om dat het Water

der Gemeene Kaarden van de Vrouwtjes tot

Blanketzel plagt gebruikt te worden 3 daar aan

gegeven, niet toepasfelyk. Lob el heeft ze

ook door die benaamingen onderfcheiden (*).

By den Steel heeft ieder Blad twee kleine ron-

de Blaadjes als Ooren, byhangzeltjes genaamd.

Alle deeze Soorten van Kaardenkruidzyn twee-

jaarige Gewasfen.

S c a b i o s a. Schurftkruid.

De byzondere Kenmerken van dit uitgebrei*

de Geilagt beftaan in een gemeene Kelk te

hebben , die veelbladig is 5 bevattende Blom-

metjes in vieren of in vyven ongelyk verdeeld

,

en twee eigen Kelkjes hebbende, het eene bo-

ven het andere , onder het Vrugtbeginzel. De
Stoel is met Kafjes bezet of naakt. De Zaad*

jes zyn op de eene of andere manier gekroond.

't Getal der Soorten, meest Europifchen, is

dertig , waar van de elf eerften vierdeelige 5

de

{*) Noemende uaamelyk deeze Virga PaJïorU en de Ge«

saeene Wilde Kaarden L&hrum Ventris* Zie lan* II. p. ig,
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de overigen vyfdeelige Bloempjes hebben ; IV*

naamelyk.

(1) Schurfckruid met vierdeelige gelyke Blom-l^°™*
metjes 5 gefchubde Kelken , knikkende Bloe- t.

men en gevinde Bladen ; de Vinblaadjes
Jfffi*

Lancetvormig met Tandjes. Aipifch.

Van deeze Soort , die op de Alpen van Swit»

zerland en Italië groeit, en Bladen heeft naar

die der Groote Santorie gelykende 3 is de Kelk

gefchubd en korter dan de Bloem, de Vrugt

half Eyrond , de Stoel Klootrond , met Lancet-

vormige, gefleufde, blyvende Kafjes. De Zaa-

den zyn vierhoekig, met vier grootere en vier

kleinere Tandjes beurtlings gekroond» Het Zaad*

kuifje heeft twintig uitgebreide Scraalen.

(2) Schurftkruid met vierdeelige gelyke Blom" ?rJ%j>£
metjes gebaarde Kafjes en Kelken ; de Wor- vanica.

telhladen Lierachtig , de Stengbladen Vins- fifc|

)"sah

wyze verdeeld. /

Hier komt het allerhoogfte Jaarlykfe Schurft-

kruid y met Bladen eenigszins naar die der Agri-

monie gelykende, van Hermannüs, t'huis*

De*

(1) Scahiofa Corollulis quadrifidis «qualibus &c. Syst. Nat*

XII. Gen. H5. p. IU< Veg. Xllh p. 120. H. Cliff. */ƒ>ƒ. R.

Lu$dk* 188. N. 1. Scabiofa Alpina Fol. Cent. majoris. C. B.

Pin, 270, Eyst. 122.

(2) Scabiofa Cor. quadrif. *q. R. Lugdb. N. 6. H. Upf*

Scabiofa altisfima. annua &c. Herm. Lugdb. 53P. MORIS,

Hijl. III. p. 45. S. 6. T. 13. f. I3t

II* deel. Vil. Stuk.
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IV Dezelve wordt hooger dan eens Mans langte>
AF

jy
EL

met ronde, holle, geknoopte, Haairige, ge-

Hoofd takte Stengen , ht bbende aan ieder Knoop een
$TÜK

- paar gevinde gekartelde Bladen, die een weinig

^&n™y- ruig Zyn^ £)e Hoofdjes, op het end der lak-

ken , waren, volgens hem, uit veele vyfbladi-

ge Blommetjes, bleek van Kleur
,
famengdtcld.

De Kelk en Bloemkafjes zyn, even als in de

Syrifche, Doornachtig gebaard , zegt de Ridder.

Volgens den jongen Hoogleeraar Burmamïus
zou deeze Soort ook aan de Kaap der Goede

Hope groeijen

WTf. (3) Schurftkruid met vierdeelige gelyke glom-

metjes ; gefchubde Kelken , gebaarde Kaf*
syiifeh.

jes } cen gegaffelde Steng en Lancetvot mi-

ge Bladen.

Hier behoort het Heefteracbtig ,breedbladig,

wit Schurftkruid van C. Bauhinü*, dat Per-

likbladen heeft en een Amethystkleurige Bloem

,

volgens Vaillant, groeijende in Syrië. Het
draagt in de mikken van de Steng ongedeelde

Bloemen , die byna geen Kelk hebben. Het

Zaadkuifje is half Klootrond en het Pluis heeft

twintig landjes» *t Is niettemin ook een Jaar-

Jyks Zaay-Gewas.

(4)

(*) Pradr* Fl. Cap. p. 4,

(3) Scabiofa Cor. quadrif. a?q &c. H. Cliffl R Lugdk.

N» z» Scabiofa Fmtic. Cans latifolia alba C. B Pin. 169,

Moris utf, f. 14. Scab. Perficae folio , Flore Amcthyftiac,

VALL» 4&. 1722. p. 2**»
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(4) Schurftkruid met vierdeelige byna gelyke \^

Blommetjes , de Kelkfchubben Eyrond> ^Afdeel.

Bladen Finswyze verdeeld. Hoofi>

Het Schurftkruid met eene Klootronde Sneeuw-
8*™*

witte Bloem 3 van C. Bauhinüs, maakt dee- Scabiofa

ze Soort , die ook in de Opcnbaare Kruid- w££o+
tuinen bekend is , uit. Dezelve heeft fmalle mis«

Vin blaadjes en half Klootronde gefchubde Kel-

ken. De Bloempjes hebben het onderfte Slipje

afgeboogen en een weinig langer. By Mont-

pellier komt deeze , die door Lobel onder den

naam van Berg-Schurftkruid der Warme Landen

is afgebeeld , alom op Steenige' ongebouwde
plaatfen voor. Zy ontbreekt ook niet in de Zui-

•delyke deelen van Provence.

(j) Schurftkruid met byna vierdeelige Bloemen , v.

de Kelkfchubben Jlomp, de Bladen Lancet- styfbUdig»

yormig Zaagswys' getand , met Ooren.

De Afrikaanfche Heefierachtige Scabiofa , met

ftyve gladde Zaagswys' getande Bladen en eene

witachtige Bloem 3 van Commelyn, maakt

dee-

(4) Scabiofa Cor. quadrif. fubxquaHbus &c. H, Cltff. K.

lugdb. N. 3. &c. GouAlf* Monsp. 62. GER. Prov. 21*.

Scabiofa Fl. Gïobofo niveo. C. B. Pin, 207. Tournf. /«/?•

464. Scab, Frucicans angustifolia alba. C. B. Pin. 270, Sca-

biofa montana calidarum Regionum. Lob. Icon. 538.

Cs) Scabiofa Cor. quadrif. fubradiantibus &c. Am. Autt*

VI. Afr. 4. Scab Afr. frutescens FoU rigid» fplead. & ferra*

tl*. COMM. Hort. I. p. 185. T. 5>3t

XI, ÜK*|. 4 VU. Stok,
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IV. deeze Soort uit. Dezelve heeft , volgens de
Afdeel

befchryving , de onderfte Bladen (lomp Eyrond,

Hoofd, gedeeld , de bovenden Lsncetvormigongefteeld,
stuk. geevende uit de Oxels als twee fmalle Stoppel-

v;fe
e*wy

' tjes. De Bloem heeft een langen Steel ; de

Kelk beftaat uit rondachtige Schubben. De
Blommetjes zyn meestal in vieren gedeeld, van

buiten Wollig, met de bujtenfte SJip een wei-

nig grooter, waar door deBloem zig iets of wac

gettraald vertoont,

vu (6) Schurftkruïd met vierdeelige gelyke Blom-

iuc^ifl^ metjes , een enkelde Steng , nabaurige Tak-'

puivei$- \m en Lancetvormig Eyronde Bladen.

Deeze Soort, in ons Land gemeen, voert,

wegens den geknotten Wortel, den zonderlin-

gen naam van Duivelsbeet , en maakt de Succifa

der Apotheeken uit. De eerstgemeïde naam,
niettemin , heeft byna in alle Taaien van Euro-

pa plaats* Het Kruid groeit overal in vogtige

of laage Velden en Weidlanden, als ook aan

Dyken en Wegen. Inzonderheid onderfcheidt

het zig van het gewoone Schurftkruid, doordien

de Bladen byna onverdeeld zyn en dat het de

Hoofdjes ronder heeft. De Bladen zyn meer of

tninder getand , fomtyds ruig, fomtyds glad,- het

heeft

. (6) Seabiof* CoroIU quadrifid. aq» &c. H, Cltff Fl.Suec.

fc. Luiiby N. 4. &c. &c. Succifa glabra. C. B. Pin. 269+

Succifa f. Morfus Diaboli. Cam* Epit. 397. Morfus Diaboli*

Lob» Icm. $4$. Succifa hiifuta, C. B. Pin. aty#
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heeft de Blommetjes fomtyds in vyven gedeeld , IV.

en de Kleur der Bloemen is doorgaans paarfch
Afd

i
^M

of blaauw, doch ook wel wit of Vleefchverwig. Hoofd-

Men vindt 'er goede Afbeeldingen van , by de 8TÜK*

Autheuren.

De Smaak der Bladen is bitterachtig en ee*

cigszins famentrekkende , wordende die 3 bene-

vens de Wortels , in Gorgeldranken , voorlang*

duurige Gezwellen van de Keel, gebruikt. Men
plagt 'er ook een Zweetdryvende en Tegengif-

tige kragt aan toe te fchryven. Sommigen ge-

bruiken het Kruid in Pappen uitwendig. Het

Sap dient tot zuivering van kwaadaardge en vui-

le Zweeren. In Sweeden verwen de Oelanders

hier mede het Garen groen , gebruikende daar

toe zo wel den Damp als het Afkookzel zelve.

(7) Schurftkruid met vierdeelige Straaknde viu

Blommetjes en onverdeelde Bladen , de Stoel- integrif**

bladen Eyrond en getand, de Stenghladen l^vet^

Lancetvormig en een Kruidige Steng* dedd.

Deeze heeft de Bladen volkomen onverdeeld

,

maar aan de kanten een weinig getand. De
Steng is, gelyk in het gemeene Schurftkruid,

gevlakt, Takkig en veelbloemig, doch rauwer,

groeijende van een Ëlle tot vier Voeten hoog %

zegt de Heer Haller , die 'er zelfs een fleke-

lige

(7) Scablofa Cor. quadrif. iad. &c. Scab. annua integrifo.

Ha feu Folio Bellidis. Maqn. Monsp. 231. GQUAN Men*?*

ii* GER. Prov. 220. HALL. Helv* 6? X*

IL DEEL, VII, STUK*
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IV. lige Steng aan geeft. De Stoelbladen zyn ge-
Afdeel

fteeid en gelyken naar die der Madelieven : de

Hoofi> anderen omvatten de Steng en Takken met een

stuk. breeden Voet , zynde zeer lang. De Kelk is

Eenwy tienWadig, korter dan de Bloem , welke geltraald

en paarfchachtig is van Kleur, fomtyds ook rood

De Blommetjes hebben twee Lippen , wier bui*

tenfle in drieën verdeeld is, en het Zaad heeft

een getand Kroontje. De Groeiplaats is in Lan-

guedok en Switz^rland. De Ooftenrykfe , wel-

ke C l u s i u s breedbladige noemt met een roode

Bloem, oordeelt de Heer Jacquin van deezc

te verfchillen.

vin. (8) Schurftkruid met vierdeelige Straalende

J
ta

pUxt
Blommetjes , en Lancetvormige effentandi-

eauih. ge Bladen , die de Steng omvatten ; de

^£
al

" Stoelbladen driedeelig en gekarteld.

Deezc heeft, volgens den Ridder, de Steng

een Voet hoog, ruuw, gearmd en de Bloem*

fieelen zyn zeer lang : de Bloem is blaauwach-

tig en de Kelk zo lang als de Bloem. Dus ver*

fchilt zy dan aanmerkelyk van de voorgaande

Soort.

n. (9) Schurftkruid met vierdeelige Straalende
Tatarica*
Tartaa-
ïifch.

Blom*

ft) Scabiofa Corollulis quadrifidi's radïantibus, Fol. amplexi-

caulibus Lanceolatis imegerrimis &c Syst. Nat. Peg. XIII.

(9} Scabiofa Coroll. quadrifïd. rad &c. Gmïl. Itin* I. p;

159* Scabiofa Flosc. quadrifïd, Fol. pinnatifidis &e. Aft Upf>

3744» p. xi* T. 1. Scabiofa altisfima Segetum , Tiiurafetd»

lUj. Suppl. 230?



Blommetjes , ^tz Jlekelige Steng; de Bla-

den Lancetvormig Vinswyze verdeeld, met ivf

Kwabben op elkander leggende. Hoofde
STUK.

Deeze , in Tartarie groeijende , maakt een

Gewas van twaalf Voeten hoog.

(10) Schurftkruid met vierdeelige Straaiende x.

Blommetjes , een jlekelige Steng en Ftn*-A^j££
wys' verdeelde Bladen > met affiandige

Gemec»*

Kwabben.

Dus wordt de bepaaling voorgefteld van het

Cemeene Schurftkruid 9 dat echter ook wel voor-

komt met onverdeelde Bladen. Gemeenlyfc

noemt men het Ruig Akker- of Veld-SchurfU

kruid , om dat het veel groeit in de Velden

»

aan de kanten der Koorn-Akkeren en Wegen #
op een Zandigen Grond. Het is door geheel

Europa gemeen. Men noemt het Seabiofa of

Scdbiei Herba, om dat het Afkookzel en Sap*
tegen allerlei foort van Schurft of Ruidigheid

,

tot betting of baading , dienftig geacht wordt te

zyn. In 't Franfch noemt men het Scabieufe 9

in
5
t Engelfch Scabious, in 't Hoogduitfch Sca*

tiofen-Kraut > Apojtem- en Grindkraut*

Hes

(10) Seabiofa Coroll* qiiadrirldis radiantibus &c* H. Clijf*

Mat* Med. R. Lugdb. N. 5. &c. Seabiofa pratenfis hirfuta.

C* B. Pin t 269. Seabiofa Arvenfis. TABEEN. Hifi. 4.42. Scab.

major communior hirfuta. j. B. Hifi. lil. p. 2. Seabiofa majot

Satorum vulgatior. Lob. Icon* 53^. Seabiofa fyJveftris. BJLA€£W<

T« 18$ . Seabiofa vulgaris major. Dod, Ptmpt% 123*

lh> Dmim VIL Stuk*



244 VlERMANNlCE KrüIDEK."

IV- Het groeit dikwils een Elle hoog en heeft dc

Afdeel, bladen ruig of ruuw ; de Steng is Takkig ver*

Hoofd- deeld en aan 't end bepaald door blootc Bloem-

•Tuir. hoofdjes , die platachtig zyn , uit den blaauwen
Einwy-

paarfch 9
beftaande uit Blommetjes 5 die vier-

of vyfdeeïig zyn. Het Zaad, dat ruuw is 3 heeft

een Kroontje en vierhoekig bekleedzel.

Behalve de gezegde eigenfehap wordt in het

Schurftkruid ook eene Zweetdryvende hoedanig-

heid f
zonder eenïge fcherpheid , erkend. Het

Afkookzel of Aftrekzei, met Honig gemengd,

dient in alle Borst- en Longkwaaien, om de

uitwerping der Fluimen te bevorderen. Het

Sap is Lymerig, Zoutachtig, en zeer ontbin-

dende of oplosfende > doch onaangenaam van

Smaak.

xr. (n) Schurftkruid met vierdeelige Straaiende

s^vlik*. Blommetjes , alle de Bladen onverdeeld f

»end
imia

" langwerpig Eyrond en Zaagswys getand

hebbende , met een Jlekelige Steng.

Deeze, in de Bosfchen van Ooftenryk, Swi(>

zerland en Provence groeijende, zou de Breed-

bladige Scabiofa met roode Bloemen , van Clu-

sius zyn , waar van ik hier voor gefproken heb

,

als behoorende tot de zevende Soort. In de be-

paaling , inderdaad , is weinig verfchi! en daar

heerfcht een zo aanmerkelyke Verfcheidenheid

on-

(n) Scabhfa Corolh quadrifidis radiantibus &c4 Scop. Car*.

35i» Hall» Helv. €71. Scab. latifolia rubro floic fecnacfe,

Clus* Hifi, JU p« ï, jACCt- Vind. **, Obf, i8t
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onder deeze wilde Gewasfen 3 dat men die van IV.

byzonderen Landaart naauwlyks ooit volmaakt}^Mm

zal kunnen overeen brengen of onderfcheiden. Hoofd-
stuk*

(12) Schurftkruid met vyfdeelige Blommetjes xiu

en zeer korte Kelken ; de Stengbladen iltmlt
Draadswyze tweevinnig verdeeld.

Mompel*

Van het Bofch van Gramont, by Mompel-
1*"4

lier 9 heeft deeze den hynaam , hoewel zy ook

op andere plaatfen groeit omftreeks die Stad.

De Hoofdjes zyn Kogelrond en de Bladen in

zeer fyne Snippers verdeeld. Men vindtze ook

in Provence.

(13) Schurftkruid met vyfdeelige ftraaiende xnr.

Blommetjes , de Stoelbladen Eyrond en

gekarteld , de Siengbladen BorjUlachtig

gevind hebbende. kruid.

Deeze groeit op Bergachtige plaatfen , zo der

Noordelykc als der Zuidelyke deelen van Euro-

pa, Linnueüs vondt dit Kruid op Gothland

en

(12) Scabiofa Coroll. quinquefidis 9 Cal, brevisfmiis , Fol.

Caul. bipinn. Filiforraibus. SAUV Monsp. 262, Gouan.
Mousp. 6z, Sczb4 Corolb quinquefidis &c. Geb. Prov 220.

Scabiofa Capit, globofo , Foliis in tenuïsfiraas iaciaias diriiif.

C. Pin, 271. MAGN. Monsp. 231.

(1 3) Scabiofa Coroll. quinquefidis radiantibus &c. H. Cliff.

Fl, Suec. &c. &c. Scabiofa Capitulo globofo major, C B.

Fin, 270, Scabiofa minor, Cam. Epit, ju, Scabiofa gbhra

Fol. Carnolis virentibus. Hkrm. Parad, p, T« 221» Lug$bv

N# 11.

IU Deel, vil stuk.
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IV. en elders in Sweeden. Het is in Duitfchland
Afdeel.

cn jtd̂ Q gemeen. In Switzerland komt geen

Hoofd- Kruid menigvuldiger op de Velden en aan de
stuk* Wegen voor, zegt de Heer H aller. Het

Etnvsy-

groejt 00k 0mftreeks Parys en Mees e zou het

in Vriesland , by de Duivelsbeet , gevonden

hebben. De reden van den bynaam, welke vol-

gens Lobel aan dit Kruid gegeven wordt , is

niet blykbaarj alzo men niet weet, wat betrek-

king het tot de Duiven heeft. Men noemt het,

volgens Dodonjeus, in Nederland Schaaps-

Scabieufe. Zou het ook tot wasfehing dienftig

zyn tegen de Schurft of Ruidigheid der Schaa-

pen : want 'er worden dergelyke kragten als aan

de Gemeene , door Camerarius , aan toege-

fchreeven. Oo\ wordt hetzelve in Provence en

Languedok in plaats van het Groote Schurft*

kruid gebruikt , zo Toürnefort aantekent.

XIY* (U) Schurftkruid met vyfdeelige gelyke Blom-

iutia!* metjes , die korter dan de Kelk zyn; de

lanfeh
Bladen Lierachtig Vinswyze verdeeld.

De bynaam toont de Groeiplaats van deeze

aan, die omftandig befchreeven is, verfchillendc

van de volgende, inzonderheid, doorhaarc onge-

ftraalde Bloemen. Zy heeft omtrent een Voet

hoogte.

Cu)

(14) Scahiofa Coroll. quinqucfïd. aequal. Calyce breviorï-

bus, FoU lyraro-pinnarifidis. Mant* Scab. maritima Ru,*

*L Canixix folio, Bqcc.



T E T R A N D R I A. 44?

aO Schurfckruid met vyfdeelige

i 5
Rlommeties, die korter dan de Kelk zyn, tv

fn gevinde Bladen , * fe**» ***5S!
en onverdeeld. xvr.

_ _„n den Ze<*ant van LnngiHnk ^n»»«.

by J *

Steng twee Voeten hoog beeft;

T Wbtden Lawetvormïg, de Stengbladen

tind de bovenlten Liniaal. De Bloemen Zyn

Sang gefteeld; de Blommetjes m vvven ge-

S : eMd, bleek paarfch . ^ P«P«

Knopjes , door lange Kafjes onderfche.den.

0 6) Schurftkrnid ^ vjfrtrffe*
C

Blommetjes, gefnipperde Bladen, de Stoel Geftemd.

der Bloemen rondachtig.

Geftemd wordt deeze Soort genoemd wegens

,

G
"Lin»e Straalswyze uitbreiding van het

de ^"d
!
lhn-e

veertig straalen heeft, en in 't

Zalr

n

Ü1

en
Sterretje. De Blommc

m
n -tSX zvn regelmaatig verdeeld ,

die

Fr.r u L«r<#. 189* » 9- Scabtofa major m.^ -

Q4
IJ. DSM.. VII. STOK,



148 VlERMANNIGE KRUIDEN.

IV. grootst. De Groeiplaats is in Spanje. Men
Afdeel. ,

er Verfcheidenheden van ; de grootlte

Hoofd- groeit fomtyds een Elle hoog , zegt C l u s i u s %
$TUK# met Loof als 't gemeene Groote Schurftkruid

;

vip!*
1"*'

een andere valt kleiner en heeft de Bladen fy-

ner verdeeld : een derde is een Plantje van naauw-

lyks een Handbreed hoog. De middelfte hadt

Bauhinüs ook op den Venetiaanfchen Oe-

ver waargenomen.

xyn. (17) Schurftkruid met vyfdeelize Straalende

Proiifer*. Blommetjes , de Bloemen byna ongefteeld;
Kroontak-

dg SUn^ £roontafóig % fa Bladen onver-

deeld.

Deeze heeft haar afkomst uit Egypte. De
Steng is Kruidig ; de Bladen zyn Lancetvor-

mig, wat ruig, famengegroeid ; de onderden

eenigermaate getand. Zy heeft ongedeelde

Bloemen , die geel en geftraald zyn.

xvin. ( t 8) Schurftkruid met vyfdeelige Straalende

furea. Blommetjes , gefneeden Bladen, de Stoel

tófchT der Bloemen Borftelig.

Deeze , die den naam van Jndifche Scabiofa

by

(17) Sccbicf* CoroII» quinquef. Rad. &c. Mant. 329. Sca-

biofa ftellata humilis integrifolia prolifera, Herm. Par. p.

T. Raj. Suppl. 236.

(18) Scabiofa Coroll, quinquef. Rad. &c. H. Cliff. Up£

£cabiofa pcregrina rubra Capïtc oblongo. C, B. Pin, 270. Sca-

*foft VI, Indica tiift. II. p. 3* L«&di. N. lo«
d
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by Clusius voert, in de Bloemhoven gemeen , IV.

heeft Bloemen zwartachtig paarfch van Kleur ,

Af*£iu

met witte Meelknopjes. De Kelk is twaalf- Hoofd-

bladig, liniaal, omgekromd, van langte als de 8TUK*

Bloem ; de Stoel met fBorftclige Kafjes. Het
Kruid dat dikwils twee Ellen hoog groeit , heefc

de onderfte Bladen \ als die der Raapen , de bo-

venften Vinswyze verdeeld. Het geeft zeer

ïange Bloemfteelen uit , waar op Eyronde Vrug-

tcn , die zeer ruig zyn , vol vierhoekige Zaa-

dcn, in een geplooiden Voorhuid uitloopende.

Het Zaadkuifje maakt vier Borftelige Straalen.

(19) Schurftkruid met vyfdeelige Straaiende xits

Blommetjes , de Bladen Vinswyze verdeeld 9 Jrgentft

met Liniaale Slippen > de Bloemfteelen zeerziivencfr

^

lang, de Steng rond.

De Steng van deeze is met witte Haairtjes

dun bezet. De Stengbladen zyn onverdeeld.

De Kelk is van onderen zeer Haairig, agtbla-

dig ,
omgekromd , van langte als de Bloem

,

die witachtig is van Kleur met een blaauwach.

tigen Rand. Zes groote Blommetjes , die twee

Lippen hebben , maaken de Straal uit. Die

van \ midden zyn regelmaatig in vyven ver-

deeld

f19) Scabhfa Corollulis qtunquefidis , Fol. pinnatis &c.

Scabiofa Oriënt* Argentea Fol. infer. incifis. Tournf» Cor.

34, Aftcroccphalus perennis Argenteus laciniatus , Caule te»

aiiü Eburneo. VAiLL. Aiï. 1722. p. 24+. R. Lu&dh. Nt iu

p* 190.

Q5
II. VRtU VII, STÜKt
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IV- deeld en ruig van buiten. Zy hebben witte
Afdeel, Meeldraadjes. Dit Kruid is door Toukne-
Hoofd fort in de Levant gevonden en wordt As*
«tuk. terocephalus getyteld door V aill a n t , die

vip"™
7* het een b'yvend Gewas noemt, dat Zilverkleu-

rig is en Snipperbladig 3 met een dunne Yvoor-

achtige Steng. Dat Woord is, in navolging

van hem , door den Heer Hall er ook tot

een Geflagtnaam gebruikt. Hetzelve lchynt

ook aan de Kaap te groèijen

xx. (20) Sehurftkruid met vyfdeelige Straalende

ïndttüfa. Blommetjes , de Bladen Eyrond Lancet-
Verhard. vormig uitgeknaagd , van onderen getand

en een ftyve Steng.

Een Afrikaanfe Soort, die de Steng ftyf , een

Voet hoog en Haairig; de Bladen ongedeeld *

een Spnn lang , Wollig en groen heeft. De
Steng is gegaffeld, en brengt uit de eerfte mik

Bloemüeeltjes voert, die zeer lang zyn, heb-

bende een tienbladigen , korten , geenszins ge-

fchubden Kelk. De Bloem is bleekblaauw, ge-

flraald , langer dan de Kelk , met Borftelige

Kafjes en langwerpige Zaaden , die agt Sleu-

ven hebben.

xxï* (21) Sehurftkruid met vyfdeelige gelyke Blom*
jtfricar.a*

Afrikaans, met-

(*) Zie N L. BüBM. Fl. Cap. Prtdrom* p. 4.

(20 J
Scablofa Coroll. quinquef* Rad. &c. Mant, 196.

(n) Scabicfa Coroll. quinquef. arqualibus &c. H. Olijf. 31.

lU Luzdb* U9 # N% 7. Scabiofa Afr, fiutcscen$ t He&m* Parad*

T«
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ingefneeden Bladen y en ce-

m Heefterachtige Steng.

! HOOFD*
Deeze, welke de voorige zeer naby komt, stuk*

voert wegens de afkomst den bynaam. &y Mmgj*

heet de /frikaanfe Heefterachtige Scabiofa by
nta*

Hermannus, die ze afbeeldt. Als eene

Verfcheidenheid wordt hier, onder anderen,

ook de kleine Heefterachtige Ethiopifche van

Breyn, met Wollige Bladen, t'huis gebragt.

De Heer N. L. Bukmannus tekent aan,

dat deeze Soort dikwils in grootte van een half

Voet tot anderhalve Vadem 3 't welk negen

Voeten is , als ook door de figuur der Bladen

en Kleur der Bloemen, verfchilt.

- (22) Schurftkruid met vyfdeelige Straalende
5
**"*

Blommetjes, hyna zonder Steng; de Bla-pumiia.

den zeer Haairig ; de JVbrtelbladen Lier-
Klem*

achtig ; de Stengbladen gevind en inge-

fneeden.

Deeze, door welgemelden Hoogleeraar eerst

voorgemeld , ook van de Kaap afkomltig 3 is

een geheel Wollig Kruidje, byna zonder eeni-

ge Steng. Zyn Ed. tekent aan, dat het maar

een Span hoog zy s hebbende de onderfte Bla-

den

T. 219. 0. Scab. Fiiit, maxima Afr. lhld. p. 2zo 4 yê
Scab.

Aft. Frwu maxima Sec Boerh. Lugdb. Lp. 128. J£ Scab.

minor Ethiop. Frutesc, Bat VN U. 33. T. 16. BüRM* Flê

Cap> Prodr. p. 4. Berg. C#p, iz>

(2%) ^Scabiofa Coroll. quinquef. Radiaatibi» &Ct Müntnl%$*

U. Disu nu Stuk,
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IV. den rondachtig en gekarteld, de bovenften ïn-

Afdeel fneecijg Vinswyze verdeeld ; met eenen Houti-

Hoofd* gen Vezeligen Wortel.

stuk.

xxiii. (23) Schurftkruid met vyfdeelige Blommetjes ;

c"*/* de Maden Lancetvormig , byna effenran-

Kandiafch. dig ; de Steng Heefterachtig

Op 't Eiland Kandia , in de Middellandfche

Zee , en de nabutirigen , groeic volgens den

Ridder deeze Soort 9 die Heefterachtige Aften-

cephalus % met Violetten Bladen , door Vail-
lant, getyteld wordt. Tournefort hadt
3
er de Bladen van Jtórifcülaas aan gegeven. Hier

wordt het Gefternde Schurftkruid met onver-

deelde Bladen, van B auh i n üs, door Mo*
r 1 s o n afgebeeld 5 ook t'hiris gebragt. Het

fchynen nogthans wel verfchillende Soorten te

zyn, volgens 't gene ik befluit uit twee zoda*

nige Gewasfen, die zig in de Hortus Medicus

alhier bevinden, beiden Heelterachtig» De ee-

ne heeft de Bladen byna als die der Violetten

en komt 'er in Gewas ook taamelyk mede over-

een. De andere heeft de Bladen veel fmaller

en byna Liniaal : de Bloemen zyn zeer lang

gefteeld 3 en maaken wel een fierlyke vertoo-

ning,

(23) Scaftiofa Coroil. quinquefidis &c» H Cliff. 31. R#

Lugdb ï8s>. N 8. Scab% fteliata , Foüo non d;sfe#o, C, B.

Pin 271 MOR is Hifi. I1L S 6. T, 15. f 31, £ Scabiofa

Cret. Frut Audculs Urli folio. Tournf. Cor. 34 Aftero-

«eph. Fiutcscens JLcucoiji folio. VA1U-. AQ* 172a. p. 247.
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ning , door haare brcede Straalblommetjes ; IV.

doch de Kelk is veel korter dan de Bloem en
Ajpj^«*

geeft daar aan dus die Gefternde figuur niet , Hoofd-

zo blykbaar in de Afbeelding der Scabiêfa pe-
STÜKm

regrina by Lob el, welke C. Bauhinüsj£ï*P
op de Gefternde met onverdeelde Bladen heeft

aangehaald. De Bladen zyn in deeze beiden

geheel onverdeeld. Zy worden voor Kaapfchc

gehouden.

(24) Schurftkruid met vyfdeelige Straalende xxiv.

Blommetjes, Liniaal-Lancetvormige effen Gran^L\

randigc Bladen en een Kruidige Steng* Afoj*

dig.

Deeze , die de Bladen als Gras en Zilver-

kleurig heeft, is door Schecchzer in deSwit-

zerfche Alpen 9 by 't Meir van Locarno , waar-

genomen. Zy valt ook hooger op in de Ge-

bergten van Trente en by de Yzermynen van

Stirie ,
volgens Camera r 1 us. Ook groeit zy

op den Somma-Berg by Vieenza volgens Bau-
hinüs, die dit Kruid afbeeldt , 't welk nvt

hooger dan laager voorkomt , hebbende de Bloe-

men blaauw , en fomtyds Vleefchkleurig : de

Bladen met een Zilyerkleurig Dons , doch ook

wel glad* Zy gelyken zeer naar Gras-Blaadjes

cn

(24) Sc&hiofa Coioll. quitiquef. Radianribus &c. Am. Acad*

IV. p, 267. Scab. Argentea angustifolia* C 4 B. Pin. 270.

Frodr. p. T. 127. Scab, Gramme 1 Argentea. J.
B, Hifi. III.

12, Afteroceph. Argenteus Gtaminifoüus. VA1LL» A&»

1722, p. 248. HALL. Helv. 60*

U, DSïI« VU, STUK,
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IV* en zyn famengegroeid om de Steng , die zig

Afdeel ^w[[s Boomachtig vertoont.
1 v •

T~ïi lOFD"

stuk. (25) Schurftkruïd vyfdeelige Straakndt

xxv- Blommetjes y die alle de Slippen in drieën

Scabiofa gedeeld hebben ; de Bladen onverdeeld en

joodfch. o/ getand ; de bovenjten aan den<

Voet Vindeelig.

Deeze, in Paleffina door Hasselquist waar-

genomen y heeft een ronde Steng van een Voet

hoog; de Bladen zyn Haairig; de Bloemfteelen

zeer lang, de Bloemen wit , en geftraald, van langte

als de Kelk : de Blommetjes maaken , door hunne

verdeelingen, een zeer fraaije Straal uit. De
Vrugten komen volftrekt met die van het Ge*

fternde Schurftkruid overeen.

xxvi. Schurftkruïd met vyfdeelige Straalende

«h^fhl*
Blommetjes , die langer dan de Kelk zyn %

de Bladen tweevinnig Liniaal.

Op Rotfen , in eene Provincie van Siberië,

vondt Gmelin deeze Soort , die Wollige

Stengen van een Voet heeft, met zeer weini-

ge of geene Takken. De Bloemen zyn wit,

het Zaad ook als in het Gefterrtde Schurftkruid

hier voor.

07)

(25) Scaüêfa Coroïl. qainquef. Rad. toc.Mant. 37. jAcq.

Jioru T. 96.

(2,6) Scabiofa Coroll. quinquef. Rad. &c. Mant. 37. T.

ss. f, 1, Scab4 CorolU quinquefidis &c, Gmejl, 5ib% II.
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(17) Schurftkruid met vyfdeelige Straaiende lv:

Blommetjes y de JVortelbladen Vinswyze

verdeeld , de Stengbladen Liniaal en aan Hoofd-

den Voet gehaaird* STÜK *

Door den zelfden Hoogleeraar is deeze be-

fchreeven en afgebeeld , die in open Velden Tartaafcfa.

van de Ukraine groeit en Takkige Stengen heeft

van anderhalf Elle hoog.

(a8) Schurftkruid met vyfdeelige Straalende xxviir;

Blommetjes, en tweevinnige Liniaale Bladen. ?^
roli*m

Geelblee»

Een wonderlyke verfcheidenheid heeft in demig,

Bladen van dit Gewas plaats , die op een ge-

heele Plaat door den Heer J a c q ü 1 n is afge-

beeld, en waar uit blykt, dat hetzelve daar aan

niet ligt te onderfcheiden is van de mede-Soor-

ten, maar wel door de Geftalte en de Zwavel-

geele Kleur der Bloemen. De Steng is rond 5

aan de Bladen dikwüs paarfch , en regtopftaan*

de, van één tot drie Voeten hoog. Het eigen

Kelkje heeft van binnen vyf Borlteltjes , op

het Vrugtbeginzel, dat een Eyrond Zaad wordt *

met een Vliezigen rand gekroond,

(29)

(27) Scabiofa Coroll. qumquef. Rad. &c. Scabiofa Fol.

planis Carnolis , inferioribus pinnatis , Rameis integerrimis !*•

»earibus. Gmel. Sib* 213- T. 87.

(18) Ss&biofa Coroll. quinquef. Rad* &c, Scab. angustifa-

lia alba altera» C. B» Pi«. 270» BARR. Icon, 770. f* 2* JACQ.

ü£/ III. p, ao. T. 73 , 74. Gouan, Mmf* f 3. JMORIS*

Hijl. HL p. 48. S. 9. T. I3 # f, II*

AI. VII, STUK,
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IV. (79) Schurftkruid met vyfdeelige $ngelyke Blom*
Afdeel, metjes , een Kruidige regtopftaande Steng ,

Hoofd* de Bladen Vinswyze verdeeld , de Zaaden

«tuk. gebaard met een Pluimachtig Pluis.

XXIX.

plppofu
Onder den naam van Kretifche Scabiofa , wier

Gepiuisi Hoofdje zig als Pluis vertoont f is deeze voor-

gefteld door Toürnefort. Men vindtze in

de Akademie-Tuinen. De Steng is Draadach-

tig dun , zo wel als de Bloemfteelen 5 die lang

zyn : de Kelk veelbladig , uit Eyronde lang ge-

fpitfte Blaadjes beftaande. Dezelve is eeniger-

maate Wollig , zo wel als de Bloemfteelen.

Het is een Jaarlyks of Zaay-Gewas.

xxx. (3°) Schurftkruid met vyfdeelige Blommetjes,

Pteyct- een Heefierachtige leggende Steng > ruige

vederiioof- gefnipperdc Bladen en een Pluimachtig
dig

' Pluis.

Deeze heeft haar bynaam van Pterocephalus

,

dat is Vederhoofd , gelyk de vermaarde V a i l-

la nt een Geflagt beftempelde, dat Bloemen
als het Schurftkruid , doch de Zaadhuisjes met

een foort van Veertjes gekroond hadt. De
Steng verheft zig naauwlyks boven den Grond

en

(29) Scabiofa Coroll. quinquef* insequalibus &c, R. Lugdb.

if9» ti. Scabiofa Cretica Capitulo Pappos mcntientc.

TOÜRNF. Ccr* 34, BOEBH» Lugdb* U p. 130*

(30) Scabiofa Coroll. quinquefidis , Caule Fmticofo pro-

cumbente , &c, Prcroccphalus pcrennis humilis laciniatus Sc

incanus* VAiix* Aft* 17iu p« is*<
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en heeft zeer korte eenbloemige Takjes <> doch iv#'

de Bloemen zyn vry groot en de Bladen gelyken dF^£^
naar die van 't Herders-Tafch Kruid. De Groei- Hoofd-

plaats fchynt in Griekenland te zyn. STüK*

K N A U T I A. nia *

v

Dit Geflagt heeft een gemeenen enkelden ,

langwerpigen Kelk ; het eigen Kelkje van ieder

Blommetje is ook eokeld en boven het Vrugt-

beginzel geplaatst. De Blommetjes zyn onre-

gelmaatig verdeeld De Stoel is naakt eu vlaki

De Zaaden zyn ruig getopt.

Vier Soorten komen 'er in voor
y als volgt.

(i) Knautia met ingefneeden Bladen en vyf i.

Blommetjes , die langer dan de Kelk zyn. orlttaê,

I OrentaaU

Een Jaarlyks Zaay-Gewas, in de Openbaare fche»

Kruidhoven bekend , welk Vaillakt Orien-

taalfche Scabiofa met Bloemen als Anjelieren *

getyteld hadt ^ maakte deeze Soort uit, waar

Boerhaave den naam van Lychni-Scabiofa y

als tusfehen die beiden middelflagtig 3 aan hadt

gegeven. De Bladen zyn in
9

t midden van de

Steng gevind 3 de overigen alleenlyk aan de kan-

ten

(i) JCnautia Fól. inci/ïs , CorolIaHs qmhls Catyce loUgiö-

ïibus. Sysè. Nat, XII. Cisn. n<J. p» 114. Veg* XIII. p. 123.

Manu 319. H. Cltjf. 32. H. Upfr 27. R. Lugdb. 190. Lych*

ni- Scabiofa Flore rubro annua* BORRH» Lugdb4 p. 131. $c&

biofa Oiientalis Caryophylli Flore* VAW-» X7**»P«***a

R
II, PEEL» VU* StUS|
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IV. ten Zaagswyze getand. De Kelk is byna tien*

Afdeel, bladig, Cylindrifch en beftaat uit fmalle Blaad-

Hoofo* jes. De Bloemen zyn met vyf Blommetjes ge-

stuk, ftraald.

tf. (2) Knautia met de bovenfie Bladen Lancetvov

*ïpo*M* miS effenrandig en tien Blommetjes zo lang

ca - als de Kelk.
Levant»

Dit is een tweejaarig Gewas, de Steng een

Vinger dik , twee Voeten hoogen ruig hebbende ,

in geftalte der gewoone Violetten of Tuin-Vio-

lieren. De Bladen zyn Lancetvormig, Zaags*

wyze getand , Haairig ruuw , de bovenden ef*

fenrandig , een Span lang. Het heeft de Kel-

ken Rolrondachtig, uit agt of tien Lancetvor-

mige Blaadjes , die aan de Punt Elsachtig zyn',

beftaande : de Blommetjes in vieren ongelyk

verdeeld , paarfchachrig , met paarfche Meel-

knopjes , de Draadjes en Stampers wit. De
Zaaden hebben een Kroontje van vyftien Tand-
jes. Veel overeenkomst heeft deeze met de

voorgaande. Tournsfort noemt haar Orien-

taalfche Haairige Scabiofa met een aangenaam

roode Bloem en eene fraaije langwerpige Vrugu
ïl. xxxix. De Ridder f kent nog nader ten opzigt van

deeze aan, dat zy van de Orientaalfche ver-

fchilt

(2) Knautia Foï. fuperioribus Lanceoktig integerthnis , Co*

toIL denis Calyce arquaiibus. Scabiofa Orientalis &c. Till.

Pk. 153. T. 48. Scabiofa Oiientalig villöfa, Flors fiiavcm^

Uiue.TouRNF. CVr» Zs*
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fchilt door de Bladen onverdeeld , geen vyf

maar tien Blommetjes en dezelven niet langer ?yf
dan de Kelk te hebben. Weetende, dat zig Hoofd-

het Zaaigewas der Kn3Utia alhier in de Hortus
STUK -

Medicus bevondt, verheugde my, om van d^t ni^m^
Kruid , daar nog geen goede Afbeelding van

gegeven was , eene te kunnen mededeelcn j doch

,

hetzelve naauwkeurig befchouwende, ontdekte

ik , dat het
,

volgens de opgegevene bepaalin-

gen , de Orientaalfche , daar het echter voor

gehouden werdt, niet kon zyn, en wel nader

kwam aan deeze Levantfche of uit Klein Afie *

maar nogthans ook daar van verfchilde. Te
meer oordeelde ik derhalve de Afbeelding dien-

fög 9 gelyk dezelve hier op Plaat XXXIX
Voorgefteld wordt.

Het hadt aldaar, in dit Sayzoën, de hoogte

van omtrent vier Voeten, en maakte uit veele

Zaaden een Plant van aanmerkelyke dikte s&ri

den Wortel , op den Grónd , eenige Bladen

hebbende * die zodanig ingtfneeden waren , alé

'er een voorkomt by Letter A ? doch daar bo-

ven waren zy zonder Infnydingen
, Zaagswyze

getand, als B; die aan de Stengen wierden op-

waards allengs fmaller, Lancetvorm'g en ef-

fenrandig ;
zynde geheel boven byna Liniaal

óf overal even breed; gelyk men dit ziet aao

het Topllehgetje C. Voorts heb ik daar in op-

gemetkt, dat doorgaans drie Bloèrnfteeltjes by

elkander voortkomen , die in langte vcr'chiU

jen0 De Stengen en Steeltjes 9 als ook de

& % Sla*
\l, BSSE* vu. stüSj
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IV. Bladen , zyn bleek groen en bek-eed met eene
Af

iv.

LL
zaête wicte Wolligheid* De Bloemen hebben

Hoorr» een Kelk, die uit negen fpitfe
, ruige Blaadjes

stuk. beftaat, en de Blommetjes, daarin vervat,zyn

*ty*
wym

aanmerkelyk langer dan de Kelk
, gelyk uit de

Afbeelding blykt* 't Getal van negen Blaadjes

vond ik beftendig in alle , die door my onder-

zogt zyn , nimmer agt of tien. De Blommetjes

maaken een Krans uit , die doorgaans ook be-

ftaat uit negen , waar van zeven zodanig zyn

,

als 'er een by D , eens zo lang als Natuurlyk

,

vertoond is; zynde naamelyk in vieren gedeeld,

waar van de buitenfte Lip tiïtermaate groot, de

binnenfce zeer klein is, en de twee zydelingfe

middelmaatig: doch twee van de Straalblomme-

tjes hebben de buiten-Lip veel Imaller en in 't

midden van de Bloem bevinden zig gemeenlyk

twee Blommetjes, die egaal in vieren gedeeld

zyn , als E. Alle deeze Blommetjes hebben den

Styl aanmerkelyk uitfteekende, en vier Meel-

draadjes ,
gedekt door 'groote langwerpige Meel-

knopjes f
met groote Bolletjes van Barnfleen-

kleurig Stuifmeel beladen. De Kleur der Straal-

blommetjes is bleek Vleefchkleurig paarfch, die

der Meelknopjes Violet* De Draadjes en Sty-

len zyn witachtig. Op den bodem van den Kelk

vertoonen zig de Vrugtbeginzels , die ieder met

een Kelkje, dat een Wollig randje heeft, ge-

kroond zyn, doch in grootte aanmerkelyk ver-

fchillen.

Indien men dceze befchryvingvergelykt, met

de
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de omfïandige bcpaaling , welke de Groote IV.

Eofrhaave van zyn Geflagt der Lychni-Sca- *™y EU

biofa geeft , zo zal men dezelve, wat het ge- Hoofd-

tal der Blommetjes aangaat, grootelyks bevin-
iTUK#

den te verfchillen , maar derzei ver figuur cn s^f*^
ondcrfcheiding is overcenkomftig.. Misfchien

is dit Kruid door de Kweeking eenigszins ver*

anderd. Immers moet de E'genfchap , van

één of tweejarig te zyn , voor weezentlyker

aangezien worden , dan het getal der Blomme-

tjes . derzelver langte en de verdeeling van

het Blader-Loof.

(3) Knautia met effenrandige Bladen , zesbla- nu
dige Kelken en gepluisde Zaaden. PaUfiitm.

Joodfche.

Deeze, in Paleftina door Hasselqpist ge-

vonden, is een Jaarlyks Zaaigewas. Zy heeft

de Steng regtopftaande» rond, naauwlyks een

Voet hoog : de Bladen zyn Lancetvormig : de

Bloemfteelen enkeld en zeer lang , regt , ónge-

bladerd: de Kelk beftaat uit ?es Lancetvormi-

ge gefpitfle Blaadjes : de Bloem gelykt zeer

naar die van 't Schurftkruid : het Zaad heeft

agt Haairige Straalen.

(4) Knautia met de boyenfle Bladen gevind , v

v

de Kelken tienbladig, de Zaaden gepluisd. Ĝ **^
Een de.

(3) Knautia Tol. integris , Calycibus hexsphylHs, Semi-

nibus pappofis. Mant, 197^

(4) Knautia Fol. fuperioribus pinnatis , Calycibus dcc^

phyllis , Seminibus pappofis. JMants 197.

R 3
li. deel. vil. Stuk.
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IV* Een gearmde Steng van anderhalven Voet
Afdeel, hecft deeze, die mede in 't Ooftenvalt; ver*

IV»

Hoofd- fchillende vpor 't overige weinig van de voor-

«tuk. gaande. Zy komt het Gepluisd? Schurftkruid

zeer naby.

A L h l O N I A.

Dit Gcflagt heeft een gemoencn Kelk , die

langwerpig is , bevattende drie onregelrnaatige

Blommetjes , wier Vrugtbeginzel naakte Zaa-

den uitlevert, op een naakten Stoel geplaatst*

De vlytige Kruidkenner Loepling heeft aan

de Vaste Kust van Zuid-Amerika twee Soor-

ten hier van waargenomen, naamelyk

(i) Allionia met Hartvormige Bladen en vyf-

deelige Kelken.

Deeze heeft een Kruidige flappe Steng, met
gepaarde Hartvormige Bladen t de onderften

lang gedeeld en dc Bloemen in Pluimen, taa-

melyk groot , van eene blaauwachtig paarfche

of Violette Kleur, 't Gewas wordt by de In-

gezetenen van Cumana Jasminullq genoemd.

(*) Alüonia met fcheef Eyronds Bladen m
*o*XcW driebladige Kelken.

tfge. Deeze

(i) Altiowa Foï. rordatis , Calycibns quïnguefïdis. Syst*

Nat, XII. Gen. 117. p. 114. W*& X f H. p. 123. tOEFi,.

(%) AllUnia FoU obli|uc ovatis , Calycibus txiphyllis Wede.
Ka, Lolïjl. hm. no.

Jlllionia

gelette*
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Decze , welke de gedagte Kruidkenner We- IV.

delia getyteld hadt , verfchilt inzonderheid
Afdeel.

van de voorgaande Soort , en van alle de ge- Hoofd*

nen, welke Vergaarde Bloemen hebben, door STÜK#

een driebladigen Kelk met drie Bloemen daar ***ttlm.

, _ , . _ ma*
m vervat, 't Gewas beftaat uit veele ver*

fpreide , ruigachtige Stengen , van Leedjes fa-

mcngefteld. Alom kwam hetzelve hem , in

Zandige Bosfchen van het Landfchap Curnana,

geduurende den Regentyd voor.

Hedyotis» Gehoorkruid.

Dit Geflagt heeft de Bloem eenbladig, Trech-

terachtig ; een vierdeeligen Kelk ; een tweehok-

kig of dubbeld Zaadhuisje , dat aan de punt

gaapt.

Drie Soorten, allen Oostindifche, komen 'er

in voor, als ^

Ci) Gehoorkruid met Lancetvormige gefteelde r.

Bladen , de Bloemtros/en aan 't end als

uit Kroontjes famengefteld. Heefter-
*

achtig.

Onder de Ceylonfche Planten geeft de Heer

J. Bürmannüs de Afbeelding vandeeze Soort,

welke door Hermannus een Boom met Dui-

zend-

(i) Hedyotis Foliis Lanceolatis peüoiatis &c. $y$t* Nat.

XII. Gen. lis. p. 115, Veg. XIII. p. 124. FL ZtyU 63.

Am. Acad> I. pé 392. Valerianella Fol. nervolïs acuüs

BüRM. ZeyU 227* T. I07.

R 4
U« DEEU VII, STUK»
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IV* zendfchoon-Bladen genoemd was. Het Gewas A
^F

iv
EEL

inderdaad, komt zeer daar mede overeen. Ge-

Hoofd- zegde Hoogleeraar noemde het een VaUriamU
ITÜK* la> mee fpitfe fterk geribde Bladen ; de Blom-

metjes, op de toppen der Stengen, als Kroon-

tjeswyze (*}.

li.
#

'(&) Gehoorkruid met Lancetvorrnig Eyronde

Jl?i':uia- Bladen en gekranjle Bloemen.

liocmGg. j300r jen zelfden Bürmaisnüs is dit Kruid

afgebeeld en befchreeven onder den naam van

Valerianella der Moeras/en 5 met geribde lang*

werpige Bladen, de Blommetjes aan de Knoo-

pen der Stengen in de Oxels der Bladen ver-

gaderd. Wegens het Zaadhuisje fchynt deeze,

zo wel als de voorgaande , tot de Valerianel-

laas betrokken te zyn. Hekmannus noemde

ze Breedbladig, Ceylonfch, Pulegium, dat in 't

Water groeit , zonder Reuk. De Geftalte deedt

haar derhalve zo zeer niet van de Kruifemunt
verfchillen , of men hieldt ze voor een Soort

daar van , wanneer zy voorgefleJd yverdt als

een

(*) FUscu'is in Caulium fummo quaft umbellatis heeft de

Heer J.
Burmannüs. 't Is zonderling , hoe en om wat reden

zulks overal veranderd zy in involucratiu

(z) Hedyotis Fol» Lanceolato-oratis , Flor* verticillatis.

Tl. ZeyL <J+. Mat. Jkfed. 47. Am. Acad. I. p. 391. Valeria-

nella Paluftrïs, Foliis Nervofis oblongis &c. Burm. 2iyL

2.17. T; io8« f. 1. Alfine affinls Planta Indica Floie candido,

Comm. Muriguti. Hort, Mal. X» p. 63. T. 32. MemhaZey-
ionica aqmtica inodora latifolia, Herm. ZeyL 35, Auriculf»-

$;a. DAL, Pbarm. ito.



Tetrand ria» 265

een Geneesmiddel tegen de Doofheid 5 onder IV*

den naam van Auricularia. De Engelfchen
Afi

J«i?%

hebben het, om die reden, Earwort, de Duit- EIoofd*

fcftërs Ohrenpftantze , geheten. Hoe weinig*Tua:»

zekerheid men ook daar van heeft, en hoeon- Uonon-

waarfchynlyk dit Kruid voor een algemeen Mid-

del, tegen de Doofheid, te houden zy, vo^rt

doch het gehcele Geflagt daar van den naam i

want Hedyotis , een Grieksch woord , betekent

Iets dat het Gehoor of de Ooren ftreelt.

(3) Gehoorkruid met Liniaal Lancetvormige m.
Bladen , een Kruidige gegaffelde Steng en J^ÈceZ
dubbelde Bloem]teelt

]
'es* Kruid/g*

Dit Kruid, cok op Ceylon groeijende 5 heeft

de Steng maar een half Voet hoog ; de Bladen

ongeaderd en naauwlyks gedeeld; twee Bloem-

ftceltjes ieder met eene Bloem, in elke mik der

Takjes. De Bloem is Trechterachtig , waar

door het van de Oldenlandiaas verfchilt.

S p £ r m a c o c E. Tandzaader,

Eene eenbladige Trechterachtige Bloem en

eene gekroonde Vrugt, van tweetandige Zaa-

den , maaken de byzondere Kenmerken van dit

Gefiagt uit.

Het is door Dillenius* wegens de Doorn-

ach-

5) Heiyous Fol. lineari-hnceolatis , Caule Heibaceo di-

chotonau, Pedunculis geminis. FL ZeyU 65»

R 5
1U Deel* vil» Stuk*
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IV. achtige Tandjes der Zaaden, dus getyteld en
|

Afdeel.
kevat ^ volgende zes , meest Westindifche

Hoofd Soorten.
STUK*

i. (i) Tandza^der die glad £r, met Liniaale Bla-
S
un™?"* den, ingejlooten Meeldraadjes en gekran-

punnere, fte Bloemen.

Om dat de Bloemkransjes dunner zyn, dan

in de volgende Soort, voert het dien bynaam:

want door het Loof zyn die Kruiden zo weinig

onderfcheiden , dat de Hoogleeraar A. van Royen

dezelve als eene Verfcheidenheid aanmerkte*

Het Zaad , nogthans , was in deeze met vier

getande Hoorntjes voorzien , zo Dillenius
meldt, zeggende, dat het in deEIthamfcheTuin

van een tot twee Voeten hoog wierdt, zynde

een Gewas, dat jaarlyks gezaaid moet worden,

en hier te lande ryp Zaad voortbrengt. Het

ïs uit Noord-Amerika en wel uit de Provincie

vanKarolina, afkomflig. Dergelyk Kruid groeit

ook in Oostindie.

li. (2) Tandzaader die glad is met Lancetvormige
Veriïciiia- Bladen Kogelronde Bloemkransjes*

Xogelron- In
#.

(O Spermacm clabra Fol. linearibus , Staminibus inclu*

fis, Floribas verticillatis. Syst. Nat. XII. Gen. 119. p. lij.

Veg* XIII. p. 124» Sperran Vertic. tenuioribus. Dill. Elth*

370. T. 277* f. 35S>. Sperm* annmim &c, Loefl» Itin.

zqz. R- Lugdb. 258. Anonymos Americana Fol. Parietaria

fcabris. Pjluk* Alm* 33. T. 13*. f. 4* Burm. FU Ind.

p. 33.

(2) Spermacece glabra , Fol, Lanceotetis , Verticillis globo-
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In deeze zyn, volgens den zelfden Autheur, IV.

de Bladen fmaller dan in de andere, en gelyken AF
^£^-

veel naar die van Hyfop of van Kun
s fchynendeBoonv

die Kruid ook de Hyfopbladige Jamaikafche Sca-*TUK*

tyofa te zyn van Plükenet, en het Heefter-
nif

fo'iWt

achtig opgeregt Pulegium , met zeer digte Krans-

jes, van Sloake. Men wil dat de Groeiplaats

ook in Afrika zy. De Kogelronde Kransjes ko-

men in hetzelve insgelyks gedeeld voor. Het

groeit zelden meer dan een Voet hoog. Deeze

valt ook in Oostindie.

(3J Tandzaader die ruuw is , met langw&fi-*^ "V
ge Bladen 9 de boven/ten viervoudig , itkitt*.

Bloemen gekranst.
Ruige.

De Steng is vierhoekig, met fpitfe kanten,

die nederwaards gehaaird zyn, voorts glad, zeer

Takkig en ftyf. De Bladen zyn ovaal, geftreept

,

ruuw , doch niet Haaitig Mie Bloemen wit , Pyp«

schtig, zydelings: de Meeldraadjes langer dan

de Keel , met Violette Knopjes. Op Jamaika

is deeze Soorc waargenomen.

(4)

fi$. Spcrm. Verr. globoGs. DiLi. EltL f. 258* H. CïitJ*

33* Scabiofa Jamaicenfïs Hysfopifbli'a. Pluk. Alm. 33S. T*

58. f. 6 ? Pulegium Fruticofum ere&uiii, Vert. denfisfimis»

SLOAN. Jam. 64. Hift. I. p. 170? BURM. Fl. Ind. p. 33.

(3} Spermacoce fcabra , Foi. oblongs , fummis quaternis

,

Floribus verticiltetis. Spcrm. ere&a fubhirfura, FoU oblon*

gis, fuperiohbus approximatis. BaoWN* HU

U. BEK!* Vlh STOK*
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IV. (4) Tandzaader die fttkelig is 9 met ftompBy*
Af^el

- ronde fcheeve Bladen.

Hoofd- _ _
f .

stuk. Deeze, op Ceyfon groeijende, is door den

iV, Hoogleeraar J. Bcrmannus , onder den naam

f^5T^van Galeopfis , in Afbeelding gebragt.
5
t Ge-

sickei/ge. ^as j^fj- verfpreide, Kruidige Stengetjes, die

ijjjtelig zyn , en ruuwe Bladen, een weinig ge-

tierd. De Bloemen zyn by Kransjes geplaatst,

Klokvorruig en groot er dan in de andere Soor-

ten* Daar op volgen ronde Zaadjes, die in een

viertandig Huisje beflooten zyn.

v. (5) Tandzaader wet legende Stengetjes , Li-

iÏku™ niaale Bladen en zydelingfe Trosjes die ge-*

leggende. juM %^
Deeze, in Indie huisvestende, heeft Kruidi-

ge , hoekige , flappe verfpreide Stengetjes en

ongebladerde Bloemfleeltjes zydelings , met

Kroontjes van Bloemen, die een veelbladig Om-
windzdtje hebben , en uitfteekende Meeldraad-

jes , langer dan het Bloempje.

vr. (6) Tandzaader die Heefterachtig is , hebben
Spincfd.

Ged-orn- de

f4) Spermacece hïsprda , Fol. obovatls obliquatis. Mant,

55S. FL Zeyl. éi. Galeopfis Zeyl. Fol. oblongo , Fl. albo*

BüRM. Zèyt* 163. T. 20. f. 3* BURMV. IX Ind, p. 33,MURR.

Ccmm Gott. nov. T» III» p* 77- T* 5*

($) Sperm*cf,c* procutnbens Fol, Iinearihus, Coryrabls Ia*

tera'ibus pedunculatis. Sp Plant. ll4 p. 149. BüRm. Fl. InL

f- 3?.

(6) Sptrmamt fufftuticofa Fol. lineaubus, Spinulis cüiar^»



de Liniaale Blaadjes , met Doorntjes op iy#
de kant. Afdeil.

iv.

In Amerika was deezé door Loefling orif• ^°°FD#

dekt, die Bladen als de Rosmaryn heeft, en

harde (tyve Stengen, welke van onderen Tafe-»1
**

kigzyh. De Heer Jacquin heeft een derge-

lyk Gewas by de Havana gevonden , dat meer

gedoomd was, en, dewyl hy de Vrugt of hec

Zaad daar van niet gezien hadt, heeft de Rid-

der hetzelve uitgeflooten. Ook is door zynEd.

van de Spermacoce Ocymoides, welke de Heer

N. L. Burmannus als een nieuwe Soort op-

geeft en afbeeldt, geen gewag gemaakt»

Sherardia»
De Bloem is in dit Geflagt , even als in

9
t

voorgaande, eenbladig , Trechterachtig: het

Zaadhuisje gekroond , doordien de Zaaden drie-

tandig zyn.

Het bevat drie Soorten, als volgt;

(i) Sherardia met alle Bladen gekranst , de i.

Bloemen aan
3

t end der Stengen.
S
illZfif.
Akkerige,

Dit

Spcrm. fuflfrutïcofum. Losfl» Itin* 20u Sperm. Ipinofa.

]ACq» Amer. Hifi. p» 21.

(1) Sherardia Fol. omnibus verticillatis &c, Sysu Nat. XXI.

Gen. 120. p. ii6* ' Veg. XIII* p. 125. DlLL. Gen. 96* H.

Clif. FL Snee. &c* R. Lugdh. z'57. HALL* Hclv.456, Rubeo-

la Arvenlïs repens coeru'ea, C. S» Pin. ü^Jfrcdr. 145. R««

bia parva 5cc, J. E. Hifi. \u p» 719*

IU D^feL. VII. STüX»
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IV* Diü is een Europifch Kruidje , dat in de ZuU
Afdeel,

^ ejyjce 'deeien niet alleen , maar ook in de

Hoofd Noordelyke groeit , beminnende de Koornlan-
stuk»

^gjj^ gy Montpellier komt het overal voor:

9ip™
y * by Weenen in Öoflenryk tusfehen 't Koorn:

zo ook in de Zuidelyke deelen van Sweeden

en in Switzerlando Blaauwe kruipende Akker-

Rubcola heet het by C. Bauhinüs. Het heeft

laage , Takkige, Stengetjes, die Plaggen maa-

ken : de Blaadjes zyn hard en fpits gepunt f

vier of zes in een Kransje : de Bloemen niet

blaauw, maar paarfdh, zegt Haller,- de Zaa-

den geel en ligt,

shwdï* C2) Shrrardia met twee Kransblaadjes tegen

Muraiis. twee Bloemen over.
Mtmrplaii-

t5gw
Deeze komt in Itulie en te Konffontinopo-

len op oude Muuren voor, zegt Linn^eus.
Men vindt het dus ook te Marfeille, en elders

in Provence, ja in Languedok op dorre drooge

Bergachtige plaatfen. Het is , onder den naam

van zeer klein Gallium, met langwerpige Zaa-

den, door Bhxbaüm afgebeeld. In gefhlte

komt het byna met het voorgaande overeen^

]

zyn-

(i) Sherardla FoL Floralibus binïs oppofitïs b?nïs rloribus^

Asperuh verticillata luteola C. B. Pin. 334, Asp. rertjcill»

Muralis minima. Col. Ecphr. 302 T. 300. AsDör. minima.

All. Nie. 4. Gallium minimum, Sem, oblong s. ÖuxB Cent.

II. p. 31. T, 30. f. x. Galiium F»l. fenU lineaxibut to«

GERi Prov. 227»
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zyndc ook een Jaarlyks Zaaigewas , met lang- IV#

werpige Itekelige Zaadhuisjes.
Afdeel*

. Hoofd*
(3) Sherardia met viervoudige gelyke Bladen, stuk*

de Steng Heefterachtig. iö.
Sherardia

Deeze , op 't Eiland Ascenfion door Osbeck H^ac«gc#

gevonden , is een Hevige 5 Takkige Heefter >

de Bladen fmal Lancetvormig by vieren om de

Steng geplaatst hebbende. De Bloemen komen

gepaard en ongefteeld in de Oxelen voort

:

zynde in vieren gedeeld, Trechterachtig, wit,

van langte als het Vrugtbeginzel , dat een twee*

zaadigc Vrugt wordt. Zy hebben vier Meel-

knopjes.

AsPERULih Ruuwkruid*

De Bloem is hier , gelyk in de voorgaan-

den ,
eenbladig Trechterachtig } doch brengt

twee ronde Zaadjes voort,

't Getal der Soorten , altemaal Europifche

Planten is agt, als volgt.

(1) Ruuwkruid met agtvoudige Lancetvormig* l

Blaadjes , en gejieelde Bloembondeltjes.

kend«

(3) Sherardia FoU quaternis sequalibus, Caulc Fruticofo.

(1) Asperula lol. o&oais LanceoIatJs &c. Syst* Nat. XIU
Gen. izu p. 116. Ve^ XIIL p 125. FL Suec. 114. Mat.

Med. 45. HALL. Helv. 457. R. Lugdk. z$

5

. Asperula f. Ru-

fceola montana odorata. C # B# Pin. 334. Aparine latifolia hu*'

ciilio.r montana. Tourn** Inji, 114* Asperula odorata PIor«

alb».

II. DWbi VII. STUK»
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IV- Niettegenftaande dit Geflagt van de ruuw*
Afdeel*

heid zynen naam heeft, kotat de eerfte Soort >

Hoojfd- hier, met uitermaate gladde Bladen voor, vol-

stuk.
genS ^en jj cer Goüan. Wcezentlyk heeft

v&r
wy

" zy niets ruuws dan een weinig 't Zaad ; zegt Lo-

bel» 't Gewas , evenwel , wordt Asperuld

genoemd by verfcheide Autheuren, en de Heer

Hall er zegt, dat de Blaadjes de Rib en de

kanten ruigachtig hebben. Welriekende Asperu-

la met witte Bloemen noemt Dodon-^us het-

zelve , en Lobel Asperula of Aspergula van

ons Land: want het groeit, zegt hy, veel op

de Bofchachtige Heuvels van Artois , 't welk

behoord heeft tot de Spaanfche Nederlanden.

In de Hoven van Vrankryk en Nederland ,

voegt hy 'er by, wordt dit Kruid veel geplant

om zynen goeden Reuk: weshalve het ook de

Dukfchers IValdtmnfter noemen of Hertsfreydt,

als het Hart verfterkende. De Sweeden, by

wien het in vei fcheide Bosfchen groeit, heeteii

het Myske-Madra en fommigen Myska* De
Franlchen noemen het Muguet, als den Geur

der Lelietjes van den Dale hebbende , zoTour-

kefort aanmerkt , die 't zelve omftreeks Pa-

rys vondt, en Breedbladige laageBerg-Aparine

tytelc. Het groeit ift Pommcren en zelfs by

Dantzig. Omltreeks Weenen vondt de Heer

Jao

albo. Dod. Fempt. 35 5» Asperula aut Aspergula odorata nos-

tras. LOB» Icon. %ou Kruidb. 977. GOUAlf Monsp,6$< JACQ»

Vind% ï%, \YEIG* Pm Rug. 2tf« IUlG. Gcd< $7, OfiD, Dati



Jacquin het overvloedig groeijen in Bergach- IV.

tige dorre Bosfehagiën. Aroraü

De Steng is weinig Takkig, regtop(taande, Hoofö-

van twee Duim tot een Elle hoog
f

omringd
STVKa

met Kransjes van agt lange fpitfe Bladen , die
, %f£**

og^

tegenftrydig met de meefte andere Planten ,

opwaards grooter worden. Uit het bovenfte

Kransje komen drie vierbloemige , naakte , ge-

armde Bloemfteelen voort , met Trosjes van

witte Bloemen, waarop rondachtig zwaft Zaad

volgt, in een ftekelig Huisje.

Het Kruid bevat veel Zuur en Olie. In de

Geneeskunde is het bekend onder den naam

van Matrifylva , en vermaard wegens zyne ope-

nende kragc , wordende tegen de Geelzugt *

verdopte Stonden, Wörgkeel, en tegen Won-
den met Ontfteeking ,

aangepreezen. Het Vas-

te Zout, door verbranding daar van bereid,

munt uit in fcherpheid onder alle Loogzouten $

zo de Heer Gmelin aantekent (*). Op Wya
gezet, geeft het daar aan een lieflyken Smaak

en zeer verkwikkende Geur: weshalve het dus

in Duitfehland veel gebruikt wordt.

(2) Ruuwkruid met zesv§udige Bladen en on- £
gejleelde end-Bloemen die vergaard zyn.

jf^Jfef
On- Akketifi».

{) A&. Pemp. Tom. V, p. Vid, Hall. Helv* in-

fopra*

(2) AsperuU Foi. fenis , Flor. fesfilibus &c H. Upf. Cliff¥

Sec. R. Lugdb. 2>s. Dalib Far. 47, Aspexul* cocrulea ar«

S V0ü^

II. Dl£I* VIX* STUK,



274 VIERMANNIGE KrüIDEM*

IV- Onder den naam van Blaauwe Waldmeijler ïs

Afdeel.
^eeze ^ niettegen(taande zy geen den minden

Hoofd- Reuk heeft, by Dod onheus en Lob el ge-
stuk. boekftaafd. Zy groeit in Vrankryk, Vlaandc-

ren 5 Ouitfchland, Engeland; doch inSweeden,

noch ook in onze Provinciën , fchynt zy mede

niet aangetroffen te zyc De Bladen van dee-

ze zyn ruuw , en maaken Kransjes van zes of

meer in getal. De Bloemen komen op 't end

der Stengen , by elkander vergaard voor , tot

Kroontjes , die met gehaairde Blaadjes Sters-

wyze omringd zyn. De Kleur is blaauw en

zy hebben een lang gefpleeten Styl.

ui. (3) Ruuwkruid met viervoudige] Lancetswys
9

Taulina Eyronde Bladen en gebondelde end-Bloemen.

Tuxinkh.

Deeze groeit op de Alpen van Swïtzerland,

in Italië , als ook by MontpelÜer en elders.

Van de Stad Turin, alwaar zy veel op de om-

leggende Bergen voortkomt, heeft zy haaren

bynaam* BAühinus noemtze vier- en breed-

bladige kaale of ongehaairde Meekrappe. Zelfs

zyn de Wortels ook rood , en zouden insge-

lyks

venfis. C. B. Pin. % 34. Asp. coeru Tea. Dod. Pempt, 355.

LOB Uon. 801. Rubeola Hall. Helv. +$7+

(i) Aiperuia Fol quarernis &c H. diffl &c. R. Lugdb±

2j5. HALL. Helv. GOUAN Monsp. 6$. Rubia quadri»

folia et latifolia larvis. C B Pin, 334. Monis* Hift* IIU

S. 9. T. ar. f. ï'. Rubia minor quadrifolia atro-virens.

Baeh. Ic t 547. Cruciata Alpina latifolia tevig. Tou&n?,
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Jyks tot Verwftof gebruikt kunnen worden, zo IV.

de Beer Haller vastftelt. De Stengen, die
AF

?y.
El *

vierkant zyn en regtopftaan, worden
, volgens Hoofd-

zyn Ed., een Voet; doch volgens Lob el *tük*

van meer hoogte. De Bladen zyn als die van JU!™***'

Weegbree geribd , ongefteeld , in 't kruis om
de Steng geplaatst, de Bloemen wit , met zwar-

te uitfteekende Meeldraadjes,

Aangaande de Bloemen van deezé Soort hadt

men gemeend , dat in het Kroontje alle dezel-

Ven Mannelyk waren , met niet meer dan één

Wyfjes Bloempje; doch thans is waargenomen

,

dat zy allen tweeflagtig zyn met een tweedee-

ligen Styl, welke zelden tot zyne langte komt

voor het verflenzen van de Bloem*

(4) Ruuwkruid met viervoudige langwerpige I?.'.

zydelings omgeboogm >ftömpachtige % Baai- Cw/fim
rige Bladen. Dikbiadig.

Op Kandia en in de Levant groeit deeze Soort,

die een Takkige Heefterachrige Steng heeft ,

de Bladen ovaal, aan de Takken fmailer; mec
Trosjes van weinige Bloempjes , die ruigachtig

zyn , aan 't end.

(j) Ruuwkruid met [malle Bladen , dé onder- _
Jten vcrwig^

(4) jtsperuU FoL quitêrnis oblongis &c.

(s) Asperula Fol. Jinearïbus &c Fl Sutc. iij. Govm
Mensp. ó*. Gailium alb. tripetaluna. Moris. Pr*l. 167. Da»

lib Parh. 45. Gall. album tertium. TAB* ffift* *3|. i*

733. f* U
S 3

II, DBII<, V», S*W&,
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ermAnnigë Krüiden.

IV. ften zes-, de middel/ten viervoudig, em
Afdeel.

Jlappe Steng; 'de meefte Bloempjes in drieën

Hoofd- gedeeld.

stuk.

Eenwy- Op Steenige dorre Heuvelen van Thuringen *

Vrankryk en Siberië , is dit een gemeen Ge*

was , inzonderheid in Sweeden 3 alwaar men 't

in Gothland Wadra noemt > gebruikende de Wor-
tels van deeze of eene volgende Soort om de

Wol rood te verwen waar van de bynaam.

vl (6) Ruuwkruid met viervoudige fmal Lancet-

p
S

yr7nltca.
vormige Bladen, een /taande Steng en de

Pyre- Bloempjes meestal in drieën gedeeld.
neelch.

Van de Groeiplaats heeft deeze den bynaam.

De Stengen zyn maar een Span hoog; de Bloe-

men rood,

vit* (7) Ruuwkruid met viervoudige Liniaale Bla-
Cynancki-

^ & boven/ten gepaard: een opgeregte

worgkee- Steng en vierdeelige Bloemen.

Van het geneezen der Keelziekte heeft deeze

deü bynaam, dien zy reeds te vooren bekomen

hadr*

(6) Asperala Fol. quaternls &c. Rubia Cynanchica SaxatU

1:8» C. B« Piu> 333. Prodr. 14*. BURSER XIX. 9.

(7) Asperula Fol, quatern's linearibus &c. R. Lugti.ns,

SAUV. Mintf, U3. GoUAN Monsp* 66. Ger* Prov. 22J.

Garid. Aix. 413. Rubeola vuig. quadnfolia lxvis. Tournf.

Inft. 130. Rubeola Fol. quaternis öcc. HALL. Helv. 45?. Ru-

bia Cynanchica. C. 8. Pin4 333. GalL raontan. latif. cm-
ciatum Col. Ecphr. I. p. 297. f« 1, GaLU album minus,

TABERN. Mijl. p. 433, f. Z*
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hadt. Dus noemt Bauhinus dit Kruid Rubia

Cynanclrica , doch by anderen heet hetzelve Iv#
*

Klein wit Walftroo % en Rubia Saxatilis by Ca-Hoofd-

merarius, door wien het op Steenige plaatfen
5™^

en aan fchraale Dyken, zo in Frankenland als iïa,

in Thuringen , dikwils gevonden was. In de

middclfte en Zuidelyke deelen van Europa komt

het alom op dcrgelyke Gronden voor. In onze

Provinciën groeit het ook aan de kanten van

Zandige Bouwlanden, zo by Haarlem, als by

Utrecht , Zwol cn elders.

Ontelbaare , vierhoekige , Takkige Stenge-

tjes, van een Voet hoog, zegt de Heer Hal-
£er, maakcn overblyvencje Plaggen. Vier

Blaadjes heeft het, doch aan den oirfprong der

Bloemdr.aagende Takjes maar twee , die lang

,

fcevig , fchraal en fpits zyn. De Bloemen ko-

men in Takkige Kroontjes, aan byna ongehla-

derde Takken voort, uit de Oxels der Bladen

;

zynde natuurlyk Vleefchkleurig , met purpers

Aderen getekend.

(8) Ruuwkruid met viervoudige ovaale ongerib- vuu
de gladachtige Bladen, driedeelig gegaffel-f^f^
de Bloemfteeltjes en ruuwe Zaaden. Giadach*

tig.

Dee-

{%) JtsperuU Fol. quat. cllïpticïs cnerviis &c. Syst, Nat.

Veg* XIII. Msnt% jt. 330. BOGC. Sis. 10. T* u. f. $. Gai-

lium rotundifolium» Sp. PUnt. p. i;6. Cruciata minor gla-

bra. Barr. Uon 323. Cruciata Lufitaaica latif. glabra floro

aibo. Toubnf. Inft*

s 3
II. Deil, VIL STUK»
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IV Deeze , in Barbarie en Portugal gevonden f

Afdeïl. ^eeft opgeregte Stengetjes van een half Voet

Hoofd hoog* die zïg dan in Takken uitbreiden, met
stuK' vjer ovaafe Blaadjes, die byna glad zyn, in 't

*if*?
Wr kruis bezet. Draadachtige Bïoemiteelen komen

uit de toppen der Stengen en Takjes voort

,

geevende ieder drie Bloemlteeltjes uit , met

witte Bloempjes , die geele Meelknopjes heb-

ben. Het Zaad is, ryp zynde, zwart en rim-

pelig, doch niet ftekeiig, ruuw bevonden.

D i o d i a, Tweefprong.

In dit Geflagt is de Bloem wederom een-

bladig , Trechterachtig , doch het Zaadhuisje

tweehokkig en tweezaadïg.

x ê
De eenigfte Soort (i) voert , wegens haare

media Groeiplaats , den naam. Zy komt in Virginie

vïr^mi. op Waterige plaatfen voort. Bet is een leg-
ĉhC

* gend en kruipend Gewas « dat gladde Sappige

roodachtige Stengen heeft , met twee fmalle

ftyve Blaadjes aan ieder Knoop, en daar geeft

het, wederzyds , een enkele Bloem uit, die zig

als in een Tweefprong vertoont, zynde Pyp-

achtig, in vier Slippen verdeeld, wit van Kleur.

Zy zit op een tweehokkige Vrugt , die in ie-

der Hokje een enkeld hard Zaad bevat , naar

een Tarwegraan gelykende en gekroond.

Knoxia*

(i) Dïodia. Syw* Nat. XII* Gen. 122. p. m. Vt*> XIII.

lilt #• CliJT. G*ON, Virg. i?%



K N O X I A.
k
ff*

Afdeicu

Dit, naar zekeren Engelfchman, die in de R
™'

voorgaande Eeuw van de Ceylonfche Planten stuk.

gcfchreevcn heeft, düs genoemd, heeft derge- Mm>m*

Jyke Bloem, maar het eene Blaadje van den""**

Kelk is grooter en het brengt twee gefleufde

Zaaden vooru

De eenigfte Soort (1) , in Afbeelding ge- li;

bragt door den Hoogleeraar N. L. Burmak- z^UnUa.

us , is Wilde Jndifche Lychnis van Herman-
fjg}

0**

kus getyteld geweest, 't Is een Kruid , dat

op rottige Boomftammen in dat Eiland groeit,

hebbende eenigermaate de geftalte van Lychnis.

De Steng is een Voet lang, met Lancetvormi*

ge Bladen , die gepaard zyn , en lange fmalle

Aairen van verftrooide ongefteelde Bloemen : zo

dat het , in 't uiterlyk aanzien , naar een Soort

van Eerenprys gelyke.

HOUSTONIA,
De naam van Hoüston was te bekend in

de Kruidkunde, om niet vereeuwigd te worden

door den Ridder, die'er, derhalve , dcezen Ge-

flagtnaam van gemaakt heeft, vooreen Virgi-

nifch

(1) Knoxia. Syst. Nat. XII. Gen. 123. p. lïj.PiglxilJi

p* 4 25. Eurm. Fl Ind. p. 34. T. ij» f. 2. Veronkrae afEU

nis Indica tenuifolia. Pluk. Alm. 384* T* 114. fc 2. Den*

teilaria Zeylanica Flore minimo &<: Raj. App- 246< Lych-

nis Indica fylvestris Hermanni. Burm. 2VyA 14+»

s 4
II. Deel* vh. Stux«
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IV. nifch Kruid , dat de Bloemen als vooren , maat
^fdeel. een tweehokkige , tweezaadige Vruiit heeft

,

Hoofd» die boveo den Kelk, welke viertnndig is, groeit.

$tuk. Di t Geflagt is in twee Soorten onderfcheiden 9

als volgt.

i.

famengejlelde Steng , de eer/te Steeltjes

(i) Houftonia met Eyronie Wortelbladen , een

famengejlelde
Siaauwe.

tweebloemig.

Dit is een zeer klein Kruidje, dat in 't Voor-

jaar alom bloeijendo voorkomt in Virginie en

naar de Paronyehia gelykt. Het heeft twee

Blaadjes aan iedpr Knietje ; de Bloempjes zyn

Trechterachtig, in vieren gedeeld en bleek

blaauw.

ïï. (2) Houflonia met Lancetvormig Eyronde BIsl-

furpu^ea.
den en tndtlingf* Bloemtros] es ; de Bloe-

paaifche. f^en boven»

Dit gelykt aanmerke-yk naar het Muur en

heeft de Bloempjes paarfchachtig rood. Het zou
mfcfehien we! tot een ander Geflagt behoorea

kunnen. Men vindt het ook in Virginie.

G A-

(*) IhufimU FoL radicalibus ovatïs &c, syst. Nat, XII.

Gen 124. p. • 17. Veg XPL Gen 124. p. 126. H. Ciiff.

35. Gron firt ij. Pfuonychiae facie Plauta tetrapeialoides.

Mok. Hit UI p 6-4. S, i*.T, 4 f. 1*

(2: Houfionia FoL ovnto-lanceolaris &c. Rubia Mariana

iüfinep majoris folio &c. PLU|5. Mant, 16^. Raj. Suppl, z$% 9
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G a l i u m. Walftroo. .
IV*

,Afdeel»

In dit bekende flag van Planten is de Bloem hoofd-
eenbladig en vlak; waar op twee rondachtigesTUK,

Zaadcn volgen. Voorts is dit Geflagt ook ken- Mi»ti*

baar aan de Kranswyze Blaadjes om de Sten-™"'

getjes of Steelen van hetzelve.

Het bevat vierentwintig Soorten , veelen tot

ons Wereldsdeel behoorende , die hier volgen.

De zes laatiten hebben een ftckeiige^ de overi-

gen een gladde Vrugt.

(i) Walftroo met viervoudige , Lancetswys' r.

Eyronde , gdyke , van onderen ruuwe RutillTe$<

Bladen , een regte Steng en gladde Vmgten.^
aPach-

Naar de Meekrappe gelykt het Loof vandee-

ze zeer. Zy heeft een korte famengedrongene

Bloempluim. De Groeiplaats is in de Zuidely-

ke deelen van Europa,

(2) Walftroo met viervoudige , Jlomp ovaale , vu

ongelyke Blaadjes en verfpreide Stengen. ^oö&#

Deeze Soort maakt het Water - Walftroo uit 3

dat

(1) Gallum FoL quaterr.is Lanceolato • ovatïs &c, Syst*

Nat. X1L Gen* 125* p. 117» ffg* XIIL p. 126. Hall.

Emend 206,

(2 ) Galium Vol, quaternis obovctis &c. Fl. Suee. 119, 126.

Fl Lapp. 52. GORT. 35 OïD ;
Dan. 4313. Gallium

akisfimum Fol. quaternis obtufis. HAtL. ïhlv. 46L GaJHum

paluflre album C. B. Pin, 335. Cruciata paluftris alba,

TOURNF. lnft. ns* Gallium album. TAB. Icon, ï;ï,

s 5
XI, DEEL. VII, STUS,
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IV« dat door Europa gemeen is , en naar het wel-
Afdeel

a js meest jn Wallen, aan de kanten van

Hoofd Slooten , Beekjes en Rivieren groeijcnde , dit

stuk. Geflagt den naam voert van Walfiroo. Misfchien

vigu^* ^oec c'aar °°k toe, de langte van deszelfs Sten-

gen f alzo het die, aan de Oevers der Meiren,

in Swiczerland , eenige Ellen lang Heeft , zo de

Heer H aller aantekent. De Melkwitte Bloem

zou, indien deeze Soort den Ouden bekend ge-

weest ware , aanleiding kunnen gegeven heb-

ben tot den Latynfchen of Griekfchen naam.

Het Galton van Dr>scoaiDEs, evenwel, heet*

te dus, om dat men het tot Stremzel van de

Melk gebruikte , en hierom noemen het fommï-

ge Duitfchers Labkraut, niet alleen , maar ook

de Franfchen Caüle-Laut of Petit Muguet , de

Engelfchen Wit Vrouwe Bedjlroo.

ïtï- (3) Walfiroo met viervoudige Liniaale Blaad-

t?,fidlm jes 9
een leende ruuwe Steng en dricdeeli-

Diicdeeii£. ge Bloempjes.

Dceze , in Kanada waargenomen door den

Heer Kalm j heeft een zeer Takkige Steng en

meestal drie Bloemfteelen , die zeer dunzyn,

van langte als de Bladen : de Bloempjes klein

cn w't , in drieën gedeeld , met drie Meel-

draadjes.

/ öJZi* (4) Walfiroo met bykans viervoudige 9 Liniaa-

n%nu le ,
Bergs.

(l) Galium Fol. quaternis linearibus &c. OED. Dan, 48.

(4J Galium FoU fubguaternis lin» lambas &c. Gallium

Cau-
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le 5
Blaadjes , *m zwakke rauwe IV*

Sr^g g/adde Zaadhuisjes. iv.

*

Hoofd»
In Duitfchland is de Groeiplaats van deeze stuk.

Soort, welke Zeer hoog Berg-Wuljlroo getyteld Mênogy»

wordt van Ruppiüs, die aanmerkt, datde
nM%

Bloem minder vlak is dan in de andere Soorten.

Dezelve is wit , maar voor het ontluiken van

buiten paarfchachtïg. Ook is zy grooter dan in

de anderen. Men heeft aan de Steng vyf , aan

de Takken vier Blaadjes waargenomen : doch

volgens den Heer Hall er zou 't getal der

Blaadjes agt zyn.

Cj) Walflroo met zes Liniaale Blaadjes om
GaJ°M

de Steng , vier om de Takken ; een Jlappe Tin&o-

Steng, de Steeltjes byna tweehloemig, de v^-end*

Vrugien glad.

Deeze groeit, volgens den Heer Kalm,
ook in Noord-Amerika. Of men ze aldaar tot

Verwen gebruike, 't welk uit den Bynaam te

vermoeden ware, is my niet bekend.

(6) Walftröö met zesvoudige, Lancetvormige , vr.

D &siij&
Caule re^Oj FoI é fenis&c* HALï.» Goett. igp. Zinn. Goett.

^

231» Galium rnontanum aitisfimum &c. Ru??, Jen, 3,

(5) Galium FoK Jinearibus, Caulinis fenis, Ramorara qua-

ternis, Cmle fhecido c*

(6) Galium Vól. fenis Lanceolatis retrorfum ferrato acuïea*

t\s Sec Aparine N, 3. R Lugdb. 255. FL Suu. 121, 127»

Aparine minor pal. Panlïeniis, Fl. alho« TouRNf. Inft, m a

FL Lafp. s$, Gallium album minus. VAIIX. Paris. j%, Pet»

fictk. 30. f 6. Rubia quacdam minor. J, B» III. p. 716»

II. D£iu VII» Stuk,
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IV. agterwaards Zaagswys getande
, gefpitjle %

Afdeel.
j^ye Blaadjes 3 de Bloempjes grooter dan

Hoofd- de Vrugt.
STUK.

penwy- Hier komt het Kleine Parysfche Moeras-Apa*

rine van Tournefort, met witte Bloemen

,

te voorfchyn , dat aan de Oevers der Rivieren

,

door geheel Lapland, zeer gemeen is* volgens

den Ridder. Het heeft dunne Takkige Sten-

getjes, die zjg naar alle kanten ukfpreiden, en

valt derhalve niet hoog. De Zaadhuisjes ge-

lyken naar die van het Kleefkrui !. Men
vindt het ook in andere deelen van Europa en

het groeit, aan de kanten derSlooten, in Hol-

land en Vriesland ,
menigvuldig. Dcrgelyke

vondt de Heer Haller niet zeldzaam, aan

de Oevers der Moerasfen in Switzerland , met

Stengetjes van een Voet hoog. Het Puntje
,

dat aan 't end der Blaadjes is , onderfcheidt

voornaamelyk deeze Soort.

vu. (7) Walftroo met zesvoudige 3 Lancetvormige ,

jfurium. gekielde, agterwaards gedoomde Blaadjes ,
jpd&teid, enkelde Knietjes en gladde Vrugten.

Op Bouwlanden in Europa is de Groeiplaats

van deeze, die zeer naar 't Kleefkruid gelykt

,

maar kleiner valt cn de Zaadhuisjes minder

ruuw heeft.

(8)

(7) Galium Fol. fenis Lanc. carinatis H. Upf. zu
Aparine Seirüne laevioie, RAJ. Hifi* 4$4» MoRXS. Hifi. III.

p. 33*.
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(8) Walftroo met zesvoudige fomp Eyronde IV.

Blaadjes en zeer Takkige leggende Sten-
Af^l*

getjes. Hoofd»
STUK*

Deeze groeit aan de Zeeküst van Spanje , vnu

op Stecnige plaatfen , als ook in Saxen, tol-
s
^*j*

gens LlNNiEÜS, Steenig,

(9) Walftroo met agtvoudige Lancetvormige , ix*

gefpitfie Blaadjes, die Zaagtandig p-SSSSk
doornd ,

glad en krom zyn , hebbende de

Vrugten omgeboogen.

Deeze Soort, in 't Rusfifche Gebied groeijen- '

de, is kleiner dan de voorgaande, wier hoogte

een Handpalm bereikt. De Vrugten zyn Vlee-

zig en groot met omgeboogen Steeltjes,

(10) Walftroo met agtvoudige ftekelige, Li- x.

niaale gefpitfte, byna gefchubde Blaadjes,mo«&
$n gegaffelde BUemfteeltjes.

De Stengetjes van dit Kruidje , dat op de

Ge-

(%) Galium FoL fen. obo?atis obtufis &c. Gallium Camïe

ramofisfimo. H. Cliff* 34. *5 7. Gall. Saxatilc fu«

pinum molliore Folio. JuSS Aft. Par> 1714» p. 492, T# 1

(9) Galium Fol. o&onis Lanceolatis Sec. H* Upf.

(10) Galium Fo!. o&onis hispidis linearibus , &c. Rubeola

Saxatilis. C4 B. Pin. 3 34» Prodr. 145* BüBS. XIX, 17. Apat*

xine minima f. Rubia Saxatilis minima* Magn. Monsp. 191,

Gallium Saxatile minimum , fupinum & pumiiunu TOURNï,

Inft. iij. Gario, 2©2* Geb* Pr$v,

IL DSILt 'Vll 4 STUJU
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IV. Gebergten van P/ovence groeit , zyn naauw
Afbeel

jyks ecn £)u jm -h00g 9 z0 jat liet zig als Mos
Hoofd op de .Bergen vertoont.

STUK,

xu C 11 ) Wdlftroo met agtvoudige Liniaale ge-

wm* Jleufde Blaadjes en korte Bloemtakjes.

Zodanig is de bepaaling van het Opregte

Walfiroo , dat gemeen is door geheel Europa*

Het groeit by ons meest op Zandige Gronden ,

gelyk op het Duinachtige Veld aan de Haar*

* lemmer -Hout; ja op dc Muuren der Stad

Utrecht ,
op de Wallen te Harderwyk en el-

ders, als de hooge plaatfen beminnende; doch

het komt ook wel voor in vogtige Weidenen

Beemden , ja zelfs in Languedok met en onder

het Water-Walftroo in de Beekjes, zoGoüan
me^dt. De afgebloeide Meelknopjes worden

bruin , zegt Linn^üs.
Dit Kruid is 't eigentlyk, waar aan de be«

naaming van Galiunt , in'tFranfch Caille Lait %

om dat het de Melk doet ftremmen , toebe-

hoort. Borrichiüs, inderdaad , heeft door

Destillatie, uit de verfche Bloemtoppen van

hetzelve, een wezentlyke Azyn bekomen. Die

van \ Graaffchap Chester in Engeland, daar

trien

(n) Galium Fol. o&otiis llnear'Sas fnlcatis 5cc. H. Cliffl

TL Suec Mat Med R. Lugetb. 256. FL Lapp 61. GouAN
Mmsp. 66* GER. Prové 226. Gallium lureum C B. Pin*

335 Lob. Icon 804, Gallium Dqd, Pwpt. 355. Galliurei

veium» J. B. III. p. 7 2 o.
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men zulke uitmuntende Kaazen maakt, gee- IV.

ven , door de Bloemen van 't geele Walftroo

in 't Stremzel te mengen , daar aan een lekke* Hoofd-

ren Geur. Behalve de Melkftremmende ei-
STÜIU

genfchap, wil men ook dat het Kruid , of dcs-J£
n'sy *

zelfs Poeijer , .
de Bloedvloeijingen üempc.

Sommige hebben 'er eene byzondere kragt te-

gen de Opftyging aan toegefchreeven. Ande-

ren verzekeren , dat dit het echte Galton der

Ouden zy (*).

(12) Walftroo met agtvoudige, Eyrond - Li- xiu

niaale ; byna Zaagtandige , zeer uitgebreid muiu^.

de> gefpitfte Blaadjes; een Jlappe Steng z*&bMi&
en uitgebreide Takken.

Dit voert den naam van Mollugo , a!s van

het Kleefkruid inzonderheid verfchillcnde door

de zagtheid der Bladen. Het is niet alleen by

ons , in de Nederlanden, aan den Duinkant 9

maar ook in Dukfchland, Vrankryk en elders,

bekend. Het Spitsbbdige evenwel , waar van

men de Afbeelding by Lobel en Dodon^us
vindt,

(*) Hxc Planta eft vemni Galliura Veteram v* g* DIoscq»

lïdis» Rupp* Jen. 2.

(12) G&lium Fol o&onis ovato-linearibus fubfêrrafs patent-

tlsfimis mucronatis &c Galium Foliis plunbus acutis &c9
Hort. CJff. 34 IV. I.ufrdh i$7 t Fl Suec. 117, ^25. H\Lh>

lielv. 461. Mollugo momana .mgusti'olia Ramofa, C. Pin*

334. Rubia fylv. laevis C B. Pin» 333 Mollugo Befgarunu

X.OB. Ie 8O1. Mollugo. DOD, FwfU G08T« Belfr |$»

lltDEEL. VII. STUK*
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IV, vindt, wordt geagt tot Bergachtige Landen t£

Afdeel. behooren. De Heer Haller onderfcheidt hec-

HooFO- zelve van het Stompbladige en 't is zeker dat

stuk. in dit flag van Kruiden aanmerkelyke verande-
Eenwy-

Y\Ugcn voorkomen , die de juifte afzondering

der Soorten duifter maaken.

xin - O 3) Walflroo 77z^^ agtvoudige effene van on-

fyvlT deren ruuwe Bladen , by de Bloemen dub-
cum

r \ . beid; de Bloemjleeltjes Haairachtiz dun;

nend. de Steng effen*

't Is deeze Soort, tot welke de Heer Hal-

ler oordeelt de Afbeelding van Dodon^eus
betrekkelyk te zyn, welke de zelfde is als van

de Mollugo der Nederlanderén by Lorel, en

zoude , die by deezen daar nevens ftaat , de

voorgaande Soort affchetzen. Het Bladerloof

is hier breeder en de Kleur der Blaadjes Zee*

groen. Ook knikken de Bloemen voor het

bloeijen zo men aanmerkt» In Switzerland ko-

men zy beiden voor, en mooglyk ook in de

Nederlanden.

A yatum
Walftroo met agtvoudige Lanceivormige

Gebaard. '

cffe*

(13) Galium Fol. o£o»is larvibus (Ubtus fcabtfs &tc Galiunri

Cau!c tercti fulcrato, Fol* o$onis glaucis & ó^tufis. Hall.

Helv* 461. Mollugo montana latifolia Rarnofa. C. !$ Pinm

334.

(14) Galium FoL oftonïs Laiiceolatis laivibus &c. Galium

Iscvigatum. S/» Plant. 1667. Rubia larvis Linifolia , Flor»

alMf, ex Mónte Virginis» BOCC* Mus* 83. T, 75. BABft»
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effene Bladen, een Haairswyze Pluim , gé- IV.

baarde Bloemblaadjes en gladde Zaaden.
Af^el *

Hoofd-
Deeze is de eerde Soort geweest en daar stuk.

toe wordt thans ook het Galiüm Icevigatum Mimèjfr*

t'huis gebragt. Zy groeit in de Zuidelykedee-"'"'

len van Europa. Men vindtze effene Meekrap-

pe met Vlajchbladen , die op den Lieve Vrou-

we Berg in 't Napelfche groeit, van Bogcone

getyteld. De Steng is flap; de Bloemen heb-

ben Haairachtige puntjes, zo dat zy zig als ge-

baard vertoonen.

(15) Walftroo met tienvoudige Lancetswys ^xv
Liniaale Blaad

J

gladde Vrugten

Liniaale Blaadjes
,

getopte Kroontjes en J^^*,
mitanum*

Jeruta-

Deeze is , door den vermaarden Hassel-
ICi ch*

quist, in Paleftina gevonden.

(ï6) Walftroo toet gekranfle Liniaale Blaad- xvr.

jts > SeSafclde Bloemjieeltjes en een effe- â |£J*
ne Steng.

Deeze , door Boccone afgebeeld \ heeft

flappe leggende Stengetjes, en byna driedeeli*

lige

Os) Gallum toU denis Lanceolato-Linearibus , UmhelHs

fsstifiiatis , Fiu&ibus glabris. Amosn. Acad. V. p« 4J1.

(16) Gülium FoU verticillatis linearibus &c, Lngdb, 25*.

H. 27. Sauv. Mtnsp. iii 9 Gouan Alontp. 67. Galljum

faxatiie glauco folio. Eocc. Mus. ÏU p. 172* T. uó. Rflbte

.n\ont. angustifolia. C. iV». 5 3 3. Frodr, 145.

'. v > f-, : i-i* M'Sa ioV
II, DE£U VII. STOK,
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IV. Hge Kroontjes van witte Bloempjes met gecle

Afdeel Meelknopjcs. De Groeiplaats is m Tartarie,

Hoofd- Ooftenryk en de Zuidelyke deelen van Europa.

•TUK,

xviu (17) Walftroo met gekranjle Borftelig Liniaa-

pZf™ le Blaadjes en Haairachtige BloemfieeU

Deeze, in Italië groeijende, is van Colum-
na Zwart paarfch Berg-Walfiroo met zeer dunne

Blaadjes getyteld. Zy maakt de Derde Soort

by den Heer A. van Royen uit.

xvnr. (18) Walftroo met gekranjle Liniaale uitge-

^rooT breide Blaadjes en zeer korte Bloemfteeltjes.

Onder den naam van Rood Walftroo ftaat dee-

ze by Bauhinüs, en is de Tweede Soort by

gezegden Hoogleeraan Zy voert dien naam we-

gens de roode Kleur der Bloemen en groeit in

Italië.

xix. (19) Walftroo met viervoudige Lancetvormige

drieribbige gladde BI

en Jtekelige Zaaden.
nmuÊu drieribbige gladde Bladen, een regte Steng

Dee-

(17) Galium Fol. Vertic; lineari-fetaeeis &c. H. CBJf. 34.

ft. Lugdbé zs6. Gallmin nigro purpureum monc. tenuifol.

Col. Ecpbr. h p. 298.

(18) Galium Fol* Verticill. linearibus patuïis &c. H* Clijfc

R. Lugdb A SCOP Cam. 34 U Gallium rubrum. C. E. Pin*

33*« Glüs. Hijl. II. p. 175,

(19) Galium Fol. quatemis Lanceolatis trinerviis glabtis

&c. Fl. Lapp. Suec. H. Cliff. R, Lugdb. 257. HALL» Helv.

4$o. Rubia prarenfis Isvis ttuto fglio* C.6. Pm, 333. Prtir*

14^ XIX» 1$.
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Deeze Soort is door geheel Sweeden een ge» IV.

meen Kruid , wordende Mattara genoemd in

Finland, alwaar het Vrouwvolk met de Wor-HooFD-

tels , die Draadachtig dun zyn , de Wolle en STUK#

Wollen StofFen rood verwt. Men betrekt hiéï^f^MA»

toe de effent fpitshladige Veld-Krappe van Bau-

HiNüs,door hem befchreeven 5 als Stengen heb-

bende van een Elle hoog met taamelyk breede

Blaadjes, van een Duim lang, in 't Kruis bezet.

Hy hadtze ook op de Velden by Leipzig gevon-

den. In Switzerland groeit dit Kruid , volgens

den Heer Haller, tot twee Ellen hoog,

(ao) Walftroo met viervoudige ftekelige Bla- c*#fa
den , eenbloemige Bloem/teelt]es en ruige MatuU
tt . \ mum.
Vrügten. zeekant*.

Hier is de Steng gearmd , ruig en zeer Tak-

kig , met de uiterfte Takken gegaffeld , met Lan-

cetswys' Eyronde Bladen, die meest by vieren

gekranst zyn. De Bloem deeltjes Haairdun , gor-

ter dan de Bladen, hebben kleine Bloempjes.

Het groeit in de Levant.

(21) Walftroo met viervoudige LiniaaU fiorri- xxt

pt Blaadjes , de Takjes zeer getakt. num*^
Bermij.

Tot^1*'

(!•) G&Uutn FoL quaterriis hispidis &c. Apaiine maritima

iftcana Flore purpureo. Tournf. Inft. 114.

(21) Qaitutn Foi. qaaternis Linearibus obtulïs &c. GftCiM.

yirg. i%* RuWa tetraphylla glabra latiore folio BttmudtRCm

fLUK. Alm. H^T. 24*. RAJ. SufpU au
T %

IL ÖEEIr, VII. STVK.
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IV. Tot deeze , in Virginic waargenomen , worde 1

Afdeel.
t^u i $ gebragt de Bermudifche Meekrappe , die

Hoofd- vierbladig en glad is, mecbreeder Bladen, bren-

•tuk. gende twee zwartachtig paarfche Zaaden voort.

xxii. (22) Walftroo dat ruig is , met bykans zes
j

Gr*cZZ Liniaal- Lancetvormige Blaadjes en Houti-
Gikkfck ge stengen.

Op de Eilanden van Griekenland namdeHeer

Schreber deeze waar , die byna Heeftcrach-

tig is, met veele ruige Takken, hebbende de

Bloemfteeltjcs langer dan de Bladen, Haairach-

tig dun, met Kroontjes van weinige Blomme-

tjes.

xxni. (03) Walftroo met agtvoudige Lancetvormige

^cefkruid* Bladen , die de Kielen ruuw en agterwaards

gedoomd , de Knietjes ruig hebben en fte-

kelige Zaadhuisjes.

Hier wordt bedoeld het gewoone Kleefkruid,

dus genaamd, om dat het met zyn Loof als aan

de Kleederen en zelfs aan de Handen kleeft.

Hier-

(ii) Callum hirtum, Fol. fubfenis Lineari-Lanccolatis &c.

Gallium montanum Creticum. Alp. Exot. 167. T. 166.

Aparine Graeca faxatilïs incana tenuifolia. Tournf. Gr» 4. -

(23) Galium Fol. o&onis Lanceolatis Carinis fczbiis &c,

CED ftan* 495» B. Lutdb. 455. FL Suec. Aparine Fol. L;m-

ceolatis acuminads fcaberrimis &c. H Ctiff. &c. &c. Hall.

Helv. 459. Aparine vulgaris. C* B. Pin. 3 34« Aparine. Do&»

Ptmpt. 3 53. LOB. l*9n%
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Hierom heeft men het Plrilantropos geheten , en

wegens de rauwheid hebben hetfommigen /Ispe-
A™£FX

rugo getytcld. De Engelfchen noemen het Clea- Hoofi>

vers of Goofe-Grasf, de Franfchen Gratteron of
,TüK '

Rieble. Het is aan de kanten der Wegen, in„^*w *

Heggen en alierley Bosfchagiën en Wildernis-

fen , door geheel Europa gemeen , mankende die

dikwils als ondoordringbaar met zyn flingerend

Loof, dat zig verwart in alierley ruigte, Krui-

den en Takken* De gewoon e naam is Apa*

rine , en het wordt veel van jonge Ganzen , ge-

geten , waar van de gezegde Engelfche naam.

Men wil dat het , voor dit Gevogelte , een zeer

goed en gezond Voedzel zy. Door Destillatie

gaven vyf Ponden van dit Kruid vier Ponden

,

vier Oneen en vier Drachmen Water , dat meest

zuurachtig en op 't laatst zoutig was. Het over-

blyfzel leverde vyf Drachmen zuiver Loogzout

uit. Het uitgeperfte Sap, tot twee Oneen ge-

dronken, zou dienen tot afdryving van 't Wa-
ter in de Waterzugr. Men heeft het gedestil.

leerde Water aangepreezen tegen Borstkwaalen

of ook tegen 't Graveel. Uitwendig wordt het

Kruid, met Reuzel gewreeven , gezegd de Klier-

gezwellen , daar het behoorlyk opgelegd wordt

,

te doen verüaan (*).

f24) Walflroo met gekranfte Liniaale Bladen, *XTV -

ïweebloemtge steeltjes en jtekehge k rugten. Kiem,

Am
(*) GEOÏI&. Mat. Md, III* p. icz.

ïl. DïWU VIL STUK*
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IV. Aan deeze kleine Soort van Kleefkruid wordt"

Afdeel, de bynaam van Parijienfe gegeven, in navol-

Hoofd- ging van den vermaarden T o v r n e f o r t , die ,

stuk behalve het voorbefchreevene Drasfige Wal-
?™™ym

ftroo> met witte Bloemen, het tegenwoordige 9

met paarfche Bloemen , omrtreeks Farys vondt.

Hetzelve groeit ook in Engeland, zynde aller-

kleinst of zeer klein Kleefkruid van Ray gety-

teld. Het heeft flappe Stengetjes van een Voet

hoog , bezet met Kransjes van zeven Lancet-

vormige Blaadjes \ die aan de kanten voornaa-

melyk ruuw zyn. De Bloemfteeltjes zyn naakt,

twee of driebloemig met kleine geele Blomme^
tjes, zegt Linkje us, en het draagt ftekelige

Zaaden. Mooglyk zal het Allerkleinfie Kleef-

kruid van VailLAnt hier t'huis behooren.

Met glad Van het gewoone komen by hem Verfchei-

^aa(i
' ' denheden voor met kleiner en ook met gladde

Zaadhuisjes , welke laatfie , in Duitfchland

„ gemeen, (zegt de Heer Haller,) van my
in Switzerland, zo veel ikweet, nietgevon-

„ den is 't Gemeene Kleefkruid heeft run-

5,
we Klisachtige Zaaden, (zegt Rtwius,)n>*at

3 ,
fomtyds is hef my , in de Landen by Er-

„ furt ,
voorgekomen met geheel gladde Zaa-

„ den. In onze Bergachtige 9 ruuwe Lands-

3 , douwen , (by Jena naamelyk ,) vindt men
overal het Kleefkruid met minder ruuwe

,

3 ,
grootere en Testikelachtige Zaaden

, neer-

hurkende en over den Grond verfpreid
,

s , daar Ra jus gewag van gemaakt heeft in

j> zyne
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„ zyne Plantbefchryving (*)". Noemende het- IV.

zelve, naamelyk, Kleefkruid met gladder Zaad;
Af^l*

doch déez' zegt , dat de Zaaden niet volkomen Hoofd-

glad zyn (f). Doktor Mappus vondt het in STUK»

de Elfaz , met Zaad dat naar gefuikerde Ko-
n
%*nê£ym

riander geleek , en bovendien was een Soort

van Kleefkruid , met kleiner Zaad, hem aldaar

ook voorgekomen (|).

Crücianella. Kruisblad.

De byzondere Kenmerken » die dit Geflagt

van het voorgaande en volgende onderfcheiden,

zyn , dat de Bloem niet vlak is noch Klokvor-

mig , maar Trechterachtig met een dun Pypje f

den Rand genageld hebbende en den Kelk twee-

bladig, leverende twee Liniaale Zaadjes uit.

Het heeft zes Soorten , meest Europifche

Kruiden, naamelyk.

(ij Kruisblad , dat zig opregt , met zes Li- ï.

niaale Blaadjes en geaairde Bloemen. A^unl/o-
Ha.

Tot deeze behoort de Smalbladig? ge-aairdeJ.maIbI*-

Krap-

(*) RüPï. Flor, Jen. p. 4;

(|) RAJ» Hifi. Plant, p. 4«7#

(l) Hifi. Plant. Alfat. p. 25»

(1) Crücianella ere&a Fol. fenis linearibu*,* Flor. fpicatis.

$yst4 Nat. XII* Geil. U*. p. 119. XIII p. 12S. H.

Upf. SAUV« Monsp. 164. GOÜAN Monsp. éi. Cm. Provm

229. GAR. Aix. 413. H. Wijf. 32, Rubia angusüfolia fpi««

Ca* C. B f Pin* 3 34. Pndr. I4S« BARK. J5«.

T4
U, DsauVil. Stuk*
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IV. Krappe van C Bauhinüs, die by MontpeU
Afdbül.

jjer jn Languedok gemeen is , hoewel menze

Hoofd- ook vindt in de Zuidelyke deelen van Proven-
sraK. ce en Barrelier geeft van deeze,

vigf™
Wy'

z0 we ' a 's van de- volgende s een Afbeelding

onder de zeldzaame Planten , in Vrankryk ,

Spanje en Italië waargenomen, De Stengetjes

van 't Gewas zyn Sterswyze omringd mee

Haasachtig dunne Blaadjes aan ieder Knpop,

daar nieuwe Takjes voortkomen , en loopen in

lange dunne Aaircn uit , die uit kleine fpitfe

Blaadjes beftaan, bevattende na de Bloem het

Zaad.

ii. (2) Kruisblad dat nederhurkt, met vier Lan~

fjtPouT cetvormige Blaadjes en geaairde Bloemen,;

Breedbft-

dig. Dit verfchik dus weezen tlyk van 't voorgaan-

de , hoewel het zig ook fomtyds opregt. Het

komt pp de zelfde pfyatfen en by het andere

voor.

(3) Kruisblad met viervoudige byna Liniaale
jE^pua»

Blaadjes en geaairde vyfdeelige Bloemen»

Ëgyptifch*

Deeze, in Egypte groeijende, heeft Stenge-

tjes van een Handpalm hoog, met Blaadjes van

verfchillende figuur 3 onder breed , opwaards

ver-

:) CruclandU procumbens, Fol. quatertiis &c. H. Upf*

&c. &c, &c. Rubia larifolia fpicata. C. B. Pm. 334* BARR.

2con* 549. »S *vCi\ #8 xO . J
(3j Crucismella FoL <jttat#m*foblinearibtts Mant, 38.



T E T R A N D R I A. 297

verfmallende, allen in 'c kruis of kruislings ge- IV.

plaatst. De Aairen zyn losfer, [y (taande uife
A
^yf

t*

Lancetvornr'ge Blikjes: de Bloempjes uitermaa-HooFD-

te klein» Het wordt jaarlyks uit Zaad voortge-
STÜiC *

teeld.

(4) Kruishlad dat zig uitbreidt y met zes Blaad* iv.

jes en verfpreide Bloemen. plZu"
Uitgebreid.

In Spanje is deeze Soort gevonden door Loef-

ling. Zy heeft Oxel-BIoemen, aan eigen ge-

gaffelde tweebladig gebladerde Takjes. De
Bloempjes zyn geel , vyfdeelig en gellooten.

Hy nam waar, dat in het bloeijend Plantje de

Blaadjes niet uitgebreid , maar regtopftaande en

zagt zyn.

(5) Kruïsblad dat nederhurkt , met Heeflerach- v.

tige Stengetjes , vier fpitfe Blaadjes en gtrM££
üm**

-paarde yyfdeelige Bloempjes.

Aan de Oevers van de Middellandfche Zee

,

zo in Spanje als in Vrankryk, groeit deeze, die

deswegen Zeekants- of Zee-Krappe van Clüsius

ge-

(4) Cructandla dlifufa , FoL fenïs Floribus fparfïs. Am»

Ac ad. III. 40 1- LOEFL. Itin. 68..

(5) Crucianeila procumbens fufFrutïcofa &c. Gotjant Mtohsp*

68. Gkr» Ptov. 229. Rubeola latiore folio. Tournf. Infl»

130 Rubia marina ftrigoGor fi. mbello, BARR. Icon. 355. Ru-

bia maritima. C. B. Pin» 3 34« Rubia marina Narbonenfum.

LOB. Icon, 799, Rubia marina. DOD. Pempt» 357, CLUS.

Hip» 46 J.

T 5
li. DEFX, VU, STUK.
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genoemd wordt (*). Men vindt de Afbeelding
Afdeel.

^aar yan ^ en an(jercn> j-jet Kruid heefc

Hoofd- Stengen van een Handpalmen iömtyds een Voet
$TUK

* hoog, die hard Knoopig en «Houtig zyn, met

vigt?

Wy
'

vier ityve, witachtige Blaadjes aan ieder Knie-

tje, digter aan de enden der Takjes , die met

de daar tutfchen groeijende Bloempjes zig Aairs-

wyze vertoon en. Zy zyn in vyven verdeeld en

hebben vyf Meeldraadjes. By avond gaan zy

open en verfpreiden des nagts eenen aangenaam

men Geur.

vi. (6) Kruisblad dat nederharkt , met fpitfe Blaad-

Cruciaxeila
jes ^ fa aan ^ Steng breeder en vier- , aan

ta?"'*"
'*

de Takkenfmal en byna vijfvoudig zyn; de
Mompel.

Bloemen geaaird.

Het Montpellierfe Kruisblad heet deeze Soort

,

als by die Stad veel voorkomende en Geaairde

Kruipende Krappe genoemd van Magnoluis.
Zy groeit ook in Palettina. De Stengen zyn

dikker dan in de anderen , de onderfte Bladen

Ey-

(*) TABEBN2EM jjTANUS noemtze Zet - Röte 9 dat op 't

zelfde uitkomt ; maar Farbtrvjurtz , dat is Vetw-Wortel
, ge

lyk men dit Geflagt thans in 't Hoogduitfch tytelt , als ware

die naam van hem ontleend , heeft geen de minfte reden

;

alzo geene der Soorten tot verwen dient.

(6) Crucianella procumbens Pol. acutis &c, Crucianella

repens. Fol fenis
,
Spicii longit. SAuv. Monsp. zi$. Gouaw

Monsp. 68* Rubia fpicata repens. Macn. Monsp, 22 j. Ru-

bcola fupina Spici long sümi, Tournv. Inft. 13»,



Eyrond en het heeft dergelyke Aairen als de J7.

eerfte Soort. Annu

R u b i a. Krappe.
S™£

D '

De byzondere Kenmerken van dit, 't wclk^***
hier het laatfte is onder de Gefternde Kruiden

,

beftaan in een Kelkvormige eenbladige Bloem;

zynde de Vrugt twee eenzaadige Besfen.

Het Geflagt bevat thans vyf Soorten f waar

pnder de gemeene de eerfte is , als volgt.

(i) Krappe met jaarlykfe Bladen en ten ge- h
doomde Steng. Tin&orum,

Meektap.

Dit bekende Kruid , dat wegens het gebruik

van den Wortel in de Verwery alom vermaard

is, groeit natuurlyk in de Zuidelyke deeleu van

Vrankryk en Italië. Ten minfte wordt het al-

daar in 't wilde groeijende gevonden, hoewel

men het 'er, zo wel als in Duitfchland, Spanje

en de Nederlanden , ook om den Wortel zaait.

Den Latynfchen naam 5 Rubia, heeft het we-

gens deszelfs roode Kleur. De Italiaanen noe*

men het Rubbia , de Spaanfchen Ruvia , de

Franfchen Garance , de Engelfehen Madder , en

de

(i) Kuhia Fol. «nnuis , Caule aculearo. Syst. Nat. XII.

Gen, xip. p. 1x9. Veg. XIII. p. 118, ManU 330. RubU
fylv. Monspesfuiana major.

J. B. Rift. III. p. Rubia

Fol, fubfenis. H. Upf. Sec. R. Lugdb* z$*. SAUV. Mansp.

16 x. GOVAN Mgnsp. 68. GEB» Prov* 229 GAR. Aix. 113.

Rubia (ylvestris aspera. C. 2. Pin% 333* jg. Rut ia Tin&Qium

%iva. Ibid.

B* Dut* VII, Sti«*
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ÏV\ dc onzen Mee- of Meekrap. Van de Duitfchers
Afdeel.

wordt hèt Rotte , Farber-Rotte ofFarber-Wurtz

,

Hoofd- dat is Verw-Wortel , geheten.
stuk* Qe wilde Krappe heeft, volgens den Heer

v:gu
Wy

" Hailer, in Switzerland Stengen van eenigc

Ellen hoog, welke zeer Takkig zyn , met Zaag*

tandige hoeken , Kranswyzc bezet met zes lang-

werpig ovaale Bladen, langzaam gefpitst, glan-

zig, aan de kanten getand. De Bloemen, die

groot en geel zyn , komen vcort uit de üxels

der Bladen, De Meeldraadjes ontfprïngen uit

den bodem van de Klokswyze Bloem, die twee

geknopte Stylcn heefc en de Vrugt is een ronde

zwarte Bezie.

De Tamme , dat is die men door zaaijen teelt

,

verfchilt, volgens dien vermaarden Kruidken-

ner, van de Wilde maar alleen door zagter van

Blad te zyn, met een Jaarlyks Loof, 't welk

in de Wilde overblyft , zo Ray en anderen

getuigen. In Zeeland, daar dit Kruid zo me-
nigvuldig voorkomt , wordt hetzelve door de

nieuwe Scheuten, welken de Wortels in 't Voor-

jaar uirgeeven, voortgeplant. Dc Heer Mil-
ler verzekert , dat men de Wortels van de

Wilde, uit Spanje en de Zuidelyke deelen van

Vrankryk , weleer in Engeland en in de Neder-

landen geplant , doch daar van niet dan Planten

met flegter Wortelen bekomen heeft. De Bla-

den derzelve , zegt hy 5 zyn wederzyds met

ruuwe Doornen gewapend (*j , en men vindt

'er,

(*) Zy moeten zeer ruuw zyn , dewyl men ze op ecnige

plaai*.
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'er, in het laagfte der Steng, zeven aan ieder IV.

Lid; zynde 'er, naar boven toe, flegts vier,
AF
^

EL *

en fomtyds maar twee tegen elkander over. Hoofd*

De Tamme Meekrappe, die meest zes Blaad- STÜK -

jes heeft, zou, volgens dien Autheur, uit de
ni

*™ 9*
ym

Levant afkomftig zyn ff).

In het Werkje, door hem in 't jaar 1758,

over de Teeling der Meekrappe in Zeeland t

uitgegeven, merkt hy aan, dat de Engelfchen

,

verfcheide Jaaren her
,
Jaarlyks ongevaar voor

twee millioenen Hollandfche Guldens, van die

Verwftoffe, uit de Nederlanden hadden ontvan-

gen. De Sweedfche Heer Lidbeck, die eeni-

ge Jaaren vroeger over dit zelfde Onderwerp

fchreef , begrootte de Jaarlykfe Uitgaaf der

Engelfchen * aan deeze Verwftoffe , op dertig-

duizend Pond Sterlings en die der Franfchen

.op vyftigduizend Livres. Hy deedt , in 't jaar

1751 een Reis naar Zeeland , om de manier

van Teeling en toebereiding der Krappe te on-

derzoeken en hadt daar van eene Plantagie in

Schonen aangelegd , die een aanmerkelyken op-

gang maakte (j). Hier en daar vindt men ook

Plan-

planten tot het fchuuren % «f polyiten van Tin gebruikt,

Ook blyven zy, volgens toramïgen, aan de Klcederen han-

gen: doch waardhynlyk maakt de Groeiplaats in deezeruuw-

heid een groot verfchil.

( t) The Method of cultivating Madder 9
by PH. MilIZR,

Lond. 1758.

(4.) Sfckbolmfe Verhand, op 'e Jaar 1755 , of XVII. BanÜ.

p. tif.

II. deil, VIL Stuk*
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IV. Plantagiën daar van in Duitfchland, Engeland i

^™?EL
* Jerïan^ cn Vlaanderen : ja in de nabuurige dee-

Hoofd ]en van Holland, tusfchen Hclvoetfluis en den
stuk*

JBriel , wordt insgclyks veel Meede geteeld

;

vife?™*' niaar de Stapel of Voorraadfcbuur is daar

van tot nog toe in Zeeland , inzonderheid op

't Eiland Schouwen, gebleeven ; wordende al-

daar, omftreeks de Stad Zierikzee , de fynfte

Meede geteeld. Men hadt , voor eenige Jaa*

ren , negentien Meeftooven op Schouwen en

Duiveland , welke men rekende jaarlyks , door

een genomen , ieder omtrent honderdduizend

Ponden tc reeden van deezc Verwftoffe. Dit

bedraagt , voor
5
t Land van Zierikzee alleen

,

volgens den tegenwoordigen Prys > meer dan

een millioen Hollandfche Guldens,

De Meekrappe, die in 't midden deezerEeuw

aanmerkelyk gedaald was, geldende in 't jaar.

1747 beneden de dertig, is thans wederom tot

den ouden Prys van zestig Guldens en daar bo-

ven, de honderd Pond, gereezen. Men vindt

een Aantekening dat, ruim anderhalve Eeuw
geleeden , de onberoofde Mee te Rouaan ver-

kogt werd voor vyfenzeventig Guldens en tien

Stuivers (*). Uit de gedagte ryzing blykt ,

dat men buitenslands nog niet veel gevorderd

moet zyn met de Teeling van deeze Verwftof-

fe. Mooglyk zal de eigenfchap van den Grond

in

(*) HtiéwL Historit XIV. Deel of 7Vfe»w» Staat iet Né*

dtrL IV, D. bh &*.
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ia Zeeland en daar omftrecks, als uitKleymet IV.

Aarde gemengd beftaande , veel tot de deugd
AF

J

D
V
EEL -

dcr Meekrappe doen. Mufchien ook is men Hoofd*

'er kundiger en oplettender in de manier van ?TUK#

zuivering en bereiding. Een Gemet of ha!f
l8^fWf*

Morgen Lands , dat bekwaamst tot die Tee-

ling is , in 't Eiland Schouwen , levert vaa

duizend tot drieduizend Ponden uit , in één Sai-

zoen, zo de Heer Miller aantekent: doch

in ligt Land, zegt hy, is de veelheid maar van

vyfhonderd tot duizend Ponden (*)•

Gezegde Kruidkenner heeft by het gemelde

Werkje een allerkeurlykfte gekleurde Afbeel-

ding gevoegd van het Gewas en van deszelfs

Wortelen , die zelfs twee of driejaarig moeten

zyn, eer menze uit den Grond delft. Zy zyn

dan op 't hoogde omtrent een Pink dik , en

worden , na het droogen en zuiveren t door

ftampen in drie deelen gefcheiden, waar van

het Hart de fynfte Krappe , het daarom heen

zittende Vlcefch de gemeene Mee en de Schors

of Bast de Mulle , die zeer weinig waardig is

,

uitlevert. Men begrypt hier uit , dat Onbe-

roofde Mee de gene is , daar men alleen den

Bast heeft afgehaald, zonder die van het Hart

te ontblooten.

't Voor-

(*) Men zou het derhalve van zulk Land verftaan moe-

ten y in de Tegenweêrdfee Staat van "Zeeland I« Deel, bladz.

l%7> alwaar wat voorlyker een Omftandig Berigt van de Tee-

ling en bereiding der Meekrappe en van de Keuren dsax om*

«rent, gegeven wordt.

Ir. mu+ vu. stuk*
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.

IV. 't Voornaamlte gebruik dcezer Wórtelen is

Ar peel, tot jicc verwen van Wollen Stoffen of Wolle,

Hoofd- die men dan zegt Kraprood gekleurd te zyn (*)
stuk. f )cn Ouden is deeze eigenfchap reeds bekend f

vi ^
enwy ' ten minfie door hun waargenomen geweest»

Dioscorides zou uit de roode Kleur van 's

Menlcbefi Water, die op het inneemen derzcl-

ven onvermydclyk volgt
, opgemaakt te heb-

ben > dat zy een llerk afdryvend Middel waren

»

3
t wétk zelfs Bloed deedt wateren. Zy zyn bit-

terachtig en wat famentrekkende of wrang van

Smaak Of zy openende dan floppende zyn ,

is nog niet volmaakt beflist. Men houdtze voor

een Middel, tegen inwendige Kwetzuuren , en

daarom wordt het Afkookzel derzeiven de zul*

ken aangeraden , die van om hoog gevallen zyn.

Wegens hunne oplosfende en tevens famentrek-

kende eigenfchap komen zy in de Drank van

Sydenham tegen de Geclzugt. Het Werk-
volk , dat deeze Wortels veel behandelt , uit-

zoekt en het Poeijer tot Klompen maakt, wa-

tert ook dikwils rood. De kleurende deeltjes

moeten zeer fyn zyn : want men heeft onder-

vonden, dat dezclven in 't Gebeente doordringen

van 't Gedierte, daar men dien Wortel onder 't

Voedzel mengt, maakende zelfs daar van de

Oogen rood.

co
(*) De Krap wordt te Aftrachan , zo wel a/s in Turkye

,

fletk tot vctwen gebruikt. Zy groeit in Kufl.ir wild en de

Armeniaanen brengenze ook uit het Kaukafilche Gebergte.

S G. Gmelin, Rei/e dureb Rusland , Paersb. 1774 p. i6t.

De Veldkrappe , daar men in Sweeden insgelyks tor ver»

k we«
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(2} Krappe met overblyvende Lmiaale Bladen ,
,v*

v J
7

~ ^ Afdeel

Hoofd-
Indien het overblyven van het Loof en de stuk.

meer of minder effenheid der Bladen , het ee- rr.

nigfte verfchil van dceze met de vóórgaande

uitmaakt, dan zal zy bezwaarlyk, aangemerkt vxeemdc.

de gemelde veranderingen onder de Meekrappe

voorkomende , voor een byzondere Soort kun-

nen doorgaan. Ondertusfchen wordt de Vier-

bladige, zeer ruuwe, glanzige Vreemde, Krap»

pe , van Hermanküs, hier t'huis gebragt

,

welke veel overeenkomst fchynt te hebben met

de Wilde Mee, die natuurlyk op de Rotfen by

Brïftol en elders, in Engeland,,, groeit; alzo de-

zelve de Bladen donker groen , en de Bloemen

witachtig heeft , brengende dubbelde zwarte

Besfen voort. De Groeiplaats is gefteld op ?
t

Gebergte by Lyons in Vrankryk en by Nizza

in Piemont.

(3) Krappe met overblyvende , zes , ovaale , ni.

glanzige Bladen en eene effme Steng. ciana^c

Op

wen gebruik van maakt , hier voor onder den naam van

Nüordfcb Walftrao befchreeven
,
geeft op ver naa dat fchocne

Kood niet van de Zeeuwfche Meekrappe. Zie Stsskholms*

Vtrbani, XII. Band. p. 67.

(2) Rubia Fol. perennantibus Linearibtis fupra la&vibns.

Mant. 330. Rubia Fok quaternts» R. Lugdb* *$<{.. Rubia qua-

drifolia asperrima Sec, Heem. Lugdb. p. 523.

(3) Rubia Fol. perennantibus fenis elliptlds lacidis fcc.

JSjïti Nat. XII. p« 732.

V
IL DS5L« VII. STUK*
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IV. Op *t Eiland Majorka is deeze waargenomen ,

Afdeel, ^ naar je voorgaande zeer gelykt, maar de

Hoofd- Bladen alleenlyk aan den rand agterwaards ruuw ,

stuk. D jet aan (je Kiel ruuw heeft. De Bloemen zyn

gepluimd, bleek, gefpitst, in vyven gedeeld.

tv. (4) Krappe met overblyvende Liniaale Bladen 9

Mgmtïf* die van boven ruuw zyn.

smaibia- Op Minorka is deezc gevonden, wier Loof
]&c

' beftaat uit vier- of zesbladige Kransjes , om
Stengen , die zeer ruuw en vierhoekig zyn ,

langs den Grond verfpreid* De Bladen, fma!

en fpits , hebben de Kiel en Rand met Doorn-

tjes gehaaird , en bovendien de middelrib van

boven ruuw. De Bloemen zyn geel , plat en in

vyven gedeeld.

v. (5) Krappe met overblyvende viervoudige Hart-

naige.

In Siberië en China groeit dit Kruid f 't welk

door Gmelin Ongedoornde ruuwe Smilax , met
cene roode Vrugt, genoemd werdt, doch Mes-
serschmid gaf 'er, veel eigener, wegens de

viervoudige Bladen, den naam aan van Kruis*

blad dat klimt, met Bladen van Smilax die ruuw

zyn, een geelachtige Bloem en eenegroote roo-

de

(4) Ruhia Po!, pereniiantibut Linearibu* fupra fcatris*

M&nt. 39.

(5) Rubia Fol. perenm quaffrnii Cordati's. Mant. 107*

Cruciata Dauxica fcandens, Smilacit folio aspero «cc, AjiM*
&utkm x#.



de Vriigt. De Bloemen , Pluimachtig aan
5
t W*

end der Takken groeijende, zyn byna Klokvor-
^deei*

mig* in vieren gedeeld, gaapende* aan de tip- Hoofd*

pen genageld* Voof 't overige is daar van niets
stUK *

bekend,

PölïpOmüm, Veeifieng^

Een vierbladige Kelkj een vierdeelige Bloeni

die Raderachtig is , met ftomp Hartvormigel

Kwabben 1 een famengedrukt Zaadhuisje, dat

uitgerand is, met twee Holligheden* Dus zyii

de byzondere Kenmerken van dit Geflagt , on»

der de Viermannige Eenwyvige Planten ^ op#

gegeven*

De eenigfte Soort van hetóelve (ï) Ivoi'dü t
leggende of neerhurkende genoemd , wegens

deeze eigetifehap van haare Stengetjes of Tak-j^*^
ken* Zy komt by Petiveel voor, onder den

naam van Karolinifch Vlajch. De Groeiplaats

is in Karolina en Virginie.

E x a c u M, Kogeipyp»

Dit Geflagt heeft ook den Kelk viei'bladig

en de Bloem vierdeelig , maar de Pyp van dé

B ]oem is Kogelrond , en daar van geeft meö
het den naam. Het Zaadhuisje heeft twee

Stem

(1) Polypreraum. Syst. ffat. Xih Gem 137. pê i£tk Vt$ê

Xlll. p. 1 iq Aïï Üpf. 1741, p. 78» Liauna CazoHniaQm^

ftT. Gaz. 9, T. 5. f, 6.

V »
ih t>m» Vil, $*m>
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TV. Sleuven en twee Holligheden 5 het gaapt aan
Afdeel ^ punt en keVat vee ]e 2aaden.

i »

•

Hoofd- Twee Soorten, beiden Indifche, zyn 'er in

stuk. vervat, naamelyk.

t. (i) Kogelpyp met ongejleslde Bloemen.
Exacum

opheel. D^eze is onder de Ceylonfche Planten be*

fchreeven 3 cn als een nieuw Geflagt by den

naam van Exacum voorgemeld geweest. Toe
dezelve fchynt de Ethiopifche Kleine Santoric

van Plukenetiüs, met Goudkleurige Bloe-

men , te behooren. 't Gewas heeft een regte

Steng, van een Span hoog, met Eyronde Blaad-

jes, die ongefteeld zyn, tegen elkander over.

Uit de Oxelen komen enkelde Bloemen, die

grooter dan de Bladen zyn*

it; (2) Kogelpyp met gefleelde Bloerden.
Tt&uncula»

cdtceide. In geflalte komc de^ze, wier Groeiplaats in

Oostindie is, de Gentiaan zeer naby
t of ge-

lykt ook naar de Kleine Samorie en tevens

naar 'c St. Jans Kruid, volgens Plukenet,
heb*

(1) Exacum Floribus fèsfilibus, Syst. Nat. XII. Gen. 141*

p. 112. Vt£. XIII. p- tij. Am. Acad. I. p. 391, Centaurium

minus Aureum , Flosc. num. jEthiop. Pluk. Alm. 75, T.

ZjS. f. 3. Ccntaurimn Zeylanicum minus. BüRm, Zeyl. 57.

BURM. Fl. Ind. 35.

(i) Exacum FioriHus pedunculatis. Cent. minus Hypcricoi»

«les Flore luteo, Lini Capitulis. Pluk. Mant. 43. T. 343,

f. 3% Lyfimaclua e:e&a Caulc ter tripartito
t BuUM, Zejl. p#

146, T* 61, f. ** Ecrm» FU Ind. p, $5.



Tetrandria. 309

hebbende geele Bloemen en Hoofdjes als het IV.

Vlafch. Het fchynt de Lyfimachia met eene
™EDL

driemaal driedeelige Steng te zyn welke de Hoofd-

Heer J. Bürmannüs, onder de Ceylonfche
STUff*

Pianten, heeft afgebeeld en befchreeven. Bief^™1*"

toe wordt, door zyn Ed. de Koortsverdryven-

dt Indifche Lychnis , met Gcntiaanbladen, van

Fetiver , welke de Ceyloneezen Gritilla

noemen, t'huis gebragt.

Plantago. Weegbree.

De Kelk en Bloem , beiden , in vieren ge-

deeld , doch de Bloem met een omgeboogen

Rand en zeer lange Meeldraadjes : het Zaad-

huisje tweeholiig en in 't ronde gefneeden.

Dus komt n de Kenmerken voor van dit Ge-

flagt, bevattende twintig Soorten, waaronder

de zeer gemeene Kruiden van dien naam. üe
vier laatlten hebben een getakte, de overigen

een naakte Steng of Bloemlteel.

(1) Weegbree met Eyronde gladde Bladen ; r#

ronde Bloemjlengen 9 en Aairen van Schubs- p
[
ant"&

wys' geplaatjle Blommetjes. Gtoote.

De

(1) Plantago Fol. oiratis glabris &<: Syst* Nat. XII. Gen.

142. p, in. f"êg, XÏIU Gen 142, p. 131* H.CUff Fl Suec.

FL Lapp. &c. &c. R. Lugib. 401. HALL. Hifo? 470, Plan.

tago larifolia fimnta, C B. Pin. ig 9 . plant, major. Caw.
Ep 26r. Plant, latifol. glabra minor C. B Pin. <y>Lu

tifol, Rofe;< , Flor. Spec. C, E 4 Fin S. Latif. Spica jmikipl,

fparfl t#
Latif Ros. plore expanfü. It'uL

v 3
XI. Deel. VII» Stuk»
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IV, De Groote Weegbree onzer Velden maakt

hier de eerfte Soort uit. Deeze groeit niet aUAfdeel.
IV.

Hoofd- leen door geheel Europa , maar zelfs , zo de
stuk. Ridder aantekent, in Japan, en volgens den

vi&™™
r ÏIeer Clayton inVirginie, aan de Wegen,

De Weiden en Akkers zyn 'cr , indien menze

groeijen laat, ook niet van ontbloot, „ In de

Tuinen, zegt de Heer Hall er, is deezc

de gemeende en vult de Potten met haar

3> haatelyke voortteeling (*) , Grootcr dan de

3 , overigen zynde , brengt zy dikwils Bladen

„ van verbaazende grootte voort , die platte

5 , Steelen hebben , altyd langer dan in de Mid-

3 , delbaare of Ruige Weegbree, fomtyds byna

„ een Voet lang. De Bladen zyn glad , doch

s, met rüuwachtige Ribben , die 'er zeven zyn

,

3i minder famenloopende. De figuur is kort

3 , Eyrond ; de rand fomtyds geheel , fomtyds

3 , op yerfcheide manieren getand en ukgehoekt.

3, De Aairen zyn zeer lang en fchraal."

Men heeft dit Kruid in 't Latyn a zo 't fchynt

Wegens de Voetzoolachtige figuur en legging

of ook wegens de grootte der Bladen , Planta-

go geheten. Hier van is de Italiaanfche naam

Plantagine , als ook de Franfche en Engelfche

Plantain , afkomftig. In Karniolie noemt men
het Trapottz, in Bohème Gitrocell, in Honga-

rie Utifiu , dat is Wegkruid , en in Sweeden

(*) H$c in Koitis freQuentior fst ^ $t T^stas proventu o^io-

v
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Groblad. Onze benaaming komt met de Hoog- IV.

duitfche Wegebreil overeen. Het wordt ook
AF
^rL*

fomtyds Wegblad of TVegeblad geheten* Hoofd.

De gladheid der Bladen ondcrfcheidt byzon-
S™K*

derlyk deeze Soort, die fomtyds zo klein voor-

komt, dat men ze anders met de Middelbaare

ligt verwarren zou. Dit maakt een Verfchei-

denheid uit, doch of de Zee-JVeegbree van Com+
melyn , hier aan den Zeekant voorkomende,

grooter zy van Blad dan die in Switzerland

,

hier voor befchreeven , zou ik zeer twyfelen.

Op fommige plaatfcn komt deeze Groote glad-

de Weegbree met verdeelde Aairen voor, en

fomtyds zyn die Aairen van zulk eene geltal-

te, dat menze Roos Weegbree noemt. De Heer

H aller zegt, dac dit alleen eene Verfchei-

denheid is, door Blaadjes, uit de Aair voort-

groeijende veroirzaakt, doch anderen befchry-

ven deeze Roos-Weegbree als Haairige Bladen

hebbende. Somtyds zyn het als groene Roo-

zen ,
op 't end van de Bloemtteng : fomtyds

loopen zy ïn lange gebladerde Aairen uit Het

een en andere vindt men by Weinmanh
afgebeeld (*).

„ Wonderbaar is het verfchil van deeze Soort

0 in Grootte, zegt Linnjeus. Wy hebben

een volmaakte Plant daar van korter dan een

,„ Nagel, en even de zelfde Soort gezien met

„ een Steng van 's Menfchen hoogte. De eer-

» ftc

(*) Zie zyn Kruietbesk) Plaat Nornra* m Ctt S22*

V 4
II. DML, VII, STV8,
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IV*.
3) fte groeide in Lapland op dorre Steenige plaat-

Afdeel,
^ ^ .

(je ancjere jn een vette mu]jjge Grond ,

Hoofd- , 5
die veel gemest wordt door den Drek der

stuk. ^ Rendieren. In Soort nogthans verfchillen

Vip"
wy

'

,> deeze Planten zo min, als de kleinftc Dwerg
van den grootften Reus. De kleine Plantjes

hebben de Bladen geheel effenrandig; doch

„ in de grooten zyn dezelven wyd van elkan-

,3 der Zaagswyze getand" (*).

De Bladen der Weegbree zyn , op vogtige

plaatfen en in Bosfchen , volgens anderen min-

der uitgehoekt. Ook hebben die Tandswyzc

inkervingen meest aan den voet des Blads, by

den Steel plaats. Ik heb nimmer, hier te Lan-

de, de Stengen of Bloemfteelen , op^vernaa,

zo hoog gezien ; maar C. Baühinüs fchryft

,

dat men by Montpellier deeze Weegbree vindt ,

met Stengen van twee EUen hoog, die een Aair

draagen van een Voet , en Bladen hebben van

zes Duim lang en vier Duim breed. Dit komt

byna op de gezegde hoogte uit, en bevestigt

tevens de ongemeene veranderlykheid van het

Gewas. De zodanige groeit aan den Zeekant

van Languedok volgens Magnolius, en dit

zal de Groote Zee-Weegbree zyn , daar J. Bau-
iiinus melding van maakt.

De Groote Breedbladige wordt cigentlyk in

de Geneeskunde begeerd, hoewel men cok de

anderen , tot even *t zelfde einde, gebruiken

kan,

(*) Flora Lepponka* p. 34, 35.

is
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kan. Alle dc oude, zo Griekfche als Arabifche IV.

cn Lacynfche Artfen, hebben een Samentrek- Af^ei.

kende kragt in dit Kruid erkend , welke berust Hoofd-

in deszelfs Aardachtige en vaste deelen. De^TUK*

Bladen, 't Sap en Zaad, kan men derhalve tot n
£°n9*y~

dat oogmerk gebruiken , doch iets van die hoe-

danigheid te zoeken in het gedestilleerde Wa-
ter van Weegbree, fchynt belachelyk. Het-

zelve is niettemin , door Cardanus, als een

uitmuntend Wondmiddel gepreezen geweest.

Een verfch Blaadje, opgelegd , ftrekt tot Ge-

neezing van kleine Kwetzuuren 3 Ontvellingen,

Ontfteekingen en Brandfteden. Het uitgeperfte

Sap, dat eenigszins wrang is, in groote veel-

heid gebruikt, heeft men dienftig bevonden te-

gen Borstkwaalen , inwendige Verzweeringen

,

en in 't byzonder tegen den Buikloop ,• in welk

geval echter de Wortel, als meer famentrek*

kende, ruim zo kragtig is. Het Zaad wordt,

tot een vierde Loots, in Melk, als een gemeen-

zaam Middel tegen dit laacfte , van het Land-

volk ingenomen (*).

(2) Weegbree met Eyronde , gladde Bladen , ir.

hoekige Bloemjlengen en Aairen van a/ge- AfaÊeJ?
zonderde Blommetjes. OofterfcUe,

Deeze, in China en Siberië groeijende, ge-

lykt,

(*) HuttY Mat. MtL p. 400-

fi) PUntago FoL ovatis glabris , Scapo angulato , &e.

BuRM. FL Ind* p. 35»

v 5
II. DEEL. VII. STUK.
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IV. lykt , voor 't overige, zo de Ridder aanmerkt,

^3** iQ Geftalte naar de voorgaande dermaate , dat

Hoofd ieder een ze ligt voor de zelfde zou aanzien,
stuk.

£)e Aairen ZyD langer en de Bladen dikwils aan

9ipï*
Wy

' den Grondfteun eenigermaate getand. Een der-

gelyke, die rondbladig en vyfribbig is 3 met ge-

tande Bladen, op Java groeijende, wordt hief

t'huis gebragt.

Itï. C3) Weegbree met Lancetswys' Eyronde Raait-

wtd\T
ag

* cchtige Bladen , ronde Bloemfiengen en

Middeibaa. Rolronde Aairen.

Uit deeze bepaaling ziet men , hoe weinig de

hier genoemde Middelbaars Weegbree van de

Groote verfchille. Zy is zo wel Breedbladig als

die , en heeft de Bloemfteelen insgelyks rond.

De Bladen zyn in de gedagte Groote ook fom-

tyds ruig , maar de Geftake is onderfcheiden :

zy fpreiden zïg Roosachtig op den Grond uit,

en zyn niet getand; de Bladfteelen veel korter;

de Bloemkelken glad ; de Meeldraadjes paarfch-

achtig. Somtyds zyn de Bladen geheel ruuw

door de gedagte ruigte en grys of witachtig.

Men geeft hier, in 't byzonder, den naam van

Arnoglosfum dat is Lams-Tonge , of ook dien van

Cynoglosju , dat is Honds -Tonge, aan. De
Bloem-

(3) Platt tag* Fol, oraro-lanceolatis pubescentibus. &c. F/.

Snee, Hort Ciiff R. Lugdk 401. HALL. Helv. 472 ?lant#

latifolia ine ma.
fi9

Pianc iatifo! a hirfaca minor. C. B. Pm*

XS9. riant Iatifol, iucana, Spicis variis. Moris. Hi/l. UU
S. 8. T# 15* f. 7.
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Bloemftengen hebben de Aaircn korter en dik- 1V -

ker, Zy vallen van een Voet tot een Ellehoog.
1VT

Lob el en anderen hebben dit onderfcheid derHooFD-

Geftalte.in Soorten die veelal op de zelfde plaat-
STÜK*

fen groeijen , duidelyk aangeweezen. Deeze w^"^*"
Soort, naamelyk, groeit ook in de meefte dee-

len van Europa , doch fchynt de dorre opene

Kley-Velden , volgens Linn^eüs, meest te

beminnen

(4) Weegbree met Lancetvormig Eyronde iv«

1 . , . Plantage
migachtige Bladen , die eemgermaate ge- virgim*^

tand zyn ,
ruigachtige Rolronde Aairen^f*1

*

en hoekige Bloemftengen.

De Virginifche wordt deeze, naar haare Groei-

plaats , genoemd, en is , door de gezegde hoe*

danigheden , vveezentlyk van de voorgaande on*

derfcheiden. Hier wordt de Karolinifche drie-

ribbige , met Muizenoor-Bladen , t'huis gebragt.

In Amerika bloeit deeze 5 met uitfteekende

Meeldraadjes, doch in Europa gezaaid wil zy

het naauwlyks doen , zegt de Ridder, Misfchien

zal het Klimaat van Swecden haar niet beval-

lig zyn.

Cs)

(*) Habitat in Europs Pascuis fierilibus apricis Argillofii»

Sp* Plant, p,

(4) Plantago Fol. Lanceol. pubsscentibus iubdenricuïatis

&c, Gron. Virg. 19» JfiWj media incsna Virgiijiiana, Mo
KIS* Hifi, llh p. 259. S. S.T\ 15» f. 8, Plint. Maiiana Splcx

prartenuu Pet. Gaz. ï, T„ I. f. ia. Plant* Myofotis üv$

ttinervia Uirfuta Carolina. Raj, Hifi» Ih p, isS»

U. DsEju* vu. stuk»
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3i6 Vtermannige Kruiden.

IV. (y) Weegbree met Lancetvormige vyfribbige
AFDErL,

getande gladde Bladen , langwerpige Rol-

Hoofd- ronde Aairen en eenigermaate hoekig*

stuk» Stengen,
v.

JuïïTfïla. De Bynaam is niet eigen voor deeze Soort

,

zeet hoo- «welke de Blocmftengen ruuw en maar drie Voe-

ten hoog heeft , daar die in de eerde Soort fom-

tyds wel vyf Voeten langte bereikten. De Bla-

den zyn anderhalf Voet lang, glad, dik, met;

iïompe Tanden, wyd van elkander; de Aairen

lang en Rolrond. De Groeiplaats is in Italië.

vu (6) Weegbree met Lancetvormige Bladen ,

Lanceota» ^m £yroncie naakte Aairen en hoekige

smaibhdi- Bloemjlengen.

Dit is de Smalbladige , anders Vyfribbige

Weegbree en ook Hondsribbe of eenvoudiglyk

Geribde, in 't En^elfch Ribwort Plantam , in

't Franfch Lanceole genaamd , naar den Latyn-

fchen naam Lanceola ; om dat de Bladen vol.

maakt Lancetvormig zyn ,• in 't Hoogduitfch

Spitswegerich De Ribben zyn hier , wegens

de fmalheid der Bladen, duidelyker dan in de

eer-
*4' j *w* v ' • t : •'-

*'
rHi'iiTffiiilH^B

($) PlantagB Fol. Lanceolatis quinquenerriis dentatïs gla*

bris &c. Plant, montana crasfo, glabro &c. Till. Pis. 146»

(6) Plantago Fol. Lanceohtis Spici fubovata nuda , Scapo

angulato. H. Cliff, R. Lugdb &c, &c. rlantago angustifolia

nnjor. C. B. Pin. 18 9. Plantago minor. Dod. Pempt. 107.

Plantago quinquencrvia fivc Lanceola Lob. Icon. 305.

fUn:. trinertria Folio angustisfiiBo-, C» B. fi*. 1S9»
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eerfte Soort, die Zevenribbige genoemd wordt,

feoewel het getal der Ribben niet altoos zo ze- *w*
U

ktr is. Ook komt deeze Smalbladige wel eens Hoofd-

voor met drie Ribben, welke dan Drieribbige*
TfJK *

geheten wordt , en van Gesnerus voor een JlT^
bvzondere Soort is aangezien. In deeze zyn

de Bladen nog merkelyk fmaller dan in deVyf-

rihbige* Dezelven komen in beiden witachtig

voor, door dc Haairigheid en fomtyds als ver-

zilverd, hoedanig eene door Toürnefürt
op een Gebergte in Provence is waargenomen

(*). Het bovenftc der Bloemfteelen is fom-

tyds Roosachtig gebladerd of met veele Aai»

ren gekroond , even als in dit plaats heeft in

de BreedblarHge , en dan wordt zy Scoparia of

Bezem-Weegbree geheten. Zy valt zo groot

niet als die , en groeit op dergelyke plaatfen.

Men agtze in kragten daar mede overeenkom-

ftig , en de Wortels blyven insgelyks over.

(7) Weegbree met Lancetvormige Bladen > vu.

die eenigermaate getand zyn ; de Aairen Ugop^f*

Eyrond, ruig; de Bloemjlengen rond. *Mgaaki.

Dee-

(*) Plantago Argemea angustifoUa c Hupe Vlftorl*. Tcurnf.

Infi* i27« Gauid* Aix. 167 Ze een fraaijs Afbeelding cfi

feefchryving daar van Ger Prov. p 3 T. xs.

(7) Plantago Fol. Lanceolatis fubdenticiUaris &c Plantago

mgustifolia panicuüs Lagopi. C, B* Pin. iSp* Prodr. 98.

Mor is. Hift^ IIL S. 8. T. i** f. 13* Pianu CaÊasaace.

JlAUW, lu 4, T. 6.

II* Deel* vil. Stuk,
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IV. Deeze Soort, die in deZuidclyke deelenvan
Afdeel*

Vrankryk, in Spanje en Portugal, groeit, voert

Hoofd- wegens de ruigheid der Aairen , die tevens.

stuk. rondachtig zyn , den bynaam van Lagopus of

vi&!
nwy

' Haazepoot, een bekend Kruid é C. Baühinüs

befchryft deeze en zegt dat de Hoofdjes fom-

tyds ronder, fomtyds langwerpiger Wollig en

rosachtig zyn , geevende op zyde kleine Blom-

metjes uit. 't Geul der Bloemftengetjes van

ieder Plant, de grootften ongevaar een Hand-

breed hoog , was fomtyds meer dan twintig.

De Bladen waren ongeribd, van onderen ruig,

of llekelig , vier Duimen lang en minder dan

een Duim breed , loopende zeer fpits aan *q

end.

vist. (8) Weegbree met breed Lancetvormige , drie-

hufittnica. ribbige , eenigermaatz getande en Haairz-
fortugec-

ge Bladen , de Aairen langwerpig en ruig >

de Stengen hoekig.

Niettegenftaande deeze, in Spanje gevonden

door Altstroemer , de Bladen breeder dan

de gewoone Ruige heeft , zyn dezelven doch

maar dricribbig, regtopftaande , een Handpalm

lang. De Bloemflengen zyn eenigermaate fte-

kelig , met vyf Sleuven. De Aaireü
, ruig ge-

lyk in de voorige , zyn langwerpig, de Bloe*

men witachtig.

(9>

(t) Plantag9 Foi. lato Ianceolatis trmerviis fubdentat is fub-

pllofis &c. Plantago trinervia latifolia minor incana H^ispaijj.
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(9) Weegbree met Lancetvormige fcheevc 1VV

Haairige Bladen
, Rolronde opgeregte Aai-

r*» rowd* Stengen. Hoofd*
stuk.

Tot deeze Soort, die in de Zuidelyke dee- ix.

len van Vrankryk en in Spanje
, op drooge

dorre Velden, groeit, wordt het Groote Ruige WtackÉb

witachtige Holojleum of Heelbeen, van Bau^'
HiNiis, t'huis gebragt. Daar toe behoort het

Kruidje , 't welk in de nabuurfchap van Sala-

manca door Clüsius waargenomen werdt,

voerende dien naam by de Ingezetenen. Het

was zeer klein , met langwerpige Blaadjes , door

de ruigte byna geheel wit en langs den Grond

uitgefpreid , waar tusfchen vyf of zes naakte

Steeltjes voortkwamen , een Handpalm hoog*

met dikke Rolronde BIoem-Aairen. Veel klei-

ner nog, was dit Kruidje, by Montpellier, hem
voorgekomen.

(10) Weegbree met platte Liniaaïe Bladen 5 rv
ronde ruige Bloemstengen en langwerpige A1^The*.
regtopftaande Aairen.

Op de Switzerfche Alpen is deeze door den

Heer

(9) Plantago Fol. Lanceolatis obltquls yillofis &c*H. Cliff.

R. Lugdb, 40 f. OOUAN Mensp. 70, GER. Prov. 334. Holos*

teum hitfutum albïcans majus Sc minus. C. B. Pin. 190,

Holost. Salmenticenfe, Clus. Hisp. 485. Ic. 487.

(10) Plantago Fol. Linearibus pSanis &c. HALL» Helvm

471. SCO? Carn. Holofteum hirfutum nigrlcans. C. B. Pin.

190. Cotonopus fylvestris üve Serpentine jyiatthiaii. Lqb*

J4§n. 439? BOCC. Mus, 2, p. 22.
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krMannige Kruiden.

IV, Heer H aller waargenomen , wordende Na*
A*i>ebl. delgrasf van de Herders genoemd, en byna als

Hoofd- Klaver aangemerkt in hunne Weiden. DeBiaad-
stuk.

jes Zyn zeer fmal en Naaldachtig dun, maaken-

vige

nvJy
' ^e °P ^en ^ronc* een uit een dikken,

langen Wortel. Aan de eene zyde zyn zyplat,

aan de andere zyde rond. De Kleur dcr-

zelven is donker groen : weshalve het ook

den naam voert van Zwartachtig ruig Ho-

lofteum. De Jonge Aairen knikken en reg-

ten zig tegen 't bloeijen op, volgens Doftor

Scopoli, die deeze Soort ook op de hooge

Bergen van Karniolie waargenomen hadt. Hal-
ler zegt, dat de rype Aairen langer zyn, dan

die in bloey ftaan.

xi. C 1O Weegbree met Liniaale Bladen , de Bloem-

cfetica*^
ftengetjes zeer kort Wollig ea rond, met

Kandia- rondachtige knikkende Aairen.
ichc.

Op 't Eiland Kandia heeft Tournefort
dceze zeer kleine Soort van Weegbree , die

kromme Stengetjes heeft , waargenomen. Zy
zal het Kretifch Holofteum of Leeuwenpootkruid

van C. Bauhinos zyn , dat zeer fmalle Blaad-

jes van een Handbreed lang en Stengetjes heeft

van twee of drie Duimen hoog , met ronde

Bloem-Aairtjes. Als het Plantje oud wordt en

ver*

fii) PUntaga Fol. Ime^ribus &c. ff. tfifc R. Lugdb.^Qi.

pïantago Cretica minima toraenrofa. Toürkf. tor» $, Ho-
lofteum five LeoutoporÜuiu Ccecicum 4 C* Ö t Piné ijq.

CLUS. Hij?. ilt p. II»
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verdort 3 krommen de Stengetjes ; dikker en IV,

flyver geworden, met het Bloemhoofdje zoda-
AFa

Jyf
U

nig naar den Grond dat zy naar Klaauwen gely- Hoofd-

ken 9 en met elkander ^ als 'tware, een Leeu- STU1U

wen-Poot vertoonen*

(12) Weegbree met Rolronde efenrandige xn.

Blaadjes , die aan den Voet Wollig zyn Mt^thnt
en ronde Stengetjes. zeekants.

Op veel plaatïèn aan den Zeekant % zö der

Zuidelyke als Noordelyke en middeldeclen van

Europa, als in Noord - Amerika , komt deeze

voort; ja zelfs ook wel ver van de Zee, inEa*

geland cn de Nederlanden. Men vindtze ge-

reld onder de Coronopiis en Zee-Harlshoörn ge-

tyteld , offchoon de Bladen flegts hier en daar

een Tandje hebben. In Westfriesland , alwaar

men dit Kruid Krokkeiïng noemt, zo de Hoog*

leeraar de Gorter aanmerkt ; groeit het veel,

onder 't Gras aan de Zuiderzee en is goed

Voedzel voor het Rundvee* Van fommigen

wordt het ook wel , met Olie en Azyn , als

Salade gegeten (*>

(m
(iz) Plantego FoL Semi-cyKndraceis mtegertimis &c. Ft,

§utc. 127* FU Lapp. 6$. Lob. Obf. 163. Coronopus mariti-

ynus major. C. B. Pin. 150. riant, angustifolia* Dao. Fempt*

xo8. Gort. Belg. 3S.

(*) Nonnullis pro Acctaria comefta placet. Gqst» Btlg*

IblL

Ih VUL, Vlh STUK*
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^*
( I 3) Weegbree met Elsvormige y

driekantige *
^FD

1^
L#

, gefireepte ruuwe Bladen en ronde Bloem*

Hoofd- Jlengen.
STUK.

xiii. Hier wordt de allerkleinfie Serpentina van

sl7i?tl° Lob el t'huis gebragt, welke de Heer Hal-
Eisvormi- LER ais eene Verfcbeidenheid tot de Alpifche
ge.

Weegbree betrok en aanmerkte alleen in klein-

te van die Coronopus , welke de Serpentina van

Matthiolüs geacht wordt te zyn, tever-

fchillen. Onze Ridder erkent, dat 'er eengroo-

te verwantfchap is tusfchen deeze en de voor-

gaande Soorten. Het Holojleum van Marfeille,

door Bauhinüs dus genoemd , komt hier als

eene Verfcheidenheid t'huis. Deeze Soort groeit

op Zandige plaatfen aan de Middellandfche

Zee (*;>.

xiv. O4) Weegbree met Lancetvormige vyfribbi-

zaTglaiidi. £e ZaaSs^ys getande Bladen en ronde

ge. Bloemstengen^

Deeze , in de Zuidelykfle deelen van Italië en

ïn Barbarie groeijende, verfchilt door de Zaag.

tan-

(13) Plantage Fol. Subulatïs triquetrïs ftrïatïs &c. R. Lugdk.

402. Plant. Fo!. triangulari-prismaticis. Guett Stamp. 2. p.

428. Holoft. ftri&isfimo folio minus* C» B, Pin, 191. Ser-

pentaria omnium minima» Lob* Icon. 439. fa Holofteum

Masfiiienfe. C. B. Pin. 190.

C*) De Omgekromde Weegbree 9 !n Mant. p. ipt , als een

nieuwe Soort voorgemeld , komt zeer naby aan deeze.

f14) Plantage Fol. Lanceol. quinquenerviis &c. Plantaga

Apula laciniata bulbofa. Col. Ecphr, ft p. T 259. Moris,

Kift* III. p. 25o. St s. T. It, f. 1*. BARR, Rar< 74*
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tandige iogcfneeden Bladeü van alle de voori- IV:

en zeer.
A*D™'

{15) Weegbree met Liniaale getande Bladen^^^
en ronde Bloemftengen* ^

Onder den naam van Hertshoorn is dit Kruidje QorZl^
bekend , dat men ook wel Kraaijenvoet noemt

volgens den Griekfchen naam» In 't Franfch % hoornbla*

Engelfch en Hoogduitfch , hebben die benaa-
dl£<5%

nringen plaats , doch in 't Italiaanfch noemt men

het Stella Herba , dat is Sterrekruid * in Je

Spaanfch Gujabelha. De Groeiplaats is aan

den Zeekant van ons Wereldsdeel, op Zandi-

ge Gronden. Het is zeer gemeen by de Oostzee

in Pommeren, als ook aan de Oevers van Sweeden*

De Bladen zyn langwerpig, fmal, met eene

aanmerkelyke ruigte of ruuwheid, engelyken,

door hunne verdeeling , eenigermaate naar Herts-

hoornen of naar Kraaije-Pooten* Zy fpreiden

zi«y Sterswyze op den Grond, en uit het mid-

den ryzen de Bloemftengetjes , met Aairen naar

die der gemeene Weegbree gelykende. In de

Tuinen en Bouwlanden groeijende, gelyk het

by Haarlem dikwils voorkomt, is het minder

ruuw of ruig, dan op Wallen en Wegen, daar

men het veel in Gelderland ontmoet. Men

heeft het, zegt Lob el, van den Zeekant ge-

bragc

(ij) Plantam rol. lïnearibus dentatis Scapo tercti. Oed.

Dan. 272. Plant. PoU lincaribus pinnato- dentatis. H. Clijf*

K. Sus:. ÏU Lugib. &c. Coronopus fylveftris hirfutior hoi*

tenfis. C. B. Pin. i$o % Herin Steils üte Coma Ceivinuiü,

DO». Per*?t, 109. X %

IX. VlLZU VII* STUK»
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IV. bragt en verplant in de Hoven van Engeland
Afdeel.

Duirfch]and en je Nederlanden, om als Salade

Hoofd* te gebruiken en tegen 't Graveel. Deeze wordt
£TÜK* dan Tuin- of Zaay-Hartshoorn genoemd.

XVT - (16) Weegbree met Liniaale eenigszins ge-

Uefii"*! tande Bladen , ronde Bloemftengen en Ey-
Loeflings4 ronde Aairen , die uit gekielde Vliezige

Blikjes famengefteld zyn.

Op Heuvels en aan de kanten der Akkeren

in Spanje , nam de vermaarde LoefliNg
deeze Soort waar 3 die kleiner is en vroeger

komt dan het gemeene Hertshoorn-Kruid > doch

bovendien in de gemelde hoedanigheden ver-

fchilt , inzonderheid , doordien zy de Bladen

maar weinig getand heeft en de Bloemftengen

Haairig.

De Eenbloemige Weegbree thans uitgemonfterd

zynde, zo volgen hier de Soorten met getakte

Stengen, naamelyk in de eerfte plaats.

xvit. (17) Weegbree met een Takkige Kruidige

vi2ükruTd.
Sten& \

de Bladen eenigermaate getand en

omgekromd, de Hoofdjes ongebladerd.

Dit

(16) VUnuib FoL Linearibus fubdenratis &c. Loefl. Itm¥

124. Plantngo manna, Petiv. Herb. 3. f# j>. Raj. Angl^

III. p* 315.

(17) Plantago Caule Ramofo Herbaceo &c. li, Upf* Mat*
Med> K* Lugdb. 401. Pfyllium majus cre&um. C. B. PU.
19U Pfyliimn. Dod Pempt. iij. Pulicaris Herba. Lob.

43$. Hall» Helv. 470. Pfyllium» Tournf, lnfi t +io4
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Dit is het Pfyllium der Aurhcuren , dat men Wi
ïn 't Nederduitfch Vlookruid , in 't Franfch 4y

f£
E|*

H<rbe aux Puces , in 't Engelfch Fleawort , Hoofd-

Fleefeed , in 't Hoogduit llh Floyfaamenkraut
STUK*

noemt, wegens de figuur en kleur van hei K
^°sym

Zaad , dat geweldig naar Vlooijen gelykt. In

ds Zuideïyke dcelen van Europa groeit hetzel-

ve tusfchen
5

t Koorn. Het komt ook by Wee-
een en elders in Ooftenryk voor , en op de

Zandige Wegen der heet (te deelen van Swit-

zerland ; ja men vindt het omftreeks Parys.

Een harde regtopftaande Steng van een Voet

hoog, die Bladerig en getakt is, brengt gepaar-

de Bladen voort welke lang
0

en fchraal zyn,

met eenige Tandjes aan de kanten en eeniger-

maate ruig. De Bloemtakjes komen by paaren

uit de Oxels der Bladen, en zyn ongebladerd r

de Aair is kort en dik, zevenbloemig ; de Kelk

wat ruig; de Bloem witachtig. uit den groenen.

Het Zaad wa§ weleer by wyze van Aftrek-

ze! in veel gebruik, om Afgang temaaken ,doch

naderhand heeft men begreepen , dat hét Slym

van een famentrekkende Plant deeze eigénfchap

niet hebben kon , en derhalve daar van alleen

tot verzagting, in Klyfteeren, by voorbeeld,

tegen den Bloedloop ; in Infpuitingen tegen de

fcherpte van 't Wateren; of ook uitwendig in

Oog-Ontfteekingen ,
Ontvellingen en Brandite-

den gebruik gemaakt* De groote Böerhaave

telt dit Slym , wanneer men hetzelve in groote

veelheid inneemt , onder de Vergiften. Dat het

X 3 m
IL Deii*. VII. Stuk»
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IV. in Heete Koortfen door de Egyptenaaren , za
Afdeel. tot een Laxeermiddel als tot Zweetdryving ge-

Hoofd* bruikt werde, vinden wy door Alpinus ge.

stuk* meici Een weinigje, by voorbeeld een
Eenwy.

scrUpei Van het Zaad in vier Oneen Water,

geeft 'er een verzagtende hoedanigheid aan,

die hetzelve voor Bartten in de Lippen , Kwet-

zingen der Tong, Kloven in de Tepels en wat

dies meer is, zeer dienftig maakt. Het Zaad

Icaauwende wordt men 'er een fcherpte in ge-

waar, welke vry lang in de Mond aanhoudt,

cn deeze deelt zig mede aan Brandewyn of

Geest , op dit Zaad gezet. Hier van zou de

gevaarlykheid, boven gemeld, af te leiden zyn*

De verfche Bladen zyn ; aangenaam van Reuk

en dienen , met Reuzel gedampt , tot zuivering

van vuile Zweeren. Men zegt , dat 'er de

Vlooijen door verdreeven worden , als menze in

Huis brengt (f>

xvin. (i 8^. Weegbree met een TakBge Kruidige
r Tiantatf Steng , de Bladen effenrandigomgeboogen

,

in^fcbt gfe Hoofdjes gebladerd.

Tot het derde Kali van Alpinus fehynt

deeze Indifche Soort van Vlookruid te behoo-

ren , die de Steng hoog en in Takken uitge*

fprcid

i (*) Halc» Hilv. f* 470.

(\) RUTTY Mat* MtL p. 414.

(is) Plantago Caulc Ramofb Hcr?>aceo, Fol. integerrimïs

ere. IhrU Upf, 2$. Kali 3t AL*. MtfpL 128 ? B^BM.

Jnd. p. 3'5<J
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fprcid heeft, met zeer lange Liniaale Bladen, IV.

zeef ruig en lange Bloemfteelen. De Hoofdjes
Af^el.

hebben van onderen vier Blaadjes cn tusfchen Hoofd-

dc Bloemen Wigvormige Blikjes. De twee STUIU

onderfte Blaadjes van den Kelk zyn zeer ftomp ;^f™
n"

de Bloempjes Pypachtig en eens zo lang.

(19) Weegbree met een Takkige Heefierach- xix.

tige Steng ; de Bladen Draadachtig ef-tyj^****

fenrandig ge/trekt ; de Hoofdjes eeniger- 1™ 1

'

1™11^
maate gebladerd.

Tn Provence en Italië valt deeze Soort van

Vlookruid , welke het Groote hurkende van C.

Bauhinus is, en het altyd groene Vlookruid

van Morison. De twee voorgaanden , naa*

melyk, zyn ecnjaarige Planten en deeze blyft

niet alleen over, maar heeft Houtige Stengen,

Men vindt 'er de Afbeelding van by Lob el,
onder den naam van Pliniefch Vlookruid.

(20) Weegbree met een Takkige Heefterach- xx.

tige Steng , de Bladen Lancetvormig ge-
A
fi&

tand 3 de Hoofdjes ongebladerd» kaanfch.

Van

f19) PUntago Canle Ramofo Fruticofb &c# Plant, peren-

nis Fol. integerr, H* CHfi. 47. Pfyllium fempeivirens. Mo-

Bis Hifi* III. 261* S* 8* T. 17. f. I. Pfyll. majus fupv*

num. C. B. Pin 191. J. B. Hifi. III. p. 513. Pfyllium iPli-

nianum. Lob Icon. 437*

(20) Plantage Caule Ram. Frut. Fol* Lanceolatis dentatis

Sec. PfylU Fol. crenatis Indicum. C. B. Pin. 19u Predr. 99*

Morïs. lbid. Tab. 19. f. 4- J. B. Hifi. III. p. BOCC,

Sicul. *. T. 7, f. B*

X 4
II. Deel* VII» Stuk*
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IV. Van deeze , die op Sicilië en in Barbarie
Apdeel.

groeiC) js de Steng een Voet hoog, Heefterach*

Hoofd- tig, ruig en regtopfiaande : zo dat zy aanmer-
stuk. kclyk van de voorgaande verfchilu
Emvjy-

viF' S c o r a r i a . Bezemkruid.

Een vjerdeelige Kelk en vierdeelige Bloem ^

welke laatfte Raderachtig ia, en een eenhok-

kig, tweekleppig, veelzaadig Zaadhuisje* maakt

de byzondere Kenmerken uit*

Twee Soorten ; beiden Westindifche , komen
in dit Geflagt voor , naamelyk*

i. (i) Bezemkruid met drievoudige Bladen enge*

£°
c
f
aria

/teelde Bloemen.

Den bynaam heeft dit Kruid, om dat het Af*

trekzel daar van overal in de Westindiën in ge-

bruik is , tegen fBorstkwaaleu. De geftalte vaQ

't Gewas is zodanig, dat de Franfchen het B**

lai doux of zoete Bezem en de Spanjaarden

cobilla menuda of Bezempje noemen , zode Heer

J a c q u

i

m aantekent. Hierom hadc Browne
hetzelve opgeregt Takkig Bezemkruid met Li*

niaale gekakelde Kranswys' drievoudige Bla<

den %

(i) ScepArza Bol. ternis Floribas 'peduncutetis. fyst. èfo&

XII. Gen* 143. p- 123. XIIL p. 13.2. Capraria Fol.

ternis, Corollis quadripartitis. H. Ciijf. 320. R. Lugdb. 301.

Samoloides. Boerh. Lvgdb. U. p. 205. Veronica Frut. cre&a

dulcis, SLOAH* Jam %i. Hijl. \. p. 1.95. T, io$* f. 2. Phy^

tenoides Amer. PLUK. Alm, i$6, T. 215» f, x. ]ACQ. Amm*
p« lh
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den, geheten* Sloane betrok het tot de Ee- iw
rcnprys. De hoogte van deszelfs Hoekige Sten- Afdeel*

gen is ongevaar drie Voeten. Het heeft eenH00F̂
witte Bloem, die zig vierbladig vertoont , dochsTuir.

eigentlyk in vieren gedeeld is , hebbende de ^ïonoi^-

Slippen aan haaren Voet veele Haairtjes die

zo lang als de Meeldraadjes zyn. Het groeit

op drooge dorre Steenagtige Velden, zo op de

Eilanden als aan de Vaste Kust*

(2) Bezemkruid met viervoudige Bladen en
sJ

J '

ar
.

ongejteelde Bloemen. prollmï'

hens.

Deeze Soort, naauwlyks een half Voet hoog, Hurkend

heeft half leggende half opftaande gegaffelde

Stengetjes, De Bloempjes zyn zeer klein zon-

der eenige Haairtjes. Gedagte Heer heeftze

by Karthagena in de Westindiën* op Zandige

plaatfen aan de Zee, gevonden.

R 0 A c o M A» Franje-Bloem. *

De Kelk en Bloem , beiden
, zyn hier ook

in vieren gedeeld , doch het Zaadhuisje bevat

in zyne holligheid maar een enkel Zaad.

De eenigfte Soort, hier van bekend (1), 1.

«roe Rhacoma

lum.

(2) Scoparia Fol. quarerms , Floribus fesfilibus. Jac<^. Westlndi-

Amer. Hifi. p. is.
fche'

(1) Rhaeoma. Syst. Nat, XII. Gen. 144* p* 12% Veg.XHL

p. 132. Amoen. Acad. V. p. 39 3. Crosfopetalum tenue &c.

BROWN. Jam. 145. T. 17. f» I.

x 5
11, DE». VII. STUS.
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IV. was Crosfopetalum genoemd door Browne,
Afdeel om deBIoemverdeelingen, die zig als Blaad*

Hoofd- jes vertoonen , met eene Haairigheid als Franje

ituk# bezet zyn. 't Gewas, dat op Jamaika groeit»

is een laag Heeftertje naar de Eerenprys ge-

lykende , met gegaffelde Takken y w^ar aan

gepaarde Bladen , die Eyrond , zeer fyn ge-

tand , eenigermaate gefpitst en ruigagtig waren

,

zo wel als de Draadige Bloemlteeltjes in de

Oxelen, die Kroontjes van Bloemen draagen*

Centunculüs. Guichelmuur.

Hier heeft hetzelfde plaats ten opzigt van

den Kelk en de Bloem , welke laatfte gaapen-

de is of Klokvormig, niet plat, hebbende kor-

te Meeldraadjes ; de Vrugt is een Zaadhuisje >

dat een Sneedje in 't ronde heeft, bevattende

in ééne Holligheid veele Zaadjes.

Van het kleine Gewasje, dat de eenigfte Soort

ï. hier van uitmaakt (i), vormde de geleerde

hTmmt Dillen ius een nieuw Geflagt, onderden

z'ecxkleiD
raam van ^entuncu^us'» we^ Plinius telde

'onder de jverwonderlyke en weinig bekende

Krui»

f i) Centunculüs. Syst Nat. XIT. Gen* 14$. p. 12}.. Veg%

XIII p. 13 3. 0*D Dan T. 177. Dill. Giesf if 1. Gen»

in. Eph. Naté Cur* V. App. 92. T. io< f« 31. Centunculüs

Fol. slternis ovatis. Fl Saec. 129, 136* Dal. Paris. 52,

An^allid>aftrum exiguum , Fol. Lanceolstls alternis. Mich.

Genb i+. T» 18. Anapsllis Paludofa minima Vaill. Paus,

12. T. f. 2. AUiikt palufkxis minima JFloscuhs albia. AIentz.

Pug. T« 4* ^ $
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Kruiden. Die Heer hadt de Bloempjes bevon- IV.

den vier Slippen te hebben, zelfs al ware de afdeel»

Kelk in vyven gedeeld, gelyk hy het dikwils Hoofd»

waarnam. De vermaarde Vaillant vondt*™*.

eindelyk ook de Bloem van dit Kruidje , dat

door hem in zyn geheel is afgebeeld. Door

Mentzel was het insgelyks in Plaat gebragt,

onder den naam van Zter klein Moeras-Muur ,

met witte Bloempjes , en kleine Vrugtjes als

Koriander -Zaad, Ruppius hadt het tot de

Guichelheil betrokken, die dergelyke Zaadhuis-

jes heeft; doch de Bloem verfchilt te veel , en

't getal der Meeldraadjes, die zeer klein zyn of

naauwlyks zigtbaar met het bloote Oog, Men

kan het derhalve noemen Guichelmuur.

Het Kruidje is Mosachtig, naauwlyks een

Duimbreed hoog, met dunne Steeltjes en rond-

achtige Blaadjes , welke niet veel grooter dan

de ronde Zaadhuisjes zyn ,
gelyk Michelius

hetzelve afbeeldt, die het, doch met Lancet-

vormde Blaadjes, in Italië vondt op Bergheijcn

en in
Karftengen-Bosfchen. Het groeit ook in

Duitfchland, Vrankryk, ja zelfs in Sweeden

,

op Zandige Gronden, die. tevens vogtig zyn.

Te Heemfe in Overysfel komt het, zo de Heer

D de Gorter aantekent, op het Veld, daar

Plaggen afgemaaid zyn (*), voor. Waarfchyn-

,*) zou dit ook plaats hebben, na dat de Plaggen afgefto-

ken zyn , om in de Schaapen Stallen « 8*3* «ff

i„ die hooge Kwartieren van ons Laad ff*! Immers . *

ray bedenkelyk*

\U DEEU VU* STUK»
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IV, lyk zou men het , bv naauwkeurig onderzoek >

Afdeel.
n0g wc j Qp meer piaatfen> z0 \n ons Lanc[ a js

Hoofd* daar buiten, aantreffen, 't Komt jaarlyks voort
•tuk.

u j t Zyn gevallen Zaad.

Sanguisorba* Sorbenkruid.

Een twcebladige Kelk en een vlakke Bloem

,

met het Vrugtbeginzel tusfchen'beiden, dat een

vierhoekig Zaadhuisje tvordt.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-
flagt, 't welk drie Soorten bevat, die hier

volgen.

t. (i) Sorbenkruid met Eyronde Bloem-Aairen.

ba Offici-

rntuu. Deeze is de Stnguiforba der Winkelen, dus
Gcwoon wegens haare Bloemftempende Kragt en in 'c

Hoogduitfch Sperbenkraut , dat is Sorbenkruid

genaamd > om dat dc Bladen grootelyks naar

die van den Sorbenboom gelyken. Men noemt
het ook wel Bloedkruid en Wilde Pimpernel ,

alzo dezelve ook den naam van Sanguiforba

voert, Ges.ne&us hqeft het Peponelh genoemd,

om

fi) S**tuiforha. Spiets oratis. Syst. Nat. XII. Gen. 14$.

p. 1*24. Mfr XIII. p. 13S. Cliff. 39. Fi t Suec. i 3p. Mat*
Mei. si. K L*?;db. 240. HALI«. Helv. 459. Gocjan Mtnip^

71. &c. Sec. Pimpinella Sanguiforba major. C. B. 160.

PirapinelU fyl vestris feu Sanguiforba major. Doo. Pempt.

105. S'inguiforba alt. major f. Pimpinella. Las. 719.

0. Pimpinella major rigida praeaka auriculata fubnuda, Bocc.

^«5. li. P. 19. T. 7»
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om dat bet den Reuk heeft van Pompoenen. IV.

De Italiannen heeten het Solbaflrella , de Fran-
AF^U

fchen Sanguiforbe , de Engelfchen Burnet , of Hoofde

eigenelyk Great Burnet , om het van de ge«-
STÜK*

woone Pimpernel, welke in 't Hoogduitfch J^"
w"

Klein Sorbenkruid geheten wordt , te onder-

fcheiden.

Die Kruid groeit op drooge Velden door by-

na geheel Europa , weshalve het in Duitfch-

land, wegens zyne rondachtigc Hoofdjes, Wit*

fenknopfe , dat is Weidenknoppen en ook Wie-

fenkraut genoemd wordt. In Sweeden werdt

het , in de Tuinen der Grooten , als uitheemfch

gekweekt. In Switzerland vondt de Heer Hal*

jler het op de Wallen der Steden. Hier komt

het , te Heemfe in Overysfel , in de Mooylan-

den voor. De Heer Forster vondt hetzel-

ve, dat zonderling is, onlangs op een Eiland,

alwaar , in 't midden van den Zomer , de Ber-

gen met Sneeuw bedekt en de Valeijen volYs

waren, in de Zuidelyke deelen des Aardbodems*

Daar groeide niets dan dit Kruid en 't Ruuw*

bladig Aairgras (*).

Het fchiet een Elle of hooger op, en heeft

een regte Steng , geevende aan den Wortel en

op zyde roode Bladfteelen uit , met gèvinde

Bladen, tot zes of zeven paaren en een onef-

fen Blad aan 't end, bezet. Deeze Vinbladen

worden naar 't end toe langs hoe grooter. Zy
zyn

(*) CharAft. Gen. Plantt wv, d<t<8> Lond, J77$. FixH

p* VII.

tl. DMt, VII, JTUK»
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IV. zyn lang Hartvormig * fcherp getand en vSfi

Afdeel. eene zeegroene Kleur , dikwils met Kleine Vin-

Hoofd- netjes 'er tusfchen* Aan 't end komt een Tros
stuk* Van ^igCe Aairen 9 die Eyrond zyn , donker

v;feT™

ym
ï0°ü i beftaande uit tweeflagtige Blommetjes*

Wat de kragten aangaat , men erkent in dit

Kruid nog eene famentrekkende hoedanigheid

met eene Kruiderige vermengd, wordende het

deswegen in.de Roode Loop en Bloedvloeijin*

gen aangepreezen , zo wel als de kleine of

Tuin-Pimpernel. Men gebruikt 'er, inde Win-

kels , onder den naam van Pimpinella Italica,

alleen de Wortelen van, niet het Loof, noch

het Zaad (*)* Palmarius Itelde dezelven

als een Geneesmiddel voor, tegen de Water-

vrees*

it. (2) Sorbenkruid met Rolronde Aairen.
hanguifor-

llZfmg* Deeze , in Kanada huisvestende , verfchilt

meest door de langte der Aairen en Meeldraad-

jes van de Gewoone, zegt Linn^üs. Za-
noni geefc 'er de Afbeelding van, en merkt

aan , dat de Wortel bitterer dan de Bladen,

famentrekkende en zeer opdroogende is.

(3)

(*) Linn. Mat. Md. p. ijé

(2) Sanguzforba Spicis cylindricis. Sanguiforba tetrastemoM

Uc t Zinn. Goett. 239. Pimpinella minore fpicata di Cana»

Ja. Zan. Hij}. 163. n"g. 6$. Pimpinella Canadenfis major,

SpicS breviore rttbri, Mobis. Hijl. HL p* 264* S. S« T*
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CO Sorbenkruid met zeer lange Aairen. l%KÓJ ö
Afdeel;

Decze is buiten twyfel die, waar aan men gj*?

Aairen van drie of vier Duim langte toege-sxuK.

fchreeven vindt , en wordt dezelve deswegen m,
genoemd Allergrootjle Kanadafche langer ge-ff^"*
aairde Pimpernel f wier Afbeelding Barre-^A
lier van Cornütüs ontleend heeft.

Epimedium. Muiltjcsbloem.

De Kelk en Bloem zyn , in dit Geflagt,

beiden vicrbladig 5 doch de eerfte valt fchie-

lyk af en de laatfte heeft op haare Blaadjes

vier Bekerachtige Honigbakjes. De Vrugt is

een Haauwtje met eene Holligheid.

Maar eene Soort is 'er van bekend CO» wel-
t

t:

ke onder den naam van Epimedium voorkomt Aipiwm*

by alle Autheuren. De Ouden hebben van AlPifch#

zeker Kruid 5 dat deezen naam voerde, gefpro-

ken. Het tegenwoordige groeit in vogtige Vel-

den van Italië, by Bononie en Vicenza of Pa-

dun. L o b e l hadt hetzelve zien leggen in 't

afgemaaide Hooy , dat gegroeid was niet ver

van

O) Sanguiforba Spicis longisfimis, i/* Cltffl 39» Lu^dh0

240. Punpinella Canadenfïs major Spica longiore alba. Mo-

ris. ibid* f. 12* Pimpinella maxima Canadenfïs longius fpi*

tata. CORN* Can. 175» T. 174, BARR. Rar 18. f* 739»

(1) Epimedium* H Clitf. 37. H. Uff. 29. Lugdb*

401. DOD Pempt. 599* TOURNF. Inft. 232» EOERH. Lugdb*

307* Epimedium quorundam. ] B. Hift. I. p, Epimfr»

dium an Epimetrum Plinü, X*OS# lm% n$*

mm
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IV* van Pistöja in 't Gebied van Florence. Het;

Afdeel* ^omt ^fc 0p lommerryke plaatfen der hooge

Hoofd- Gebergten in de Zuidelyke deelen van Europa
stuk» voor s en hierom geeft 'er de Ridder deezeü

«£
nwy

' bynaam aan.

*t Is een Kruid, dat om zyne fraaiheid inde

Hoven der Liefhebberen nagehouden wordt.

Uit den Wortel geeft hetzelve Steelen, die

zig in drieën verdeden , en waar van ieder we*

derom driebladig wordt ; zo dat het dikwils ne-

gen Bladen op een Steel heeft, en deeze Bla-

den gelyken eeftigermaate naar die van Klyf,

doch zyn Zaagswyze getand en van onderen

witachtig. De Bloemfteng, tusfehen de Blad-

fteelen uitfpruitende, verheft zig niet veelhöo-

ger, en draagt Bloemen die zeer fchoon zyn,

holle Blaadjes hebbende als vier Muiltjes van

buiten rood, van binnen geel en in 't midden

groen* De Smaak van \ Loof is bitter. Men
heeft 'er een Tegengiftige kragt aan toege-

fchreeven (*).

C o r n u s. Kornoelje.

In dit Geflagt, waar van ik de Kenmerken

* n» d. bevoorens opgegeven heb * , zyn de Boomach-

b|**™
K, tige reeds befchreeven (f) 9 zo dat 'er nog

maar overblyven de twee volgende Soorten.

(4)

(*) BoeRH. Plant. p. zn.

(f) By de Boomachtigen, evenwel, is in Spt. Nat. Peg*

Ed. XIII, een nieuwe Soort gevoegd, onder den naam van

Ssrkéa, wegens de Fluweelachtigheid der Bladen
,
zynde de-

zelve
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(4) Kornoelje, die Kruidig is, met tweevoüdi- lV#

ge Takken. *******

« HoÖFD*
Deeze groeit natuurlyk in de Noordelyke dee- stuk.

len van Europa. Zy is , onder den naam van ur.

Laage Kruidige Kornoelje-Boom , door Dille- suuka!
mus in Afbeelding gebragt $ die aanmerkt y

swecdfchei

dat dezelve Laag Periclymenum genoemd wordt

door de Autheuren. Men vindtze ook in de

ISIoordelyke deelen van Engeland en in Schot-

land op de Gebergten , doch de voornaamfte

Groeiplaats fchynt Lapland te zyn eü Sweeden,

als ook Noorwegen en Rusland. De Sweeden

noemen dit Gewas Hoonfebaer en Smoorbaer,

Wegens de Besten die het draagt , en daarom is

het ook Mefomord van Rudbeck getyteld, die

hetzelve Herba Paris mét een groote Bloem en

een eetbaare Vrugt uit veele Besfen beftaande,

genoemd hadt. Onze Ridder heeft 'er insge-

lyks de Afbeelding van gegeven , en befchryft

het, onder de Laplandfche Planten 3 omltandig.

De

ztlve uït Noord-Amcriki afkomftig. Zy draagt witte Bés*

*en, gclyk de Witte Kornoelje-Boom, maar heeft de Bloed*

kleurige Takken met Afchgraauwe Wratachtige Stippen be«

fprengd.

(4) Ctrnvs Herbacea Ramis binïs. Fl Lapp. 6$. T. s*

f. 3» FL Suec. 132, 138. R. Lu^dK 249* 0%Ti* Dan. T. 5.

Cornus pumita Herbacea Chama:periclymenum di&a. Diix.

Elthé 108. T. 91* Periclymenum humile. C. B. Fin. 302.

Norvegicum. Ibid. Buxb. Aü. Fetr. p. 268. Alllne Baccifera

Süecorum. Frank, Sp. 3. Rudb. Hort. $. fttictymewirM

fruthenicura. Gi-us. Faun» p. «8» Ic, bona«

y
II. Deel. VII. Stuk.
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IV» De Wortel is Houtachtig en dun, geevende
Afdeel.

Stengetjes uit, die vierhoekig zyn , naauwlyks

Hoofd een Span hoog, met yyf of zes Leedjes, welke
stuk* gepaarde Bladen hebben , zo lang als het uiter^

Jjwty; fte Duimlid, een Duim breed, de onderften

kleinst. Uit den Top komt een Bloemfteeltje,

dat aan 't end een Kroontje van witte Blaadjes

heeft , tot een Omwindzel verflrekkende voor

de Blommetjes, die men van zestien tot twee-

ëndertig in hetzelve telt, Zy hebben zeer kor-

te Steeltjes, en beftaan uit vier zwarte Blaad-

jes, in een viertandig Kelkje vervat , dat eea

langwerpig Vrugtbeginzel kroont. Te gelyk

met het Bloemfteeltje fpruiten uit den Top
twee gebladerde Takjes, die veel langer op-

fchieten. Het Bloemfteeltje wordt langer ; het

Omwindzel valt af , en de Vrugtbeginzels ver-

anderen in ronde roode Besf^n, met een Wate*

rig Sap gevuld en een tweehollig Hartvormig

Zaad bevattende : welke Besfen, Tropswyze

zittende, zig byna als Braamen, of als Moer-

beijen, vertoonen.

Van dit Gewas met zyne Vrugten hadt Clu-
siüs reeds de Afbeelding gegeven, die hem
was medegedeeld en befchreven door den Lon-

denfchen Doktor Pfnn^us, gelyk hy verhaalt;

zeggende dat het een Verfnapering voor de

Pruisfifche Boeren , by Dantzik , was. By
Rkiger, evenwel, in zyne befchryving der

Planten , welke omftreeks die Stad groeijen,

wordt daar van geen gewag gemaakt. \ Is ze-

ker
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ker dat het, gelyk hy zegt, in Swceden en ifs

Noorwegen overvloedig valt, In Juny door hT^^
Westerbothnie reizende vondt Linnjeus den Hoofd*

Grond van wyduicgeftrekte Bosfchagiën en STUK#

Wildcrnisfen , door de Sneeuwwitte Bloemen Jj$^
van dit Gewas, als meteen wit Laken befpreid.

De Ingezetenen , byzonderlyk het Manvolk y

gebruikt de Vrugten, die Waterig èn laf zoet;

zyn, zeldzaam; doch dezelven worden zo veej

te gretiger van de Kinderen gegeten , zonder

dat het hun nadeel doet: waar uit dan blykt s

dat die geenszins vergiftig, maar veeleer, door

een zonderlinge weldaad der Natuur, tot ver-

frisfching van Herders, Reizigers en Beeften *

aan die barre Gewesten gefchonken zyn.

{5) Kornoelje, die Kruidig is , zonder Takken.

In Kanada is, volgens den Ridder, de Groei

plaats van een dergelyk Kruid, dat echter dit rcl,Ct

weezentlyke verfchü, van geen Takken by de

Bloemfteng uic te gecven , en het Omwindzel

langer heeft Hier toe wordt het Brafiliaan-

fche Wintergroen, met Bloemen van Muur en

Hartvormige Bladen , waarvan BcHséuüs eefr

Ëxemplaar aan C, B a u h i n ü s gezonden hadt

,

t'huis gebragt. Deez' geeft 'er de Afbeelding

vau

(5) Comus Herbacea Ramis riullis. Am, Acad. I. p» 157,

Pyrola Alfines Floré Brafiliana* C. B» Produ iq*> Pin* i$t%

Burs. X. 105.

Y. 2
II. DEEté Til, STUK.
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IV. van en befchryft het omftan^i?. De hoogte
Afdeel, j'j n jet meer cjan vaü > t voorgaande : de Om-

Hoofd- windzels zyn geel en vertoonen zig als geftern-

sthk de Bloemen.

vi&* L ü D W ï G I A #

c

Dit Geflagt, naar den Kruidkundigen Heer

Ludwic gctyteld, heeft een vierbladige Bloem

,

die vervat is in een vierdeelige Kelk , waar

van t^et ónderfte een vierhoekig Zaadhuisje

foordt met vier Holligheden en veele Zaaden.

Vier Soorten, allen uitheemfche 5 komen 'er

ïn voor, naamelyk.

h (O Ludwigia met overhoekfe Lancetyormige

SS?* Bladen, en een regtopftaande Steng.

yirgini*
, Deeze,ïn de Europifche Kruidhoven bekend*

groeit natunrlyk in Virginie, Zy wordt O
nge-

pluisde Lyfimachia met een grooteregeele Bloem

en een Kruidnagellg kleiner Haauwtje , door

Plu ken et getyteld en van hem afgebeeld.

De Zaadhuisjes, naamelyk, zyn Teerlingach-

tig , aan den top open. 't Gewas, geeft uit

ieder Oxel der Bladen een fraaije gedeelde

geele Bloem.

co
f i) Ludwigia Fol. alternis Lanceolatfs, Caule ere&o. Syst.

Mat XII. Gen. 153. p. 125 Veg:. XIIL p. 13J. H Upfi.

CUff. & Lugdb. 252. GmN Vit?. 20 Lyfiauchia nonpap-

pofa &c Pluk Alm 235. T. 103» frutex Salignei»
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(&) Ludwigia met gepaarde Lancetvormige IR

era verfpreide Stengen
Afdeel*

Hoofd-
Verjaarende is deeze bygenaamd geweest , stuk.

'

en wordt onder die benaaming voorgefleld door tl
t

den Heer N. L Bürmannus, die de voor* o*^f>*£*

gaande ook onder die Oosti^difchen telt.

maakt een leggend Kruidje uit, naauwlyks eenfche.

Span hoog, met eenzaame Bloemen, die geel

zyn , van figuur als Kruidnagelen. Ten minfte

dus is de aangehaalde befchreeven ; doch de

Hoogleeraar J. Bürmannus hadt dezelve als

een Soort van Lyfimachia , met Kruidnagelach-

tige Zaadhuisjes, te boèk gefield.

(3) Ludwigia met gepaarde I^anpetvormige Hl.

Bladen en een regtopfiaande Steng, mdSSc;

Deeze heeft een Kruidige Stepg , die gearmd

ïs, een Voet lang en effen: de Bladen ^yn ger

fteeld. Aan 't end komen meest drie Bloemflee-

len met één Bloem, tiet Zaadhuisje is als by

de voorgaanden. De Groeiplaats wordt van

den Ridder gefield in Indie.

(4.') Ludwigia met drievoudige Eyrond-Lan- tv,
vnv

Trifoliata.
eet- Drieblad! •

(2) Ludwigia Fol. oppofitls Lanc. Caale diffufb. FL ZeyL

66» Ludwigia perennis. Burm FL Ind. p. 57. Lyfimaeh*

fpecies, Fru&u Caryophyllofdeo. Burm. Ze\L 146,

{3) Ludwigia Fol. oppoC Lanceol Caule ere&o, Mant, 40,

(4) Ludwigia Fol. ternis Ovato-Lanqeolatis, Floribus te;*

ixiinalibus peduncniatis. Burm, F/, p. 37»

Y 3
2|. Djeel, VIï, Stuk»
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IV. cetvormige Bladen en end-Bloemen die ge*
PAr

yv
EEL

' fteeld zyn.

j^™
FD

Deeze Soort, by de Javaanen Doedoek ge-

^«wy-naamd, cn door gezegden Hoogleeraar N« h.

Bürmannüs onderzogt , vfer iietit h:er byge-

voegd te worden. Zy h^eft een Vezeligen

Woi tel ; een Kruidig Stengetje vnn een Span

hoog, regtopftaanJe cn effn. De Bladen ko-

men by drieën tegenover elkander voort, en

geeven uit de Oxelen end-Steeltjes van een

Duim y met Eyronde Blikjes en gepaarde Bloe-

men op eigen Steeltjes* Het Zaadhuisje fchync

niet bekend te zyn.

Oldenlandia,
Naar den voornaamen Kruidkenner Olden-

Und, door wien een zo voortrefFelyk Kruid-

boek van Afrikaanfche Planten, dat de Hoog-

leeraar Bürmannüs bezit, aan de Kaap is

verzameM , voert die Geflagt den naam. In

Kenmerken verfchilt het van 't voorgaande wei-

nig. De Bloem is vierbladig, de Kelk in vieren

gedeeld , boven het Vrugtbeginzel , dat een

Zaadhuisje wordt met twee Holligheden en vee-

Ie Zaaden.

Agt Soorten , altemaal Oost- en Westindifche

Planten
?
7yn 'er in vervat, als

i* (i) Oldenlandia met Kransjes van ongejleelde

ffnro. Bloemen, en Borjleldraagende Stoppeltjes,

siiuta. Dee-

(i) QJJtnlawlia ïloite veiticillatis ftsfilibws, StipuIisSc-

^ li-



Deeze is het Ambonfche Kruisgras van Rum* IV.

phiüs , dat op lugtige Heuvels van 't Eiland

Ambon en op Java in Oostindie groeit, veel Hoofd-

naar ons Varkensgras gclykende. Daar is , vol-
STUK '

gens hem, een kleine en gróote Soort van. DeJ^***
laatlte heeft verfpreide Kruidige Stengen, vau

omtrent een Voet hoog , aan haare Knoopen of

Leedjes bezet mee gepaarde, ongedeelde, fmal

Lancetvormig gefpitfte , ruuwe Bladen. De
Bloemen zyn in Kransjes om de Steng vergaard *

wit in groene Kelkjes en daar op volgen rond-

achtige Zaadhuisjes, in de Kelkjes begreepen.

't Kruid heeft een wat fcherpen Mosterdachti-

gen Smaak. Om dat dc Bladen in 't kruis ftaan 5

gaf hy 'er dien naam aan» De gezegde Bor-

fteltjes der Vliezige Stoppeltjes zyn langer da#

de Bloempjes.

(2) Oldenlandia met ongejieelde Jlekelige Zaad*ou *ƒ

huisjes en Lancetvormige Bladen. dia ?epm$.

Kruipende,

Deeze Soort, door den Heer N. L. Bür-
mannus afgebeeld, bemint Moerasfige plaat-

fen aan de Kust van Koromandel , alwaar zy

Nier Madaley genoemd wordt. Linn^üs
be-

tigeris. Syst. Nat. fag~ XÏlU Gen. 154- P* *3;# Crateogonufrt

Amboinicum. BJJMPH- Amb. VI. p. 2*, T. 10.

(2) Oldenlandia Capfulis fesfilibus hispicfc, Fol. Lancecla*

tis* BüRM. FU Ind, p. 3 8* T. 15* 2« AUine Spcigulx facie

Indïx Oriënt, Pluk. Amahh. 10. T» i$6. f. 5. Crufta 011*

minima. Rumph. Amb. V. P- 460, T. 170. f. 4»

21. DSSU VII» STUK,
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IV. betrekt 'er toe de kleinfte der Kruidjes, welken
Afdeel, r rj m p h i u s zegt op Ambon Caranasfi , dat is

Hoofd- de Korst van de Pot 5 genoemd te worden , om
stuk. dat zy Korstachtig langs den Grond zig uitfprei-

&p*wy ' den. De Stengetjes , die Draadachtig dun zyn >

fchietcn Worteltjes aan ieder Knietje : de

Blaadjes zyn eenigermaatc gedeeld 3 zeerkloin:

de Bloempjes komen eenzaam in de Oxelen

voor. Het Zaadhuisje is rond en ftekelig ,

overal bezet met ftompe , holle , doorfchynende

Haairtjes.

^ *
m

r (3) Oldenlandia met enkelde zydelingfe Bloem-

dia uniflo- Jteeltjes , ruige Vrugten , en byna Eyronfc

Eenbloe. ffof* Bladen*

Op Waterige plaatfen van Virginie en Jamai-

ka is de Groeiplaats van deeze Soort , die zeer

yeel overeenkomst met de naastvoorgaande

heeft 3 en 'er byna alleen van verfchilt, door

dien de Vrugtkelkjes zeer groot en gefteeld

zyn. Men vindtze grooU Kruipende Water-

Muur van Virginie, metgefpitfte Bladen, door

Plukenet getyteld. De Kelk , die klein

is terwyl het Kruidje bloeit 5 groeit uit in de

gedaante van een gekleurde Bloem , zeer wyd
en breed 9 een gebladerd Zaadhuisje

t
als cUt

van de Eerenprys, bevattende.

(4)

(3) Oldenlandia Pedunculls fim.pl. lateralt &c# Old. Calycï-

bus &c F/*r. Virg* 138. Gron, Firg* 21. Oldenl. aqaatica

&c. BROWN. Jam. 146. Alfine Aa* major repens , F«l. acuiiï,

Yirginiaaa4 Pluk» Alm< ao« Tl 74» U 5.
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(4) Oldenlandia met tweebloemige Steeltjes > die IV.

langer dan de Bladfteelen zyn, en Lancet- Af^eel,

vormige Bladen, Hoofd-
stuk»

Het Laage Smalbladige Antirrhinum > onder iv.

de Ceylonfche Planten door den Hooglecraar ].°
if$*r

i

^
Burmannüs afgebeeld, is, niettegenftaan-Tweebïoïh.

de zyne kleinte, wegens de gedagte tweebloe-
m,ge*

migheid en de vierpuntige Zaadhuisjes > niet

onaartig. De Blaadjes worden van zyn Ed.

gezegd de Steng en Takjes met hunnen Voet

als te omvatten; 't welk echter in de Afbeel-

ding zig niet duidelyk vertoont.

(j) Oldenlandia met naakte zydelingfe Kroon- v.

tjes overhoeks en Liniaale Bladen. UmUiiata*
J Gekroon-

de.

Een Kruidje , by Madrasf groeijende , met

Bladen van Kua , d$t naar de Lyfimachia ge-

lykt en de Zaadhuisjes aan den top byna in

Kroontjes heeft , van Plükenet afgebeeld

,

komt hier t'huis. Het is derhalve ook door den

Heer Bürmannus opgetekend , die aan-

merkt, dat het deRubeola Indica zy van Her*
Mi nnüs, by de Cingaleezen R&tmul , dat is

Roo*

' (4) Oldenlandia Pedunc. bifloris &c Antirrhinum huraile

«jgdstifdiam &c. Burw. 2!tyL p, 22. T. iü Armrrhinuin

Jndicum purpuieum pufillum. Herm. Zeyl. 47. Flor.ZeyL 6*.

(5) Oldenlandia. Umbeilis nudis &c. FL ZïcyL 67. Lyfirrn~

chise affinis Saturejae folio, Maderaspa tan a &c. Pluk. Alm. 256.

T. ns». U 4. Rubcola Zcylanica Elarathitml öï&z> BURM ZeyJ*

Y S
« Deei*. VII, Stuk»
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IV. Roode Wortel , en van B a l d é u s 3 in de be-
^fdbêL. fchryving van Malabar , Esfaye genaamd; zyn-

Hoofd- de in deszelfs Kruidboek aangetekend , dat men
stuk. $e Wortels van dit Kruid aldaar zeer gemeen

v%e?
wym

gebruikt 3 om het rood op het Doek , van Ka-

toenen en Chitfen waarfchynlyk 5 te fchilderen.

De Stengetjes zyn omtrent een Span hoog ,

Takkig en glad , met fmalle gefpitfte Blaadjes

en naakte Kroontjes, van weinige Bloempjes 9

uit de Oxels voortkomende. Voor 't overige

is de Geftalte aan die van Wilde Thym niet

ongelyk.

vi. (<5) Oldenlandia met veelbloemige Steeltjes en
C
Gtuo{fc* Liniaal - Lancetvormige Bladen.

Een fraaije figuur maakt deeze , die Hysopbla»

dige genoemd wordt, in de Afbeeldingen van

Ehretv By Plu mi er kan men dezelve

insgelyks befchouwen , alwaar de Steeltjes vier-

bloemig zyn. Het is mede eenlaag Kruidje,

groeijende in Zuid - Amerika.

vit. (7) Oldenlandia met gepluimde Bloemjleeltjes

Panier aan >t end en ovaal - Lancetvormige Ela*
Int*.

Gepluim» den»
de. Hier

(6) Oldenlandia Peduncults multifloris &c. Oldenlandia

Caule tenerrimo &c, Brown. Jam* 146. Oldenl. humills

Hysfopifolia. PLUM. Gen. 42. 1c, 212. f. 1. EHRET. Piïï*

T. 2. f. i f

Oldenlandia Pedunculis panicuhtis &c. Mollugo Zeyla*

nfca anguflifolia lylv Fl. albo. Burm. ZeyL 161. T. 71* f. Z*

OideaU Pankalaea, Subm. FUlnd* p. 38. T# 1$% f. U
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Hier wordt dc Ceylonfche Smalbladige Mollugo IV.

met witte Bloemen, van den Heer J. Bu r.
Aï
f£

BÏ#

mannüs, t'huis gebragt door den Ridder ; Hoofd»

doch f
alzo dezelve de Bloemen vyfbladig heeft

,

rïUK*

is de Afbeelding van deeze Soort door den Heer^**'**"

N. L. Bürmannüs veel overeenkomftiger

met dit Geflagr. Zyn Ed. tekent aan , dat de

Stengen omtrent een Voet hoog en de Bladen

gepaard zyn , de Bloemfieeltjes aan "t end ge«

gaffeld of in tweeën verdeeld. De Groeiplaats

is in Oostindie.

(8} Oldenlandia met getroste end • Steeltjes' , vin.

Liniaale Bladen en een regtopjtaande ^ft-^52£
armde Steng* **•

Tot deeze Soort , die wegens de langte der

Bloemfieeltjes haaren bynaam fchyntte hebben,

Is het Muur met Spurrie - Blaadjes cn kortere

harde Hoofdjes , van Plükenet 3 betrokken,

Dat Kruidje heeft gekranfte Blaadjes
, terwy!

dezelven in het tegenwoordige gepaard zyn %

volgens de befchryving van het Malabarfe , dööt

Koen tg waargenomen. Even zo bevinden

zy.zig ook in de Dunbladige Oldenlandia
9 vair

den Heer N. L Bürmannüs afgebeeld
J
die

wezendyk de Bloemfieeltjes lang uitgeftrefct

($) Oldenlandia Pedunc, Racem terminalibus* Mant. 290,

Alfine Spergula: foliis
, Cap. brev. duris. Pluk. Mam. 9. T, 332*

f. 11. Oldenlandia tenuifolia, Burm* Fh Jnd, p. 37, T, x*. fcu

II. mtu Vil» stuk»
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IV. heeft, en dus hier zal behooren. Het Kruid

^

Afdeel.
(jat Scengetjes hadt van een Span hoog, was op

Hoofd- Java verzameld.

STUK»

Eenwy. AMMANNlA.
Een eenbladige geplooide Kelk , die agttandig

is , onder het Vrugtbcginzel : een Bloem van

vier Blaadjes , in de Kelk ingeplant, of in 't

geheel geen Bloemblaadjes : het Zaadhuisje met

vier Holligheden. Deeze Kenmerken onder-

fcheiden dit Geflagt , naar deo vermaarden

Kruidkenner Amman benoemd.

Het bevat drie Soorten, allen uitheemfche ,

naamelyk.

i. (O Ammannia met half omvattende Bladen i

KitZüf?' een vierhoekige Steng en opgeregte Takken.

fireedbla. Deeze , die op vogtige plaatfen der Karibifche
dise

' Eilanden groeit , is Isnardia met ongedeelde

Lancetvormige als geoorde Bladen en drie Bloe-

men f door Br ow ne getyteld. üat Gewas

met Bladen van Kleefkruid , ft welk een rond

Zaadhuisje heeft en zeer klein Zaad , doorSLOA-

afgebeeld , wordt hier t'huis gebragt* In de

Upfalfche Tuin hadt deeze Soort fomtyds witte

Bloem]

(i) Ammannia Folijs ferai ' amplexïeaulihus &cv Syst. Naté

XII. Gen, 155. p» 126. Peg. XIII. p. 136. H. CHf. 344 H*
Ups, 30. Amm. Herfr. 344. Isnardia Fol. fesfilibm&c. Brown.
Jam. 14S. AparinesFol. anomala. SLOAN.fö?* I* p, 44, T.

7. £ *.
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Bloemblaadjes ,
fomtyds geene* De Bloemen IV.

komen gekranst, wederzyds drie, aan de Sten-
Afd*£U

(2) Ammannia met half omvattende Bladen , lï#

era vierhoekige Steng en zeer uitgebreide Ra™°fi°r«

Takken.
Takkl*e*

In Virginie groeit deeze 3 volgeös den Heer

Gronoviüs. Clayton noemde ze Opge-

regte Water - Ludwigia > met een roode Steng,

twee fmalle Bladen 3 als die vaa Hyfop, aan

de Knietjes en kleine vierbladige Bloempjes,

die fpoedig afvallen. Hy zegt dat het Zaad-

huisje in drieën verdeeld is en verholen in een

gebladerde Kelk. Het is een Plantje van eea

Voet hoog 5 dat vier paarfche rondachtige Bloem-

blaadjes heeft , volgens L 1 n n je u s.

(3) Ammannia met byna gefteelde Bladen, de nr.

Zaadhuisjes grooter dan de Kelk en ge- .

Ar™w*

In China is deeze door Osbeck waargeno- 1

men ,
zynde een klein teder Plantje , van een

Vinger hocg ,
regtopftaande , ongetakt , mee

een

(i) Ammannia Foï. Semi- ampl. &c. Ludwigia aquaticS

erèéla &c Clayt. 774, Gron. Vitg. 21. Burm* FL ln&. p. 3«.

O) Ammannia Vol. fuhpeu'olatis &c. BüRM. Fl. Ind T»

IS f. 3,4. Cornelia verticillata. ARD» Sp. 2. p. 9. T, I.

Anonymos Linarisc folio Onentalis Gallü Lu^i flore tor»

^LöKi Alm. 33. T. 136. f. 2%

gentjes voort.
IV.

Hoofd-
stuk.

kleurd.
nia Baccï*

fera,

lieiiedrast*

gende.

U, Deel, VII» stux<
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Iv - een roodachtig rond Stengetje, gepaarde Lan-
Afjdedl.

cetvorm jge Bladen, en zeer veele kleine Bloem-

.

Hoofd pjes , die elk een eigen Steeltje hadden , ia
stuk. Kransjes by elkander. Het Zaadhuisje was

v**?™* rond 5 rood en §rooter dan de Kelk
> die hier

viertandig is.

De Heer N# L. BukMANNus geeft Af-
beeldingen van deeze Soort , welke uit China in

Italië genaturalizeerd , zo de Ridder aanmerkt,
onder den naam van Cormlia verticillata was ia

Plaat gebragt door den Heer Arduinus*
Deeze , echter * beeldt dit Kruid grooter af ,

waar van alle Exemplaaren, op Java en Koro-
mandei verzameld , volgens gedagten Hoog-
leeraar niet grooter waren dan ongevaar een
Handbreed hoog. De eene zyner Afbeeldingen

is getakt , en die zoude in magerer Grond voort-

gekomen zyn , dan de kleinere ongetakte, 'e

welk een byzonderheid is , niet zeer met de
natuur van onze Gewasfen overeenkomftig.

ISNARDIA,

Dit Geflagt , buiten twyfel naar den Fran*
fchen Heer Danty d'Isnard

9 van wien
men , in de Verhandelingen van de Koninglyke
Akademie der Weetenfchappen van Parys ,

verfcheide Kruidkundige Vertoogen heeft, be-
noemd , heeft een vierdeeligen Kelk zonder
Bloem en een vierhokkig Zaadhuisje, metdeö
Kelk omringd.

Maar
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Maarééne Soort komt van (i) het zelve voor 3

die als een Soort van Muur is aangemerkt ge*
F
?y*

h*

wcest, en Rondbladig Kruipend Moeras - Muur ,
Hoofd-

met vette Porfeleinblaadjes
, genoemd. Men*Tur*

heeft 'er den naam van Dantia, naar dien zelf ulardu

den Heer, aan gegeven» Het groeit niet alleen^fa

r

s^
in Europa , alwaar men het in Vrankryk en

den E!faz, als ook in Italië, gevonden heeft

,

maar zelfs in Rusland en een dergelyk Plantje

is 'er op Jamaika zo wel 3 als in de Rivieren

van Virginie, aangetroffen. Browne noemt

het Water - Oldenlandia , met Itomp Eyronde
gepaarde Blaadjes en enkelde Bloemen in de

Oxelem Het is door verfcheidene afgebeeld»

Morison noemt het Groote Glaux der Mot*

ras/en. Hy zegt, dat het een Plantje is, met /

Stengen van een Voet lang op 't Water dry-

vende, die aan de Knietjes Vezelachtige Wor-
teltjes uitgeeven , waar door het gevoed wordt.

De Blaadjes zyn als gezegd is en de Bloempjes

groenachtig, waar op Zaadhuisjes als Kruidna-

gelen volgen ; vol van zeer kleine Zaadje-S*

Boccone fchynt dit Kruidje, by Padua en

el-

(i) Tsnardia. Syst. Nat. XII Gen. p* \zt*Veg. XIII.

p. 136. DAL. Paris. 53. Dantia. PETIT. Gen. 49. T. 49.

CtiETT Stamp. 2. p. iij, Ocymophyllum. BUXB. AU, IV*

p 277. T %rjk Oldenlandia aquatica &c,Browm. Jam.

Glaux major paluftris Flore herbaceo. Mor. Pral. 268* Raj.

Bijl. wei, Suppi 6*$. Bocc. Mus. 105. T» 84* £ 2* AUIne

paluftris rotundifolia repens. LlüD* Alf&t* 114» Tb *•

II, DIEU VII. STUK*
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IV* elders 3 op Moerasfige plaatfen s zodanig aange*
Afdeel troffen te hebben > dat het uit zyne Knietjes-

Hoofd- in den Grond geworteld was en een Stengetje

stuk. opfchoot van een Handbreed hoog, zynde hefc

J&
nW*' ^^huisje weezentlyk in vier Hokjes verdeeld

en daar door verfchilt , inzonderheid > dit Plantje

van het Guichelmuur , voorheen befchreeven*

De Bloempjes zegt de Ridder 3 komen tegen

over elkander in de Oxels der Bladen voort

,

zynde groen en ongedeeld.

Trapa. Waternoot.

Een vierbladige Bloem en vierdeelige Kelk

heeft dit Geflagt , dat voornaamelyk onder-

fcheiden wordt door de Vrugt , die een Noot

is , met vier Doorens tegen elkander over t

welke de Punten van den Kelk geweeft zyn.

t. De eeniglte Soort hier van (i) is een Gewas,

nótlns^ ^at io slYkerige P°elen en Wateren van Euro-

zwem- paf>
zelfs in onze Nederlanden en in den Elfaz

ïnende
' by Hagenau, ja in 't midden van Duitfchland

zo ^overvloedig groeit , dat men de Vrugten

daar van te Jena fomtyds te koop brengt * vol-

gens Ruppius (*). By Dantzig ook is het-

zel-

(i) Tripa. Syst. Nat. XII. Gen. p. iz6. tig, XIII,

p. 136* Trapa petiolis Poliomm natantiiim Ventricolis. /ƒ.

Cliff. 4«3« ***** H4, 140. Mal Mei. m. Dalib. P*fisl

52. Tribulus aquaticus C B. Pin. 194* Cam. Epit. 715.

Tribulus Malabaricus aquaticus foliis ferratis. Pluk. Alm. 374,

EURM. Fl. Indé p. 19* H#r/* MaU XL p, *5» T. 33* TtU

bulotdes. TOURNF* Inft* ts$* VAI.LL,

(*J FU Jentns* p» .
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zélve gevondeh (*), als ook in de Rivieren ^
by Aftrachan aan j de Kaspifche Zee. LiftNJEus

Af*£el *

heeft derhalve 3 ten onregte , de Groeiplaats Hoofd*

daar van tot de Zuidelyke deelen van Europa
STüK#

bepaald ; terwyl zyn Ed. het zelfs onder dc
nïf*

on*^

Sweedfche Planten optekent, cn men 5
er in de

Kruidbefchryvingen <> van Provence en Langue-

dok, niets van gemeld vindt; De Kruidkenner

Lobel fcegt , dat het in de Noordwaards ge*

legen Landen 5 gelyk Nederland en Duitfchland

groeit 5 komende ook fomtyds voor in de Vaar-

ten en Graften by de Stad Ferrare in Italië*

In veele Meiren van Switzerland groeit het me-

nigvuldig volgens H aller, die aanmerkt, dat

de Nooten daar van geen gering gedeelte van

den Leeftogt der Ingezetenen in Karinthie uit-

maaken , zo raauw als tot Bry gekookt, ja dat

men 'er zelfs fomtyds Brood van bakt (f).

De Latynfche naam Tribulus aqmticus onder*

fcheidt hetzelve van het Landkruid, dat men

Tribulus noemt , en heeft ook zyne afkomst

van het Griekfch woord Tribolos , betekenende

eeti

(*) Reyger FU Gedan, fom. L p. J#.

(t) Hall» Helv. 468. Eduès eft Fru&us et in CarinthiaT

Agro Lemovicenii Annona non minima pars eft r zyn zy-

ne Woorden. Door het laatfte zal zyn Ed* het Limoufin m
Vrankryk bedoelen , alwaar juist dit zelfde van de Karften-

gen , die 'er menigvuldig groeijen * verzekerd wordt. Aizö

uien de Vrugten van dit Kruid ook wel Water - KarftengiH'

noemt, zou zulks gelegenheid tot een zonderlinge raiSTWr

ling in deezen hebben kunnen geeven,

%
Ü* DEÈt, VII. STUK,
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een Voetangel of Minkyzer. Hierom noemde
Afdeel

1V> Tour ne fort het Tribuloides. Inderdaad

Hoofd- de puntige Stekels der Vrugten van dit Ge-
stuk* was ? (jocn dezelven naar de Werktuigen van

v;f™
wy

' dien naam , welke men in Belegeringen ge-

bruikt, gelyken. Men geeft 'er daarom ook in

Brabant den naam van Minkyzers aan, doch

gemeenlyk noemt men de Vrugten in ons Land

JVaternooten , in overeenkomst met den Hoog-

dukfchen naam JVasfernusz, Weihernusz, Sta-

chelnuszen Spitsnusz, dat is Gedoomde of Ste-

ïcelnooten. De Spaanfchen noemenze Abrolhos

of Abrojos, dat ook Minkyzers betekent» De
Italiaanen Triholo Aquatico. De Franfchen gee-

ven 'er den naam aan van Escarbots, Saligats

en Trouffles d'Eau of Chataignes d'Eau , dat is

Water -Truffels of Water - Karftengen; maar

het gemeen in Vrankryk noemtze Macres, Cor-

nudlas en fommigen Trapas ; welk laatfte den

Ridder aanleiding gegeven heeft tot den zonder-

lingen Geflagtnaam , anders niet bekend.

By Lobel en DoooNéus vindt men wel
Afbeeldingen van dit Kruid , doch het is door

Camerürius in alle zyne deelen best ver-

toond, zegt de Heer Haller, die het aldus

befchryfu „ De Steng kruipt lang door het

„ Water en geeft gevinde Bladen uit, met een

5j middel -Rib en zeer fyne enkelde Vinnetjes,

„ in 't vlakke gefchikt. Wanneer dezelve de

3 ,
Oppervlakte van 't Water bereikt, vormt

zy een Roos van Bladen , met ruigachtige

» Stee*
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Steélen* De Bladen zyn ftevig, gtad, van UT:

onderen mee ruuwachtige Ribben, Ruit-
A*"ÉL;

„ achtig , met de agterfte zyden effen, de Hoofd*

„ voorften Zaagswyze getand* Uit het mid-
STÜK#

>, den van de Roos komen de Bloemen voort , J%™1
*-

met Steelen , die in
9

t bloeijen kort zyn , maar

5, in de volwasfen Plant zig hoog verheffen uit

het Water , de Vrugttros draagende. De
Bloemblaadjes zyn wit. De Vrugt bevat van

„ binnen een ovaale Kern.'*

Deeze Pitten , die den Smaak van Karften-

geü hebben, zyn, als gezegd is, eetbaar; „ De
9, Ingezetenen van Thracie , zegt P l i n i u s f

„ die aan de Strymon wooncn , maaken met

de Bladen van Tribulus de Paarden vet, lee-

Vende zelf van de Nooten , daar zy zeer lek-

„ ker Brood van bakken , 't welk hardlyvig

maakt.'* Die eigenfehap wordt inzonderheid

aangemerkt plaats te hebben in deeze Vrugten,

welken daarom in de zo berugte Zalfvan Agrip-

pa komen , zo Lob el oordeelt. Het Gemee*

ne Volk maakt 'er in Borstkwaalen gebruik

van, even als van Amandelen. Voorts zyn 'er,

door iommïgen j nog andere gebruiken, in de

Geneeskunde, aan toegefchreeven (*)$ terwyl

anderen "er zelfs geen gewag van maaken on-

der de Geneesmiddelen (f)i

In

(*) Viel KiRCHMAJERi Bisfert. de Tribulis. Trïllkk. Mat;

Md. p. 203 , item Geoffroy. Mat. Med. contin. p. 229. &tr.

(I) RütrY Mat. Med. Nucl. Belg* MaU Med. &c,

Z a
tf. DfcEL. VÏI* STUK*
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'IV* Ia de Ooftindiën fchynt ook dit Gewas te
Afdeel.

jiu j$veften : ten mififte vindt men in de Ma-
Hoofd- labaarfe Kruidhof gewag gemaakt van een
•tuk. Kruid, dat 'er naar gelykt , onder den naam

vige?
wy

~ van Panover -Tsjeram, 't welk voor een Moe-

ras -Klyf van Commelyn gehouden werdt.

De Bladen waren Bloedkleurig , van binnen

glad , van buiten met dikke groenachtige Rib-

ben 3
en van de Bloem of 't Zaad is niets op-

gegeven ; zo dat de volmaakte overeenkomst

nog ver te zoeken zy*

DoRSTENlA.

Van dit Geflagt, naar den ouden Kruidkundi-

gen Dorstenius gedoopt, is bekend, dac

het tot deezen Klasfe en deezen Rang behoort 3

hebbende vier Meeldraadjes en eenen Stamper,

doch geen Bloemblaadjes. Gedagte Deelen zyn

vervat in een vierhoekig Kelkje, ingeplant in

den Gemeenen Stoel , die zeer groot is , be-

dekt met veele Bloempjes, en Vleezig wordt,

bevattende dan enkelde, rondachtige, gefpitfte

Zaadjes. Dus gelykt de Vrugtmaaking eenigs-

zins naar die der Vygeboomen.

Vier Soorten , allen Amerikaanfche of West-
indifche, zyn 'er in begreepen, als volgt.

i. (i) Dorftenia met de Bloemftengen uit den
Dêr/lentd TTr

Ihuftmu
Houftons.

CO Qirfttm* -Scapis ladicatis &c. Syst. Nat. XII. Gen;

*9$i
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Wortel^ de Bladen Hartvormige hoekig, IV;

ge/pitst , de Zaad - Stoel vierhoekig.
A
™|f

U

Deezc Soort is door den bekwaamen Kruid- !^?°
FD *

kenner, daar zy den bynaam van draagt, in 't Mmogr
begin van November des Jaars 1730, op de nz*»

hooge rotzige Gronden aan de Baay van Kam-
pêche, overvloedig groeijende gevonden. De
Bladen waren verfchillende , fommigen byna

volmaakt Hartvormig, als die der Violen, an-

deren hoekig als die van de Klimop, anderen

ingcfneeden byna gelyk die van de Efchdoora

of Schotfe Linden , dun , effen en donker groen*

(a) Dorftenia met de Bloemstengen uit den ir.

Wortel, de Bladen Vindeelig gepalmd en £^j?T\

Zaagtandig , de Zaadjtoel vierhoekig. vg
^

Deeze Soort zou het, volgens den bynaam ,

va *

fchynen te zyn , welke den zo bekenden Wor-

tel, Contrajerva genaamd, uitlevert. Men is t

ten minfte thans verzekerd , dat die Plant niet

tot de Commelina , gelyk Ba nis ter wilde,

noch tot de Ariftolochia, zo Sloane dagt,

noch tot de Kempheria, zq 't denkbeeld van

\
Ca-

158. p. 127. Veg. Xlll. p, xj7. Dorftenia Dentariae Radice

fol minus laeiniato , &c. Pbilof. Trans. N. 421. Abri'dg.

Vol. VI. p. 218. Fig. 70»

(2) Dorfienia Scapis radicatïs &cc. H. Clijff. 32. Mat. Mei.

5 3. Drakena Radix Clus. Exot. 83. Cyperus longusodora^

tus Peruanus. C. 6. Pin* 14. Tuzpath. Hern. Mexic. 147^

Dorftenia Sphondylii folio a
Dentariae radice Plum, Gen* z$\

Ic> 119*

Z3
H. Deel, VII. Stuk,
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IV. Camellüs was, bchoore. Dat hetdeïfe
AF

wf
L

' Patli vari Hernandkz zoude zyn, is, on*

Hoofd dat die een ronden Wortel hadt, zo Recchi
stuk, met Yeden oordeelt , niet waarfchynlyk , to

vi&ef*

1*** minder, om dat hy dezelve opgeeft als een

Kruid , naar Varen gelykende , zonder Bloem

of Vrugt. Misfchien is het de Drakena Radix

van Cï-usius, hem in
?
t jaar 1581 te Lon-

den door den Ridder Drake, die denzelven

van zynen Reistogt om den Aardkloot mede-,

gebragt hadt , gefchonken, welken hy hy den

Wortel van het bekende Kruid , dat men Ben-

tang, noemt, vergelykt. Baühinüs hadt

daar van 5 onder den naam van Lange welrie*

kende Cyper-us van Peru, gewag gemaakt.

Deeze Wortel, ons uit de Spaanfche West-

indien toegebragt wordende , heeft gedagten

mam, als een Tegengiftmiddel, van de Spaan*

fchen bekomen. Men erkent 'er een Zweet-

dryvende eigenfehap in, inzonderheid dienftig

tegen hardnekkige Derdendaagfe Koortfen. Ook
is hy Windbreekende , verfterkt de Maag en

wekt de verlooren Eetlust , in koude SJymige

Geitellen, fomtyds weder op#

f3) Dorfienla Scapis Radicatls &c. Dorfienia DentarisRa»

dicq, Sphondylii folio, ?lacegta. oyali. HpUSI\ Th\l< Trans*

Vis, N. * f. 65).

Wortel*

ITT.

Dorfteniq

Draken-

(3) Dorftenia met de Bhemjiengen uit; dm
Wartel , de Bladen Vindeelig gepalmd en

effenrandig , den Zaadjloel ovaal heblende.

Dee-
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Deeze Soort wordt door gedagten Hous- IV*

ton omftandig befchreeven en afgebeeld» A
^EKiL*

Hy hadt dezelve gevonden in 't Ryk van Hoofd»

Mexico, by 't oude Vera Cruz, op denhoo- 8TUK *

gen Grond, aan de kant van de Rivier. DeJUn9***

Wortels , zegt hy, die overblyven, fchieten

in de Maand Mey , of zo dra het begint te

regenen, ieder zes of agt Bladen uit, van vier

of vyf Duimen lang en breed , welke, byna

even als in het Beerenklaauw - Kruid , omtrent

tot aan de Middelrib toe verdeeld zyn , (taan-

de op Steelen van een half Voet lang. Daar '

tusfehen komen uit den Wortel wat langer

Steelen voort, ieder aan 't end een zonderling

Lighaam hebbende, dat platachtig is en ovaal,

overend ftaande , aan de eene zyde effen en

groen, gelyk de Kelk in veele andere Planten,

aan de andere zyde een menigte van kleine

geele Topjes uitgcevende , waar op rondach-

tige Zaadjes volgen , mede op dien Stoel ge-

plaatst. Deeze oordeelde hy de Tuzpatli van

Hernandez ie zyn, en het Blad gelykt

'er , inderdaad , veel naar. Van deeze zo wel

als van zyne andere voorgemelde Soort, werdt,

zegt hy , de Wortel, onvcrfchillig , onder den

naam van Contrajerva , naar Europa uitgevoerd.

De Dorftenia met Bladen van Beerenklaauw,

van Pater Plumie r , oordeelde gezegde

Kruidkenner van zyne beide Soorten en inzon-

derheid van deeze laatfte te verfchillen , door-

dien de Bladen daar van Zaagswyze getand ,

Z 4 dc
II. deel. Vll« Stuk,}
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IV. de Zaad -Stoel vierhoekig en de Wortels ala

Afdeel*
ujt verfcheide Knobbeltjes aan elkander ge*

Hoofd- voegd waren : weshalve hy valtelyk die van

stuk. Plumier hieldt voor de Plant, welke de&

Drake -Wortel van Clusius voortbragt.

iv. (4) Dorftenia met de Bloemfleelen uit een

SSS^t Steng, voortkomende,

Een andere Soort , van gezegden Pater in de

Westindiën waargenomen en afgebeeld, is ia

dit opzigt weezentlyk van de voorigen ver-

fchillende , hoewel zy dergelyke Zaadfioelen

draagt. De Bladen zyn , bovendien , Eyrond %

getand en fterk geribd : de Wortels beflaan

uit verfcheide Vezelingen, die niet, gelyk in

de anderen 5 van een Knobbelachtig Hoofd of

Bol -Wortel afkomen: zo dat deeze denkelyk

de Contrajerva niet zal zyn. Plumier
hadtze Getroste Parietaria , met de Bladen aan

de kanten Haairig , genoemd : want de Vrugt-

niaaking wordt geoordeeld veel overeenkomst

te hebben met die van 't Glaskruid, dat ook
viermannig is , doch tot de Veelwyvigen, die

Eenhuizig zyn , behoort. Hierom oordeelde

onze Ridder het de moeite wel waardig, in de

leevende Gewasfen van dit Geflagt, des moog-

Jyk , te onderzoeken , of zig daar ook geen

Vrou-

(4) Dêvjïenia Fedunculis Caulinis. H. Cliff. %z. Parietarij|

Racemofa Folils ad Oras villofis* Plüm. Sptc. 10. Ic, 120,

U 1.
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Vrouwelyke Bloempjes, op een zelfden Stoel, IV.

onder de Tweeflagtige bevinden mogten.
Afdeel;

TT- HOOFD-
C o M e t e s. Komeetkruid. Stw.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt,^™^
waar aan de Hoogleeraar N. L. Burmannus,
wegens de zonderlinge Vertooning, deezen naam
gegeven heeft, zyn, een Kroontje uit vier zeer

Haairige Blaadjes beftaande , 't welk tot Onv
windzel (trekt voor drie Bloempjes, hebbende

een vierbladigen Kelk, en waar op een Zaad-

huisje van drie Greintjes volgt.

De eenigfte Soort van Suratte overge- r.

bragt , heeft een Kruidige Steng; gepaarde >rattmfi?*

ongedeelde, ftomp Eyronde, gefpitfte, effen-
Suralfe«

randige , gladde Bladen. De Bloemfteeltjes %

van langte als de Bladen , komen uit de Oxe-

len overhoeks voort, zegt de Ridder.

Om dergelyke reden benoem ik een Kaapfch

Gewas , dat ik tot geen der voorgemelden be-

trekken kan , als een nieuw Geflagt uitmaa-

jkende.

C r i n i t a, Haairfter.

Want de Bloemen van hetzelve zyn vergaard

tot ruige Bolletjes, van aanmerkelyke grootte,

die ?

(i) Cometes. Syst. Nat. XII. Gen. 1243* p. 127. Mant

39. Veg. XIII. p. 137* BURM. Fl. IrJ. Tab. i;. f. 5. Cii-

iiopodium paivum Sinïcum. Plux. Amaltb¥ 6u T. 380, f. $ 2

z j
XI* Deel. VII» Stuc*
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T

IV# die zig met dezelven byna als dat flag van
Afdeed

j£omeeten, oogfchynlyk geen Staart hebbende,

Hoofd- welke men Haairfterren noemt , vertoonen , en
stuk. $e Kenmerken bellaan, dus , in een gemeen

vi&ï*
W*m

Omwindzel , een naakten Stoel bevattende ,

waar op een menigte van gefteelde rondaebtige

Vrugtbeginzeltjes , die gekroond zyn met #en

vierdeeligen Kelk, en deeze bevat een Tr^ch-

terachtig Blommetje in vieren gedeeld , toet

een zeer langen Styl,

De nevensgaande Afbeelding , Plaat XL f

Cape"}!* Fig. i. geeft een denkbeeld van dit fraaije Ge-

PMKL was
f

1 wel5< een Afcbgraauwe Houtige Steng

jföt'té
'

heeft en dus zig Heefterachtig vertoont. De
Bladen , tropswyze aan 't end der Takjes groei-

jende , hebben die figuur , welke ik ftomp Ey-

rond (*) noem, met een Puntje. Zy zyn eeni-.

germaate gefteeld , volkomen effenrandig, dun

en niet ruuw : groen van Kleur. De Bloem-

fteelen zyn byna een Duim lang
\ taamelyk dik

en ftevig. Op 't end derzelven zit bet gemee-

ne Omwindzel , dat ook witachtig is , bevat-

tende een menigte van gefteelde Kelken, die

allen in vier lange Punten verdeeld zyn, en

dus het gezegde Hoofdje als tot een Haairbol

maaken. Ieder Kelk bevat een Blommetje van

gemelde figuur > aan den Mond in vieren ge-

deeld ,

(*) Dat is zo veel als tbovata of ohverfe ovata by den

Ridder , om dat het treedüe gedeelte uitwaards , of van den

Tak af is gekeerd.
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dceld, cn uit de hoeken van ieder verdeeling IV.

een omgedraaid Meelknopje of Meeldraadje
Af

J>«**
uitgeevende. Ik heb zulke Blommetjes over- Hoofd-

Iangs voorzigtig open geknipt > om te onder-
STUKw

zoeken , of 'er ook andere deelen der Vrugt-^f*'5^

maaking in het Pypje mogten verholen zyn a

gelyk in 't Geflagt van Gnidia ; doch niets

zodanigs kunnen befpeuren. Behalven den zeer1

langen Styl , die uit het Vrugtbeginzel , dat

onder het Blommetje is , ontfpringt en ver bui-

ten hetzelve uitfteekt , kwam daar in niets te

voorfchyn , dan de gezegde gedraaide Lig-

haampjes , welke zo geen Meelknopjes, ten

rninfte Meeldraadjes , die hunne Knopjes vei%

looren hebben , moeten zyn. Deeze komen in

alle Bloempjes op even de zelfde manier voor.

Een zodanig Blommetje , dat ik , als gezegd

js, in de langte open gefneeden heb, is by A,
driemaal in langte en breedte vergroot zynde,

voorgefteld. Voor a
t overige kan men de Ge«*

ftalte van 't Gewas, dat Takkig is, duidelyk ia

de Afbeelding befchouwen*

Struthiola. Stmiskruid.

Of de benaaming van dit Geflagt van 't oude

Griekfche woord Struthiola, 't welk een Kruid

by de Geneeskundigen bekend , betekende ; dan

van den Struisvogel , naar wiens Vederen hec

Gewas cenigermaate gelykt ,
herkomftig zy, is

my duifter. Dit laatfte , evenwel, komt my
ge-

il. Deel. VII. Stuk*
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IV, gevoeglyker voor > dan hier de Mosfchen in 't

Afdeel.
p̂el te t>rengen ^ en dit Geflagt Spatzenjlrauch

Hoofd- te hecten, gelyk de Duitfchers thans doen , om
stuk. ^at £e Ridder hetzelve met de Pasferina naver-

vjp
€

0

nwy
' want geoordeeld heeft te zyn.

De Kenmerken zyn , geen Bloemblaadjes ,

maar een Pypachtige Kelk , die in de Mond agt

Klieren heeft , boven en behalve de vier Meel-

draadjes en een Styl : zynde de Vrugt een Sap-*

pelooze eenzaadige Bezie (*)

Twee Soorten , beiden uit Afrika en wel van

de Kaap afjcomftig, zyn 'er in begreepen, naa-

t* (i) Struiskruid dat ruigachtig u.
Struthiola

^Roedach- Hoewel zig geen byzondere ruigte aan 'tLoof

tig^ van het Gewas , dat in Fig. 2, op Plaat XL,

lïg* z. uit myne Verzameling van Kaapfe Planten , aan

't licht gebragt is , vertoont > zyn doch de bo-

venfte Blaadjes aan de kanten fterk gehaaird, en

de overeenkomst verder is zo groot , dat ik niet

gefchroomd heb hetzelve hier t'huis te brengen*

]3c Takken, immers, zyn enkeld , Roedachtig

cn

(*) Dit volgens het gene nevens Struthiola ftaat , in Edm

Weg. XIII. p* 137* ^ de optelling der Kenmerken aan
3
t

hoofd der Klasfe f
als p, 116, ftaat Corolla quadrifida. In de

geheele Opgaave der Kenmerken van dit Geflagt, Mant, p.

4. en in Gen, Plantar. Ed VI , ftaat zelfs Calyx nullus ,

dat is , Geen Kelk . Hoe zal men zulks famenknoopen ?

(1) Struthiola pubescens* Syst. Nat^ Veg* XIII» Gen« 1244.1

pag. 138. Mant. p. 41.
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*n komen byna Kroonswyze uit de Steng voort;
Ap^r

de Blaadjes Lancetvormig
, gefpitst , glad 5 ge- 1V

.'
*

ftreept en Geutswys' hol aan de binnenzyde. Hoofd»

Zy ftaan tegenover elkander. De Bloempjes
STUK#

komen ongedeeld, elk op zig zelve 3 uit dej^™n
"

Oxels der Bladen voort: zy zyn van Iangte als

de Blaadjes en van buiten paarfchachtig ; 'c

welk alles ftrookt met de befchryving, welke

Linn^eus geeft van deeze Sóórt, de Groei-

plaats ook aan de Kaap der goede Hope (lel-

lende. Wat de deelen der Vrugtmaaking aan-

gaat , die vind ik, (gelyk in het driemaal in

alle Afmeetingen vergroot Blommetje , by B ,

eenigermaate aangetoond is ,) volmaakt met zyti

Ed. Opgaave overeenkomftig. Het Blomme-

tje,
5
t zy dan Kelk- of Bloembladig, is Pyp-

achtig, in vleten gedeeld, met Eyronde Slip-

pen. Het bevat binnen den Mond, rondom

den Keel , agt Klieren rosachtig van Kleur,

ieder in een Penfeeltje. van opftaande witte

Haairtjes vervat. Daar tusfcheil zyn de vier

korte Meeldraadjes en de Styl, in 't midden

van het Bloempje , zigtbaar. Het Vrugtbegin- J

zei, daar het Blommetje op zit, is Eyrond,

en verandert in een Zaadhuisje van dergelyke

figuur. Voorts heeft het Blommetje, van bui-

ten , ook een aanmerkelyke Haairigheid,

(») Struiskruid dat glad ii, 11:v J
Tot

Regtop*

(1) StruthioU glabra. lh Pas&rina dvdeeandrAi $p4 Plant.

Sl%.
^

H. Desl, VII. Stuk»
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IV. Tot deezë Soort wórdt dc Twaalfmannigè
Afdeel, pasferina 3 welke men zig verbeeld hadt twaalf

ftooFb- Meelknopjes te hebben , t'huis gebragt* Zy
stuk» verfchilt inzonderheid door de langte del*

^nwy
" Bloempjes van de voorgaande 3 gelyk uit de

Afbeelding van deü Hoogieeraar J. Burma
nüs blykt.

K R A M E R I A.

Dit Gcflagt ïs mooglyk benoemd naar deö

Heer Doktor Kramer, door wien , nu twin-

tig Jaar geleeden > een Lyst der Planten en

Dieren 5 Welken zyn Ed* in Neder - Ooftenryk

Waargenomen hadt, volgens den lei -draad van

onzen Ridder > aan 't licht gegeven werdtè

Het heeft geen Kelk , maar een vierbladige

Bloem 9 met het bovenfte Honigbakje drie

,

het onderfce tweedeelig 5 cn de Vrugt is eed

drooge, ftekelige, eenzaadige Bezie.

% >

m& .

a
De eenigfte Soort (i), door den Heer Loef*

ïxin™ ^lïng in Cumana , aan de Vafte Kust van

Uaanfche.
^uic* * Amerika 9 ontdekt '\ werdt van de Inge-

zetenen aldaar Cardillo breve geheten ^ wegens

de Stekelige Vrugu Hy hadt 'er den naam
van Ixina of locine aan gegeven. Zy fchiet

Heefterachtige Stengen , naar alle kanten ver-

fpreid ^

Si3» Thymelaca Fol. oppofltis Cruciatis &c. Builw* Afr* T>

47- i.

(i) Krameria. Syst. Nat. Veg. XIII» Gem Ui, p* X2$,

Vfc XUL p* 1*8. LOEïI-, /*. ÏJS.
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fpreïd , die van den Grond weder opryzen $ IV;

cn zig in veele kleine Takjes verdeden. De AF
j*EL*

onderfte Bladen zyn Lancetvormig , de boven - Hoofd»

ften Liniaal
5 fmal en fpits gepunt, 't Gehee- 5TÜ**

le Kruid is uit den bruinen grys. Het draagt J^™****
Eoozekleurig paarfche Bloempjes , die vierbla*

dig zyn , met een driedeelig 5 fmal Honigbakje

boven de Meeldraadjes en van onderen eeft

tweebladig of tweedeelig, als gezegd is.
5
t Ge-

tal der Meeldraadjes is vier, de buitenfte twee

een weinig langer , met kleine Meelknopjes

,

die aan 't end twee Gaatjes hebben. De Vrugt

is Kogelrond , met ftyve Haairtjes bezet , be*

vattende een Eyrond* glad, hard Zaad,

A c m N A.

Een vierbladige Kelk en Bloem: de VrugC

een eenzaadige Bezie
, agterwaards gedoomd.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

flagt ,
weinig van het voorgaande verfchillende.

De eenigfte Soort , daar van (1) , is door r.

den Heer Mutis in Nieuw Spanje waargeno
e

<

0 â

*

t

K

f
men. Zy maakt een Houtig Gewas met zeer zweepïge#

;

zweepige Takken* voortkomende uit een Steng

van twee Voeten hoog. Hetzelve heeft hier

en daar verftrooide Vinbladen 3 welke uit zeer

ongelyke Blaadjes beftaan. Uit de Oxels ko-

men ftyve Aairen voort , die regtop fcaan en

dc

(x) Acaena. Syst. Nat. Veg> XIII. Gen. \z?u Mmu 200,

II, beil. vil, Stuk*
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IV. de langte van een Spail hebben 5 met ongefteel*

Afdeel, £ioemen overhoeks ^ Vervat in eigen Blikjes.

Camphorosma, Kamferkruid.STUK.

Eenvjy.
Een Bekerswyze Kelk 3 waar van twee Tand*

jes tegenover elkander en beurtlings zeer klein

zyn : geen Bloem en een Zaadhuisje met één

Zaad; maaken de byzondere Kenmerken uit.

Dit Geflagt behelst vier Soorten , naamplyfo

ï. (i) Kamferkruid met Linidale ruige Blaadjes.
Campho*
T
J£™*p 0m

Deeze Soort is omftreeks Montpellier
?

iri

Uenfis. Languedok, zo gemeen, dat zy deswegen deü

i1ers"

tpel
" bynaam voert, groéijende aldaar overal op dor*

re Gronden. Zy ontbreekt in Provence ook

Hiét 4 alwaar menze aan de Wegen, by Aix en

elders , aantreft. Tournefort 5 hoeveel

van daar afkomftig , was onzeker, waar dit Ge-

was te plaatzen, toen hy zyne Onderwyzingeri

in de Kruidkunde uitgaf ; maar naderhand heeft

hy 'er een Geflagt van gemaakt onder den naam
van Camphorata, wegens den Kamfer- Reuk *

dien dit Kruid heeft. Het groeit ook op Zan-

dige plaatfen in Spanje en Tartaria

Bil

(i) Camphorosma Fol. hlrfutis lineanbus. Syst. Nat. XIU
Gen» 164* p. 128. Veg. Xlil.p. 139. Am, Acad. I.p. 392. Cam>
phorosma. Gouan. Mensp. 72. Camphorata hirfuta. C. B*
JPtn. 486. TOURNF. Mem. Par. 1750. p. 313. BUXB. Cent*

I. p. 18. T, 28. f. 3. GÉR. Prov, 379* Camphorata Mons.
pelienfium. J, B. Hift* 111. p. 379. Lo£* Adv. 174. Icon. 46}*

Kruldb. 490. SelngoCaale proctimbcnte , foU fparfo» H% Ctitf*
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Dit Kruid j door Lok el onvolkomen in

Afbeelding gebragt > heeft een veelkoppigen
A
™*f

Wortel van byna een Duim dik 5 welke dik- Hoofd*

achtige Houtige Stengen uitgeeft 5 fomtyds
5TÜK*

tot een Elle hoog, die Takkig
f ruig en

achtigzyn, vol Knoopen , overhoeks geplaatst

j

cn by tropjes bezet met kleine dunne Blaad-

jes , taamelyk ftyf , Haairig , van een Krui-

derigen Reuk en een wat feherpen Smaak*

Men heeft van dit Ge\Vas geen gebruik ge-

maakt in de Geneeskunde , tot dat Dok-

tor Burletj in 't voorfte deezer Eeuw 9 het-

zelve in kennis bragt ais een byzonder Middel

tegen de Kortademigheid en Waterzugt. Hy
deedt hetzelve als Thee trekken , of een Af-

fcookzel daar van maaken in Water of Wyn«
t)oktor Garidell , die zulks verhaalt , hadt

ter nogthans zo uitmuntende Werkingen niet

van bevonden*

(2) Kamferkruid met Elsvormige * flyve 'j
IT .

gladde Blaadjes. ^
Deeze, in Italië groeijende , is, onderden^

2*

naam van Anthyllis altera Italorum $ door

Lobel beter afgebeeld. Men vindtze als aan

d@ Camphorata naverwant aangetekend door

C
(2) Camphófösm* Fol. Subulatïs rïgidia glabris. Am, Aead*

L p. 393. jCamph. altera. Tab. Hifi. 57- Camphor. congé-

sier. C. B. Pin Anthyllis altera Italorum. JUra» 4°f»

pALECH» Hifi. IS o. HALL. Helv. 18 3.

|I* DIEI* VII. STÜS*
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IV. C. Baühinüs. Zy groeit ook in Switzer*
Afdeel

jancj ^ en ^omt - voigens ycer H A L L E r ,

Hoofd de Kali veeleer naby, terwyl Magnoliü»
stuk*

jiaar tot (je jHfern jar ia betrokken hadt. De
Blaadjes zyn zeer fpits, en omkleed met ge-

baarde Witachtige Schubbetjes 3 welke de

Bloempjes bevatten , waar op een ruig Zaad*

huisje volgt.

ui-
a

(3) Kamferkruid met 'byna driekantige gladde

Giadbfa- niet fieekende Blaadjes.

dig.

De Heer Hall er twyfelt of deeze, die in

Switzerland haare Groeiplaats heeft 3 weezentlylc

van de Ruige van Montpellier verfchille. Zy
valt kleiner , gelyk uit de Afbeelding en be-

fchryving, in 't Werk van Dalechamp,
blykbaar is. De Blaadjes zyn wel niet ruig

,

maar de Steng is altoos Wollig en het Kruid

ook niet van Reuk ontbloot.

iv. (4) Kamferkruid , dat zeer Takkig is , met

n?m?
P
Ptt+ Degenvormige verbreede Bloem/teelt]es en

ran
wcL gekamde Blikjes.

bioenug,
j)ecze Soort, in Arabie groeijcnde, heeft

Kruidige Stengetjes , in twee of drieën ver-

deeld 5

f3) Camphorosma Fol. fubtriq» glabrïs inermibus. Amé

Jlcad. utfupra Camph. Fol confertisf inermibus , Isvibus,

Hall Helv. 18 3. Camphorata glabra, C. B Pin, 2%$9

DALfcCH HM. 1 179*

f4) Camphorema l\arapil$fima 9 Pedunculis Enfifoimibus

&c# Mant. 41,
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dceld > en dus zeer Takkig 3 met fmalle rond» IV*

achtige Blaadjes KransWyze bezet. De Bloemp-
Af^e^*

jes zyn ongefteeld en groen , met een zeer kort Hoofd*

tweedeelig Vliesje omringd , daar wederzyds
8TU*#

drie Bladerige Blikjes uit voortkomen. Het j^**
Zaadhuisje 3 dat rond is, zit in een tweehoor-

nige gaapende Kelk. De Bloemfteeltjes zya

zeer plat. Dus heeft men 't in de Akademie-

Tuin te Upfal waargenomen.

Alchemilla* Leeuwenvoet*

Een agtdeelige Kelk * geen Bloem en een

enkel Zaad 3 dat in de Kelk beflooten is. Dus
komen de Kenmerken voor van dit Geflagt*

waar in drie Soorten vervat zyn , naamelyk.

(i) Leeuwenvoet met gekwahde Bladen. l
AUhtmllU

In veel deelen van Europa, doch inzonder-^**^

heid in Bergachtige Landen , zo wel Noorde*

]yk als Zuidelyk ,
groeit dit Kruid in 't wilde.

Men noemt het ;gemeenlyk Alchimilla> om dat

het van de Alchymilten zou aaogepreezen zyn.

Sommigen hebben 'er ook den naam van SteU

laria en Sanicula major aan gegeven* In 'c Hoog-

duitfeh

( t) Alchemlla Foliis lobatls. Syst* NdU XII. Gen. i6s*

p> 129» Ve%. XIII. p. 139» Alchemilla Fol. palmatis. //. Clig*

3*. R. Lugdb. 231. Alchemilla Fol. fimplicibus. Fl. Lapp*

t6. fim
Alchem. vulgaris» C. B. Pin* 319. Alch. minor,

TOURNF. Inft. 502. DOD. Pempt* 14. LQBt 1*9U> £63*

CAM. Epit t 508.

Aa % [

JU Dsw* YH# STOK»
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IV. duitfch heet het Sinnauw , Lewenfusz en Frauen*
F
fv
EEL

' mantel ; welke benaamingen ook wel gebruikt

oofd. worden in andere Taaien. Die van Pied de Lion »

:vk. gelyk de Franfchen zeggen, dat is Leeuwenvoet ,

jgwwjr-
afge ]ejd van de figuur der Bladen

,
fchynt wel

de eigende te zyn. De Engelfchen noemen

het Ladies Mantle> of Onzer Vrouwe Man»

tel, doch in de Noordelyke deelen wordt he«

Bearsfoot, dat is Beerenvoet geheten.

Een aanmerkelyk verfchil heeft in dit Kruid

plaats* Uit den Wortel van hetzelve, die over-

wintert , komen Steelen voort , wrelke ieder op

*t end een Blad hebben , veel naar dat der

Kaasjes - Bladen gelykende. Zy breiden zig in

de gedaante van een agt- tien- of twaalfhoek,

waar aan een of twee hoeken by den Steel

ontbreeken , uit. De Bladen zyn ruig en groen ,

Waaijerachtig op de Steelen geplaatst , gelyk

de Afbeelding van Camerarius, die zeer

fraay is , aanwyst. Dus komt het gemeenlyk

voor: maar fomtyds heeft het geelachtige glad*

de Bladen , en eene leggende Rosachtige Steng;

dat eene Verfcheidenheid is , meest groeijende

op drooge , dorre Velden. Anders heeft het eea

regtopftaande getakte en gebladerde Steng , van

ruim een Voet hoog , die kleine Bloempjes

draagt , eenigen in tropjes by elkander. De*
zeiven beftaan uit een Kelkje met agt punten

,

van onderen gevuld met een vooze zelfttan-

digheid, welke de vier Meeldraadjes' uitgeeft,

en de Styl komt hier > dat zonderling is en

naauw*
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naauwlyks ergens anders plaats heeft , niet bo- IV.

ven maar onder uit het Vrugtbeginzel voort.
AF
^El -

De Kleur der Kelkjes is doorgaans groen, maar Hoofd»

men heeft 'er ook die wit zyn , en dan noemt STÜK*

men het Alchimilla met witte Bloemen* Som^^™****

rnigen fchryven 'er twee Zaadjes aan toe 3 doch

de Heer Hall er heeft altoos maar één

Zaadje , dat fpits Eyrond was
t

in het Kelkje

gevonden.

In de Geneeskunde is de Sinauw vermaard

wegens haare famentrekkende kragt 3 die ech*

ter uitwendig meest plaats heeft. De Hitte

en Pyn, van Wonden , Zweeren en Ontftee-

kingen , wordt door een Stooving met het Af-

kookzel zeer verminderd. Het geeft ook lie-

vigheid aan verflapte Lighaamsdeelen. Inwen-

dig dient het tot ftemping van Bloedvloeiin-

gen 3 als ook tot Geneezing, zegt men, van

Kwretzuuren en Breuken.

(2) Leeuwenvoet met gevingerde Zaagswys 9
ir,

getande Bladen.

Deeze Soort wordt Alpifche Tormentilla met

Fluweelachtige Bladen getyteld door C. Bau-
h 1 n ü s# De Pool der Bladen is zo fyn en

zagt 5

( 2) AlchemilU Fél* dig'ratfs fèrmis, F/4 Lapp* $*ec. H*

Ciig. R. Lugdb. 232. Mor is* Hifi. li. p, 19$* S. 2. T*

20. f. 3. Tormentilla Alpina Fol. Serieels. C. B. Pin. 32^
Alchemilla Alpina pubescens minoi* TouRNï, lnfi> spt%

IULL. Helv> 18S.

Aa 3
II» Deel. VU Stuk*
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IV. zagt, dat zy hec Satyn tarten 3 zo MorisoN
Afdeel* ^tekent , en tevens Zilverkleurig, Niets is

Hoofd gemeener dan dit Kruid op de toppen van de
stuk*

jura cn feY jaage Alpen van Switzerland, zegt

vige[

nv,y
' de Heer Hall er. Het groeit op de Lap-

landfche Gebergten ook zeer menigvuldig zegt

de Ridder. Somtyds komt het Vyfbladig 5 fom*

tyds Zevenbladig voor ; dat is de Bladen zyn

of in vyven of in zevenen verdeeld, 't welk

zyn Ed. van de Groeiplaats en Kweeking oor-

deelt af te hangen. H aller heefeze zelfs

negendeelig waargenomen, en zegt, 3 , de vier-

r kante Kroon der Bloem geeft een bruin Pluis

„ uit , dat het Zaad bedekt , en dikwils is

zelfs de geheele Bloesfem zwartachtig."

in. (3) Leeuwenvoet met vyfvoudige > veeldetli*

jmaptyu
ge ^

gladde Bladen.

yyfUadig. ^ de h00gfte Bergen der Switzerfche %t
pen 3 in vogtige Dalen , vindt men deeze, die

de Bladen tot aan den Steel toe in vyven ge-

fneeden , en verder de Slippen diep getand

heeft , zo dat zy zig als met Franje vertoo-

nen, gelyk Boccone zegt, die 'er een A&
beelding van heeft aan *t licht gebragt, \ Ge-

heele Plantje is glad en groen , doch bereikt

maar de hoogte van vier Duimen,,

On*

(3) AUhmilla FoU quinatis miiltifidis glabris* Alchêmüla

£lpina quinquefolia» C. B» Pin. 320. Froir* 138.

Jtf*$. I. p* 18. T. U HALL. Hetv, ns*
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Onder de Viermannigen gaa ik tot de Twee- IV.

wyvigen over , waar van het eerfte Geflagt ge-
*FD
^

E]

Een vierdeelige Kelk zonder Bloemblaadjes

en twee naakte Zaaden ,
zyn de byzondere Ken-

merken daar van (*).

De eenigfte Soort (i) , als een zeer kleine r.

Leeuwenvoet van fommigen aangemerkt, ter- ^4*^*7
wyl zy daar veel gelykhcid naar heeft 3 groeit Ak^"g*

jaarl,yks uit Zaad op de Akkers door geheel Eu-

ropa. Van Lobel wordt zy Perchepier der

Engelfchen geheten , als in Engeland , om raauw

te eetcn, over de Salade 3 of in Pekel ingelegd

(*) De Heer HALlbr zegt, dat het eenigfte onderfcheid

van dit Geflagt, in Kenmerken , met dat van Alchtmilla»

alleen lyk heflaht in een vierdeelige Kelk. Te vooren was die

ook ngtdeelig opgegeven
, gelyk men Calyx otlofidus ook

nog vindt in de Lyst der Kenmerken, op Aphanes, aan

het Hoofd der Kiasfe, by onzen Ridder, zelfs in de laatfte

Uitgaave van het Syftcma Natura ; terwyl het in de voor-

telling van 't Geftagt, pag. 139, veranderd is. Doch der»

gelyke ftrydigheden , die echter de weezen tlyke onderfchei-

ding betrefFen > komen daar in
, gelyk ik boven aangemerkt

heb, meer voor»

(1) Aphanes, Syst. Nat> XII. Gen. 166 p. 129. Veg % XLI7.

p. 139. Hert. Cliff, 39. Ft. Suec 137, R. Lugdb^z%\. GRON.

firg. 17. DAL1£. Pat. 53* TOURNF. Par t ^g. Charrophyl'o

nonnihil fimilis. C. B, Pin, 182 Alchimilla minima monta»

na» COL. Ecpbr. 145. T. 146. Perchepier Anglorum, LOS*

Icon, 727. Hall. Helv. iS4- Gort. Belg* 41*

noemd wordt. Hoofd?
stuk.

Eigyniéi9Aphanes. Perchepier*

ea

Aa 4
lh DEEI* YH, STUSt
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IV. en toe een Geneesmiddel , meest gebruikt won
AF

f£
ELt

dende. Zelfs het gedeftilleerde Water , daar

Hoofd- van , zegt men van veel nuttigheid te zyn. De
stuk. naam 3 die zuiver Franfch i$, zou 'ex* wegens

J^#
e™ym

de fci-agt tot vergruizing van den Blaas -Steen,

aan gegeven zyn. Het Kruidje is fterk Pisdry-

vende. Het groeit niet meer dan een Span

hoog , met een opgeregt Stengetje , en heeft

gelteelde Wortelblaadjes , die driekwabbig zyn ,

doch de middclfte Kwab in drieën, de twee zy-

delingfen 3 ieder, in tweeën verdeeld hebben s

zynde geheel ruig. Sommigen hebben het daar-

om by de Kervel vergeleeken. De Bloempjes

zitten by tropjes , ongedeeld , in de Oxels der

Bladen en zyn naauwlyks zigtbaar ; waar van

het den Geflagtnaam draagt. Somtyds komt 'er

maar ééne Styl in vopr. Tocrnefort merkt

aan , dat het vry laf is , omftreeks Parys , tpr-

wyl Lob el 'er een merkelyke bitterheid en

fcherpte aan toefchryft. Deez' hadt het , zeer

oneigen, Engelfchen Steen 3 doorfnydende Kruid

genoemd (*). C u u-

(*) In zyn Kruidboek
9 bladz. 8 8.8. Want het denkbeeld,

dat men uit die benaaming pp zou maaken , is zeer zon*

«lerling , en komt geenszins met de natuur der zaake over-

cen= Men zou het dan beter Steenvergruizend Kruid of

Steenverteerdtr %
of Stee*hoorder kunnen noemen : welk laat-

fte de Franlche naam byna aanduidt» De Engelfchen hee-

ten het gemeenlyk P&rjlty - Pcrt of Parfley - Break, flone, dat

is Breekftcen - Peterfelie: doch het wordt, in 't Graaffchap Hc-

«eford, ook Colick^rt , dat is Kolykkruid geheten, zo Meji-

*rt aantekent , Pin. Lond. 1567. p. 92. Geheel oneigen i§

het woord Parfley * Pert
% in S&WELS Woordenboek, ityjp?

pichupi Saxtfragum vertaald.
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C r u z i t a. Kruisplant. IV,
Afdeel*

Dit Geflagt heeft twee Kelken , den bin- iv,

iienften vier- den buiteniten vyfbladig, zonder
S
^°°FD"

Bloemblaadjes en een enkel Zaad.

De eenigfte Soort ( i ) komt onder den r*

Spaanfchen naam Cruzita, betekenende Kruis-£^£a^

plant , by Loefling voor. Zy heeft een spaanich*

regte lievige Steng 3 van vier of vyf Voeten,

rnet regtopftaande Takken , tegenover elkan-

der , gearmd, De Bladen zyn gepaard , Lan-

qetvormig , aan de enden fpits , effenrandig y

bruin. De Bloempjes , die zeer klein zyn ,

komen Schubachtig , Aairswyze tot een Pluim

vergaard 3 aan de toppen voort. Hy hadt de

vier Blaadjes van den binnenfien Kelk Bloem-

blaadjes geheten. De Groeiplaats is aan de

Vafte Kust van Zuid -Amerika , in 't Land*

fchap Cumana.

B ü F O N I A.

Een vïerbladïge Kelk en vierbladige Bloem,

met eene eenhokkige tweezaadige Vrugt, maa-

ken de Kenmerken uit van dit Geflagt,

De eenigfte Soort ( i) , door gedagten Autheur T .

tenuifolia»

(i) Cruzita. Syst. Nat* XIL Gen. 167.?. 129. Pêg. xill.
Dunbladl>

p, 119* LOEFL. hin. 203.

(1) Bufonia. Syst. Nat. XII. Gen, 16%. p. 129. Veg. XW.
p. 139. SAUV. Monii>> J41. Am. Acad. I. p. 386. Lof.fl»

Jtin. 44. GEÏU Pr&v. 400. MAGM, Mcnsp. 21 1. Alfinoidcs.

RAJ. AngL III, p. 346. Alfine Polygonoides tenuifolta. PLUK.

Alm. 2a. T. 75. f. 3. Herniaria anguftisfimo Gramineo fo-

lio , eic&3* MAGN. Hort. T. 97*

Aa 5
II. I)£¥L« VII« $TUK>
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IV* in Spanje, by Madrit, gevonden 3 groeit ook
Afdeel.

jn je Zuidelykc deelen van Vrankryk, ja z< lfs

Hoofd* in Engeland
,
volgens Ray, die haar Alfinoi*

stuk* fos noemde. Het was Dunbladig Muur , naar

't Varkensgras gelykende , met de Bloempjes

langs den Steel Aairswyze geplaatst, van Plu-

KENET geheten , die het , zo wel als Magko-
L i u s , in Afbeelding gebragt heeft. Doktor G e-

rard befchryft dit Kruidje omftandig. Het

groeit Jaarlyks , zegt hy, uit Zaad, langs de

Wegen en op zeer dorre, drooge, Steenach-

tige plaatfen , in Provence. De Wortel is

lang en dun ; de Steng van een half tot een

Voet hoog, regtopftaande met veele Knoopjes

en zeer Takkig , bezet met zeer fmalle Gras-

achtige Blaadjes , die in een Punt uiiloopen.

De Bloempjes komen, als gezegd is, voort,

en zyn zeer klein, hebbende de Bloemblaadjes

zeer dun en kleiner dan de Kelkblaadjes.
9

t

Getal der Meeldraadjes is in dezelven fomtjds

twee, fomtyds vier waargenomen.

C ü s c u T ü, Warkruid.

Dit Geflagt heeft een vierdeeligen Kelk en

eenbladige Bloem ; waar op volgt een twee-

hokkig Zaadhuisje, voegt hier by, dat het zig

als Wargaren om de Kruiden flingert en op

dezelven, als een Bygewas
,
geworteld is; wes-

halve ik het Warkruid noem.

Drie Soorten , waar onder twee Europifche

en één Amerikaanfche, komen 'er in voor, als

volgt. (i) War-
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(i) Warkruid met ongefteelde Bloemen. afdeel

Deczc komt in Europa op veelerley Planten Hoofd-

voor. Gemcenlyk vindt menze in de Haagen
STÜK*

of Heggen van allerley ruigte , de Brandene- cusc\ta

ïelen , Braamen , Hoppe , Hennip en andere Eu
q£*£

Gewasfen , zonder onderfcheid > omflingeren-

de, en aan elkander ftrengelende. Zo zy op

ecnige byzondere Plant alleen huishoudt, dan

gaat zy die dikwils als verftikken, en doetze

uitteeren ; weshalve men ze met regt Worg-*

huid zou mogen noemen. Ondertusfchen is

het Gewas zo Draadachtig dun en fyn, dat

de Duitfchers hetzelve Flafchfeiden of enkel

Seiden , de Sweeden Silke , de Deenen Horjil-

ke noemen. Anders wordt hec ook wel Dotter

en van de Engelfchen Bodder geheten. De
Franfchen en Italiaanen volgen den Latynfchen

naam Cuscuta > die van het Griekfch Casfytha

&yne afkomst heeft. Wy noemen het Schorf-

te , Wrange of Miltkruid.

Het befcaat uit ongebladerde Draadachtige

Vezels als Snaaren , die uit Zaad* dat in den

Grond

(i) Cuvuta Floribus fesfliibus* Syst 4 Nat, XIL Gen. 170.

p. 129. Vtg. XIII. p. 140. Cuscuta nuda repens Filiformis.

Fl4 Su;c. DALiB* Paris. SAUV. Alonsp. u, GOUAN Monsp.

74. GAR. Prov, 157. Cuscuta aphyllos. HALL. He>v. 469»

Cuscuta major. C* Pin. 219. Cuscuta* Cam. Epu
$84.

IU Deel. VII, Stuk.
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IVé Grond gevallen is , opfchieten (*) , doch , na
(Rfdeei,.

het vercjorren van ^ien worte i
9 met een me-

Hoofd- nigtc kleine Draadjes in den Bast der Planten
stuk, geworteld voorkomen. Gedagte Vezels geeven
Tweewy- ^

(jaaf anc]eren u j t en aan dezelven fc0.

men de Bloempjes Tropswyze voort 5 wier

KeU

(*) Limbus heeft dit fchynbaarlyk ontkend
,
zeggende

Van de Cuscuta , nee Terram petit radicanda , fed absque omni

Radice^ contra Solem voluhilU , adicendit Plantas , quas emis*

fis V*fti exbaurit. VAILLANT fchynt byna van dergeiyke ge«

dagten te zyn geweest, zeggende , dat hydit Kcuid , den \%

Juny 1710 , in bloey gevonden hadt op het Dykje dec

Abtdy van Longchamps , en daar by voegende. Elle avoit

fris naisfance fur l*Unica arens maxima 6* fur U Gallium

vulgate album. Dat is ; het was gefprooten op de Groo e

Brandenetels en op het Walftroo. Ondertuslchen verzekciC

de Groore Kruidkenner Hallf.r , dat het Zaad eerst in de

Gmnd Wortel fchiet [ Caulis filiformis ex Terra radieatur
:)

gelyk de vermaarde Tourneiort zulks mede waargenomen

hadt Herb. tnv de Paris* p. 426. Het is ook naauwiyks te

begrypen, hoe een jaarlyks Gewas, als dit, d3n zou kun-

nen voortkomen op Planten , die ook jaarlyks groerjen, of

haar Loof 's Winters verliezen. Sommigen verzekeren zelfs,

dat de Wortel van dit Warkruid niet altoos flerft of ver-

flenst, maar dat die zelfs in di Grond voortkruipe. Eent-

gen hebben waargenomen , dat , als men 't in Potten mee
Aarde zaait , zodanig , dat het by andere Planten niet op*

klimmen kan , dat het dan niet voort wil , en Üerft; waar

uit fchynt te blykan , dat het zyn Voedzel , ten minfte voor

een gedeelte , uit andere Planten haaien moeu Parkinsok
cn RaV hebben zulks in Engeland ondervonden* Hifi.

Plant. p. 1904. Lobel ook, het Zaad van dit Kruid in de

Wyngaarden geplukt en [zeksriyk in den GrondJ gezaaid

hebbende , 20 was daar opregtc CuiQttta uit voortgekomen»

I£ru\db* bladz, ;iz«
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Kelken dikwils vyf bladïg zyn. Zy ritten als iv#

ronde Pillen aan de Draadjes , van tien tot Afdeel;

vyfcien Bloempjes by een , zo Vaillant Hoofd*
aantekent, die zegt , dat de Bloem niet afvalt, stuk.

en dat de Vrugt maar ééne Holligheid heeft

,

't welk tegen TouUnefort en anderen

ftrydt. De Heer Hall er getuigt, dat

35 dezelve in twee Holligheden vier ronde Zaad-

„ jes bevat, in welken het toekomende Plantje 5

5) famengewonden , verholen zit, volgens den

3> Iaatstgemelden (*J."

Die aanmerkelyke verfchillendheden zouden

billyk een Liefhebber van de Natuurlyke Hi-

llorie aanfpooren , om dat alles nader te on-

derzoeken , op een Gewas , welke echter in

ons Land niet gemeen is. Het komt in Gel-

derland fomtyds om het Vlafch, by Utrecht

op de Haagen en in Vriesland op de Hey-

ftruikjes voor. In Provence en Langüedofc is

het een groote Plaag der Wyngaarden, wor-

dende van de Ingezetenen deswegen la Ras*

que geheten. Elders in Vrankryk wordt het

Teigne de Lin genoemd , dat is de Mot van

't Vlafch of ook Goutte de Lin 5 dat is , de

Jicht van 't Vlafch. ' Om Parys bemint hec de

Wikken r en ,
niettegenflaande het dus zyn

Yoedzel haalc uit allerley Planten, vindt men
't

(*) Tourna Voyagt &u Ltvmt. lil. p. 209 > wordt doos

lyn Ed. aangehaald.

n. de£^ vn# stuk*



382 VlEkMANNIGE KRÜÏDE^

IV.
5
t doch , dat zeer te verwonderen ' is , byna vail

Afdeel* eene ze]fde hoedanigheid 5 zynde altoos een

Hoofd- Sappig Kruid

STUK.

n. (2) Warkruid, dat ongejleeide vyfdeelige Bloe-

m™
Uhym mm Iieeft> die met Blikjes omringd zyn*

Klein»

Deeze wordt thans, als eenbyzondere Soort,

met den bynaam van Epithymum onderfchei-

den. Zy valt kleiner dan de voorgaande, en

wordt deswegen Cuscuta minor geheten* Hoe*

wel zy van de Thym haaren naam heeft , als

op dezelve groeijende , vindt menze ook op

veele andere Planten. Sommigen hebben ge-

twyfeld, of het niet een zelfde Gewas met de

voorgaande zy ; doch LiNNifcüS fchynt het

tegendeel thans vast te Hellen, nu Loef-
ling in Spanje de Bloempjes , van deeze

Kleine Schorfte, altoos vyfdeèlig waargenomen

heeft* Vaillant, die de Kenmerken van

beiden heeft opgegeven , fchynt daar mede in

te ftemmen. Deez' heeft de Kleine Schorfte 3

by Foncainebleau , met Goudkleurige Klaau-

wiertjes gevonden.

De Ouden hebben de Cuscuta geteld onder

de Purgeermiddelen > maar zy behoort tot de

i
(*) Hall. Hefo* 469. Tota Planta fucculenta est

(2) Cuscuta Flor. fesfilibus quinquefidis &c. LeEFL» ïth^

216. OED» Dan. 427. TOURNJ?. Par. 426. VAILL. Pat. 43.

Epithymum five Cuscuta minor. C. B. Pin* 219» Casfythat

Plinii , Cuscuta Officinarum. Lob» lccn t
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flapften ,
dcwyl een Orce van het Kruid in IV.

Aftrekzei of zes Oneen van de Syroop daar
Aï^ELé

toe vereifcht worden , zo Hopfmann aan - Hoofd-

merkt. Eenige hebben het ook naar de Krui- STUK -

den , waar op het groeit, niet alleen in naam,
Dil^

maar zelfs in kragten onderfcheiden: zodanig,

dat, die op de Netels en Brem groeide, meer

Pisdryvende ; die op de Krappe wat famen-

trekkende geacht werdt , en die op het

Vlafch, (welke de eigentlyk zogenaamde Cus-

Ciita is, volgens GeoffroyJ meer laxeeren-

de zou zyn. Die op de Thym valt, waar van

de Kleine haaren naam heeft, is zeldzaamer;

hoewel Tourne fort haar te Parys daar

op , in de Tuinen niet alleen , maar zelfs op

die men buiten de Stad op Velden kweekt

,

gevonden heeft. Deeze moest, zou men zeg-

gen, de kragtigfle zyn; doch die in Vrankryk

groeit, heeft geen achtirig in de Geneeskun-

de (*).

Men vindt in de Winkels gedroogd twee

Soorten , eene Oetifche en eene Venetiaan-

fche ; waar van de eene uit Draaden die lan-

ger en regter zyn , de andere uit dunnere meer

gekrulde , en meer welriekende Draaden be~

ftaat. Deeze is de belie. In Wyn getrokken,

geeft zy daar aan eene Maagverfterkende hoe-

da-

(*) Scd Cuicuta no&xm rejïdms. Gsqfsr. M*t* Md*
UU p. 3S7-
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IV. danigheid, In Sleepcnde Kwaaien 3 die mfi

Afdeel- eenc flapheïd der Vatte deelen , uit eene traag*

Hoofd- heid der Zenuwen of Slymige vergaaringen

STUK
< ontftaan , kan dit Kruid fomtyds van dienst

Twetvy-
zyn . maar hedendaags worden 'er die uitmun-

de kragten , welken de Ouden 'er aan toe-

fchreeven , niet in gevonden. Hqt komt ia

verfcheide Samengeftelde Winkelmiddelen 3 die

van een laxeerende aart zyn , en het Zaad zelfs

in Zodanige Syroopen. Door de Scheikunde

heeft men 'er veel Zuurachtig Vogt ,
vlug

Zout, van een Alcalyne natuur, en veel Olie

uitgehaald. De Smaak is wat bitterachtig $

met eenige fcherpheid in de Keek

in. Cs) Warkruid met gejteelde Bloemen.

Ainericanat

wegtia* in de Westindiën komt een Gewas voor *

tót dit Qeflagt behoorende , van grootte tus-

fchen de twee voorgaariden 5 dat zig wyd en

zyd over 't Geboomte en de Velden uitttrekt*

met lange Iterke Draaden. Het is door Sloa-
N E , met zyne Bloemen , afgebeeld. Een der-

gelyk , met Goudgeele Draaden , is in Virginie

waargenomen. Loefling vondt aan de

Vafte Kust van Zuid - Amerika een Warkruid

met gefteelde Bloemen aan Bondeltjes , hebben-

de een fpits getafiden Kelk* De' Heer Ja

o

quin heeft een Warkruid van dien aart in 't

Kreu-

(|) Cutcuta Fïoribus pedunculatïs. jAC(i. Amtt. Ei&. 24.'

Loêfl, /***. 216, Cuscuta Caule aphyllo volubilt repeme*

Gron. Virg* 13. Cusc, int er rnïnófem et majorem media

&c SLOAN, Jam, \$, h P* T. 128, f. 4.



Kreupelbofch der Karibifche Eilanden ont- 3VV

dekt.
Af*™*

Hypecoum, Lappenbloem. Hoofd.
STUK,

De Kelk is in dit Gefiagt tweebladig ; 't Dî ni^
getal der Bloemblaadjes vier , waar van de

twee buitenften breeder en in drieën gedeeld :

de Vrugt een Haauw. Drie Soorten , meest

Europifche s komen 'er in voor , als volgt*

(i) Lappenbloem met kromme platte ge± i.

michte Raauwtjes. 'gffj*
Krom-

Onder den Griekfcheü naam Hypecoum s
peuiige.

welken Dioscorides voor een Kruid ge-

bruikt heeft , komt deeze by de laatere Autheu-

ren voor. Het was een Kruid dat op de Akkers

groeide, tusfchen 't Koorn , met Bladen van

Wynruit en kleine of dunne Takjes ; doch 5 het

gene Matthiolus daar voor opgeeft, zou

een Alcéa of Keuuia zyn , verfchillende zect

door de Zaadhuisjes, die ronde Bolletjes zyn ,

van het tegenwoordige Gewas, 't welk Lob el
een Wilde Komyn 9 die Haauwtjes draagt > ge-

noemd heeft (*}. De Groeiplaats is in Grie-

ken-

(i) HypecotMt Siliquis arcuatis compresfïs aidcularis. Syst.

Nat. XII. Gen» 171. p. 130. Ve£. XIII. p. 140. H. Upu
31. C. 8. Pin. 172. Cliff. 38* DOD. Pempt. 449. R.

Lugdb* 402. COUAN Mtn$p. 74. Gm*Pr9v. 371. GARID. Aix..

fi3 8. ClüS Hhp. p. 407. Hypecoum latiore folio. Tqurn$,

Jnft. 23*» Cum, fylv. alter, Siliquofuai* LOB Icon. 744.

(*) Niettegenftaande die beaaaming , komt in dit Gewaa

nim
Bb

II. DEUL» VlU Stuk*
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IV» kenland en andere Zuidelyke deelen van EtH*
Af

^v.

EI
' ropa , tusfchen

5
t Koorn.

Hoofd- Het is een laag Kruidje , dat de Bladen
stuk. Vinswyze fyn verdeeld heeft

9 met leggende

V;J™*
wy

"Stengetjes 5 waar aan kleine geele Bloemen

voortkomen , die als
9
t ware in Lappen ver-

deeld of diep ingefneeden zyn. Hier van heb-

ben de Duïtfchers , aan dit Geflagt, den naam

van Lappenbloem gegeven. Op de Bloemen

volgen opftaande platte Haauwtjes } die Sikkels»

wyze krom zyn , beftaande uit Leedjes , in

ieder van welken een Nierachtig Zaadje is

vervat.

II. (2) Lappenbloem met knikkende Rolronde

Hangpcu. Haauwtjes.

lige.

Deeze Soort % die de Haauwtjes van een

ronde figuur niet uit Leedjes beftaande en

hangende heeft , groeit op de zelfde plaatfen
9

byzonderlyk in Languedok en Provence. Zy
heeft de Blaadjes fyner verdeeld dan de voo-

ri-

niets voor , dat naar Korayn zweemt. Het is zaer onaange-

naam van Smaak. Dioscorides hadt aan zyn Hypecoum

een verdoovende kragt , als die der Heulbollen
, toegefchrce-

ven.

(2) Hypecoum Siliquis cernuïs teretibus cylindricis. lbid¥

SAUV. Jtfonsp* z6i. Hypecoum Siliquis pendentibus non ar-

ticulatis bivalvibus incurvis. Moris, Hifi» IU p 280. Hype;*

coi altera fpecies. C. B. Pin. 172. Cum. fylv. fil/q, Pon«.

Dal» Hifi, 698. Alt. Dioscor, Cum, fylv. Siliquofiim» LOB*

lm. 743. KruiiK
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**ige 5
eeöigermaate tiaar die vaö de Karwey °^

Af
I

j

^*,

van de Duive- Kervel gclykcnde, volgens Lo-
F^£ïf *

BEtj die het eeil zeer klein en fraay Kruidje Hoofd i

noemt, overvloedig rondom de Scad Aix groei
-
&

^
K

^,
jende , 't welk beveftigd wordt door Ga ri-

's)ma*

dell. By Montpellier komt deeze zeldzaa-

mer vöor dan de andere Soort 9 die volgens

Clüsiü* ook overvloedig groeit in Spanje,

(3) Lappenbloem met ópgeregté , ronde > knob- El
l

^ m
heiigs Haauwtjes. opftaandê*

In Rusland hadt de vermaarde Gmelin een

Kruidje gevonden , 't welk hy oordeelde de

voorgaande Soort te zyn , doch , door hetzelve

uit Zaad aan te kweeken 3 bevondt Amman
dat het daar van verfchilde , en een byzonderé

Soort was, welke, fchoon insgelyks geene ge-

wrichtc Zaadhuisjes hebbende , nogthans tot die

Geflagt febeen te behooren < Het heeft dé

Blaadjes nog fyncr dan het laatfte, en byna

als die van Venkel verdeeld. De Blöemed

zyn hier veel grooter, dan in de anderen.

Hier volgen de Vierwyvigen in deeze Klasfe,

Welke ons de volgende Geflagten van Kruiden

opleveren.

Col*

(3) ïbjpmum Süiq. eré&ïs terêtibus torulofo. H. Ups. 32.

Hypec. renuifblium, Siliquis ere&is teretibus. AivJM. Ruth%

58. T* j>. Hall. Goett. 229. J

Bh %
II. DESL« VIL STVSf



388 Viermanmige Kruide??;

C O L D E N I A»
Afdedl.

Hoofd-
^en v5erbladige Kelk, een Trechterachtige

stuk. Bloem , vier Stylen en twee tweehokkige Zaa-

Ffcrwj- den, maaken de byzondere Kenmerken van dit

*ve
* Geflagt, dat naar den Virginifchcn Kruidkenner

Colden benoemd is, uit.

i# Het bevat maar ééne Soort (ij, in Oostin-

fwumlns.^ gvoeijende , en dus onder dè Ceylonfcbe

Leggende. Planten, door den Hoogleeraar J. Burman-
jn u s opgetekend y als gelykende naar de Per-

chepier hier voor befchreeven. De Qnghalee-

zen noemen het Hanfapé , dat is Ganzenpoot 9

om dat de Blaadjes 'er wat naar gelyken. Het

is een leggend Kruidje , met digte Haairige

Takjes op den Grond verfpreid, een Span lang.

De Blaadjes zyn gedeeld , ovaalachtig en zeer

gekwabd , en uit derzelver Oxelen komen de
' Bloempjes voort s die paarfeh zyn. De Vrugt

beftaat als Ét vier Greintjes, met een Puntje

daar tusfehen.

P o t a m o g e t o n. Fonteinkruid.

De Planten van dit Geflagt hebben geen
Kelk, maar vier Bloemblaadjes; geen Styl, en
brengen vier Zaadjes voort. Of, zo men an-

ders wil, een vierbladigen Kelk en geen Bloern-

blaad-

(i) Coldenia* Syst. Nat XII. Gen. 173* p. i 30 , rég.Xllh

p* 140. Flt ZeyL 69* Teucrii facie Bisnagarica Sec Pluk.
Alm. 363. T. 64- f. 6. Moris Hifi. III. p. 4*3. Alchinü&s
f. Perchepier affinis, Burm» ZqU 10. Fl* Ind. 40*
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blaadjes. Voorts is haar/ eigcnfchap , dat zy 1VV

in Rivieren en ftaande Wateren , of ook in
A
*J^*

t*

Bceken en by Fonteinen huisvesten 3 waar vanHooFD-

de naam. 1

STüK '

Hetzelve bevat twaalf Soorten , allen tot ons^e

a[

rAm

Wcreldsdeel behoorende 3 naamelyk.

(i) Fonteinkruid met langwerpig Eyronde , 1.

gefteelde, dryvende Bladen.

Dceze Soort hebben verfcheide oude Kruid- Rond-

kundigen niet gekend, of verward met eea
blad,g*

Soort van Perjicaria , die veel gemeener is in

ons Land en welker Bladen ook op 't Water

dryven , doch zeer fpits Lancetvormig en don-

ker groen zyn. Het Rondbladige Fonteinkruid y
a
t welk deeze Soort uitmaakt , is derhalve niet

afgebeeld by Dodo Neus of L o b e l , maar

taamelyk wel by Fuchsiüs en Tragus,
wier Afbeeldingen » hoewel de zelfden niet,

de rondheid der Bladen beter uitdrukken , dan

die van Camerarius. Zy zyn echter niet

Cirkelrond , maar byna volmaakt ovaal en gely-

ken ecnigermaate naar de Bladen van 't Ma-
la-

fi) Pot/rmngeton Fol. oblongo - ovatïs , petiolatis, natanti-

hus Syit. Nat, XII. Gen. 174* p. 130. Veg. XIII. p, 141.

ïL Cliff. 40. Fi Suec. R. Lugdb. ziz. Hall» Hel. 190. VaiïL,

Paris 16?. Tournf. Potaiuogeton rotundifolium. C. li. Pin.

193. CAM. Eph. 873. RAJ. Hifi. p. 188. TKAG. Hifi 688.

/$. Potamog. Fol. Lanc. oblong. Petioiis lengtf. Gsqw.

Virg* 2-3.

B b 3
II. DEIL. VII. STUK,
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IV. labathmm of naar die van den Kaneelboom (*).
Afdeel.

jk vond cen S {00t) op ff Eiland Vieringen, ge*

Hoofd- heel digt bedekt met Bladen van dit Kruid, 't

stuk» jk jang jn Noordholland vergeefsch gezogfc

ykfï*^**
had. In Vriesland is het zeer gemeen in de

Wouden ; zo ook in Lapland en Sweeden. In

Switzerland komt het overal in ftaande Wate-

ren en zagt vloeijende Rivieren voor , zegt de

Heer Haj:ler. Door de Duitfchers wordt

dit Gewas begreepen onder den algcmeejien

naam van Saamkraut , dat is Zaadkruid , dien

zy ook aan andere Waterplanten geeven. De
Franfchen noemen het Epi cTEau of Water-

Aair, de Engelfchen Pondweed, dat is Vyver-
Onkruid : gelyk het by de Franfchen pok wel

Herbe ffEfiagnes heet , en by de Duitfchers

JVeiher - Bietter , dat is Meirbladen. Doch dee-

ze benaamingen zyn op yerfcheide Soorten yaq

dit Geflagt toepasfelyk.

Uit een Wortel , die in de Modder of ia

het Zand van den bodem zit, geeft het Sten-

gen, een Stroohalm dik f die onder Water lange

zeer fmalle Bladen hebben * maar op het Water
ovaale Bladen , als gemeld is, welke zeer lang

gefteeld zyn en fterk geribd , dik en ftevig als

die der Plompen , van boven bruinachtig, vaq

onderen bleek groen. De Aair komt aan den

top

(*) Lavgiverpifg Eyrord behoorden decze Bladen niet ge-

noemd te zyn : want zy zyu nog nier tweemasi zo lang als

breed* Ik bevind ze , in myn gedroogde Plant , andeihalf

puin* breed en twee Duim lang.



T E T R A N D R I A. 391

top uit een Vliezige Scheede' voort , die den IV.

Steel daar van omkleedt. Dezelve is digt bc-
A
:

F
£Jf '

•

zet met Blommetjes van vier Blaadjes, wel- Hoofd*

ken Vaillant by de Pooten van een Spie*
STUK*

gel, (ik denk by dieKlaauwen, daar men deJT'
rr**y"

Spiegels fomtyds mede vastzet,) vergelykt (*).

De vermaarde Ray zegt , dat zy de figuur heb-

ben van een Lepel. De Kleur is groenachtig,

niet Roozcklcurig , gelyk die van 't gez@gde

Perfeokruid , waar mede Tragus zelf ze

fchynt verward te hebben. Hall er merkt

aan , dat in ieder Bloempje agt laage Meel-

draadjes zyn , met dikke dubbelde Toppen , en

dat dit Kruid vier naakte Zaaden voortbrengt,

die Linsachtig zyn en genageld , alzo zy met

kromme Snuitjes, in plaats van Styltjes, zyn

verfierd.

De onvolmaaktheid der Afbeeldingen van dit

Kruid , die niet dan by oude en weinig bekende

Autheuren te vinden of anders ook , gelyk by

WeinmanNj zeer gebrekkelyk waren (f)

,

deedt my befluiten , om het van my reeds

voor

(*) Quatre petales taiilez en pattcs de Miroir* Betan. Pa
ris. p, 163.

(|; De Afbeelding van Weikm&nn is nogthins beter dan

die van Morison. Hifi. II. p, 586. 5. 5. T. 29. f. 1, wel-

ke in Flora Ingrica als zeer goed zynde, opgegeven wordt.

*t Kan zyn, dat de Bladen elders die puntige figuur hebben

en op die manier aan de Steelen groeijen; doch ik heb hec

dus niet gevonden en alle de Afbeeldingen van 't Potamoge-

ten, by dien Aurheur , komen my verdagt veer, ichynendc

Hegts nagemaakt te zyn.

Bb 4
II. DSfL* VII. STUK.
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IV* voor veele Jaaren verzamelde in Plaat te

Afdeel, brengen ;
gelyk dan Fig. i. op Plaat XLI %

Hoofd* zulk een Takje van het Rondbladig of Dry-

stuk. vcncj Fonteinkruid , welks bladen op het Wa-
]£"Vy*tpX leggen, vertoont. Het is met eene Bloem-

Aair en met eene Vrugt - Aait te gelyk bela*

den , in welke eerfte zig de vierbladigheid der

Bloempjes , in de laatfte de geftalte der Zaad-

jes, die naar een Vogelkopje gelyken , en

waar van veelen nog met Bloemblaadjes om-

ringd zyn, vertoont*

n. (a) Fonteinkruid met Hartvormige Bladen s

^rfoüa.
die de Sten& mvatten.

Doorbla»
deug. Deeze Soort komt in de zelfde Landen

*

VI XLT
2. d°ch doorgaans in dieper Wateren , die een

Kley «Grond hebben ,
ja dikwils ook, gelyk

hier by Amfterdam en elders 5 in brakke Water

ren voor* Zy heeft de Bladen zeer dun ,

groenen doorfchynende , byna als geolied Post»

papier, Dezelven zyn Ribachtig overlangs gea-

derd , en zitten aan de top -enden zo digt in

malkander , dat men 'er den bynaam van de

volgende Soort op zou kunnen toepasfen. Hier

zyn zy ook veel breeder dan om laag en gee-

ven een dik gefteelde korte Aair van Bloemen

uit.

(z) PotamogetCK Fol* Cord. amplexicaulibus. Fl. Lapp*

Suec, HALL. Helv. &c: &c. fotamogeton perfoliatum. Raj*

Bijl. 18$. Potamogcton Fol. latis fplendentibus. C. B. Pin,

195. Potamogcton rorundifoliiina alterum, Lozs. Prusf. \qmL'

T. 65. G&R. Prov. iz+%
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uït. 't Geheele Gewas houdt zig onder Wa- 1V*

ter ; komende fiegts tot aan de oppervlakte,
A*D^U

De Afbeelding van het Derde Fonteinkruid Hoofde

by DoDONéus, welke tot deeze Soort be-
STÜK*

trokken wordt , is zeer onvolkomen : want daar„ZT*^*
in openbaart zig naauwlyks eenige doorbladig-

heid en de Bloem- zo wel als de Vrugt- Aairen

gelyken niets. Ook zyn de Zaaden van dat

Kruid, volgens dien Autheur, platrond, byna

als die der Linfen ; 't welk geenszins plaats

heeft. Ik heb derhalve ook daar van een Tak-

je met Aairen , uit myne Verzameling, hier ia

Fig. 2. doen afbeelden , waar in men duidelyk

ziet, hoe de Bladen de Takjes omvatten. Dit

Kruid is , gelyk ik op eene diepte van drie of

vier Voeten bevonden heb , zonderling ver-

fchillende. Aan de Stengen om laag hadt het

Bladen van drie Duim lang en drie Kwartier

Duims breed, overhoeks, ver van elkander :

aan de toppen der Stengen hadt het troppen

van Bladen , die wel anderhalf Duim breed wa-

ren ,
op dergelyke langte , fteekende als Scheed,

achtig in malkander en de Steng geheel verber-

gende , ook van ovaale figuur. Voorts gaven

de Stengen ler zyden zodanige Rankjes uit,

als hier vertoond wordt, met doorbladerige of

omvattende Blaadjes, van meer dan een half

Duim breedte op een Duim langte 5 waar aan

zig de Bloem- en Vrugt- Aairen bevinden. In

deeze zo wel als in de voorgaande en in de vol-

gende ,
zyn de Bladen altemaal ovaalswyze ge-

Bb s rW,
lU Deel. vil, Stuk*
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IV. ribd , zodanig dat de Ribben aan de kanten
Afdeel,

evenwydig loopen, 't welk maar in weinige an-

Hoofd- dere Planten gevonden wordt. Men zou van die

stuk. zelfde Gewas een Breed- en Smalbladig , als
Vxrvjy

ook een £)oorb]acjerig en Digtbladerig Fontein-

kruid kunnen te voorfchyn brengen ; om van de

glanzigheid > welke het Loof zo wel als de Vier-

de Soort , die ik ook gedroogd bezit, heeft

,

geen gewag te maaken.

Ittf (3) Fonteinkruid met fpits Eyronde gepaards

D^gtbla-* Bladen , digt aan een , gegaffelde Takken

en vierbloemige Aairen.

Deeze 3 in Italië en de Zuïdelyke deelen

van Vrankryk voortkomende , groeit ook in

Switzerland, volgens den Heer H aller. Zy
verfchilt van de anderen voornaamlyk, doordien

de Bladen gepaard of tegenover elkander aan

de Stengen groeijen, en dat de Stengen gegaf.

feld zyn ,
geevende uit de Mikken een zeer kort

Bloemfteeltje , dat niet meer dan vier Bloemp-

jes draagt. J. Bauhinüs heeft ze middel/lag

glimmend Fonteinkruid geheten. In Overysfel
9

omtrent Zwol 3 zou deeze Soort groeijen

(4) Fon-

(3) Potamogeton Fol. ovatisacurainatisoppofals &c. Guett.
Stamp T. p. 102, tQXm» minus Sec. Magisl Mamp. 303.

Gouan Mon<p. 76. Ger. Prev. 124. Fontinaiis media k*.

eens. J. B, Hifi. III. p. 777. Raj. Hifi. i%9% Tribuius aqtw-
ticus m nor aker. Clus, U\ft< II p4 252*

(*; De Gorter Fhr. Belg. p. 43.
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(4) Fonteinkruid met Lancctvomige vlakke IV.

Bladen, die in Steeltjes uitloopen;
Afdeel*

Hoofd-
Het Groote glimmende Fonteinkruid van dien stuk.

zelfden Autheur , is door geheel Europa , tot iv.

zelfs in Sweeden , gemeen. Men vindt het ookG(-^c^
overvloedig in Vaarten > Vyvers en ftilftaande

$oete Wateren , aan den Duinkant van onze

Nederlanden , in Vriesland en elders, In de

diepfte Meiren van Swiczeriand groeit het tot

de hoogte van tien en meer Vademen ; ftygen-

de dus tot aan de Oppervlakte van het Water

,

en Bofchjes maakende in deeze Diepten , wel«?

ke, zo aldaar als aan den Ryn, voor de Snoe*

ken en Karpers , die 'er van verbaazende groot*

te zyn > dienen om hunne Kuit in te fchieten

en tot Voortteelinge ; weshalve men het 3 in

de Elzas , Hechtlock noemt. Hier toe behoort

zekerlyk het tweede Fonteinkruid van Dodo-
n é u s ; 't welk hy zegt , dat overvloedig

groeit in de Biesbofch , op het verdronken

Land tusfchen Dordrecht en Breda, De Bla-

den zyn uitermaate lang en groot, fpits Lan-

cetvormig ovaal 5
en voor 't overige van gezeg-

de hoedanigheid ; te weeten als dun geolied Pa-

pier. Somtyds komen zy op de kanten een

wei*

(4) Pctamogeton Fol lanceol. planis in petiolos dellnentU

bus. FU Suec. H. Cliff. R. Lu^dK &c. GER. Prov. 124*

Potamogeton Foliis anguftis fplendentibns. C. B. Pin. 193-

Pontinilis lucens major. J» B. Hifi* HU P« 777* Fotamogeton

altera* Dod, Pempt* 5*2.

ir. dfel. vu. stuk»
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IV. weinigje 'golfachtig voor, 't welk maakt, dat
Afdeel.

Zy zjg ajs getan(j vertoonen. De Bloemfteelea

Hoofd- zyn zeer dik eo draagen lange, dikke, ronde
stuk. Aairen, uit groenachtige vierbladige Bloempjes

v;£
erwy

' beftaande , even als in de voorgaande en vier

Zaadjes voortbrengende van ieder Bloempje (f)*

v. (5) Fonteinkruid met Lancetvormige ever*

qdSwT hoeife °f &ePaarde ëeg°lfde Zaagswys' ge-

tande Bladen.

Zeer gemeen is deeze Soort in de Slooten

en Graften van Noordhoüand , inzonderheid

van Westvriesland , alwaar men 'er de Kik-

vorfchen , op fommige tyden van den Dag ,

geweldig in ziet borrekikken ; des het Kruid

,

't zy dat zy daar van eeten of niet , Vorfchen-

Slaa genoemd wordt, C. Baühinüs hadt

'er reeds dien naam aan gegeven. Het ont-

breekt by ons ook aan den Duinkant niet. Het

groeit in Vriesland doorgaans in de Slooten ;

zo ook in de Zuidelyke deelen van Sweeden,

in Duitfchla#d en elders, verkiezende in Berg-

ach-

^ (t) Het Fonteinkruid van LOBEL , dat ook gefleelde Bla-

den heeft, behoort tot deeze Soort en tot dit geheele Gc»

flagt niet, zynde het Perfenkruid voorgemeld.

(s) Totamomon Fol. Lanceolatis alternis undulatis ferra-

tis* FL Stuc. 142. K. Lugib. 212* G©RT. Belg. 4.5. Hall.
Helv. 200. GOUAN1 Alonsp. j6> Potamogeton Fol» crispf»

f. La&uc* Rnnnrum. C. B, Pin. jp?. Fontilapathum pufil-

lum. Lob* Icon, 1Z6, Tribuias aquaticus min®t I, Clus»

713.
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schtige Landen veelal de z'agt vloeijende Beek- Afde
*

eL
jes tot zyne Groeiplaats. iv.

Lob el geeft van dit Kruid een goede Af-$°°jf^

beelding, onder den naam van Kleine Bron-
Tetr

m

Patich en zegt , dat hy het door de Apothe-»**.

kers van Languedok hadt zien opzoeken om
te gebruiken in 't Unguentum Martiatum 9

^r^Y

in , zo zy beweerden , geen ander Lapathum

moest komen. Tragüs maakt 'er gewag

van als een tweede Soort van Wier of Saa~

menkraut , die van fommigen gekookt werdt

tot Draf voor de Zwynen. Clusiüs fielt

het voor , onder den naam van Klein Water-

'Minkyzer, om dat de Vrugten, uit vier Zaad-

jes beftaande, eenigszins naar de Waternooten

gelyken. Hy hadt het by dezelven groeijende

gevonden.

Dit Gewas heeft Stengen van twee of drie

Ellen lang , naar de diepte van 't Water 9 die

als het gedroogd is nog taay en niet ligt breek-

baar zyn. Het vult de Slooten , Vaarten en

Graften, met zyne ruigte, komende met zyn

Loof flegts tot aan de Oppervlakte van 't Wa-
ter. De Bladen zyn lang en fmal , op de kan-

ten Golfachtig gekruld , dun en doorfchynen*

de, gelyk die der anderen, doch bruingroen

of roodachtig van Kleur.

Deeze Bladen , zegt men, ftaan fomtyds

overhoeks , fomtyds tegen elkander over, en

de Stengen of Ranken ?yn in deeze Soort

plat 3 't welk dezelve van de volgende zou

«
B. Deel, VIL Stuk,
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IV. ondèrfcheideni De Aairtjes zyü fehraal ëö
Af
?£

el
' klein.

stuk!

D
(Ö) Fonteinkruid met Lancetvormige , gepaaf*

yu de 3 eenigetmaate gegolfde Bladen»

Sirratunt.
\

zaagtan- of deeze een byzondere Soort zy, dan eert

Verfcheidenheid van de voorgaande , twyfelt

onze Ridder* \ Is zeker , dat , indien het

Fonteinkruid, met lange Zaagtandige Bladen ,
?

c

welk de Heer Haller, als zodanig, betrok-

ken beeft tot de Vierde Soort, hier toe behoo-

re , het een verfchillende Soort zy'. De Ver-

fcheidenheid vaö de voorgaande is door Meë-
se , in Vriesland , waarfchynlyk daar voor aan-

gezien* De Bladen zyn in 't zelve zeer fpits ,

weshalve het ook Oxyldpathum van Dale-
ciiamp genoemd werdc; komende dit Gewas,

zo Linnjeus zegt , in de Zuidelyke deelen

van Europa, in zagt vloeijende Rivieren voor*

Vti (7) Fonteinkruid met Liniaate Jlompe Blaad-
cipres- jes en Samengedrukte Stengen.

JUm%
platftes.

4* Dö

(6) PótAmègètóa ïbï. Lanceolatïs oppofitïs &c. Potamog.

lol. obfcure undul. Caul. longe Ramofis, Guett. Stamp. 1.

p. 102» Dalib. Paris* $s* Vaill. &c, Potam, longo ferratd

folio* C. B, Ptn, 193, Lap- fluitans longo ferrato föl. J. B.

Hift. II. p. 78$. Oxylapathum Dalech. LugA* 60 j.

(7) Petamgeton Fo!. Linearibus obtutis j Caule compresfo.

II. Cliff. &c. R. Lugdb, 213, Pot* Caule plano &c. HALif

Helv. 201. Pot. Caule compïesfp Folio Gramiais Caaini.

ïuj.



De platheid der Stengetjes onderfcbeidt dee* IV.

ze Soort , zo wel als de fmalheid der Bladen
AF
^£fc-

naar die van Kweek -Gras gelykende. Het Hoofd*

groeit ook alom in Europa , en is in de Rivie-
STUK*

ren van Engeland, door den vermaarden Ray,^*
zeer naauwkeurig waargenomen. Hoewel het

de Ranken 3
naar de diepte van 't Water, lom*

tyds wel twee Ellen lang heeft ,
zyn doch de

Blaadjes zelden langer dan twee Duimen. De
Aairtjes beftaan uit afgezonderde Bolletjes 3 ,

ibmtyds gepaard , fomtyds overhoeks , aan dun-

ne Steeltjes. Het groeit in Vriesland volgens

gezegden Autheur , en ik heb het in onze Pro-

vincie ook waargenomen.

(8) Fonteinkruid met Borfielïge evenwydige vut.

Bladen T digt aan de Stengetjes en Waai-
t^ina*

jerachtig. Kanibis*

(9) Fonteinkruid met Lancetvormigs gepaar- JX,

de gefpitfte Bladen.

(iq) Fonteinkruid met Liniaal - Lancetvor- Xm

mtee overhoekfe o?igefleelde Bladen . die Gr«rtU

breeder dan het Stoppeltje zyn. crasaci»

Dee-^s* .

(g) Pctame^éun Fot. Setaceis parallelis approxlmatïs difti-

chis* Potam. FoL Linearibus aciuis, &c. R. Lugdh. 2I3*Pqc.

Cramineum Ramofum. C. B Pin, 193. Prodr 101.

(9} Potamogeton Fol. LanceoL oppoiitis acuminatis* R.

lugdb. £13» Dalib» Paris. 55. Potam Racemofuro
. angufti-

folium. C. B. Pin 193* Prodr. 101.

(10) Petamogeton Fol. Lineati- Lanccol. altenus &c Potam«

21, D£e&, vn, Stuk,
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IV. Deeze bepaalingen moeten de onderfcheiding

Afdeel. maa jcen van deeze Soorten, altemaal meer of

Hoofd- min Grasachtig , en voorkomende in de ftaan-

*tuk. de Wateren en Moerasfen, zo van Europa in

't algemeen 3 als van deeze Nederlanden.

fci. (n) Fonteinkruid met Liniaale , ovêrhoekfé,

ftmilcZl
ónderfcheiden Bladen * die Van onderen

Scheedachtig zyn.

Hier wordt het Zeer Takkige Zeekust -Fon-

teinkruid > met Haairachtige Bladen en groote

Hoofdjes, van Pluken et, t'huis gebragt.

Een Soort met breede Grasbladen, van Hal*
L e r gemeld , hadt ook zeer groote Zaaden.

Aan de Zeekuften van Europa is deeze ge-

meen , en , zo wel als de voorgaande eü vol-

gende, een jaarlyks of Zaay. Gewas.

xn. ( ,a) Fonteinkruid met Liniaale gepaarde en
'Füfiiiuvt* over*
Zeer

klein.
Gramineunt latiusculum &c. Raj. AngU III. p* 149. T* 4.

f. 3» Pot. Gramineum latifolium. Loes» Prusf* 206, T. €6*

» /3 é Pat. Fol. Lanceol. acummatis planis. Ger. Prov. 124.

Pot. minus, Fol. denfis &c. MAGN. Monsp. 363. Fontinalis

snedia lucens. J. B. Hifi. III. p» 777.

(11) Potamêgeton Fol. Linearibus alternis diftin&is inferne

vagïnantibus. Potam. pufill. fluitans, Bocc* Sk« 42. T. lo. f.

5. Potam. maritimum Ramofofimum &c. Pluk; Alm< 305.

T. 216. f. 5.

(12) Potamd*eton Fol. Linearibus oppoGtis f alternisque

diftin&is , Bafi patentibus , C^le teretï. H. S<w. Dalib.
JParis. 56* Gort. Pot. Fol. linearibus alternis reraotis*

R. Luzdk* 235. Pot. minimum Capillaceo folio, C. B. ?m.
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overhoekfe onderfcheideil Bladen 3 dan dm IV;

Voet uitwykende, en ronde Stengetjesi
AF»fE&*

Deeze is de laatfte der Soorten van Fon-^°K?**

teinkruid, die door den Ridder opgegeven zyn. ftftftggg

2y fchynt byna als een Verfcheidenheid aan-
m^

gemerkt te kunnen worden van de Agtrte

Soort s tot welken het Takkig Grasachtig Fon-

teinkruid van C. Baühinus is betrokken ,

hetwelke de vermaarde Vaillant t'huis

brengt tot zyn Takkig met Grasachtige Bladen %

dat door zyn Ed. onder den haam van zeer

groot Fonteinkruid 3 met langere Grasbladen 4

fchynt afgebeeld te zyn (*). 59 Hetzelve

„ groeit 3 zegt hy 3 menigvuldig in de Seine

53 te Parys, bloeijende in Mey en Juny^ Ook

3> vindt men het in de Meirtjes en Vyvers of

3, Waterkommen te Verfailles > van meer oF

s, minder grootte naar de Diepte
}

verheffen-

35 de zyne Aairen boven de Oppervlakte van

^ het Water. Deeze Aairen beftaan uit twaalf

3, of vyftien Bloempjes met witte Topjes , ver-

- toonende zig aldaar in Mey en fomtyds zelfs

3 3
in April. Deszelfs Stengen en Takjes zyn

3y uit den bleek paarfchen wit, en gelykennaar

33
Vioolfiiaaren. De Bladen zyn eenigermaate

3, Gents-

ï9S # TrUr. ion Mata. Grom tenüifólium. Löes. Prüs/4

2t>6* T. 67. Pot. pufïill. Gramineo folio tueviore. VAiLia!

Farls* T. 32* f*. 4» HALL. Htlv. 201.

(*) Poramogeton ingeiis, Gramïiico foliö lónglon, JB§tati&

jPari/tenfe* 7ab. 32. fï 5.

Cc
II. Dist. Vil» STim»
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53 Geutswyze geplooid , ontfprirgende uit een

^iv\
tt

' » f°ort van Scheedje , dat de Takjes omvat

Hoofd- „ en uitloopt in twee kleine Oortjes , die zig

$TÜK „ digt aanvoegen tegen het Scheutje , dat uit

v^s.
rv)y

' ^e Scheede komt. De Stamper van de

3> Bloem , uit vier Vrugtbeginzels famengefteld 5

„ is omringd met agt Meeldraadjes of liever

3 ,
Meelknopjes, welke vervat zyn in een Bloem

of Kelk , die uit vier Blaadjes van eene Le-

„ pelachtige figuur , of uit één Blaadje, dat

5 ,
kruislings op de zelfde manier in vieren ge-

3, deeld is 5 beftaat. Van het Kleine Fontein-

35 kruid met Grasachtige Bladen, is de Bloem

9i eveneens, doch kleiner; de Blaadjes zyn plat

3 , en komen voort uit een Scheedje, dat om
„ het Takje fluit, en de Zaadjes zyn, ten ge-

s , tale van vier , in 't vierkant geplaatst (*)."

De Heer Haller heeft het gedagte Groo.

té Fonteinkruid , met Grasachtige Bladen , van

Vaillant, betrokken tot eene Soort, wel-

ke zyn Ed. noemt Fonteinkruid met ronde Sten-

gen , platte , zeer lange Bladen en een dikke ge*

drongen Am. De Bladen van deeze, die zeer

gemeen was aan de Oevers By Gottingen, had*

den nogthans maar de langte van vier of vyf

Duimen , zy waren overal minder dan een Li-

nie breed , en hadden de kanten nederwaards

omgeboogen (f). De Stengen waren zeer lang t

rond
(*) Ibidem f pag. if*»

(t) Margiue deirfum convolutö. Indien men daar door ver-

fijn kan , dat de Bladen van onderen xondachtig zyn , zft

zou zy met het gemelde ftrookw.
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iond cn door menigvuldige Takmaakingen digt IV.

In elkander verward , zig buigende naar den loop
A
^v

£EI*

van den Stroom 5 en gaven aan de toppen ,
op Hoofd-

korte Bloemfteelen, dikke Aairen uit. Het Ge STUK *

troste Smalbladige van C. Bauiiinus worde^ra^m

door zyn Ed, hier ook t'huis gebragt ; doch 't

fchynt veeleer dat het Grasachtige Takkige van

dien Autheur, hier behoore. „ Hetzelve , naa-

3 ,
melyk , brengt uit een Steng van een Voet

5 ,
of ook wel een Elle lang, die zeer dun, rond

5 , en witachtig is > met verfcheide Armen lang-

3 , werpige , donker groene , Grasachtige Bla-

3 , den s niet overhoeks > maar ver van elkan-

3, der, voort, welke in andere Blaadjes, byna

3, Haairachtig dun , uitloopen , en bovendien

3, komen uit de Oxels der Bladen wederom

3, andere Stengetjes , die zig op de zelfde ma-

3, nier verdeelen. Aan 't end van de Steng

3, komt een Steeltje van drie Duimen lang, mee

3, zeer kleine Bloempjes 3 waar op kleine ruuw-

„ achtige Zaadjes volgen , niet als aan een

33 Tros 3
maar meer verflrooid en Aairswyze

3,
vergaard (*>"

IK

(*) Dus befchryft C» BAUHïNüs dit zyn Crasadt'ig Tak»

Jpg Fmteinkruid ,
unmiddelyk agter de befchryving van het

andere > 't welk derhalve weezentlyk Racemofum heeten

moet, niet Ramofum ,
gelyk fornmigen het begreepen heb»

ben , om dat het door een Drukfeil dus in de Pinax ftaat.

Hy zegt duidelyk daar van , dat de Bloempjes en Zaaden als

Druifjes by elkander gevoegd zyn en dus weezentlyk getrost

of een Trosje uitmaakende. ]. Bauhinus begreep dit ook

Cc % wei

II. DEEL. Vït SXUK,
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fM
IV* Ik heb hier in das uitgeweid , om dat ïk

A."FDFFl. li

:v .

4

niet anders Kan zien , of dat Fonteinkruid , 'c

Hoofd- We ;k in de brakke (tinkende Wateren om deë-
STUK

* ze Stad en ook wel binnen dezelve, zo me-

vigel

rvJy
' nigvuldig groeit 3 komt overeen met het ge-

zegde Groote van Vaillant, óf behoort

tot de Agtfte Soort > welke de Ridder Ge-
kamd noemt , om dat de Blaadjes evenwydig

zouden zyn , dat in het vlottende Kruid oog-

fchynlyk plaats heeft , en de figuur is inder-

daad meer Borftelig dan Grasachtig. Het Ven-

kelbladig Duizendblad van Lobèl (*) drukt

eenigermaate daar van de Geftalte uit. Hec

Kleine van Vaillant, dat holle Stengetjes

heeft, heb ik in Slooten van weinig diepte, ten

platten Lande, aangetroffen.

Behalve het Vlottend of Rondbladig Fontein-

kruid , en het Glimmend of Spitsbladig, als

ook een Soort met zeer lange Grasachtige

Bladen, vondt de Heer Doktor Mitchel in

Virgwe, aan den Zeeboezem Chefapeak genaamd*

een Fonteinkruid met langwerpige Bladen : dus

door den Heer Clayton getytekl. Bet-

ze7ve was met zynè Stengen in 't Zand ge-

doeken , en kwam in Vrugtmaaking met dit

Geflagt overeen , bloeijende in 't laatst van

July

wel en derhalve hadt ToüRneport mis , wsnneer hy oor-

deelde, dat de eerfte zulks vcibeterd had op de aanmerking

van zyn Broeder > en dat het derhalve Ramofum moeit zyn%

Jiift. des Plant. tnv. Paris, p, 352.

(*) Myxiophyllum Marathnphyllum palufae crtterijau LOS*
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July. Het hadt een Stank over zig, gelyk^lV..

«het Wier en andere Zeegewasfen (*) ** *

Hoofd*
R ü p p n, stuk*

Naar den geleerden Authcur van de be-™*.

fchryving der Planten , die omftreeks Jena groei •

jen , heeft dit Geflagt zyn naam* De Ken-

merken in 't byzonder zyn , dat het geen Kelk

noch Bloemblaadjes heeft , maar vier of vyf

Zaadjes , die ieder op een eigen Steeltje ftaan.

De eeniglte Soort , hier toe betrokken (i) r 1.

voeit haaren bynaam van den Zeekant, alwaar Ma/iü**.

zy voorkomt in verfcheide deelen van Europa. £eeka»w,

In Wcstgothland , dat tot Sweeden behoort,

ten mififte , vondt Linnjeus haar op 't

Strand , ook groeit zy aan de Zeekust van

Provence,* doch elders, gelyk by Montpellier,

vindt men ze in Meiren of ftaande Wateren*

Micheliüs , die 'er , naar een voornaam

Italiaanfch Heer , den naam van Buccaferrea

aan gaf , vondt die met zeer fpjtfe Bladen ,

v wel.

(*) Gron. FIoré Vlrgt Lugdb* 1762. p. 23.

(1) Ruppia. Syst. Nat. XII Gen. 175 p. I3f« Ve% XIIF.

p. 141. Hért. Clijf. 413» & Westgotb. 186. Flor. Suec. II*

N. 154. Guett. Stamp* 2, p» 41É. Buccaferrea maritima

Fol acutisfimis. Mie* Gen. 72. p. 72. T. 35. Poramogeton

mnritimnm &c, RAj. Angl. III. p, 134» T. 6. f. 1. Pot,

ritimumpufillum akerum, Raj. Hifi, 190. Gramen maritimum

fkiitans cornuturan C. B» Pin. 3. Prodr* 7* Fucus fi»lïjcula«

oeus Fxniculi folio breviore. C. B. Pin* 36$. Fucus Ferula-

ccus. LOB. Iesn. II. 255.

Cc 3
li. deel, VII. Stok»
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IV. welke de Fucus Ferulaceus van Lob el h %
Afdeel.

jn Graften van Zeewater , by den Koningly-

Hoofd- ken Weg 3 Viareggio genaamd , te Florence.
stuk. Dergelyke Kruid is ook aan de Zeekust van

vYge[

rWym
Virginie waargenomen.

Zo als de Ridder dit Gewas , in de Zomer
des Jaars 1746, aan den Zee -Oever van West»

Goihland in Sweeden vondt , kroop hetzelve

met zync Stengen byna onder 't Zand, gaf

kleine Blaadjes-, die Elsvormig waren en droeg

zyne Bloempjes in de Oxelen , gelyk het klein-

fte Grasachtige Fonteinkruid. De Steng was

dun en Draadachtig 9 . in Leedjes verdeeld en

Takjes geevende uit ieder Knietje. De Blaad-

jes , zeer fmal en plat , van figuur als een

Speld , omhelsden malkander met een breeden

Vliezigen Voet, Hier in was een ongefteelde

langwerpige Aair begreepen (*) , waar van de

Bloempjes beftonden uit vier rondachtige Meel-

knopjes , eenigermaate dubbeld , en vier ,
vyf

of zes Vrugcbeginzeltjes ; de Vrugt uit even

zo veel Eyronde Zaadjes , elk op een byzon-

der Steekje, zo dat dezelve zig als een Kroon-

tje voordeed t.

/ Deeze befehryving komt nagenoeg overeen

,

met

(*) Ongedeeld komen deeze Aairtjes ook voor in de Af-

beelding van J BaüHINüs. Tom. 111. p4 784. welke door

GouAN hier t'huis gebragt wordt
t en de Fucus Ferulaceus van

Lf.BEL fchynt zulks ook aan te duiden ; terwyi die Aartjes ,

n de Afbeelding van Michelïus, blykbaar geftecld zyn s

sso dat dk een byzondere Soort van Ruppia moet wezen.
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met die van het tweede zeer kleine Zee - Fon- IV,

teinkruid , dat Ray in Moerasfigc Slooteïi ,
A'ömcu

aan den Weg , van Colchefter in 't Graaffchap Hoofd-

Esfcx naar Goldhangcr , en dus op een aan-
STÜKm

merkelyken afftand van de Noordzee, vondt. J2'
r*n*

Evenwel zou die meer kunnen ftrooken met

eene Verfcheidenheid van dit zelfde Gewas ,

in dergelyke Slooten by de Zoutgroeven van

Iftria groenende , welke Michelius af*

beeldt , hebbende de Blaadjes Homp. Met
deeze laatfte komt zodanig een Kruidje over-

een, dat ik voor veele Jaaren in een Sloot van

Noordholland gevonden heb , en dus zou de

Ruppia ook tot de Planten van ons Land be-

hooren. Linnjbus hadt dezelve, nu reeds

veertig Jaar geleeden , by 't Dorp Katwyk ge-

vonden , en zegt verder, dat menze in Sloo-

ten of Kanaalen aart den Zeekant , van Italië ,

Vrankryk, Engeland en de Nederlanden, aan-

treft (*). De Afbeelding van 't gezegde Plant-

je , dat geheel onder Water groeit , heb ijc in

3> °P PIaat XLI, gegeven,

S a g 1 n a, Vetmuur,

Een vierbladige Kelk en vier Bloemblaad-

jes ,
waarop een Zaadhuisje volgt , dat vier-

kleppig is met eene Holligheid en veele

Zaad-

(*) Crescit in Fosfis maritimiY, Itai*, Gallias, Anglix,

Belg i: nos Plantam ad pagum Katwyk /legiraus* Hm* Clifc

Cc 4
IX» Di«* yh, Stuk»
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ÏV» Zaadjes , maakt de byzondere Kenmerken w%
Afdeel. Het bevat vier soorten

,

waar vaQ twec.

Hoofd Europifche 5 twee Uitheemfche*
stuk.

i, (i) Vetmuur met leggende Takjes.

^Lc^d! By de meeften is dceze voor een Soort vaë

Muur gehouden geweest , en allerkleinfle Muur %
met een veiganglyke Bloem, door Ray gehe-

ten. Anderen noemden ze Gras- of Mosach-

tig Muur , en dien naam mogt zy met reden

voeren , dewyl zy veel op beflVaate Paden aan

oude Muuren en tuflehen de Steenen der

Straaten 5 zelfs in deeze Stad en door ons ge-

heele Land voorkomt, vertoonende zig dan als

Grasachtig Mos. Elders vindt menze ook op

dorre Veldea, Heijen en Gebergten, onder
5

t

Mos. Dit hadt in de Zuidelyke deelen van

Vrankryk plaats. In Lapland vondt Lin-
Njeus haar op de Bergen , niet in de WiK
dernisfen. In Switzerland is niets gemeener op

de Bedjes in de Tuinen , in Bloempotten en

op

( i) Sarina Ramrs procnmbenÉibus. Sysv. Kat, XII. Gen.

1^6. p. 131. Veg* XVL p. 141. Fl. Lapp. Suec. K. Lugdb+

4S2. GOöAN. Jttonsp. 77. KRAM» Auftr* 35» jACq. VirMb*

26. Sagina Fol. iubulnrïs. Gek, Prcv* 402. Sag. Scapis &
Ramis unifloris, Güett Stamp. 2. p* 277. Alfine remscofb

ïlore repens. Dill. Giesf. %i. Alfine pufilla Graminea Flore

tetrapetalo SEG. Vtron. 421. T. s* f. 3. Alfine minima

Flore fugaci RAJ. Suppi. %oi, TOüRNF Inft* 243* TOURNF»

Paris. 3 81. Alfine tettapetala Fol anguftis HALL. Helv*

39o. £ #
Saxïfraga Graminea pufilla, Fol* brevioribus cras.

fioribus & fucculentis. RAJ« Angl* III. p» 345* ARD. Spec*

II. p. 23, T» 8* f« 2.
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Op ongeroerde Gronden , zo de Heer Hal- IV.

ler aanmerkt. Dit komt met myne Waar- AF^L-

neeming, dien aangaande, overeen* Hoofd?

Zyn Ed. betrekt daar toe, behalve het A1- STUK#

lerkleinfte Muur, met een verganklyke Bloem >j£
ragr

ook twee anderen van Tournefort, die

tot de volgende veeleer fchynen te behooren.

De eerfte is, door dien Autheur, in zyn be^

fehryving van de Planten omüreeks Parys,

omftandig voorgefteld. Aan dunne groene

Rankjes , die zig over den Grond tot twee of

drie Duimen ver uitfpreiden , komen uit ieder

Knietje twee korte Elsvormige Blaadjes voort.

Ook heeft dit Kruidje om laagdergelyke Blaadjes.

De Bloemfteekjes , aan 't end en uit de Oxels

fpruitende , draagen ieder een groen vierbladig

Kelkje , waarin vier witte Bloemblaadjes die

Kleiner en zeer verganglyk z^n. De Heer

Jacquin merkt aan, dat dit Plantje, in
r
t

wilde of in de Bosfchen groeijende , geen

Bloemblaadjes heeft. Hy zegt , dat hetzelve

fpmtyds een vyfbladigen Kelk , vyf Stykjes

en een vyfkleppig Zaadhuisje heeft , doch al-

toos vier Meeldraadjes. Aangekweekt zynde
^

voegt zyn Ed. 'er by, blyft het over,

(2) Vetmuur met hyna regtopfiaande ruigach- u-

lige Stengetjes en overhoekfe Bloemen zm-iifüemhfom

der Blaadjes. Dit derIoos -

{2) Saglna £aule ere&iusculo pubescente , Flor, alternis

apetalis. Vég. XÏII. Mant. $S9* Sag. Caul. ere&is
x radice

annaa" , Flor. apetaüs. Ard. Sp* II. p. zz* T. 8. f. 1.

Cc s
II. Deel. VII. Stuk.
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IV. Dit Kruidje , in Italië groeijende , volgens
Afdeel* den Heer Ardüinüs , en door hem afge-

Hoofd* beeld, is 'er thans, als een byzondere Soort %

stuk. door den Ridder bygevoegd* Het zoude een

Jaarly fes Gewas zyn*

èllba
^ Vetmuur met opjlaande Stengetjes * dit

opftaand. meest éénbloemig zyn.

Dit , zo wel als de eerfte Soort , in Vrank-

ryk , Engeland en Duitfchland , op onvrugt-

baare Steenige plaatfen groeijende , is onder

den naam van Muur met Anjelier -Blaadjes

door Ra y afgebeeld. Hiertoe behoort het glad

Voorjaars - Muur van Montpellier , door Vail-

lajst keurlyk in Plaat gebragt ?
als gemeen

zynde in de Zandige Landen omftreeks Parys.

Dit zal buiten twyfel het Zeer kleine Grasach*

lige Muur van den vermaarden Tourne-
fort, met eene vierbladige Bloem , zyn , welk

gemecnlyk tot de eerfte Soort betrokken wordt.

De Heer H aller heeft in de Switzerfche

Alpen een Kruidje gevonden , waar toe zyn

Ed. het Leggend Vetmuur van Linn^eus
betrekt ; doch het welke meer gelykt naar

dee-

(3) Saglna Caule erc&o fubunifloro. Gouast Mtnsp. 77.

Allïne Fol. Caryophyllacis. Raj* AngL III. p. 344. T. ij. f.

4. Alfine vcma glabra. Magn. Mcnsp. 14. Vaux. Paris.

6. T. 3. f. 2» Sag, Scapis umfloris. GuEm Stamp. tl.

»7<j. DALis. Paris. 8$. Saglna Pol. lineari - lanceolatis. Ge&,



decze Soort, als Blaadjes hebbende van ander- IV.

half Duim lang. Doch 'er fchynt in deeze
Af°

-

Plantjes ook een aanmerkelykc verwarring Hoofd*

plaats te hebben, waarfehynlyk fpruïtende uit
STUK#

de Speelzugt der Natuur.
nZl'™^*

9
t Gezegde gladde Voorjaars - Muur van

Montpellier , dat ,
volgens Vaillant, Ze$~

groen Voorjaars- Muur moest genoemd zyn,

is , volgens Goüan 3 een Plantje van ander-

half , zelden twee Duim hoogte 5 van vier tot

zeven paaren van Blaadjes hebbende, en uit-

loopende in een langBloemfteeltje, meest één^

doch fomtyds ook dricbloemig. Hier geeft

Gehard , in Provence, den naam van Sagi-

71a met Liniaal -Lancetvormige Bladen , aan*

Het heeft, volgens Vaillant 5 de Kelk-

blaadjes van figuur als de Kafjes van Koorn,

dat is gefpitst Lancetvormig s met een wit

zoompje en de Bloemblaadjes zyn daar in zo-

danig geprangd of bekneepen, dat menze nog

vindt , als de Vrugt ryp en droog is. Dezel-

ve maakt een Bekerachtig Zaadhuisje 3 dat van

boven gaapt , met agt puntjes, tiiij en dit is

in de Kelk begreepen. Het bloeit tegen 't end

van April of in Mey,

(4) Vetmuur met opfiaande Stengetjes m ge- w«
t

paarde Bloempjes. vh^S,

Dit

f4) Sagin* Cauie ere&o Flonbus oppofajs. Saglnz afHni$

Planta minima Floribus albis. CJLAYT. N. 645.

II. DEEL. VII* STUK*



412 VlERMANNIGE KRUIDE'^.

IV. Dit is een zeer klein Plantje in Virginie^
Afdeel,

oncjer >t jyjos aan <je kanten der Bronnen , vooru

Hoofd- komende. Het heeft een Draadachtig Sten-

$tvk* getje van een Vinger lang, bezet met gepaar-

^WJ " de Elsvormige zeer kleine Blaadjes en de Bloemp-

jes hebben ieder een Steeltje. JMaast fchyntheü,

in V rugtmaaking , overeen te komen met die

Geflagt. De eerfte Soort is door den Heer

Clayton in Virgïnie ook waargenomen (*)»

TlLLiEA,

Een drie of vierdeelige Kelk , drie of vieï

gelyke Bloemblaadjes en drie of vier veeïzaa-

dige Zaadhuisjes , maaken de byzondere Ken-

merken van dit Geflagt uit. Het bevat twee

Soorten 3 ook van zeer kleine Plantjes 3 die in

ons Wereldsdeel groeijen, naamelyk.

T
(i) Tillsea die opflaande en gegaffeld is , met

^mua fptifc Bladertjes en vierdeelige Bloempjes*

yateiige*
jq ^ Zuidelyke deelen van Europa

, ja zelfs

in Vrankryk , en in Sweeden , komt dit Kruidje

voor. Het was te vooren Crasfuh genoemd
geweest en de beroemde Vaillant heeft

'er de Afbeelding 3 onder de Planten die om-
fireeks Parys groeijen , van gegeven 3 noemen-

de

(*) GRON. Flor, Vlrg* LugcJbst. 1762» p, 2$.

(i) TilUa ere&a dichotoma Foi. acutis. Syst. Nat. XU.
Gen. 177- p* 132 ^Z* XIII. p. 142. Flé Suec* II. NT. 15*.

Crasfula Csule dtchotomo. FL Suec. 259. DALii» Par< ps.

CUg* 497. sedum minimum annimm &c 4 Vaill» Pau
T. 10. f. 2.
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cte hetzelve Alkrkleinfl jaarlyks Sedum> met IV.

een Rooskleurige vierbladige Bloem. Op plaat-
Af
^eu

fen in het Bofch van Foncainebleau , daar het Hoofde

Water 's Winters geftaan hadt, vondt hy het-
STUK:#

zelve in 't Voorjaar , bloeijende van Mey totJa[tragr-

Auguftus 3 en dan vergaande. Het groeit niet

meer dan één of anderhalven Duim hoog. Het

heeft paarfchachtige Steeltjes, bezec met klei-

ne Sappige Blaadjes en Bloempjes als boven

gemeld. Van Smaak is het een weinig famcn*

trekkende

(a) Tilljea die op den Grond legt.
1U

Dit Kruidje , door den geleerden Miche. Mcrög*

lius, een Florentynfche Kruidkenner, in

Spieeten der Rotfen, aan Wegen cn op Vel-

den, in Toskanen gevonden zynde, werdt dooi:

hem Tillm genoemd, naar eenen Til lius,
die in de laatfte helft der voorgaande Eeuw
leefde , en van wien men een Lyst der Plan*

ten van den Pifafchen Tuin , met zyne Waar-

neemingen, aan 't licht gegeven ziet. Het ver-

toont

(*) Mooglyk heeft men het by WêWmAnn, onder dei*

naam van Alfme ntdcfa minima > of Allerkleinst knoojiig Muur 8

Willen afbeelden»

(z) TilUa procurabens. H. Ups. 24» Gouan. Monsp* 77;

GER. Prtv. 426. Till. muscofa annua perfoliara. Mich. Gw*

22.' T. Z9» Crasfula Fch fesfiiibus &c. GüETT. Stamp, I» p»

97* polygonum muscofum minimum» Bocc. Sic. se T. 29,

Serapeivivum omnium minimum &c* Bocc» Muu IU p. 3.fy

T» ax»

iu paft* vil, STuag
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IV. toont zig als Mos, zynde* daar het in 't wildij
Afdeel,

groe j t ^
naauwlyks een Duim hoog , doch ia

Hoofd, de Tumeo eens zO> groot wordende. Hyver*
stuk. t0ont de Vrugtmaakende deelen , die hier het

*i£l
rvf9

' Seta^ van ^r*e hebben ,
door Vergrooting. On*

der den naam van Allerkleinst kruipend , Mos-

achtig Huiskok, dat de gedaante van Var-

kensgras heeft , is dit Kruidje door Bocco-
ne, die het op Sicilië aantrof, ook afgebeeld.

Men wil dat hetzelve zcu zyn het Mosachtig

alltrkleinst Varkensgras van dien Antheur; 't

welk T

o

urnefort in zyne Kruidleezin-

gen om Parys ook vondt, doch niet wist tot

welk Geflagt te betrekken. Het groeit ook in

Languedok en Provence.

V. HOOFDSTUK»
Befchryving der VyfmanntgeKrüiden,

Pentandria, tot welken de zogenaamde Ruuw-
bladige, als ook de m efie Kroontjes - Kruiden

en zeer veele anderen behooren.

Ik zal de opgegevene Kenmerken niet her-

haalen. Het eerïïe Geflagt der Ruuwbh*
éigen voert den naam van

Heliotropium. Zonnewende.

Niet om dat het zig naar de Zon keert, ge-

lyk veele andere Planten , maar in 't midden



van den Zomer bloeit , als de Zon naar de HL

Linie wederkeert* Het wordt van fommigen
AïD«^

Scorpioenkruid ,
wegens de omgedraaide Bloém-HoopD-

Aairen ,
geheten, doch dan moeiten zy het 5TUK*

Scorpioenjlaart genoemd hebben : want het

Kruid heeft niets van een Scorpioen, ja zelfs

weinig gelykenis naar deszelfs Staart.

De byzondere Kenmerken zyn , een Trom*

petachtige Bloem , die in vyven gedeeld is %

met Tandjes daar tusfehen, en den Keel met

Gewelfjes geflooten heeft. Voorts is in die

Geflagt, als ook in 't volgende, aanmerkelyk ,

dat de Vrugtdraagende Aairen allengs regt

worden*

Dit Geflagt bevat thans negen Soorten, waar

onder twee Europifche, als volgt.

(i) Zonnewende met Lancetvormig Eyronde *
r

Bladen , een Heefierachtige Steng en me- p;um p'nui

nigvuldige Trosachtig byeen vergaarde
vi

^
n^u

Aaireil. aanfehe.

By Miller vindt men deeze Peruviaan-

fche afgebeeld , die door den Hoogleeraar

Murray befchreeven wordt, als Stengen

hebbende van twee Voeten hoog , die ruig en

ruuwachtig zyn , zo wel als de Bladen , weder-

zyds groen en kort gefteeld; de Bloemfteel-

tjes

(i) Hdiotrofhm Foliis LancÉblatO - ovatis &C. MlLL»

IX, DEEL» VII,

1
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IV. tjes gegaffeld; de Aairen eenzydig ömgekromdf
'Afdeel* je Bloemen blaauwachtig en naar die van dé

Hoofd- volgende Soort gelykende.
STUK*

iu t2) Zonnewende met' Hartvormig Eyronde,

wÊS ÏÏüfe > ruuwachtige Bladen, enkelde Aai.
ren en tweedeelige Prugteri.

Behalve de Blaauwe Amërikaanfche Zonne-
wende van Dodart

y wordt hier ook dié

van Hermannüs, welke fmaller Bladen
heeft • t'huis gebragt. De Groeiplaats is id

de beide Indien*

lir. C3) Zonnewende met Eyronde
> rimpelig ruu-

Tarvifio. Wj gepaardei 0verhoekfe, Bladen en twee*
kïeinbioe* voüdige Aairen.
Uiige*

Zeer gelykt deeze 3 die ook in dc Indien
huisvest* naar de voorige; doch de Bloempjes*
zyn zeer klein , doorboord

y wit met een gee*
lèü Grond,

^ iv. (4) Zonnewende met de Bladen geheel ef*
Europdicm. -

J

Éuiopiich* feite

(2) Heiietropium Fol. Cordato- ovatls fce* Fl. Zeyl. 7oi
Heliotr. Fol. ovatis acutis Spicis folitariis. H. Cliffl 45. r#
Lugdb, 405» Hél. Amen coemleum. Dod. Mem. s 3 , pLUX#
F&yt. zis. t 4. fl. Hei, Araer. coer. fol. Hormini anguflio*

ribus. Herm. 'Lugdb. 307. Sloan. Jam. 9 s.

O) Hsliotropium Fol. ovatis rugofo &c. Mant. zou Heliow
trop. Barbadenfe Flore albo minimo. Dïlu Eltb* 173, T. 145.
f. ijs. Hel. angiospermum. Müftiu PI. Gttt% p. 217,
U) Hcliitrofim FoU ovnis intcgerrimis Sec. H4 Upï,
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fenrandig Wollig , gerimpeld, en twee* IV.'

yoz/d/ge Aairen. Afdeel*

Deeze Soort, een jaarlyks of Zaayfcruid ^tuk**"

gelyk de volgende , groeit in de Zuidêïyke

deelen van Europa en is ook niet onbekend in*"**

de middelde deelen. Ik vind ze wel onder

de Planten van Dukfchland niet aangetekend,

maar Tour ne fort nam dit Kruid, in zy-

ne Kruidleezingen , omflreeks Parys , waar ;

de Heer Hall er in Switzerland, daar het

in de Zuidelyke Stfeeken overvloedig groeit 9

hebbende op fommige plaatfen een zeer fter^

ken Jasmyn-Reuk. „ De Steng, zegt zyn

3 , Ed. , is gearmd, een Voet hoog (*), regt*

„ opftaande , met gefteelde , Eyronde, ruig*

3 ,
achtige Bladen. De Takken loopen aan 'c

end uit in zeer lange Bladerlooze Aairen,

39 die fpiraal omgedraaid zyn. De Kelk is

ruig , de Bloem wit met een groenachtig

„ middelpunt, het Zaad Kegelvormig Eyrond ,

5I
gerimpeld.

5 '

Van ouds is dit Gewas tegen Kankerachtige

cn andere vuile Zwoeren aangepreezen , en

hierom noemt Ruellius hetzelve Kanker-

kruid*

$AÜV. Monsp. Hort. Cïiff. 45. R, Lugdb. 404, Heliotropmm

majus Dioscoridis. G. B. Pin, 25?* Heliotropium majus»

POD» Pempu 70. CAm. Epit. p« 1000. Hel, majus k Hëiba

Cancri, Lob. Ic. 260.

(*) Gouan geeft "er de hoogte van een Elle aan, Hort)

Homp. yu
Dd

fit. DSELi Vilt STUK,
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1% kruid. Hedendaags fehynt het naauwlyks In
Afdeel, ^yu^ te Zyn< gy $e franfchen wordt het

Hoofd- Herbe aux Vernies , dat is Wractcnkruid 3 gc-
STÜK - heten.

vigeT
wy

" Door den Hoogleeraar N, L Bürman-
ntjs is een Malabaarfe Soort van Heliotro-

pium in Afbeelding gebragt , welke zyn Ed.

als eene Verfcheidcnheid tot deeze Soort be-

trekt; waar van zy , zo door haare Wolligheid ,

als door de kortheid der Aairen , aanmerke-

lyk fehynt te verfchillen (*).

v. (j) Zonnewende met de Bladen geheel effen"

pfut%pl randig Wollig , geplooid ; de Aairen en-

Turkend.
Md*

Deeze kleinere Soort van Zonnewende groeit

onder dc andere, volgens Gar idell
, by

Aix in Provence. Clüsius, die ze zeer wel

afbeeldt , vondt haar aan de kanten van fom-

mige Akkers , by Salamanca, in Spanje. Be-

halve dat zy kleiner is, en met de Takjes op

den Grond legt, merkt hy aan 3 dat de Bladen

ook kleiner, doch welriekende zyn, even als

in de voorgaande Soort,

vu (6) Zonnewende met /trial Lancetvormige

f
Frutlco' Haai*

fum.
Heefterig*

(*) Heliotropïum Malabaricum. 2v. Ind. T. 16* f. i.

(s) Heliotropïum Fol. ovat. integerrimis &c. Hel. minus Cu*

pinum C. B. Pi». 25 3. Clus. Hifl. II. p. 47* Hisp. 393

;

(6) Heliotropium Fol. lineari - Lanceolatis pilofis &c. Anti

Acad. IV. p. 394' Hel. Frut. hirfutum &c. BROWN. Jam^

51. Heliotropium minus Lithospermi foliis* J&m*

95. Hifi* Lp, 214. T. i}Z* ff 4,
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Haairige Bladen en enkelde ongejleelde IV;

Aairen.
Afd

v
e^

Op Jamaika is deeze Sooft door Sloane^0,1

waargenomen , die hy Kleinere Zonnewende

met Bladen van Steenzaad noemt. Buowne
heeft ze 'er ook gevonden.

(7) Zonnewende met fmal Lancetvormige > vit.

gladde , ongeaderde Bladen en tweevoudige v\Z,nf
a*

Aairen. Kiuasfaaj

lelie.

Deeze voert in 't algemeen den bytiaam van

Kurasfaufche 9 onder welken Morison haar

afbeeldt,- doch zy komt ook in andere Gewes-
ten van Amerika voor , en thans wordt een

CeyJonfche hier t'huis gebragt.

(8) Zonnewende met Liniaale gladde ongea- vnr#
derde Bladen en verfpreide zydelingfe Orientajéé

Bloemen.

Üeeze > in Ooftindie en wel op Java groei-

jende , is een klein kruipend Plantje, met byna

ongefteelde overhoekfe , eeüzaame Bloemen,

tusfchen de Bladen verfpreid.

(9) Zon-
v '

- # ;?OS'J*JV/*i: t'-t •4."' 9

(7) Hettotropium Fol. Lanceolato - Ünearibus &c, Hori;

Cltff. 45. H Ups. 33. R. Lugdb. 405, .Hel. Ind. &c. Pjltjk.

Alm. m» T. 3*« f. 3- Hel. maritimum minus &c SLOAN.

Hifi. Lp. 113. T. 132. f. 3* Hel. Curasfavicum écc Mo»

RIS. Hifl. III. p. 4*2. S. ii» T. 31. f. iz. Hel. Amerïc*

procumbens &c. Herm. P/zr, ï. 183. Heiiotr. Zeylameii«ja

BURM. Ft. .Ind. Tab. 16. f. 2.

(%) HeliGtropium Fol. Lincaribus glabris aveniis &c.

Dda
!! DEEL, VIL STVK.



Vyfmannige Kruiden.

IV. ^9) Zonnewende met Liniaale Jlompe Wolli*
Afdeel. ^ Bladen > gegaffelde Bloemfteeltjes >vier-

Hoofd- bloemige Aairen en eene Hee[tera:htige

STÜK
' Steng.

IX.

Gnapbaio
Boomachtige Zee - Zonnewende > die Wollig

^°oraach 'is, met Bladen van Amerikaanfch Gnapha*

lium, noemde Sloane een Gewas, dat aan

de Oevers der Westindifche Eilanden groeit.

De Heer Jacquin, evenwel, bevondt het-

zelve op de Stranden van Kuba en St. Eu-

ftathius , meest maar twee , doch fomtyds ook

zes Voeten hoog te zyn. Die van Barbados

noemen het Zee - Lavendel , volgens Plüke-
net* Hier uit kan men van de fmalte en

Kleur der Bladen oordeelen. Evenwel moet

het fomtyds vry veel grooter vallen , dewyl

het een witte Kroon maakt, die men dikwils

uit de Schepen , langs Strand zeilende, kan

zien ; en waar door de Oever ongemeen ver-

fierd wordt : zo gedagte Hee^ Jacquin ver-

haalt. Hy zegt dat de Aairen zeer famenge-

lteld zyn , en zo digt van kleine Blommetjes

,

dat men 'er geen uit kan krygen, zonder de
andere te kwetzen.

Myö»

(9) Hetiotropium Fol. Linearibus obtufis tomentofis &c,

Hel. Arboreum maritimmn tomen fofum. Sloan. J*m. 9$.
Hifi, p. 213. Hel. Gnaphalodes Litoreutn &c, Pluk, Alnsx
«2. T. i5>3 # £ 5# Jac<^j Amtr< Hifi. 2$* Ti 173, f. n.
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Myosoris. Muizen - Oor.
Afdeel,

Dit Geflagt bevat niet het gewoone Mui- H
7,en-Oor, maar eenige andere Planten. De STUK.

Kenmerken zyn, eerie Trompetachtige Bloem,

die in vyven gedeeld is en uitgerand, hebbende*'**

den Keel met Gewelfjes geflooten,

't Getal der Soorten is vyf , als volgt*

(1) Muizen -Oor met effene Zaaden, dat de h

toppen der Bladen vereelt heeft. illfioil.

Kruidig.

Dit Kruid is door geheel Europa gemeen.

Men vindt 'er eene Verfcheidenheid van, die

de Bladen ruig heeft, en deeze groeit in hooge

droogc Gronden ; een andere , die dezelven glad

heeft, valt aan de kasten van Beeken en Stoo-

ten en op vogtige plaatfen. Beiden groeijen

zy in onze Nederlanden. Nog een derde Ver-

fcheidenheid is 'er ontdekt, die kleiner blyft

,

en geele Bloempjes heeft. Op vogtige Muu-
ren , te Montpellier , hadt Burserds deeze

laatfte gevonden , doch het komt cok op an-

de-

(1) Mföfoih Seminibus laevibus, Fof. apidbus cailoffs»

Syiï. Nat. X L Gen. 180. p. H4* V*g* XIII. p. IJS. R.

Lugdb. 404. Hort. Clif, 45, &c. MyoS. FoL hirfutis, Echiutn

Soorpioides Arvenfe. C. B Pin. 2$+, Myos* Fol. glabris.

Echiurn Scorp. paluftre. C. B. Pin, 254- y. Ecn » Scorpé

minus Flosc. lateis. C. B. Pin. ibid* & Prodr. 119. Seor-

pioides tertiura. Dod. Pempt. p. 72. Alfine Myofotis, £

Auricula Muris* Lob. Icon. 261. Kruipende Muizen - Ooien*

Lob. Kruidb, 546*

Dd 3
II. Deel. VII, Stuk,
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IV. dere plaatfen voor. De anderen hebben wit-
Afdeel.

r00cje 0f blaauwe Bloemen.

Hoofd* Dit Kruid is door To urnefort tot het
stuk* Stcenzaad t'huis gebragt geweest : anderen

vige?
lVy

" hebben 'er een Echium van gemaakt , met

den bynaam van Scorpioides , wegens de om-

kromming der Aairen ; maar Dillenius
maakt

a
er een nieuw Geflagt van , onder den .

naam van Myofotis. Het is een ruig Gewas,

dat gearmde Stengen heeft van een Voethoog,

die ten deele kruipen of leggen , ten deele

opftaan 3 bezet met lange Spatelvormige ofTong-

achtige , allengs verbreedende , Bladen. De
Bloemen groeijen aan kromme Aairen , yl en

ongebladerd , welke door de aanryping van het

Zaad regt worden , even als in de Zonnewende,

Het is glanzig zwart en fpïts Eyrond,

_ n: . (2) Muizen - Oor met efene Zaaden en ten®
Fruttce/a* T n •

Heefteiig. Heefierachtige gladde Steng.

Deeze Heefierachtige Soort , groeijende aan

de Kaap der Goede Hope , heeft Stengen van

een Voethoog, die veele Bloemdraagende Tak-
jes uitgeeven , en bezet zyn met fmalle byna

gladde Bladen. De Aairen aan 't end hangen

over eene zyde en zyn niet gedeeld. De Bloe-

men en Zaaden zyn zeer klein,

C3) Mui*

(1) Myofotis Scmimbus tevibus Caule Fruticofa

ilanu 201,
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(3) Muizen -Oor met ftekelig gedoomde Zaa- IV.

den 5 de Bladen langwerpig Eyrond , de
Af
^
eel •

Takken wyd gemikt hebbende. Hoofd»
STUK.

Deeze Virginifche heeft dc Bladen , naar in.

de Plant gerekend, zeergroot, doch de Bloem-^ggf
deeltjes dun , de Bloempjes en Zaaden zeer

klein ,
zynde deeze laatlten aan de binnenzy-

de naakt, hoekig, regt op den Stoel ftaande

,

met eene knikkende Vrugt.

(4) Muizen • Oor met fiekelig gedoomde Zaa- iv.

den 9 en Lancetrormige gehaairde Bladen. j^^chvg\

Veelen hebben dit Kruid geteld onder de Cy-

noglosfa, doch de Zadden verfchillen daar van

aanmerkelyk. Het wordt van Tournefort
verkeerdelyk tot het Buglosfum t'huis gebragt.

Het is de Lappala van Rivinus of Lappula

der Landlieden,- dus genaamd, om dat het klei-

ne Zaadhoofdes heeft , naar die der Klisfen

gelykende. De Groeiplaats is door geheel Eu-

ropa op harde onbelommerde Gronden. Wüd
komt bet zelden meer dan een Voet, ja dikwils

geen Handbreed hoog voor , volgens H a l-

LER 3

(l) Myofotis Seminihus sculeato - glochidibus &c. Gron.

Virg. p. 19. Cynoglosfïam Virg. Flore & Fru&u minima.

TLUK Alm. 116. MORIS Hi/}*UÏ. p. 449. S. II T. 30. f. S>.

(4) M^ofotis Sem. Acuieis glochidibus &c* FL Suec. DA»

UB. Paris. Lithofbermum Sem. cciunitis* H. Cliff. 46. R#

Lugdb. 405. Cynoglosfum minus. CLU3. Pann* Echioidcs

&c. BARR. Icqk. 1245.

Dd 4
II. Deel, VII. Stuk*
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IV. lek, in Swkzerland; doch in de Tuinen ge-

Afdeel.
zaa]

vj verandert het , volgens zyn Ed. , won-

Hooi d- derbaarlyk, opfchietcnde tot twee Ellen hoogte,

STUK.

v. Cs) Muizen -Oor met naakte Zaaclen 9 fleke-

Itiïmn&b; Ü£e Bladm en gebladerde Tros/en.

Dit kleine Kruidje , dat door Lobel zeer

kleine Geels Anchufa genoemd wordt
, groeit

in Italië, Spanje en Languedok. tiet is door

hem niet afgebeeld , maar in zyn Kruidboek

befehreeven. Men vindt 'er de Afbeelding van

by Columna, onder den naam van zeer

kleine Apulifchc Veld - Echioides die geel is,

voorgefieki. Alle de Soorten van dit Gcllagt,

behalve de tweede , zyn Jaarlykfe Planten.

Lithosper mum. Steenzaad.

De Kenmerken zyn y een Trechterachtigc

Bloem, die een openen naakten Keel heeft
,

en een vyfdceligen Kelk..

Zeven Soorten , waar van de meeflen Eu-

ropifche zyn, komen 'erin voor, naamelyk.

i, (0 Steenzaad met effene Zaaden,de Bloem*
lAlbosprtm .

mum Ofim PJ eS

fin o ie. \ -

Winkel- (s) Myefcth scminibus r.udis , FoJ. htfpidls &c. Pluk.
$iec«zaad. P^c» Ï6*fï j. F.chrum Juteum minimum. C. B* Pin. 25 +

Anchufa lurea minima. Lob Kruidb. p. 68 i. Echioides lutea

minima &c. Col. Ecpbr, i. p. 1x4. T. 185. Lithosperrnum

Seramlbus l^Wbus &c. R. Lujdb 405.

(1) Litbospermum Seminibus lacwbus &C. SyU. Nat. XH.
Gen. i8i, p. 145. V€g % XIII. p. 156, Lithospermum. Dqo.
ï-op, &c. Lidiospermu.il majns ere&um. C. 2. Ph, 2js.
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pjes naauwlyks grooter dan de Kelk , de iv#

Bladen Lancetvormig. Afdeel,

Bv alle Autheuren komt de Afbeelding en r̂

FD*
y n STUK.

befchryving voor van dit Kruid , het welk van Monogy.

ouds , en in de Winkelen , den Griekfchen»"1 -

naam Lithospermum voert , wegens de Steen-

achtigheid van het Zaad, dat zig als Paarkjcs

vertoont. Hierom noemt men het , in ons

Land , Paarlkruid y Steenbreeke of Steenzaad;

in Duitfchland Meerhirfe, Meerzaad of Stein-

zaamen ; in Engeland Gromill of Gromwell ;

in Vrankryk Gremill of Herbe aux Perles > dat

is Paarlkruid.

Het komt, in geheel Europa ,
op Steenach-

tige plaotfen voor , welken het fchynt te bemin-

nen. Dus vindt men het ook in onze Neder-

landen. Het is niet onbevallig , hebbende de

Bladen witachtig en bezet met Hartjes \ doch

in Kanada komt het geheel ftekelig ruig voor.

Hier behoort het Kleine 5 teenzaad van Do-

d o n é u s , niet het grootc 3 dat de Bloemen

groot heeft. Het Zaad is door de Ouden als

een Steenbreekend Middei aangepreezen. Men
erkent 'er een Pisdryvende hoedanigheid in ,

en 't is zonderling , dat het niets dan van eene

Loogachtige natuur uitlevere

( 2 ) Steenzaad met rimpelige Zaaden , de 11.

Bloem-J^f:
(*) RUTTY, de Mat* Jlfed. p« ^9 3»

(z) Lhbospcrmum Sem* rugofis &c* OEU, Dr.n t 4$6.Hr,rt%

Dd 5 . m%

II. DEEI-, YII# STUK,



4<i6 Vyfmannige Kruiden.

IV. Bloempjes naauwlyks grooter dan de Kelk
Afdbel.

hebbende,

Hoofd-
ituk* Deeze groeit niet alleen in de Zuidelyke

,

Eenwy maar ook 3 zo wel als de voorgaande ^ in de
v%e

' Noordelyke deelen van Europa. Baühinüs
noemtze Akker - Steenzaad met een rooden

Wortel. LiNNiEüs nam op zyn Reistogt

door de Noordelyke deelen van Sweeden waar,

dat de Fin- of Laplandfche Meisjes, die haar

Aangezigt met Teer en Melk beftryken tegen

't fteeken van de Muggen , niettemin het roo-

de Sap van den Wortel deezes Kruids gebruik-

ten om aan haare Wangen een blcozende Kleur

te geeven. De Heer Haller befchryft het-

zelve * in de vlakke deelen van Switzerland

voorkomende, omftandig. De Wortel, zegt

zyn EdM is dun en heeft een rooden Bast, Dat

'er een roode Boter tegen het Zydewee uit be-

reid wordt, heeft Errhard gefchreeven.

ju (3) Steenzaad met byna ovaale geribde Bladen
Virgini- en gefpitfte Bloemen.

yiiginifch. ^ deeze Virginifche zyn de Bladen befprengd

met uitgeholde Stippen en de breedlten derzei*

ven geeven een Borftelcje uit.

(4) Steen*

Cliffé Fl. Suec* Hall. Hetv. &c* Lïthospermum Arvenfe

Radice rubra. C. B Pin. 258* FL Lapp. 73.

(3) Lhboipermum Foi. fubovalibus nervofis &c, Gron. ^;>£.

Lithosp. latifol. Virginianum Flore albo long ore. Mor. Hifi*

III. p. 447* S t iu Tab. 28, f. 3. Raj. ÊuppL 272,
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(4) Steenzaad met zydelingfc Bloemtakken en IV«

Hartvormige > de Steng omvattende ^ Blikjes.
A™^ïr*

~ . Hoofd *

Onder den naam van Onentaalfch Osfentong^^
was deeze te vooren befchreeven* Dille- iv.

niüs geeft 'er , onder dien van Toürne-q^
fort, door wien deeze Plant in de Levant

ontdekt werdt , een fraaije Afbeelding van.

Zy geeft leggende Stengen van één of twee

Voeten , uit. De Wortelbladen zyn lang en

breed, als die der Hondstonge. De Bloemen

komen by Aairen voort en zyn fchoon geel van

Kleur, Het Gewas is in de Europifche Tui-

nen bekend.

(5^ Steenzaad met effene Zaaden > waar van v. 1

de Bloemen zeer veel grooter dan de Kelk PurPurm*

%yn. Paarfch-

blaauWf

De Heer Hall er heeft deeze Soort, die

het Groote Steenzaad van DoDowéus en

Lobel, doch het Kleine Breedbladige Krui-

pende van Bauhinüs is, onderfcheiden door

de

(4) Lithospermum Ramïs Floriferis lateralibus &c. Anchufa

Orieatalis, Sp. Plant* 19!» Anchufa Fol. aveniis &c

Lugdb. 406. Bugïosfum Oriëntale flore luteo, Tournf. Cor,

6. BüXB. Cent. 3. p^ 17. T~. 29» Dill Eith,6o. T, $z. £ 60.

(5) Liikospermum Sem. lzvibus &C. H* Cliff% 46. R. Lugdb*

405, Litliosp. flore magno &c. Hall» Helv. 517. Liih* mi-

nus repens Iatifoliuru. C. B. Pin. 2$ s. Lith. repens rnajus.

Cl"S. fflft. II. p. i$3. Lithosp. majus* DOD. Lü^B. JACQ.

Auflr. T. 14.

II. DKSL, VU. STUK^
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IVt de aanmerjcelyke byzonderheid , dat de Steng
'Af peel.

ujt haaren t0p Wortelen fchiet. 't Gewas groeit

Hoofp- in Hongarie , Engeland, Vrankryk, Itaüe in

stuk.
(je Bosfchen en aan de Wegen zegt de Rid-

vi<rf!

nWym
der* die aanmerkt, dat zulks alleenlyk plaats

heeft in de onvrugtbaare Stengen , terwyl de

Bloemdrangende overend (taan. De Heer Ja c-

quin geeft een nieuwe Afbeelding van dit

Kruid , dat wegens zyne groote Bloemen zeer

fierlyk zig vertoont.

r vu (6) Steenzaad dat Heefterig is, met Liniaaïe

fum
r

.

uUC0
'^ jlekelige Bladen , de Meeldraadjes zo

Heefterig. \aTlg a\s fa Bloem.

Behalve het Heejlerige Osfetong , met Ros-

maryn • Bladen , van Tournefort, dat in

de Zuidelyke deelen van Europa groeit, is hier

ook thuis gebragt dat Levantfche , 't welk

die Kruidkenner op 't Eiland Samos vondt,

fchynende het Boomacjitige te zyn van Al-
ïinüs, die hetzelve van Candia hadt ontvan-

gen. Het hadt een Houtig Stammetje , van

omtrent een Vinger dik. Garidell geeft

de Afbeelding van dit Gewas.

(7) Steen-

(6) Lithospevmum Frutlc. Fol. linenribus hispidis &c« An-

chufa ]
;

gii:»lïor MonspelienGum. BARK, Ic* 1168. Anchufa

anguftifolia. C. B. Pin. zss. Buglosfum Frut. Rosmarini fo-

lio. T. GAIUD. Aix. p. 6g. T. 15 fi 0
Anchufa Arborea»

Alp. Exot. 67. T. 68 Buglosf. Saraium frutescens. Tourna



Penxandria. 429

(7) Steenzaad met twee Zaaden en wyd gaa- *V.

pende Kelken.
AFD

vfl;

Hoofd-
De jonge Heer Linnjeus geeft van ditn-uK.

Kruidje , 't welk natuurlyk in Spanje groeit , vir.

de Afbeelding en befchryft het omftandig. Het m^/
er'

komt Jaarlyks uit Zaad voort* Tweed».

A n c h u s a. Osfetong.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagc

zyn: een Trechterachtige Bloem, die den Keel

met Gewelfjes geflooten heeft, zynde het Pyp-

je van de Bloem onder driekantig : de Zaaden

ingekast in den Stoel.

Het bevat zeven Soorten, meest Europifche,

als volgt.

( 1 ) Osfetong met Lancetvormige Bladen en r.

Schubachtige Aairen over ééne zyde. ojpXtXf
Winkel-*

Dit is een gemeen Kruid , dat men in de osfetong.

Winkels kent onder den naam van Buglosfum ,

dat is Osfetong > wegens de figuur der Bladen.

Het groeit door geheel Europa aan de We-
gen en op de Akkeren ; doch* meer in de Zui-

delyke dan in de Noordelyke deelen. Op
drooge Gronden in onze Nederlanden komt het*

ook

(7) Lithoipe.rmum Seminlbus duohiis &c. LlNN* Dscad. I.

T. 7.

(1) Atichufa Fol. Lanceolatis ,
Speels imbricatis fecundis.

H. Cliff. Fl. Suec. &c # Buglosfum anguftifolium majus, C.

B« Pin. 256 & Buglosfum fylveflre xnajaa jjigraait lbid*j

lh DMi* vu. stuk.
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IV. ook voor. Het was door den bynaam van Groot
Ap
^
EEI

Smalbladig onderfcheiden van de Bernagie en

Hoofd* andere Planten 3 die men ook wel Buglosfum
stuk* genoemd heeft. Daar is 'er een dat Wild ,

vipm

nwy
' groot zwart Osfetong geheten wordt.

De Plant heeft een ruuwe gearmde Steng en

ruige Bladen van een donkere Kleur, die van

fmal langzaam verbreedende Lancetvormig wor-

den. De Bloemen , die aan Aairen voortko*

men, zyn fraay, fomtyds rood, fomtyds wit

,

doch doorgaans blaauw van Kleur, met gepluim-

de Haairtjcs tot den Keel uitfteekende.

't Gewas is Lymerig en zuurachtig 3 kunnen-

de tot Moes gebruikt worden en dan aan--

merkelyk verkoelende. Hierom oordeelt de

Heer Haller, dat de Hartfterkende kragten

,

daar in , ver te zoeken zyn. De Bloemen, daar

men Konferf en Syroop van maakt , worden

evenwel geteld ender de Hartfterkende. Boer-
ha ave heeft het Sap des Kruids tegen het

Zydewee aangepreezen.

11. (2) Osfetong met byna naakte dubbelde Tros/en.

Anguflift»

'%'maibia
^ecze ^oort

>
die in Italie en Euitfchland

dig» groeit, heeft geheel andere Bloem- Aairen ,

aan welken zy ligt te onderfcheiden is. De
Bladen verfchillen ook eenigszins in figuur.

(3) Os-

{%) Anchnf<i Racenils fubnudis conjugatis* R. Lugdh. 403,

Borago fylvcftris &c. Zan, Hifi, 49» T. 2©. Buglosf anguftif.

minus. C. B
f

Pin. 25S Moius Hifi. III. 438. S. 11. T.i69.

p. 4. EcUü facie Buglesf. miniamai. IOB. Icon, S7**



C3) Osfetong dat ruuw is , met fmalle getan-

de Bladen , de Bloemjteeltjes kleiner dan
^F^EL*

de Blikjes , de Frugtdraagende Kelken 'ïoofd-

opzeblazen.
&TüIC*

" m,
In de Velden van Spanje en Portugal is dee- ^oul'

ze waargenomen* Men vindt 'er by B a r r e-
b

lier een fraaije Afbeelding van.

(4) Osfetong dat Wollig is , met Jlomp Lan- iv.
t

cetvormige Bladen >
Meeldraadjes kor- vetweni

ter da« Bloem.

Deeze Soort, by Bauhtnus genaamd Os-

fetong van Montpellier , is , als aldaar groeijende

,

opgetekend. Men vindt ze, by den naauwkeu-

rigen Gouan, in 't Geflagt van Lühospermum

geplaatst , onder den naam van Ruig , met zeer

eenvoudige leggende Stengen. Men noemtze 'er,

zegt hy , VOrcanette. De Wortel, dien men
ook wel Basterd - Alcanna heet , wordt toe

rood verwen , en tot rood maaken van Medi-

cinaale Tinótuuren gebezigd.

(5) Osfetong met verfpreide Bloemen, de Steng v
glad. . (5) Os- Pïrginicai

(3) Anchufa ftrigofa , Fol. lïnearibus dentatis &c. Mill.

T«, 25?. Bug'osC Lutïtrmicurn Echü folio unduht.

TOüRNF. In/is 134. Anchufa anguftis dentatis foliis Hispanica.

EARR. /<to** $78, BQCC ïfcfi& Ti 77.

(4J Anchufa tomentofa &c„ Lichospermum villofum , Cau-

libus procurabentihas
s Mat Mei, 58* Anchufi puniccis Flo-

ïibus. C 4 B, Tin. 255. Anchufa Monspeliaca* J- B. WJl.lll.

p. 584.

(s) Anchufa Floribus fpards a Caule glabro. Anchufa la-

tei

JL Deel. VII. Stuk*
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IV. Dit Kruid wordt Puccoon genoemd van dö
Afdeel. Virginaanen, die den Wortel daar van gebrui-

Hoofd- ken om zig rood te fchilderen. Het heeft een
stuk,

gee ie Bloem , van taamelyken grootte.

vr. (6) Osfetong met Haairige Bladen , ruige

CqwmT Kelken en de Meeldraadjes langer dan de

Blosm.

Deeze , tc Algiers door Brander waar-

genomen, heeft een enkele Steng van een Voet

hoog, met Lancetvormige Bladen bezet. Uit

de bovenfte Oxelen komen gebladerde Bloem-

trosfen voort: de Keiken zyn Wollig, de B!oe«

men blaauw.

vit. (7) Ösfetong met twceblad'ge gehoofde Bloem*
SempervU

ftopltiec
tens. Jivei/l'jci •

Altyd
groen. Deeze geeft , aan de zyden van den Kop

des Wortels , Stengen uit , die regt op ftaan

en ftekelig zyn , met Eyronde , geftreepte >

wit gevlakte gefteelde Bladen, Uit de Oxelen

komen veelbloemige B ?oemfteekjes voort, met

twee ongedeelde Blikjes. De Bloemen zyn

blaauw, met een kort Pypje.

tea minor Virginiana, Paccoón Indlgenis di&3. Gron. Virg%

PLUK. Alm* 30. Lithospermum Virg. &c. MORIS. p.

447. S. 11. T. 2S, f. 4.

(6) Anchufa FoU villoiïs, Calycibus hirfutis &c.

(7) Anchufa Pedunculis diphyUis capitatis. Anchufa Scapis

dipliyllis. H. Cliffl 47. R. Lugdb. 407. Buglorfum la::folium

fctnpsrvirens. C. R. Pin, z$6. JMOBIS. H'rjl. III* p. 437* S.

U. T. 26. 2. >
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Cynoglossum. Hondstong. IV.
Afdeel;

Een Trechterachtige Bloem s die den Keel
Ho(£

met Gewelfjes geflooten heeft en platachtige stuk™*
Zaadeïi, die alleenlyk met de binnenfte zyde Monogy

aan den Styl gehecht zyn. rJa*

Dus worden de Kenmerken opgegeven van

dit Geflagt ,
5
t welk agt Soorten, meest Euro

pifche , bevat , als volgt,

(i) Hondstong met de Meeldraadje?' korter
T#

dan de Bloem , de Bladen breed Lancet- r
CynX^è

:

vormig, Wollig en ongejteela 9 na/e.

Winkel-
\

Dit Kruid komt overvloedig langs den Dum- tong°
nda*

!

kant van Holland, als ook in Gelderland en el-

ders voor* Het groeit door geheel Europa *

op drooge , Zandige , Steenige plaatfen. Men
noemt het ook s wegens de figuur der Bladen,

Conoglosfum , dat is Hondstong , waar mede de

benaamingen in andere Taaien meest overeen-

ftemnien. Het heeft de Bladen veel ipitfer

en Lancetvormiger , dan dié van het Winkel-

Osfetong -Kruid zyü, en als met een witachtig

Dons van Fluweel overtoogen* De Steng wordt

fomtyds een Elle hoog , ja hooger , inzonder*

heid

W (i) Cynoglosfam Staminibits CorolU brenoribus &c# Syftï

Nat» Xlli Gen, 185* p» 146, Veg, XIII. p. 157. B.« Lugdb*

404. &c. Dod. Lob. CynogL fol. ovato - lanceolatis. H4

CH/f* 47* Conoglosfum majus yuigare. C. B> Pin. 257, fié

CynoglosFuiii maximum Belgicum lb'd, y« Cynogbsfum fem>

pervirens. IK Tournf. Injl. I39*T. 57. HALL» Hete.

Ee
II. Dksl* VII» Stuk»
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IV. heid in het Nederlandfch zeer groot Hondstong*
AffDBEL.

kruid van Bauhinus, De Bloemen zyn

Hoofd " doorgaans donker paarfch , doch het komt ook
stuk» met witte Bloemen voor 3 ja zelfs met hoogroo-

Eenwy- ^e en met bonte Bloemen* Men vindt ook van

een, Altyd groenend Hondstongkndd gewag ge-

maakt 5 dat aanmerkelyk van het andere ver-

fchilt.

Het Kruid heeft een Hinkende Reuk , als

die van Hondenpis , en 5 te droogen opgehangen

,

geeft het een Stank uit , byna als de Dolle Ker-

vel 3 doch die fchielyk verdwynt. Men mag
het zekerlyk onder de Verdoovende Kruiden tel-

len , wier inwendig gebruik niet zonder gevaar

is. Mor ison verhaalt , dat op het eeten van

het gekookte Kruid , door eenige Menfchen
,

een diepe Slaap van veertig Uuren gevolgd , ja

dat 'er één van geftorven zy. De Wortel even-

wel , komt , zonder hinder , in de zo bekende

Pillen van Cynoglosfa* Ook willen fommigen,

dat het , inwendig gebruikt, de lcherpheid der

Vogten ongemeen verzagt 3 en dus tegen den

Buikloop en andere Vloeijingen dienftig zy.

Uitwendig verfchaft dit Kruid , in Melk ge-

kookt , een zeer Pynftillende en verzagtende

Pap, op Ontfteekingen van Wonden en Zwee-
ren , op Brandfteden, Aambeijen

5 en inzon-

derheid tegen zwaare Pynen van 't Podagra.

(2) Honds*
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(2) Hondstong met Spatelachtig Lancetvor- ÏV.

tnige glanzige Bladen 3 die onder drierib-
Af^~el^

big zyn ; hebbende de Bloemjleeltjes een Hoofd.

omvattend Blikje. stuk.

iu

, Zeer naby komü deeze Virginifche aan het
f^v^wt*

voorgaande Winkel -Hondstong ; hoewel men- virginifchï

ze 'er , doordien de Bladen van boven glanzig

zyn , gemakkelyfc van onderfchcidt. Men
heeft *er het gemelde ook»

,
Hondstong met de Bloemen tweemaal zo nu
lang als de Kelk en Lancetvormige Bladen.i^'

rî m

VioiCN

Deeze groeit op Kandia , in Spanje en in de^iadig.

Levant , volgens den Ridder. Men vindtze

ook in Languedok by Montpellier, en in Pro-

Vencc, De fmalle Zilverkleurige Bladen onder-

fcheiden het Gewas aanmcrkelyk van de voo-

rige Soorten. De Bloemen zyn wit met don-

kerroode Aairen.

(4) Hondstong met de Meeldraadjes zo lang iv«

,

als de Bloem. ntlï™
1'

Op

(2) Cynoglcs/am FoL Spatulato - Lanceolatis Gro».
Virg. 19. MORIS» Hift. III. S. 11. T, 30, f. 9.

(3) Cynoglosfum Corolh Cal. duplo longionbns &c. R.
Luvdb. 406. Cytn Cret. Argenteo angufto folio. C. B. Pin % 257.

CLUS. Hift. II. p. I61. GOUAN Momp. 82. GER. Prov. 300.

(4) C^n.oglosfum Stamin* CorolU sequantibus. H. Ups. 33*

Sauv* Momp, Cynogl. montana maxima frïgidarum Regio-

buïp # COL. Ecpbr. I. p* 162. T. 170 GöUAN Monsp. sa,

|e 2
II, Deel» vm stus»
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IV* Op hooge Gebergten in Italië , Langucctok
Afdeel. en anc]ere Zuidelyke deelen van Europa , groeit

Hoofd- deeze Soort 5 die de Bladen langer dan een
stuk* Vinger heeft, zo Gouan meldt.

v, (5) Hondstorg met Lancetvormig Eyronde

tum?
gam

gladachtige Bladen , Wollige Kelken en

Giadbla- effene Zaaden.
dig.

*

Tot deeze Soort wordt t'huis gebragt dat

Kruid 3 het welk de Heer Pallas in Siberië

ontdekt en Rindera tetraspis genoemd heeft, 't

Gewas fchynt wel eenigzins te ftrooken 5
doch

het Zaad 3 uit platte Schildjes beftaande, heeft

weinig overeenkomst met dit Geflagt.

vi, (6) Hondstong met Liniaal - Lancetvormige

tum. rauwe Bladen.
Portu-

gaaifch. Deeze heeft een regte Takkige Steng en zeer

lange Bloem - Aairen , wordende van Tour*
keforï tot de Omphaloides betrokken.

vn. (7) Hondstong met Liniaal - Lancetvormige

Deeze is in de Openbaare Kruidtuinen van

Eu-

(s) C'jktghtfüm Fol, Lanceolato- ovatis s§c. Rindera tc-

traspis. Pall. Reiz, Vol. I. p. 48 6. Tab. F. f. 1 , 2.

(6) Cynoglssjttm Fol, lineari • Lanceolatis fcabris, Omphaloi-

des Lufit. elatior, Cynoglosfi folio. TOURNF. Injl, 140.

(7) Oynogtosfum ¥o\. lineari - Lanceolatis glabris. H. Cliff*

47. H. Ups. 33. R. Lu&dh 405. MORIS. Hifi. III, p, U9*
S, II, T. 30, f, ii.
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Europa bekend en wordt gezegd ook natuur- IV»

lyk in Portugal te groeijen , gelykende veel
Aw**EL-

naar de voorgaande Soort. Hoofb-
stuk.

($) Hondstong dat kruipt , met de Wortel- vnr.

bladen Hartvormig.
Ompbah*

GenavekL

Niet ligt zou men dit Kruidje voor een Soorc

van Hondstong aanzien. Veele hebben \ als

een kleine of allerkleinfte Bernagie aangemerkt,

of als een Smeerwortcl , naar de Bernagie ge-

lykende. T o urne fort betrekt het tot zyn

Geflagt van Omphalodes , wegens de Zaaden ,

die aartig genaveld zyn en de figuur van een

Korfje hebben. De Hemelfchblaauwe Bloem-

pjes van dit Kruidje doen het ook tot fieraad

der Tuinen ftrekken ; om dat het in 't Voorjaar

bloeit. De Groeiplaats is in Portugal en in de

Bosfchen van Karniolie aan den voet der Ber-

gen.

Pulmonaria. Longekruid»

Dit Geflagt heeft een Trechterachtige Bloem

met een open Keel en de Kelk is vyfkantig.

Zes Soorten komen 'er in voor, waarvan de

drie eerden den Kelk zo lang als de Bloem , de

drie laatften maar half zo lang hebben,

(O Lon-

(S) Cyttogïosfum repens , Fol. Radicalibus Cordatis. Bor*

tago minor verna repens , FoL .Isevi. Moris. Hlft, lïh jpT

437. S« st. T. 2tS. f. 3. Symphytuin minus Borra^inis facie*

C B. Pin. 209.

Ee 3
II. DESL, VIL STUK,
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IV.
. (|) Longekruid met de Wortelbladen Lancet*

A™fu vormig.

Hoofd»
stuk. Het Smalbladige maakt de eerfte Soort uit %

i. zynde het Vyfde Oofienrykfe van Clusiüs,

JfrZ^lt en weinig , dan door de fmalheid der Bladen*
%

smaibia
van ^et Sewoone Longekruid verfchillende.. Het

"
groeit ook in Switzerland en in Sweeden*

ti, .(2) Longekruid met de Wortelbladen Eirond
officialis. Hartvormig en ruuw*O cwoon. ö

Wegens de ongemeen gevlakte 3 breede Bla-

den 5 heeft dit Kruid den naam van Longekruid;.

bekomen , dien het ook in de meefte Taaien

van Europa voert. De Duitfchers, evenwel,,

geeven 'er ook andere Naamen aan. De Fran*

fchen noemen het Herbe de Cosur en Herh&

au Lait de Notre Dame y doch de gemeenfte

naam is Pulmonaire. By ons wordt het ook

Wrangelmiitt en van 't Landvolk Wolvenlaa-

genoemd , zo de Heer de Gorter aante-

kent. Onder de Autheuren geeven veelen 'er

den

(1) Pulmonaria Fol« radicalibus Lanceolatis. Syst.Nat. Xfl.

Gen, 184. p» XUU p* 158. KALI.. Etnend. 168. Oed,

48 3. Cliff* FL Suec> R, Lugdb. 404. KlLL» Plant, z$$.

T« 7. Pulmonaria quinta Pannonïca, Clus, Hifi* II. p, 170.

Cz) Pulmonaria Fol. Radicalibus ovato • cordatis leabris. ƒƒ.

Clijf. &zc. &c. R. Lugdb. 403. HALL. Helv. 516. Symphytuni

maculofum f. Pulmonaria latïfclia* C. B. Pin* 259. Symphytun»

inaculofum. Dod. Pempt. 13 5-/3. Pulmon, vulgaris latifolia FL
nlbo. Tournf* 136* y#

Pulmon. non rnaculofo folio.

Clus, hifi, n. p. I68 , c é ü. 259.
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den naam aan van Symphytum , onderfcheidendc }V*

het, door den bynaam van maeulofum> dat is
AF

^f
EU

gevlakt, van den gewoonen Smeerwortel, waar Hoofd»

het wel wat naar gelykt. STüK#

Door geheel Europa groeit dit Kruid, éoch^p°g^

het is overal niet gevlakt , en komt meest

in de Hoven voor, doch in Bergachtige Lan-

'den , gelyk by Keulen , aan den voet der

Bergen. Men vindt 'er *veele Verfcheidenhe-

den van, waar onder eene, die de Bladen als

met Suiker overkom heeft. Doorgaans ver-

toonen zig op dezelven kleine witte Vlakjes.

Het heeft de onderfte Bladen gelteelden Hart-

vormig fpits, de bovenften, die aan de Steng

groeijen , Lancetvormig ; zynde het geheele

Kruid ruuw. Het blyft laag, groeijende naauw-

Jyks een Voet hoog , en op de toppen der

vierkantige Steelen de Bloemen voortbrengen-

de, die eerst rood zyn, met eenïg wit, doch

vervolgens blaauwaehtig paarfch voorkomen ,

en daar op volgen, in een naauwe Kelk, glan-

zige Kegelvormige zwarte Zaaden.

Die Kruid is , door zeker vooroordeel, wel

meest wegens den naam , als een byzonder

Geneesmiddel voor Borst en •Longekwaaien

gehouden ; doch het doet daar in niet meer

dan veele anderen. Het heeft een Kruidigen

Lymerigen Smaak , naar 't zuure trekkende 9

en behoort zekerlyk onder de Openende mid-

delen. Het Aftrekzei dient in droogte en

ruuwheid van den Keel* Men gebruikt het,

E e 4 zo
II* Df EL. VIT. STUEt
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IV. zo in als uitwendig , voor een Wondmiddel
Afdedl. De B]aden zyn alieen in gebrui^ £)at dift

Hoofd* Kruid zeer veel Afch , ja tot een zevende deel

stuk. van Zyn Gewicht, wanneer het verbrand wordt ^
Eenwr

uitlevcre 3 heeft Gmelin in Rusland onder-
op* *

vonden,

in. i (gj Longekruid met Liniaale ruuwe Bladen
jujrutico* ^ Elsvormige Kelken , die in vyven ge->

tfeeftexig. deeU^
Op de Italiaanfche Alpen is deeze Soort

waargenomen. Zy heeft de Wortelftengen

Houtig en met de Bladen overblyvende : do

bloeijende ongetakt \ Haairig % een [Handpalm

hoog.

*v* (4) Longekruid met korte Kelken en Lanceu

virgmifch. vowiige Jwmpaclttige maden.

Van deeze Virginifche was de Afbeelding

door Mille r en anderen gegeven , doch

de fraaifte vindt men onder die van Ehrex
door den beroemden Trew. Zy heeft het

Pypje van de Bloem , die gaapende is en

fc>teauw 3 korter dan gewoonlyk*

(ƒ) Lon-

(5) Pulmm&ria Fol. Hnearibus fcabrïs &c. Xithosp. angus*

tïfolium umbellatutn. C. B # Pin. 238 % 517» PLUK* Pbyt*

42. f. 7. LOCC Sfc
f 77*

(4) Pulmonaria CaL abbrevintis &c. Gron. Pirg. 20. Pulmo-

jiaria Fol. ovatis glabris Scapo laxo. Trew. Erret. ii.T. iz%

Syipphytura 8cc. Fi. patulo eoauleo. $LV&.Alm t 3 <2i T« 227»

£
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C5) LoDgekruid met korte Kelken en Hart- IV.'

yorwlge Wortelbladen.
Afdeel,

J HOOFD-
Door wylen den Heer Gmelin is deezesTüK.

in Siberië ontdekt 3 hebbende gladde Zeegroene y.

Bladen 3 die aan de Steng Eyrond zyn , en knik- sibetifch,

Jcende Trosfen van Bloemen. Zy fchynt een

middelflag tusfchen de voorgaande en volgen-

de te zyn,

(6) Longekruid met korte Kelken 9 Eyronde VL
Bladen en eene leggende Takkige Steng.

Onder den naam van Cerinthe is deeze af-

gebeeld door Dilleniüs, die het aanmerkc

als een der fraaifte Planten van Groot Brit-

tannie , ten opzigt van 't eerst uitkomende

Loof. Zy groeit bovendien op de Steenige

Stranden van Noorwegen en Ysland. De drie

laattte Soorten zouden mislchien als Verfchei-

denheden kunnen aangemerkt worden 3 zegt de

Ridder.

Symphytum. SmeerworteL

De Rand van de Bloem is Pypachtig met een

Buii<

($) Pulmondria Calycibus abbrevlatïs &c, Gmel. Stb.

p, 7U T * 39*

(6) Pulmonarta Cal» abbrevlatïs &c. Cerinthe Fol. oratfs

petiolatis. H. Clijf. R. Lugdb. Cerinthe maritima procumbens*

DiLL. Elth. p. 75* T. 65. f* 7S* Cynog'osfum procumb.

glaucophylluai maritimum* Pluk. Mm. izs+ T* 17a. f. ?»

£cluum mariniim. RAJ* Angl. III. p. 27©* Osd, Dan, zs*
' Ecs

11. Dm. VH, stus,
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IV, Buik en heeft den Keel gellooten met Elsvor*
Afdeel. mige gtraalen.

Hoofd- Die Kenmerken hebben plaats in dit Geflagt,

ctük. het welke drie Soorten , byna altemaal Euro-

pifche, bevat.

i. (i) Smeerwoitel met Eyrond Lancetvormige $

ofloopende Bladen.

male.

winkelt Deeze Soort is het Kruid , welks Wortel

td» men in de Apotheeken gebruikt, wordende,

wegens de Lymerige Vettigheid , daar in be-

greepen , Smeerwortel genoemd. Het groeit

door geheel Europa op vogtige plaatfen 3 't zy

in belommerde Bosfchagiën, 't zy op Wateri-

ge Velden ; 't zy, gelyk in onze Provinciën,

aan de kanten van Slooten , Vaarten , Graften

en andere Wateren* Den Griekfchen naam

Symphytum heeft het van de gezegde Lyme*
righeid, welke tot heeling der Wonden ftrekt,

en deswegen voert het ook den naam van Con-

folida major , in 't Franfch Con/oude^ in
9
t En-

gelfch Comfrey , in 't Hoogduitfch Walhvurt%

of Schwartswurtz , dat is Zwartwortel, wegens

de Kleur des Wortels 5 die van buken zwart is
5

,

van binnen wit. By de Nederlanders wordt

i
het

(i) Symphytum Fol. ovato- lanceolatis decurrentibu?. Syst.

Nat. XII. Gen. 185. p. Veg. XIII. p* 158. //. Cliff.

Fl. Suec. &c* Symphytum Confclida major. C. B« Pin. 259.

Symphytum magnum, Doo. Pwpt. 134. Symph. Alum feu

Aius. LOB* J$t 533.
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het ook Waalwortel of Heelwortel en by die

van Zutphen Scheurwortel genoemd. v.
EU

Dit Kruid is by alle Autheuren afgebeeld. Hoofd-

DoDONéus noemt het Grvote Smeerwortel ,

STÜK*

zeggende , dat het fomtyds twee Ellen hoog

groeit. Het heeft een zwaaren Wortel, een

dikke gearmde Steng , die zo wel ruuw is al&

de Bladen , welke zig langs de Takken aan-

voegen en als van dezelven afloopen, zynde

de Bladfteelen Bladerig gewiekt. Op den top

komen de Bloemen Trosachtig voort, die de

figuur van een Roenier of Bokaal hebben. Haar

Kleur is by ons doorgaans paarfch , doch men

vindt 'cr ook met roode Bloemen , die het
i

Mannetje en met witte Bloemen , die het

Wyfje genoemd wordt, zegt Lobel, zynde

het eerfte het kragtigfte. Hy hadt ook een

Soort gezien met geele Bloemen, welke ech-

ter zeldzaamer is. De Heer Haller merkt

aan , dac die met witte Bloemen veel voorkomt

aan de kanten der Beekjes in de kouder deelen

van Switzerland ; doch die met roode Bloemen

was by Zurich en Bazel gemeener. Zie hier^

wat hy van de kragten zegt.

„ Het is laf van Smaak en fterk famenly-

„ mende , waar van belachelyke Hifloriën

if
voor handen zyn. Een Pap daar van wordt

„ voor verfche en Pees -Wonden, Beenbreu-

ken en vuile Zweeren , Kneuzingen en in

„ de Jicht ,
dienftig geacht. Het komt in

„ Pleilters tegen Breuken en in 'l Catapiasmz

Fuchjiu
II. DEEL, VII, STUSf
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'IV. 3, FuchJiL De Bloemen hebben dergelyke kragt
'Afdeel,

^ 0p een zagte WyZe : men prysthaar Aftrek-

Hoofd- „ zei voor de Teering en tegen fchcrpheden
stuk. ^ van je 'Borst. Inzonderheid wordt de Sy*

v&™y'
5> rooP van Sywiph'ytu™ 3 door Tournefort
53 befchreeven , tegen de ruuwheid der Lon-

gen gepreezeir en het Extrakt, dat door in-

wendig gebruik de Bloedingen en Vloeijin-

3 , gen maatigt." Het Afkookzel der Wortelen

is dienftig in Roode Loop, uit fcherpheid en

Ontvelling van 't Gedarmte ontftaande: enz.

11. (*) Smeerwortel met half afloopende Bladen ;

Tuber'fum; fa bovenfien gepaard.
Knobbelig.

J ö r

Deeze maakt het Knobbelige Smeerwortel der

Autheuren uit , welk geele Bloemen heeft vol-

gens Camerari us. Sommigen hebben het

voor een enkele Verfcheidenheid gehouden ; ja

de Heer Haller vraagt, wat hetzelve voor

een Kruid is. De Heer Jacquin, die het

in Ooftenryk gemeen , en by Chemnits in

Hongaric overvloedig vondt , merkt aan, dat

het vroeger bloeit , dan het Winkel Smeer-

wortel en dat het minder de vogtige plaatfen

bemint. „ 't Gewas is v«el teerder, van min-

3 ,
der hoogte 3 met weiniger Bladen , Trosfen ,

Bloe-

(z) S\mphftum Fel. Semidecurrentibus fïunmis oppofitis,

Systt Nat, Veg, XIII* Symph. mnjus tuberofè radice, C. \*

Fin % Symph. Rad. tubeiofa. CAm. Epif 701,
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j> Bloemen , Stengen > Takken : doch de Wor- IV.

3 , tel maakt altoos het voornaamfte onderfcheid,
Af^el*

3 , In het Knobbelige is die een langwerpige, Hoofd-

5 , Takkige of enkelde Knobbel , van binnen en
STUF*

3f buiten witachtig , met dunne Vezeltjes be- J£°
n°sym

5) zet. Het Winkel Smeerwortel is derhalve

„ door zynen Spoelachtigen Wortel , dikwils

3, een Voet lang en een Vinger dik, van bui-

I, ten zwart , gemakkelyk van het Knobbelige

5 , te onderfcheiden , dat ook altoos de Bioe-

„ men geelachtig wit heeft

(3) Smeerwortel met Eyronde eenigermaate nu
gejleelde Bladen. SÖj.

By Konfiantinopelen , aan de Beekjes, is in

*t vroege Voorjaar dit Kruid bloeijende gevon-

den door Tournefort. Büxbaüm heeft

het afgebeeld en befchreeven.

C e r 1 n t H e. Wafchkruidé

De Bloem heeft het bovenftuk van dergely-

ke geftalte als in het voorgaande Geflagt, maar

met een doorloopende of open Keel en twee

tweehokkige Zaadhuisjes.

Hier komen maar twee Soorten, beiden Eu*

ropifche, van voor, naamelyk;

(1) Wafch-

f>) JACQ* Obs. Bot. Part. 3. p. 12. T. 63*

(3) Symphylum Fol. ovatis fubpedolatis. Symph. Oriëntale

& Conlhntinopolitanam. Tournf, Or. 7* Bl^XB. Cm:, V,

p, 36. T. 68.

II# Disju VII, Stuk*
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1V# (i) Wafchkruid met omvatlende Bladea tn
Afbeeu ftompachtige gaapdnde Bloemen*

»

•tuk™' Kruid heeft eenen Griekfchen naam > die

L van het Wafch wordt afgeleid, om dat men
Cerimhe oordeelde , dat het aan de Byën veel Wafch

major. 7 J

Groot, uitleverde cn Honig , weshalve het van de En-

gelfchen Honey-Wort en van de Franfchen

Melinet geheten wordt* Het groeit in de Zui-

delykc deelen van Europa , ja zelfs in Swït-

zerland. Aldaar heeft het een Steng die vier-

hoekig is 9 een Voet lang ; doch het is meest

kenbaar aan zyne Bladen, die wonderlyk bont

zyn , verfchillende daar in byna van alle andere

Plantgcwasfen. Zy omvatten met een bree-

5, den voet de Steng , (zegt de Heer Hal-

5) ler, zynde uitgebreid en ovaal bepaald,

of ook uitgerand en Zeegroen, doch wor-

5 , dende door den tyd blaauw ; glad , maar

^ geflipt en aan den rand gehaaird. De Stip.

5 ,
pen groeijen in eene Verfcheidenheid tot

ruuwe Wratten uit ; de Bladen krygen over

't geheel witte Vlakken en van
h onderen

„ worden zy ruighaairig. Uit den top der Steng

9 , komen knikkende Takjes voort , met Blaad-

„ jes, waar tusfehen in de Bloemen hangen

,

h die

(i) Cerinthe Fol. amplexicauübus &c. Syst. Nat.Xll.Gen;

187. p. 147» Cer. Fol. Cordatis fesfihbus &c# R. Lugdb* 40$*

Hall» ïielv. 515. Cerinthe Flore rubro purpurascente & flavo

Fiore asperior. C. B. Pin. is 8# Cerinthe major. Lob. Icm

397. Maru Herba. Dos, Ptmpt. 6$z % WEINMANN. Kruidt,

lc. b. 360. kt
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die geel van Pyp zyn, maar aan het Mond-

ftuk paaffch, met bleeke Tandjes".
Afdeel*

Bauhinus fpreekt van een Wafchkruid , Hoofd*

dat de Bloem -paarfchachtig rood en van cen
STUK#

ander, dat dezelve geel heeft en ruuwer is van Jj^*'*
3
*

Blad. Gezegde Kruidkenner vondt nog meer

Verfcheidenheden , waar onder eene die geheel

ongcvlakt wa$, in Switzerland, doch het Kruid

was 'er niet gemeen. Het fchynt van een ver-

koelende en famentrekkende hoedanigheid ie

zyn,

(1) Wafchkruid met omvattende geheele Bla* *!*
„

den en fpitfe gejbotene Bloemen. Klein,

Het verfchil der Bloemen van deeze Soort

is duidélyk door Tournefort aangewee*

zen* Men vindt deeze, die ook kleiner is, niet

alleen in Switzerland , maar zelfs in Ooltenryk ,

volgens Kramer, zynde de Vierde Cerinthe

van Clusius. Voor 't overige is zy de

voorgaande zeer gelyk , doch heeft de Bloem

ook diep in vyven gefneeden, daar de Groote

den Rand flegts vyfkwabbig heeft. Het on-

derfte van de Bloem is bleek , maar de Tand-

jes zyn blaauw.
Onos-

(2) Cerinthe Fol. ampl. Corollïs acutis clauGs, Flor. pro-

funde qmnq'iefïdis, Hall, Helv. 516. Cerinthe minor. C. B»

Tm. 258* Cerinthe minor fïve quarra, Clus. Hift. II. p i6g,

fi%
Cerinthe Fol. amplexicaulibus emarginatis , Cor. acutis

claufis. Sp. PUnu I. p. 137*

XL Deel, VII* Stuk*
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IV* O n o 8 m A. Ezelsreuk,
Afdeel»

_ v. De Kenmerken van dit Geflagt in 't bvzofi*
Hoofd* , f71 , ™ }

stuk» der zyn •
een ^loIcswyze Bloem mét een oped

Keel 3 en vier Zaaden»

Drie Soorten komen hier van voor, naamelyk.

i. (i) Ezelsreuk met getropte Lancetvormig*

fimpuTisfi-
Liniaale , Haairige Bladen*

ma. ;

Siücrifche. £)e Geflagtnaam is van de Ouden gegeven
aan een Kruid , dat lange Bladen heeft:, op
den Grond leggende , zonder Stengen

, gely-

kende naar die van ft Osfetong. Zulks past
echter niet op het Echium van Candia, door
Alpinüs afgebeeld en hier betrokken, dat
tegtopgaande Stengen hadt. In Siberië groeit

deeze Soort , volgens Gmelin
, hebbende

Stangetjes vaü een Span , die enkeld en Hou-
tig zyn ; digt getropte Bladen, van een Vin-
ger lang en zeer fmal : dikwils twee Trosfen
aan 't end der Takken en Bloemen als die
van het Smeerwortei, doch zonder S traalen ,
die den Keel fluiten. De Bladen zyn be-
fprengd met zeer korte Haantjes en de Bloem*
hoofdjes knikkende.

(a) Ezels*

(t) Onoma VoU confertisfimis &c. Syst. Nat. XII. GenV
187- p. 147. Veg. XIII. p. 159. Echium Cieticum. Alp.'
Exot, 130. T. lip. MORiS. Hifi. p# 435> # St IItTf

"

f. 3?
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(n) Ezelsreuk met Lancslvormige fiekelige IV*

Bladen m hangende Vrugten*
Afde»;

Deeze , door wylén Doktor HasselQuisï
in Egypte ontdekt., fchynt het Levantfchc n.

Smcerwórtel met kleine Bladen van Ëchium te

zyn, dat Tournefört in de Levant waar
ê

evant*

nam. Het heeft de Bladen ÏÏekelig döor groene

of witachtige Haairtjes en zou dus misfehien

nader komen aan het Èchium Creticum van

AlpiNus.

(3) Ezelsreuk met Lancetvormige- fiekelige nr.

Bladen en opgeregte Vrugzen* ^Euwpt
fche*

Dit Kruid is door Bacjhinos voorgefteld

onder den naam van Geel Osfetong. Hy heeft

daar van een Groot en een Klein , welk laatfte

Slangehruidachtig Berg - Osfetong met Bloemen

van Wafchkrüid , door C oluMNA, getyteld

is en afgebeeld. Van het Groote vindt men

een kcurlyke Afbeelding by Camerarius*
Het groeit op Rotfen in Ooftenryk , Switzer-

land , Italië en Vrankryk.

Som-

(z) Onosma Foliïs Lanceolatis &c. Cerlnthe OrientaKs*

dm. Acad. IV. p. 2*7-

(3) Onosma Fol. Lanceolatis &c» H. Gif. 48. R. Lugdb*

40S. Ancbufa lutea major Sc minor. C. B. Pin. 25*» Anchu*

fn tertia. Cam. Epit. 736. Anchuft lutea, DaleCh* HjJK

H02. Anchufa lutea & parva. Lob» /*. 5 78. Ecliiuia luteum

minimum Hispanicum. B^RR. hm* 12544

Ff
II. Defl. VII. Stok»
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IV» Sommigen betrekken deeze Soorc tot heé
'Afdeel Wafchkruid , anderen tot het Osfetong* De
Hoofd- Heer H aller, die dit Plantgewas ook op
stuk. de Rotfen in Switzerland vondt , noemt hefc

yip'
ttwym

Smeerwortel met Tongachtige ftekelige Bladen 9

en een ongeftraalde Bloemkeel. „ Het heeft,

,5 zegt zyn Ede, een dikken Takkigen Wortel

*

9> rood van Schors ; Takkige leggende Stengen,

w uitermaate rauw, zo wel als de Bladen: de

„ Bloemen , die zeer lang, fmal en geelachtig

5, zyn , draagt het in eenzydige Aairen , en vier

3, gladde graauwe of gryze Zaaden." Het groek

niet hoog.

B o r a g o, Bernagie,

Dit Geflagt heeft een getande Raderachtige

Bloem en de Keel is met Straalen geflooten.

Het bevat thans vyf Soorten, als volgt.

i. (i) Bernagie met alle Bladen overhoeks en

Winkel-

bernagie» Dit Kruid, waar van de Naams - afleiding was
duifter is , fchynt uit de Zuidelyke deelen van

Europa allengs in de middelden voortgeplant te

zyn , door Zaad. Men ziet het immers , zelfs

in onze Provintiën, thans aan de Wegen en in

de

s (ï) Borago Fol. omnibus alternis &c. Sysu Nat. XII.

Gen. i8S. p. 147. Peg. XIII. p. 159. Bor. Calycibus patei>

tibus* H. Cliff. R, Lugdb. &c. 85c. Buglosfum latifolium,

Eorago. C. B. Pin. Bugiosfetn (* Eerrago, Qm*2föt
744* DOD. 1,0». &C.
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de Moeshoven van zelf voortkomen 9 zo wel

als in Vrankryk, in Duitfchland en in Switzer-
AFD

y.
•

land; alwaar de kundige Heer Hall er zelfs Hoofd4

twyfelt öf het wel inboorling zya Hier is het
STUK*

ook eeü Zaayplanti terwyl het by Montpelliern^^"
in de Moeshoven 's Winters overblyft , bloei-

jende bykans het geheele Jaar. Eercyds bragc

hiën de Bloemen van Aleppo.

Veelen hebben het onder de Buglosfa geteld %

en hielden het voor 't waare Buglosfum der

Ouden: gelyk BAUHiNtis hetzelve Brceabla-

dig Osfetong noemt , maar de thans gewooné

naam is Borrago, in 't Engelfch Borrage, in 't

Franfch Bourrache 9 in 't Hoogduitfch Burretfchi

Alle die benaamingen , met het Latyn over-

èenkomftig , doen nog duidelyker blyken , dat

dit Kruid uitheemfch zy ih de Noordelyke dee*

ïen van Europa.

Het heeft een laage Steng, dieruuwis, zo

wel als de Bladen , welke zeer breed en Ey-

fond zyn , bedekkende de Steng, die Takjes

uitgeeft, aan wier Toppen lange knikkende

Aairen voortkomen , draagendc een menigte

gefteelde Bloemen , van de gezegde figuur en

doorgaans fchoön Hemelfchblaauw van Kleur*

Door zyne ruigte , evenwel, brengt dit Kruid

weinig fieraad in de Hoven aan. Het komt ook

Voor met witte, Vleefchkleurige en bonte Bloe-

anen: ja het heeft fomtyds witte Bladen en wit-

te Bloemen te gelyk. Bovendien is 'er eeö

Smalbladige, die mede hier t'huis behoort. De
Ff * Bloem-

H» D££L. VS. STUK.
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IV. Bloemfteeltjes zyn , voor dat de Bloemen o
Afdeel,

pengaan) omgekruld. De Zaadenzyngeftreept,

Hoofd* zy loopen puntig uit en worden door de ryp-»

!
TÜK- heid zwart*

%ift?

Wj,m

De Bloemen worden onder de Hartfterkende

geteld en het Water, daar van gedeftilleerd 5

als ook de Conferf , zyn ten dien opzigte in

veel achtinge geweest: maar het Kruid is ver-

koelende , van eenen lymerigen Salpeterigen

Smaak , wordende deswegen het Sap , in hee-

te Ziekten, door Boerhaave aangepreezen*

Vyf Oneen daar van , in het Zydewee gebruikt

,

hadden een aanmerkelyke verlichting toege-

bragt. Men kan het Kruid ook gekookt als

Kool eeten en in Vleefchnat is het niet onaan-

genaam.

ii. (2) Bernagie met de Bladen aan de Takken
B
°ïndka, gepaard , omvattende ; de

m
Bloemjleeltjes

oostmdi. eenbloemig.
fche.

De Heer Danty d'Isnard hadt van

deeze Indifche Plant een Geflagt gemaakt on-

der den naam van Cynoglosfoides; doch dezel-

ve behoort zekerlyk tot de Bernagie. De om*
vatting der Takken door de Bladen is uit zyne

Afbeelding zeer blykbaar.

(3) Ber-

(2) Berago Foliis ramifïcatïonum &c. Bom Calycinis foliis

Sagïttatis ereftis. H. Cliff. FL Zeyl. R. Lugdk. 403* Cyno«

glosfoides folio Cauleru araplexame, isNARD. M&m* 17x8» ?•

325, T, 10,
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(3) Bernagie met gepaarde gefteelde Eyronde IV*

Bladen en veelbloemige Bloemjteeltjes.
a**deel.

Deeze, veel naar de voorgaande gelykende, :Tuk.

ï$ ook zeer fraay in Afbeelding- gebragt door ijl

gezegden Franfchen Heer. Dc Hooglecraar Â ™
%

*

Mürray befchryft ze als een Stekelige Plant

,

met Eyronde Bladen , die gedeeld zyn , en

zeer kleine knikkende blaauwe Bloempjes
s in

?
t midden geel, met vyf paarfehe Stippen.

(4) Bernagie met de Takbladen overhoeks on~ iv«.

gejteeld ; de Bloem/teeltjes eenbloemig en^ceyion*

de Kelken niet geoord. fche *

Alzo die groote Kruidkenner , de Heer Hal-
LER , van de gewoone Bernagie zegt , dat de

Kelken niet geoord, de Bloemfteeltjes eenbloe-

mig zyn, en de Bladen, volgens Linn^eüs,
In dezelve ook overhoeks voortkomen : zo ziet

jrien hoe de Soortelyke bepaalingen dikwils in

elkander loopen. Deeze heeft de Ridder over-

genomen van den Heer N. L. Bürmannüs,
die dezelve Ceylonfche Bernagie geheten en af-

ge-

? (3 ) Borego FoL oppofltis petiolatis ovatlis &c. H. Cliff.

Lugib* 403. Cynoglosfoides Africana* ISNARD Mm. 1718. T*

ii 4 Cytiöglosf. Boraginis folio & facie JSthiopica Pluk.

'Alm. 34»

(4) Btrago Fol* Rameis alterm's fesfiübus &c* M&nu 202.

Borago Zeylanica. Eurm* Fl. UL 41- T. 14, f, 2. An-

chufa Buglosfoides Lithospermi feiainë. Pluk» M*ntt 13, T#

335* f. 4» Bonago Zeyl. maxima. Bubm. 0éj4i

Ff 3

H. DEEL. VII, STCK.
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IV. gebeeld heeft. Door Pl u k e n e t is dit Kruid
'**D™- ook in Plaat gebragt.

HOOFD-
STUK» Cs) Bernagie met de Kelken korter dan de

v. Pyp der Bloem > en Hartvormige. Bladen»
JïnragO

Ö
LcXm?' De beroemde Toürnefort heeft deeze

fc'hc. Socrt, welke hy zeer fierlyk afbeeldt, by

Konftantinopolen waargenomen, Zy is vervol-

gens ook door anderen in Plaat gebragt. Uit de

Oxelen komen veelbloemige Bloemtteeltjes voort.

De Kelk is Blaasachtig 3 doch zeer klein*

A s p e r u g o. Scherpkruido

De Bloem is hier Trechterachtig met een,

gewelfden Keel: bet Zaadhuisje famengedrukt %

met platachtige
,
evenwydige > uitgehoekte zy-

den.

Twee Soorten komen 'er in voor
,
naanielyk.

t- (i) Scherpkruid met
J
den Kelk van de VrugH

pfofum"*' famengedrukt.
\ensé

Hurkend. jjjg £rui(j js ^oor geheel Europa, zelfs in

de Noordelykfte deelen % een wild Gewas , dat

op

(5) Bfr&go Cal. Tubo Corolla: brevioïibus &c. H.CUff.4U

R, Luidb* 403. Borago Conftantinopolitana Flore reflexo cct*

ïuleo, Calyce Vefïcario. ToüRNF. Cor, 6. hm. T. p. W*
BUXB Cent, V. p. 16. T» 30. MlLL. Di&. T. 68.

(1) Asperugo Calyeibus Fru&us cpmpresfis. FULafp.Sutci

Hort. Cliff. TX 4 Lugdb* 404. &c. &c« Buglosfum fylveftre

paulicullü procumbentibus. C. B. Pin. 357. Mqris» Jilft. III»

f. 43SU S. ii, T. 264 f. Aspcmgo fpuria. DOD* Pempt,



P E N T A N D R 1 A. 455

op Steenachtige , ruuwe plaatfen, aan de We-
AfJ^*

gen en kanten der Akkeren en Velden groeit. v .

Men vindt het in onze Nederlanden , doch Hoofd-
STUK*

niet algemeen. In Engeland is het ook zeld-
Monc^é

zaam. De Duitfchers hebben het Scharfkruid* «U.

dat is Scherpkruid ,
genoemd , wegens de fte-

kclige rauwheid der Bladen. Het heeft dezel*

ven Eyrond en gefteeld , aan hoekige, gearm-

de leggende Stengen ; de Bloemen zyn klein

en het Zaadhuisje wordt van fommigen by een

Ganzepoot vergeleeken.

(2) Scherpkruid mei den Kelk van de Vrugt

Buikig. V\

Deeze Soort , in Egypte huisveftende , heeft Egyptifchf
de Stengen veripreid ^ met gefteelde Bladen ,

die ftekelig zyn en paarfch getipt ; de Bloemen

regelmaatig ,
weinig langer dan de Kelk, met een

witten rand, in 't midden geel. De Kelk is wel

Buikig , doch een weinig famengedrukt en on-

gelyk uitgehoekt: weshalve het Kruid tot dit

Gcflagt behoort , behalve dat het ook platach-

tige Zaaden heeft , by paaren afgezonderd ,

zegt Linnjeus, die het te vooren tot het

volgende Geflagt betrokken hadt.

L y c o p s 1 s. Wolfsfchyn.

Het eenigfte byzondere Kenmerk, dat van dit

Ge-

(2) Asperugo CalycibuS Pru&us Ventricofis. Syst. Nat*

XIL Gen. 190. p* 148. P*igt XIII. p. 159. Lycopfis /£gyp«

tlaca. Sp. PUnt. 138. Ff 4
Ut DEEL. VII* STUK.
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IV. Geflagt wordt opgegeven, is dat de Trccb-
Afdeel

terachtige Bloem een kromme Hals heeft. Voorts

Hoofd- fchynt de ruigte van 't Gewas aanleiding ge-

stuü. geven te hebben , om den gedagten naam aan

de zes Soorten, daar in vervac, toe te pas-

fen.

(i) Wolfsfchyn met effenrandige Bladen, leg-

gende St

, Kelken.

i,

Ve%7JiL gwde Stengen
,
hangende opgeblazen Vtugt-

In de Zuidelyke deelen van Europa, gelyk

in Languedok , als ook in Hongarie , is de-

Groeiplaats van deeze Soort , die een zeer

klein bruin Bloempje heeft,

n (2) Wolfsfchyn i%et effenrandige Bladen
9 opr

jTïumê
geregie Stengen en hangende opgeblazen.

Vrugtkelken.

Zo deeze Soort van de voorgaandè alleen

door de opgeregte Steng en kruipende Wor-
tel verfchille , dan is het onderfcheid waarljk

niet groot* Het wilde Wollige Slangenkruid

cn dat van Clustüs met een bruine Bloem,

wordt hier t'huis gebragt, zp wel als het groo-

(1) LyCêp/isFót. Jntegcrrimis Caule ptoftmo&c, Syrt. Nat.

Tlh Gen. 190» p«l4»S. Veg+ XIII. p. 159. H. Ciig» Upf^K^

Itugdb. 40 3 EcTiioides flore pullo. Riv, Men. 11. Buglosfum

procumbens annuura &c« MOR is. hifi. III» p. 439» S. 11.

T. 26. f*u. GOUAN Momp< 86»

(z) Lycopjïs FoJ* integcrr* Cuule cre&o, &c* Echium fyh

treftre Lanuginofum. C« öi Fin. 25*« Ecta puUo flois, Cl-Vk

J/#. II« p, U4.
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tc zwarte Wilde Osfetong van Baühinus. ÏVj

De Groeiplaats is in Duitfchland en Tartarie.
Afd^«

(3) Wolfsfchyn met uiigegulpte
, getande ^tuk!^*

Eeltige Bladen, leggende Stengen en knik- nr.

De Bladen onderfcheidcn decze Soort meer

dan de Bloemen 3 die fierlyk blaauwbont zyn.

"Men vindt by Morison de Afbeelding van
' deeze Soort , tot welke de Cretifche Lycopfls

van R ivinus, niet onbil!yk 3 is t'huisgebragt.

Het Kruid groeit op Kandia in de Middek

landfche Zee,

(4) Wolfsfchyn met Lancetvormige Jlekelige iw
Bladen > de Vrugtkelken regtopjiaande. <^^n£;

Deeze is gewoon door geheel Europa en

groeit ook in onze Nederlanden. Men vindtze

klein Wild Osfetong by Baühinus getyteld

en enkel Wild Osfetong by DoooNéus.
Dit Kruid , of het Groote Osfetong , fchynt

het te zyn , daar Plinius zo omüandig ,

onder den naam van Lycopjis 9 uit D 10 s co-

lt id es van fpreekt. Het is een zeer ftekelig

tuuw Kruid > met fmalle Tongachtige Bladen*

die

(3) Lyttyjti Fol. repandls óennth callofïs &c, H» Ups.

ffUijfe&i Lugib. 404. Buglosfura Creticum Verrucofum. Stiss.

B$t. T* 57. LycopHs Crcdca, Riv. Afon Oed. Boh. 455.

(4) Lycopjis Io\ lanceolatis hispidis &c. Fl. Lapp. Suee 9

&c« &c. Buglosfum minus fylveftre. C, B, Pin, 2j7.Buglos«

ï\xm fylve&re. Dod. Pmpu 028.

Ff 5
II. DEEL. VII. . STUK,
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IV. die aan den Rand geplooid zyn en kleins
Afdeel. -gjommetjes aan ^ t0p^ brengende Snuitach-

Hoofd- tige gefleufde Zaaden voort. Het groeit veel

£TÜB
| op Steenachtige plaatfen 5 of ook op Akkers

en Bouwlanden > zelfs in Virginie.

v* (5) Wolfsfchyn met Eyronde effentandigi

r^entafll ruuwe Bladen en regtopjiaande Kelken.

Levant-

f€he. Deeze is door den vermaarden Tourne-
fort in de Levant ontdekt en fmalbladig Os*

fetong jnet een klein blaauw Bloempje, gety-

teld,

^.
v

f-. (O Wolfsfchyn met Liniaal Lancetvormige ,

vTrgTnU digte Wollige zagte Bladen j de Steng

fch<<* regtopjiaande.

In Virginie komt deeze aan de Wegen voor.

EcïïiüM, Slangekruid.

Daar de andere Ruuwbladigen de Bloem

aan den Rand regelmaatig verdeeld hebben, is

dezelve in dit Geflagt ,
op de manier der Ge-

lipte Bloemen, zeer ongelyk, met een wyden

Keel : 't welk tot onderscheiding ftrekt. De
figuur der Zaaden , byna als Slangekoppen,

geeft 'er den naam aan.

Jn hetzelve komen elf Soorten voor > als volgt»

(1) Slan-

fs) Lyetpfts Fol. ovatis integerrimis fcabris &c.

(6) Lycopfts IqU Lineari - Lanceolatis &c. GRorr*
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(1) Slangekruid met een Heefierige Steng, de IV.

Takken en Bladen gehaaird.
afdeel;

Hoofd-
Deeze Soort groeit aan de Kaap der Goede STUK#

Hope wel drie Voeten hoog. Hier behoort het i,

Afrikaanfche Osfetong , met Slaogekruids Bïé^^fg*
den en een paarfche Bloem, van Plukenet,M

.

De Meeldraadjes zyn niet langer dan de Bloem.
ee er,8#

(2) Slangekruid met Liniaale witachtig ruige n>

Bladen > aan de toppen uitgebreid. utnT**
zü ver-

Gezegden bynaam geeft de Hoogleeraar BER>achu&

cius aan eene Soort , die aan de Kaap groeit

op de zwarte Bergen. De Afbeelding , welke

Plukenet daar van, onder den naam van

Slangekruidachtig Osfetong, dat verzilverd is,

gegeven heeft , zegt zyn Ed. goed te zyn*
5
t Gewas heeft een Kruidige Steng en ruuwe

Bladen , uit wier Cxelen de Bloemen , die

paarfch of blaauw zyn , voortkómen. De Bloem

is, gelykin de meefte anderen, onregelmaatig

verdeeld»

Cs) Slangekruid %a een geha&zrde Steng, de m;
Bloe-^P1***"»*

Tropbloe»

(1) Echium Cauje Fruticofo &c, Buglosfutn Afric. Echii

fpl.Oj Fl. pucpureo. Pluk. Mmu 33. T. 34I. f. 7. Echium

Afiic. fmtescens , fol. piloft, Comm. Hort. IL p. 107. T.

54. BERG. Cap4 39.

(2) Echium Fol. linearibus albido - hirfutis ? apice patulisq

Mant. 202. Echium Argenteum. Berg» Cap, 40*

(3) Echium Caule piiofo &c. Mant. 42»

H. DlBU VII. STW«
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IV. Bloemen in Troswyze Hoofdjes rergaari

'v. en ëeW «*» rand, de Bladen frekelig.

Hoofd-
stuk. Uit geeft byna de geheete befchryving op
jp»«7- van een derde Afrikaanfe Soort , welke door

den Hoogleeraar D. van Roykn aan den Rid-
der is medegedeeld

, en met een gedroogde
Plant , welke ik bezit , oyereenkomftig. Zy
heeft de Steng Houtig, Takkig, gehaaird;
de Bladen Lancetvormig, befprengd met uit-
gebreide Borfteltjes , die doorfchynende zyn
aan den Wortel Bolachtig : de Bloemen ver!
gaard in digt getropte end - Hoofdjes

, zyn re.
gelmaatig

, Trechterachtig
, naauwlyks grooter

dan die van de Lycopfis. De Meeldraadjes
eens zo lang als de Bloem en de Stvl eens z0
lang als de Meeldraadjes.

iv. (4) SJangekruid met ie Wortelbladen Eyrond
geftreept, gefteeld.

ueum,SreC

\
Hf^ho0" h£t l£aIiaai^he Slangekruid met

s breede Weegbree - Bladen , van Barreher
afgebeeld. De Stengbladtn zyn Lancetvormig,
ongefteeld , van boven gehaaird : de Stengen
hebben zagte Haairtjes: de Bloemen zyn Vio
let, en tusfchen dezelven komen half Hartvor
mige Blikjes van langte als de Kelk, niet lan-

ger

f4) Eciium Fol. Raicallbu, ovatls
, i;„ea,;s

, pet;0,at ;s.Mm. 4*. Lycopfis la» Kantaguti, foiio Jta!icunli fi
R*r, 145. t. io:«.
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ger gelyk in het Kandifchë, noeh Elsvormig.^^^
gelyk in het Gewoone Slangekruid. vl

*

Hoofd i

(5) Slangekruid met een gladde Steng en &ia-sTUK*

le Lancetvormige Bladen , die aan den v.

rand en tippen ruuw zyn , de Bloemen turn™***

egaal Ghdacfatfgl

Deeze Kaapfe Soort heeft ook dc Bloemen

weinig of niet onregelmaatig gerand, zo wel

als de Derde. De Stengen zyn eenigermaate

iHeefterachug, glad, een Voet lang: deBladei*

aan den Rand 3 Kiel en Tip , ruuw door ge-

fpiefte Eeltige Stippen* Uit de Oxels komen
de Blöemtrosjes , boven aan de Stengetjes ,

voort , hellende over ééne zyde. De Kelken

zyn ongehaaird ; de Meeldraadjes afgeboogen;

de Zaaden gedoomd.

Hier wordt, als eene Verfcheidenheid, t'huis

gebragt het Pyreneefche Slangekruid , zynde

door Tournefort grooter en ruuwer

Echium , met een bleek paarfche Bloem
,
ge-

heten. Hetzelve is zo ftekelig, dat men 'er

zig byna aan brandt : de Bloem is Trechter-

achtig > niet Klokvormig , gelyk in de ande-

ren j

($) Echium Caule lacvï &c, Échittm Afric. perénne Ly-'

copfis facie. Old. Afr. 27. Echium Afric. minus &c.
f$m

Echium Pyrenaicum. Mant* 334. Echium majus & asperius*

Flore dilute purpureo. TOüRNF. Inft. 135. GOUAN. Monsp*

B6. Gek. Prov. 303. i,ycopfis Monspeliaca Floxe dilute pus-,

pureo, Moais. BUs. 284,

U> Pbijl, vil. Stuk,
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W rqn , eens zo lang als de Kelk 5 met de Meel.
Afdeel.

d j.aa^jes eens z0 jang ajs Je Bloem , donker-

Uoofd* rood met blaauwe Knopjes de Zaadeü glad^
*TVK

\ aan den top byna driehoekig met een middel-

é;ige, ' tandje , dat uitfteekt. Men vindt dit ook Itd-

liaanfch genoemd en daar toe zou dé Lyeop»

Jis ï>an Montpellier 3 van Mörisön , te be-

trekken zyn. Gouan zegt van dit Kruid %

dat het by de Molens omtrent die Stad groeit

;

en de Takken dikwils Kegelvormig gêfchikt

heeft. Het komt ook op de Akkers van Pro*

vence voor*

M
: (6) Slangekiruid mei een bpfiaandé Hdairige

ïiaiküm. Steng, de Aairen ruig> de Bloemen by-

Italiaanfch. m egaai m fa Meeldraadjes uitermaatc

lang.

t)eezé Soort groeit iö Engeland, Italië, by

Montpellier en elders 9 komende dikwils by

de volgende voor , waar van zy, door haare

ongemeeneruuwheid, gemakkelyk teonderfchei-

den is , en door die der Stengen van de voor-

gaande* Hall er hadt deeze, in Switzer-

Jand, nooit gezien 3 dan met wittè Bloemen;

doch eene Verfcheidenheid , mooglyk de Lycop*

Jis van C. Bauhinus, heeft de Bloemen

bleek

(6) Èchkm Caule ere£o pilofo &c. Ech* majas ét aspérius

ftore albo* C. B* Pin. 254. Ech. fl. albo. CAm. Epiuji%.fc

Lycopfis. C. B, Pin. 255. MüRR. PU G9ttin& 14%. HUDfc
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bleek paarfch öf roodachtig : zo dat deezè ffift

Soorten niet dan uit de opgegevene bepaalin-
Af^eu

gen blykbaar zyn. De Bloempjes zyn zeerHooi-D-

klein en de Kelkjes by uitftek Haairig ruig*
STUK#

(7) Slangekruid met de Steng Jlekelig geknob- yii

beid , Lancetvormige Jlekelige Bladen en Q^j^
%)delingfe geaairde Bloemen*

Niets gemeener dan dit Kruid , óp dröoge

dorre plaatfen , in woefte Wildernisfen , aan

de Wegen en kanten der Akkeren of Bouw-

landen , door byna geheel Europa , en ook in

de hooge Zandige ftreeken van onze Neder*

landen. De naam van Echium , zynde van de

Grieken ontleend , is van 't zelve afgeleid*

De Italiaanen noemen 't Echio ; doch , in de

Franfche en Hoogduitfche Taal , wordt het

gemeenlyk Wild Osfetong geheten. De En-

gelfchen noemen 't Vipers Buglosf, de Fran-

fchen Viperine. Want, behalve de gelyking

der Zaaden naar een Slangekop, hebben fom-

migen het ook tegen de Slangebeeten , als men

met Wyn inneemt, aangepreezen.

Dit Kruid groeit zo hoog niet als het voor-

gaande, 't welk meer dan eenEUe hoog wordt,

op fommige plaatfen* Het heeft ruige, ruuwe

Sten-

(f) Ëcfcum Caule tuberculato hïspido &c. H. Cllff. 43*

Fl. Suec* R. Lugdb. 407* DOD. Pentpt% 631. LOB. Ic$n. S79»

Êehium vulgare. Tournf. Infi* 135. T. 54» C. B. Finm

254. CLUS. Hifi. II. p. 143. PANN, $J9, BAhU Htlv, |ï|t

fCAM. Epit. 737.

iU DKEtf VII, SYUfft
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tV« Stengen , die zig uitbreiden in geaairde Tate
Afdeel» ^Q Bladen , om laag byna als die van
Hoofd- het Osfetong , zyn aan de Stengen fmal , ook
stuk. ruuw ^ met Haairtjes die uit Bolletjes voort*

vigeï"

my
* komen, De Bloemen groeijen eenzydig aan

lange Aairen , zynde in 't eerst rood, vervol*

gens blaauw van Kleur, even als in veele an-

deren der Ruuwbladige Kruiden, waar van dit

Geflagt het laatfte is. 't Gemeene Slangekruid

komt ook, zo fommigen aanmerken, met witte

of bleekroode Bloemen voor.

vitl (8) Slangekruid met de Meeldraadjes zo lang

vfoi™?m. aïs de Bloém >
dock M Pypje k°rter dan

violet. de Kelk.

Hier wordt het Wilde ruige gevlakte Slan*

gekruid van C. Bauhinüs, en dat met

roode Bloemen van Clusius, t'huis gebragt.

De Groeiplaats is in Ooftenryk. Men heeft

het in de Upfalfche Tuin geteeld, en, behalve

de Kleur der Bloemen , ook in andere opzigten

verfchillende bevonden,

tt. (9) Slangekruid met een leggende Steng en de

KanSS Frugtdraagende Kelken van elkander af.

Tot

(%) Echlum Corollis Stamina sqaancibus &c. Mant. 42.

(9) Echlum Cawle procumbentc, &c. H. Ups* Cliff. &c*

£chium Creticum rubrum latifoL & auguftifolium* C. B.

fin* 254» Ech, Creticum. CLUS* WJt. 2. p* itff *
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Tot deez'e Soort , die op Kandia en in de IV.

Levant, als ook in Langüedok en Provence 9
A?

^
£EL*

groeit , wordt het Breed- cn Smalbladig Cre- Hoofd-

tifeh roode Slangekruid , van G. Bauhinüs, stük>

betrokken. De Bloemen zyn hoog rood, heb-*^***
bende het Pypje korter dan den Kelk , en de

Meeldraadjes aan de Topjes een weinig ge-

haaird* Zy zyn niet langer dan de korte Lip

der Bloem,

(10) Slangekruid meteen Takkïge Steng ^waar x>

! aan Eyronde Bidden en eenzaame zydè-
0™?^*

delingfe Bloemen. niidi*

De beroemde To urne fort vond: in Ar-

menië deeze Soort , die hy afbeeldt wegens

haare fchoonheid. Zy groeide 'er aan de kan-

ten der Wegen , drie Voeten hoog*, De oiv

derde Bladen waren anderhalven Voet langen

b.yna een half Voet breed , fpits , van onderen

Wollig en van boven zo zagt als FluweeL

Zy namen opwaards allengs in grootte af , en

uk derzelver Oxelen kwamen Takken met ftyf

Haair bezet, zo wel als de Steng, aan 't end

Trosjes van Bloemen hebbende, welker Stee!*

tjes zig omkrommen geiyk in de Zonnewende*

De Bloemen waren grooter dan die van eeniga

aïideïe Soort, als anderhalf Duim lang zypde>

met een Pyp van vier of vyf Lynen wyd, en

een

(\o) Ecblum Cauïe ramofo , Fol. Gatil. ovatis;&c, TaüRNF*

ïün, II. p. 307. f. 107.

Gg
12* Deel* Vil Stuk.
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IV. een weinig krom* De Kleur was bleekblaauw
AFDEEL.

en ^aad , hoewel onryp , geleek zeer naar

Hoofd- dat van 't gemeene Slangekmid. De Vïugtmaa-
etuk. kende deelen fteeken niet buiten de Bloem uit.

xi. (n) Slangekmid met de Meeldraadjes körter

£ufitanL dm de BlQenu

Portu-

gcefrh. Die zelfde Kruidkenner nam deeze Soort ia

Portugal waar ; ten minlte fchynt zyn Portu-

geefch Slangekmid y met zeer breede Bladen >

hier betrekkelyk te zyn.

M E S S E R S C H M I Ö I Ai

Dit Geflagt heeft een Trechterachtige Bloem $

met een naakten Keel ; zynde de Vrügt een

Kurkachtige Bezie , in tweeën deelbaar, waar

van ieder tweezaadig.

i. Hier van is maar ééne Soort bekend Qi) > wel-

jchmïlia de Ridder voorheen tot het Geflagt van
Argufia. Tournefortia betrokken hadt 3 gelyk ik gemeld
Siberifche, .

*
. . ,

* il d. heb • groeit °P Zandige , drooge , dorre

iv- stuk
,Bergen , aan de Rivier Argun in Siberië, vol-

gens den Kruidkenner Messeuschmid 5

welke 'er ,
deswegen * den naam aan gaf van

Ar-

• (ii) Echium Corollis Stamine longioiibus. Echium Caule

fimplici. &c. R. Lugdb. 407. N, i. Echium amplisflmo foli»

Lufirnnicum. Tournf. Infl. 13$ ?

(1) Mesferfchmidia, Syst. Nat. Xlh Gen. 124*. p. 149» Vegé

XIII. p. I61. Mant. 42, 334- Tournefortia Siberica. Sp. Plant.

202. Argufia montana» Amm- Rutb. 38. Mesfeilchrnidia. üf.

Ups. 3<5, A&, Farop, 17 6 ï. p. 315, T. II*
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Argufia , hoewel menze ook elders vindt. De
Ap^;

laatere Kruidleezer , de Heer Gmeltn , ver- ^y^ 1**

haalt , dat de Mesferfchmïdia overvloedig aan Hoofd-

de Don, die in de Kaspifche Zee valt, doch
STÜJr*

bok nergens dan in Zand groeit (*). gpilT
Volgens den eerften Vinder van dit Kruid

,

daar het Geflagt den naam naar voert
, geeft

het uit eenen harden blyvenden Wortel veele

Stengetjes, zelden hooger dan een Voet, fom-

tyds in Takjes verdeeld, met Bladen naar die

van Vlafchkruid gelykende, by digte tronjes^

wederzyds groen , zagt en glad. Drie 3 vief

eh meer Bloempjes komen in de Öxels en aan

de Toppen voort , en de Vrugt gelykt naar

die van den Sorbus , doch is droog , nis ik ge-

meld heb. Door de voortteeling uit Zaad , in de

jPetersburgfche en Upfalfche Kruidhoven, fchynt

het aanmerkelyk veranderd te zyn geweest:

doch het aart 'er niet , zo min als vcelsn

Van de koude Bergplanten.

NOLANÜ.
Dit Geflagt heeft een Klokswyze Bloem

,

met den Styl tusfehen de Vrugtbeginzels* eii

brengt vyf Befieachtige Zaaden voort , met
twee Holligheden.

Geen andere Soort is daar van bekend (i), r.

^an frojirata.

(*) Gmel. Reizen. I, Th. p, 155.

(i) Nolana. Sysu Nat. Xït. Gen. 193, p. 149. fag. XIII*

iöi, Atropa Foliis geminatis &c» GOüAN Monsp, 82.

Gg 2 Wal*

£• Dïïi* VIL STUK,

Leggende*
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[IV* dan een Peruviaanfdi Gewas, door verfcheide*
Afdeel. ne met byzondere Naamen vereerd en als iets

Hoofd- raars afgebeeld en befchreevcn. De Heer
stuk» Gouan hadt het in de Koninglyke Tuin van

v^wym
Montpellier , zynde een klein Kruidje , altoos

groen en 't geheele Jaar bloeijende, zonder dat

zyn Ed. de plaats der afkomst wist. Het was

hem voor eene Soort van Atropa toegezonden.

De beroemde Ehret geeft 'er een- Afbeel-

ding van, in de Verhandelingen der Sociëteit

van Londen , op 't jaar 1763, als een nieuwe

Peruviaanfche Plant , toen onlangs in de En-

gelfche Tuinen ingevoerd* De Heer Miller
ftelde hem voor , dezelve Walkeria te noemen

,

naar den Eerw. Heer R. Walker, Hoog-

leeraar en Onder- Reftor van Trinity-Kollegie

te Cambridge , welke onlangs , op zyn eigen kos-

ten , een Tuin der Geneeskundigen in die Uni-

verfiteit hadt aangelegd. Omtrent den zelfden

tyd gaf de Heer Hoferüs hetzelve in de
Switzerfchc Verhandelingen uit , onder den

naam van Zwingera. Allernauwkeurigst is dit

Kruidje in Plaat gebragt door den jongen Heer
Linn^üs, in zyne leggende Gellalte; zynde
hetzelve in 't Voorjaar 1761 , door den Hoog-
leeraar D. van Royen, zyn Wel Ed, toe-

ge-

Walkeria* Ehret. A&. AngL 1763. p. 130. T. 10. Zwin-
gera. AU. Heh. V. p. 267. T. 1. Neudorfu Peruviana ie.

pens, Flore coeiuleo. Planu Fam. 2ip. Nolana» LiNN. Dtc*

I. T. 2 & Mant.
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gezonden onder den naam van Belladona , die IV.

op den Grond legt, met een Violette Bloem* uit
AFT}

^
EU

Spanje. De oude Heer gaf 'er deezen Geflagt- Hoofd-

naam aan , van Nola of Campanula , dat is
ST
y
K*

Klokjes, afgeleid* De afkomst weet men thans^,***"

beter. Het is ook Kruipende Pcruviaanfchc

]\
r
£udorfia, met een blaauwe Bloem, genoemd

geweest.

Het is een Plantje, dat, met veele Stenge-

tjes of Takjes , zig langs den Grond ver-

fprcidt , en dus, zo wel als door zyne Blom-

metjes , veel naar eenige Soorten van kleine

Klokjes of Winde gclykt. Uit de Leedjes ko-

men Eyronde Blaadjes, twee by elkander, aan

de zelfde zyde, voort, die aan de Steeltjes,

daar zy uitloopen , gehaaird zyn. De Bloe-

men , van eene Hemelfchblaauwe Kleur, met

eenen donkeren als geborduurden purperen bo-

dem , vertieren dit Gewas grootelyks , zegt

Ehret, die aanmerkt, dat de vyf Zaaden

zodanig in de Kelk geplaatst zyn, dat men in

de eerfte opilag het Kruidje tot de Kransbla-

digen {Veriicïllatoi) betrekken zou; maar, by

nader onderzoek , bleek het , dat ieder, van-

die oogfchynlyke Zaaden , een Zaadhuisje was

,

bevattende drie Zaaden. Anderen zeggen , dat

zy twee of vierhokkig zyn» Waarfchynlyk is

dit een fpeeling der Natuur, zo wel als de Kleur

der Bloemen , die ibmtyds in *t bleek blaauwe

,

fomtyds in % paarfche of Violette valt.

Gg 3
II, DSEL. VII, STUKt

D I A-
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IV. DlAPENSIA.
Afdeel.

Hoctd»
^an ^'

lt ^e^aSt zyn ^e byzondere Kenmei*

stuk. ken , een Trompetachtige Bloem ; een vyfbladige.

&nwy* Kelk , met drie Blaadjes Schubswyze bekleed ; de

Meeldraadjes op het Bloempypje en het Zaad-

huisje driehokkig.

ï- Maar ééne Soort (i) komü 'er thans

LapporAca. VOOr , welke Diapenjïa genoemd wordt met ge*

fchef

and" #eclcJe Bloemen en den bynaam van lapland-

fche voert , als in de hooge Gebergten der

Noordelyke declen van Sweeden voorkomende.

Het is er overal zeer gemeen , een klein Mos-
achtig Kruidje , met Stengetjes niet meer dai^

een Vingerbreed hoog , overal bekleed met
fmalle byna Vliezige Blaadjes, en zo digt, dat

men het voor een Donderbaard zou aanzien.

Het end der Stengetjes geeft Bloemfteeltjes yaa

een Duimbreed uit, met één wit Bloempje, dat

van gezegde Geftalte is. Clusius yondt dit

Plantje op den Schneeberg by Weenen. Het
groeit ook in Denemarken. C. Bauhinus
hadt het onder den naam. van Alpifche Donder*

baard , met Grasachtige Bladen en eene Melk-
witte Bloem, voorgefteld : Tour ne fokt
tot de Androface t'huis gebragt; dóch door den

t

Rid*

fi) BlapcnGa, Syft. Nat. XII. Gen. 194. p. 150. «y.XIII.

j». 161. Floribus pcdunculatis. Oed* Dan. 47, Diapenfia. FU

%afp. S8. T. i. Fig. 1. FL Su2c. 172. Sedum Alpinum Gra-

snineo folio, flore Latteo, C. B. Pin. 2S4. Androface Alpina

perennis &c. Tournf, Inft. 129, Sedam rninimnm Alpinum

i-iuscci4es* Va?*k> Tbeatr. 73^
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Ridder is het onder de Laplandfche Planten 5 als IV.

een byzonder Gcllagt, by den naam van Dia-
FD
£
EU

pen/ia befchreeven en afgebeeld. Hoofd-
stuk.

A R E T I A. MoKogy.

Een Trompetswyze Bloem 5 die in vyven

gedeeld is , met een Eyrond Pypje, hebbende

een platachtig geknopten Stempel : het Zaad-

huisje eenhokkig, Klootrond, meest vyfzaadig*

Dit maakt de byzondere Kenmerken uit van

het tegenwoordige Geflagt , waar in drie Soor-

ten voorkomen 3 allen Europeaanfche.

(1) Aretia met gefchubdc Bladen en byna on*
r.

gelleelde Bloemen. Amu
ö J

Helvetica.

De beroemde Heer H aller heeft deezenfcheT
106^

Geflagtnaam aan eenige Soorten van Mosaehti-

ge Plantjes , der hooge Gebergten van Euro-

pa ,
gegeven : welken zyn Ed. tot vereering

deedt ftrekken van een voornaam Switzerfch

Kruidkenner , Aretiüs, die veel Planten op

de Alpen verzameld en aan Gesnerus toe-

gezonden hadr. Het tegenwoordige , dat nog

onlangs Diapsvfia Helvetica heette , is 'er één

van y door hem afgebeeld , 't welk volgens den

Heer Jacquin ook in de Pyreneen groeit.

Het

(1) Aretia Fol, imbricatïs, Flor. fubfesfilibus. Syft* Nat.

XII. Gin. 195. p. 150. Veg. X£IT. p. r63. Diapenfia Helveti-

ca. Sp. Plant. 203, Aretia Caulibus teretibas Pollis imbwea*

tis &c. Hall. Helv. 486. T. s. f. 4.

Gg 4
n. D^f.l. vu, Stuk*.
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IV. gelykt naar een allerkleinfte Donderbaard 3 heiu
Afdeel.

^eH(je c]e Stengetjes geheel bekleed met ruig-

Hoofd- achtige Blaadjes f en geeft aan *t end derzel-

stuk. ven eenzaamc witte Bloempjes. liet Zaadhuis-.

vip!*™*' ie is vyfkieppig en bevat vyf of drie Wigvor-

mig t Klootroncle Zaadjes.

n. (?) Aretia met Liniaale uitgebreids Blaadjes

j^ina* w gejleelde Blommetjes.

Tot deeze is de Alpifche Donderbaard-, met

ruige Blaadjes en Melkwitte Bloempjes , van

C. Baühinus, door den Heer Halle ;r

t'huis gebragt. De Kelk is Rolrond 3 ruig en

ten halve in vyven gedeeld. De Bloemen,

zyn fomt;yds Rcozekleurig of blaauw, en he£

Zaadhuisje is vyfkieppig.

in. (3) Aretia met Liniaale , inwaards gekromde

uMc^c^ Blaadjes en byna ongejteelde Blommetjes*

Deeze, voorheen tot de Primula betrokken t

is Jlpifche. Auriculy, > met Grasachtige Bladen

en

(2} AretinVol L ;ne3ribus p3*cntjbus §cc. Mant 335. HALL.
A'd* Helv. VI. p. 15. N. 58. Ar. Viliofa fcapis uniflori?. HALL.
Helv. 4*55. T. S» f. i. Andro&cc caulcsceiis &c. Am. Aead* I*

(3 ) Arena Fol linearibus reciurvatis , Floribus fubfesfilibus.

Primula Vitaliana. 5/>. Plant* zoó. ALLION Pedem, 24. Vita«.

liana. Sesl. Epïfts
ad Cak, Mar. Adr. Donat* Tab. XI.

Auricula Ur(i Alpina. Tour

n

F Inft. 122. Sanicula Alpine

jsnguftisiïmo folio dcc. PLUK. Alm. 331, T. 108. f. 5. Sedurrj

Alpinutn exiguis foliis. C« li. Fin, Seci. Alp. F. Gseg, COL*
£f/>£r, RAJ Hifi, 1044,
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en Bloemen als van geefe Jasmyn,door Tour- IV.

neforT genoemd geweest. Anderen haddenze
AFD * fl£»

tot het Donderbaard t'huis gebragt. Een Vene- Hoofd»

tiaanfeh Doktor ^ Sesle^u^ genaamd, ver-
STÜK#

beeldde zich , nu ru% vyfentwintig Jaar g&JZ™***
Jeeden, dat hy dit Plantje eerst ontdekt hadt,

en doopte het , ter ecre van den beroemden

Heer DonaïIj met den naam van Fitaliana*

thans tot een bynaam gebruikt Het is agter

de Natuui'lyke Hiüorie dei- Adriatifche Zee- -aft

gebceld en befchreeven. Het groeit zo wel in

de Pyremeo als op de Alpen van Italië, al-
j

waar gezegde Heer Sesler hetzelve op een

Punt van het Gebergte Sl Pellegripo* en ner-

gens anders, groeijende vondt. Het komt ook

yoor in Piemont met geele Bloemen en H a l*

ler zegt 3 dat het vyf Zaadjes heeft, doch

waar van 'er dikwils maar twee tot rypheid

komen y
voegende zig fameri 3 en fchynende

alsdan maar een enkel Zaadje uit te maaken
,

zo S e s l e r aanmerkt.

De Heer Haller fielt nog eenige Soor*

ten van Aretia voor 3 die door den Ridder aan-

gehaald zyn in 't volgende Geflagt. De dorre

Bergtoppen ïnoeten ongemeen verflerd wor-

den , door een groen Sprey van zodanige

Plantjes en derzelver fierlyke Blommetjes, niet

minder dan zulks in de Hoven , op Terrasfen

en elders 3 met Kamille of fyn Gras gelchiedt.

Gg s A k«
II. DEÏIi Vil, STUK*
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IV. Androsace*
Afdeel,

Hoofd ^c ^oemen §roeÜen hier in een Kroontje
%

stuk, dat een Omwindzel heeft : haar Pypje is Ey^

Eemvy- rond , aan den Mond geklierd : het Zaadhuisje

Klootrond en heeft maar ééne Holligheid.

't Gcflagt bevat zes Soorten , altemaal be*

hoorende tot de oude Wereld, als volgt.

i. (i) Androface met d$ Frugtkelken zeer groot*

'Ardrêfact

maxima.
jn <je Ooftenrykfe Koornlanden is deeze

waargenomen door Clustüs , die zig ver-

wondert ; waarom Matthiolus haar ge-

haald hebbe van de Zeekust van Syrië. By
Weenen, zegt Kramer, is zy overal in de

Velden , en aan de Wegen ,
gemeen* To ur-

ne fort hadt haar Breedbl^dige Jaarlykfe ge-

meene Androface geheten. Zy groeit cok by

Aix en elders in Provence 5 niet alleen 3 maar

komt overvloedig voort aan de Zeekust van

Languedok, alwaar de Heer Gouan haar dus

befchreef.

„ De hoogte van een Handpalm bereiktze

3J niet , hebbende ovaale of Lancetvormige

s ,
Blaadjes , die getand zyn en glad. Het Om-

9) windzel der Bloemen beftaat uit vyf of zeS

„ effenrandige Bladen, De Bloemen zyn zeer

9 , klein,

(i) Androface Fciianthiis Fmftuum maxirnis. Syfi. Nat*

XII. Gen. 196- p. i5o. Veg XIII. p. 162. H. Ups. dijf.

R. Lugdb. 4H- CLUS- Pann, 474. GOUAN. Mor.sp. 87, GER;

jprcu. $oi% GAR» Jtix, 33. Audrofcce altera. Cam. Efit.6i9*
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*l klein , vervat in een zeer groote Kelk, op IV,

3 ,
Steeltjes byna van langte als het Omwind-

AFD
f
FL «

3y zelt De Kelk heeft zyne Slippen dikwils Hoc^d-

Een zeer fraaije Afbeelding geeft Game-^^'
rariüs van deeze Soort , welke Clusius
een Span hoog gevonden hadt, zodat zynng a

in vergelyking met anderen , Groote genoemd

mag worden.

fti) Androface met eenigszins getande Bh-
^
m

den, zeer lange Bloemjieelen , de Bloemen

korter dan de Kelken.

Onder de Planten van Siberië is deeze door

den Heer Gmelin afgebeeld en befchree-

( 3 ) Androface met Lancetvormige getande ut
gladde Bladen , en hoekige Kelken y die^

cf)^" t>l0 '

korter dan de Bloem zyn. Nuordfche*

Op hooge Zandige Gebergten 5 die onbelem-

merd zyn , in de Noordelyke deelen, van Eu.

ropa , groeit deeze , welke als een kleine Soorp

van Muur dopr C. B auhinüs voor gefteld

is:

(2) Androface FoL fubdentatfs" , PedicelUs !ü'»3g
:sflmis &c.

GiMEL. Sib. IV. T. <f;, f, 4,

(3) Androface FoL Lanceolatis dentatis glabris* FL Snee, Lapp*

Euxb. Aïï, II. p. 169* T. 52, f. 2. Alfine verna Androfaces

Capitulis» Als. minor, Andros. alt. facie, Als aff. Andros.

di&a minor. C. B. Pin. 251. &c. Prodré 11 S. ft% j 3 6,

GOUAN Monsp. 87. GER* -PrtfVt 304.

IX. DRÏJL* VII» STUK,
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IV. is : ten minfte die , welke Burserusio £ran*

Afdeel, ^lauj 3 vier Mylen van Wurtzburg, verza-*

Hoofd- meld hadt. De Stengetjes zyn weinig meer dan

stuk. een Handbreed hoog. Onder drie benaamingea

Vrfe!
nwy

'
is dit 'Pintje in de Pinax voorgefteld, zegt de

Ridder, die het, zeer zeldzaam , in Lapland

vondt. Het groeit overvloedig in de Zuidelyk-*

fte deeleji van Europa : des dq bynaam weinig

Itrockt.

iv. (4) £ndroface met gehaairde Bladen en ruigz

Het Ruige Alpifche Donderbaard 9 met ecne

Melkwitte Bloem > van C. Baühinüs
,

komt hier t'huis. Het Kruidje groeit op de

Ooftenrykfe , Pyreneefche en Karniolifche

Bergtoppen. De Heer Haller vondt het

ook, overvloedig ,
op de hoogüen der Alpen

van Switzerland , en noemt het Jtreiia , die-

Haairig is , met Kroontjes - Bloemen. Zie hief

zyne befchryving daar van.

3, De Bladen maaken op den Grond een

„ fraay Roosje ; waar uit een Bloemfteekje

3, voortkomt van een Duim hoog , met een

3, digt plat Kroontje. De Blaadjes zyn ovaal

3, of zeer langwerpig , volkomen ongekarteld

,

s> in de jongheid zeer Wollig en wit, Öie

(4) Androface Fot. Pilofis, Periamhils hirfutïs. Sedum Alp.

hirs, La£eo flore. C. B. Pin. 284. Arctia viilofa. Pi, ümb.

HAJLL. Httv, 48^ Clüs. Pann. 439.
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h onder 't Kroontje zyn als een Sterretje uit* lV*

^ gefpreid en raamelyk groot. De Kelk is
Arl)^*

3, Klokvormig* ten halve in vyven gefneeden ; Hoon>-

«,* de Bloem wit, met den Navel fomtydsrood $
STUKè

3 ,
fomtyds geel, en uitgerande Bloemblaadjes/^**^

Zeer fraay is dit Kruidje door Clusius*
in zyne befchryving der Planten van Opper-

Ooüenryk ,
afgebeeld * die aanmerkt, dat de

Blaadjes in '% eerst zuurachtig en Vervolgens

eenigszins bitter en heet of fcherp van Smaak

zyn : als ook dat een Kroontje zes Bloemfteel*

tjes bevat, Hy vondt het bloeijende op de

Ruggen van den Schneeberg en de nabuurigéa

by Weenen, in 't midden van den Zomer*

(j) Androface met Lancetvormige gladde Bla* v.

den en de Kroontjes veel langer dan de
Arj™3®

Ommndzeh. Melkwitte

Deeze groeit niet alleen , gelyk LiknJeus
zegt ,

op de Alpen van Uoftenryk , maar ook

in Switzerland, Languedok en Provence. Clu«

siüs merkt het aan 3 als zyne elfde kleine

Donderbaard. Baühinus hadt het Alpifche*

met Grasachtige Bladen en Melkwitte Bloe-

men , geheten. Maar deeze Witheid is aan

meer

(j) Androface Fol. Lanceolatis glabris &c, Sedum Alpi*

rum Gramineo folio La&eo Flore. C. B, Pin. 284. Raj»

Hifi* 1042. Sedum minus XI, Cjlus. Hift. II. p. 61. Sedum

ïoK Linearibus &c. HAIL» Helv, 486. GouAN. Monsp* sj,

GiE. Prov. 3C4. Aretia glabra &c« ALL, Fdm* p s z** X* 4* f, a«

iJ # DKl,VXX STUï*
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IV. meer Soorten van dit Gcflagt gemeen. A i>
Afdeel lion noemt het , in zyne befchryving der

Hoofd Piemontfche Planten , Gladde Stompbladige *

stuk. Kroondraagende Aretia : Haller Aretia met
Eenwy- Liniaale gladde Blaadjes ; de Steng weinig

Bloempfes hebbende. Uit een Roosje der

Bladen komen verfcheide Stengetjes , fomtyds

wel vier Duimen hoog , zegt zyn Ed., voort.

De Heer Alliön heeft het keurig afgebeelde

Gouan geeft *er maar anderhalf Duim hoog-

te aan

fvi. (6) Androface met Ehvormige gladck Bladen ,

Qafn*°I
aU

het Kroontje zo groot als '£ Omwindfeh
Vlccfch-

kieutige. Zeer fmalbladig is deeze , die tévens op de

Pyrenecn en Switzerfche Alpen , zo wel als in

Languedok en Prövenee groeit ; wordende daar-

toe 3 als eène Verfcheidenheid , betrokken, de

Aretia van Haller, met op de kant gehaair-

dfc , zeer fmnlle Grasachtige Bladen, die daar

een fraaije Afbeelding van geeft : zynde het

Gewas in Geftalte weinig verfchillcnde van de

voorgaande Soort,

Meest alle die van dit Geflagt ^ zig in dö

Tuinen niet voortteelen laatende, Itrekken al-

leen

ft>) Avdrofate Fol. fubulat's gTnt?tis &c. Sedum Alp. angus-

tisfïmo folio, Fl carneo. C. B. Pm> 284. Sedum Alpiniim.

Col-. Fcbpr* XU p. 64* T, 65. f 2. Sanicula Alpina arigus»

tisiimo folio PltjR Alrt. 332 T, 108. f, s* fii
Aretia Hal-

len Fol. ciliatis. Sp. Plant. I. p. 142, Aier. Fol. ciliatis !!•

ncaribus» Hall. Bdv* +%6* T# 7.
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leen tot vcrluftiging dier onvermoeide Geeften , iv.

welken ter Krüidleczingc de hooge Bergtop- AfdeelS

pen beklauteren ) om eene fchoonhcid te be- ^oofd*

fchouwen , die de Natuur hier , zekerlyk niet stuk.

zonder een gewigtig Oogmerk , over den kaaien

Grond heeft uitgefpreïd 5 maakende voor hfct^

'

overige Mcnfchdom als een verholen Beemd :

waar uit het Bergvolk der Alpen zeer wel zyn

voordeel weet te trekken , door middel van

het Vee 3
dat hun lekkere Melk, Kaas en Bo-

ter , uit deeze Weiden voortbrengt*

Primula.

De Bloemen in Kroontjes met een Omwind-

steltje , hebben een Rolrond Pypje in dit Ge-

flagt , met een gaapende Mond* Het bevat

zes Soorten % tot welken ook de Auriculaas

behooren*

(i) Primula met getande rimpelige Bladen. ,
t.

Prmul

Te bekender is dit Plantje in alle Tuinen en^^.
Bloemhoven , wordende zelfs by den Latyn-Wpenu

fchen naam van alleman begroet. In t Franfch

noemt

f i) Primula Foliis dentatis rugofis. Srf. Nat. XII. Gen.

197* ?• 150. Veg. XIII. p. 162. R 4 Lugdb. 415. Prim. Veris

odorata Fl. Iiiteo fimplici, J. 8. Êkjt. III» p. 495. Verbasen*

Ium ptatenfe odoratum. C» B. Pin* 241. fi 0
Primula Limbo

Florum plano, Verbasculum pratenfe vel fylvaticum inodo-

xum. C« B. Pin. 241, y# Primula , acaulis , Scapo nullo»

Verbasculum fylveftrc majus fingulari Flore. Ct B. Pin
% 24 it

Tournf. /«/?. 124» hall» Holr* 4*2,

II. Deel» VU* stuk,
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t¥« noemt men het PrtineveYe , ïn 't Engelfch Prim*
Afdeel

r9y^ en by de Dukfchers Schlusfélblume , dat

tlooFD. is Sleutelbloem. Het groeit in de Velden van
stuk» Europa, zegt de Ridder , inzonderheid in de

Zuidelyke deelen ; doch een aanmerkelyk ver-

fchil heeft hier ten opzigt van &c Verfcheiden-

lieden plaats, die menigvuldig zyn.

De Primula Veris met enkelde geele Bloe-

iden , welker Rand een weinig fcheppende

ftaat j is in Engeland gemeen in de Weiden *

bloeijende in de Maand April* Deeze is we-
gens haare welriekendheid vermaard, en wordt

in de Apothceken gevorderd , om Water van

tè ftooken^dac totbymenging van Hartfïerkende

middelen dient. Men heeft dit Kruid tegen
Hoofd- en Zenuwkwaaien aangepreezen , roe-

pronde het deswegen Paralyfis Herba ; doch
fchoon het een aangenaamen Reuk heeft , is

het, zonder fterker Middelen, van Weinig uir*

werking, C h o m e l verzekert , dat het Af-
trekzel dienftig zy tegen Draaijingen ia 't Hoofd
en zagtelyk Pynftiliende»

Wat de overige Verscheidenheden aangaat

,

die beftaan wei allermeest daar in , dat men
ook Primula Veris heeft , die geen Kroontje
maaken , en wier Bloemen weinig langer dan
de Bladen zyn, en deeze worden ongefiengde
genoemd (*), in vergeiyking met de anderen,

wier

(*) Jn Primula aeanÈ Scapus brevïsftmus Jub terra iatet u

Tdmculh dongaih. Syjl. XIII. Een kort Stengerje, ou-

der
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Vier Bladen zig als een Roos uitbreiden 3 en iv.
"

Stengen uitgeeven met zeer fiejïyke Kroon tj es. Afdeel»'

De Bloemen zyn in fommigen dubbeld , of Hoofd»

fteeken als Peperhuisjes in malkander. Voor stok.

5

t overige is 'er byna geen Kleur te bedenken , *Mbt*

waar mede zy niet praaien > hebbende de Tuï-

nierkonst die Kleuren zeer vermcnigvuluigd4

Münting verhaalt 3 dat hem meer dan zes-

tigderley bekend waren , allen verfclrillende..

Ëen aanzienlyk getal daar van wordt by WjRiS?

Mann vertoond.

In 't Loof der Primulaas is ook eenig ver-

fchiU Sommigen hebben de Bladen langer en

fmaller; anderen korter en breeder: in eenigea

zyn zy meer , in anderen minder gerimpeld 3

doch in 't algemeen zpdanfg , dat fommigen

den naam van Wollekruidje 'er aan gegeven

hebben* Voorts is de Geltalte iedereen bekend*

Om wat reden de naam van Hemelfteutcls en

St. Pieters - Kruid hier voegeü zou > is onzeker

:

maar Primula heeft van het vroeg bloeïjen zy-

ne afleiding. Verfcheidene hebben, mooglyk

wegens de afkomst 5 den bynaam van Conjlan»

tinopolitana, wordende by de Turken zeer be-

mind en Carchicheo geheten.

(2) Primula met gekartelde gladde Bladen, den plm

nuU
Rand der Bloemen plat. Fariw/a.

DUS Meeüge,

det den Grond , zou de Bloemfteeltjes m deeze uitgeeven.

Ik heb ze wtl digt aan , doch nie: onder den Grond gevonden,

(z) Primula Foliis crenatis glabris > Florum limbo plano.

11 h Hort.
IU Vz&h* Yïh Stuk.
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IV. Dus wordt de Primula Veris met roode
Afdeel,

bloemen y welke Clusiüs in het Land om-

Hoofd- ftreeks Weenen waarnam , en wegens de fraai-

stuk. ^eid jn .t byzonder afbeeldde 5 van de anderen

vi&eï

nWy
" afgezonderd. Zy heeft een Stengetje van wel

een Span hoog , beladen met een fierlyk Bloem*

kroontje , voortkomende uit een Roosje van

Bladen , die weinig gerimpeld en van onderen

als met Meel bellrooid zyn. Uit de genen 9

welken hy in den Tuin overgebragt hadt , kreeg

Clusiüs een Plant, welke uit het midden

van het Kroontje een ander Kroontje voort-

bragt. Te Londen zynde , nu omtrent twee

Eeuwen geleeden 3 verftondt hy , dat deeze

Soort overvloedig in de Noordelyke deelen van

Engeland, op vogtige Velden groeide, worden-

de van de Ingezetenen Byrdeys, dat is Vogels-

Oogen , genoemd. Simlerus heeftze het

Keizertje of Koningje der Kruiden getyteld. In

de Velden van Sweeden is zy gemeen , en komt
ook voor in Switzerland 9 Duitfjchland en in de

Zuidelyke deelen van Europa. Hier houdt men-
ze als iets raars in de Tuinen.

Deeze Soort kan als een middelflag en over-

gang van de Primulaas tot de Auriculaas aange-

merkt worden , die niet toelaat dezelven van el-

kan-

II. Cliff. Fl. Suec. &c. &c Prlm. Flor. ere&is faftigiatis.

FL Lcpp. 79. Trimula Veris rubro flore, CluS. Patin» p.

340* Verbasculum umb* Alp* minus. C. B« Pin% 242, GoUAN*
Jïlonsp,, 83.
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kander af te zonderen; zo de Heer H aller IV,

oordeelt. Heyster ^hadt het tegendeel be-

Weerd. Hoofd -

STUK.

(3) Primula met Zaagswys' getande gladde m.

Bladen.

Beeren*

By den Latynfchen naam is ook deeze, be-oor.

ter dan by den Nederduitfchen , in onze Bloem-

hoven bekend, Toürnefort maakte 'er

een Geflagt van , onder den naam van Auricula

Urji , dat is Beeren - Oor of Oorlap , welken

het ook in andere Taaien van Europa voert.

Dus noemen de Franfchen het Oreille d'Ours 9

de Engelfchen Beats -£ar. Bauhinus heeft

het voorgefteld onder den naam van Sanicula ,

met den bynaam van Alpino, , om dat het na-

tuurlyk groeit op de Swiczerfche Alpen en die

van Ooftenryk by Weenen.

De Konst der Bloemilten heeft uit Zaad on-

eindige Verfcheidenheden van Auriculaas, die

tot een byzondere Liefhebbery (trekken , voort-

geteeld. Munting hadt daar van, in de tyd

vanagt Jaaren , gewonnen meer dan driehonderd

en dertig genoegzaam kenbaare verfchillendhe-

den van uitneemende Kleuren, waar onder niet

al.

(3) Primula FoL ferrati's glahris. Vir. Cltff. H. Tipt. R,

LugAb* &c. Auricula Urfi lutea. LOB Icon, 569* HALL* Helv*

48 4* GouAN. Monsp. 38. Auricula Urfi. Tournf. Inft> 120.

Sanicula Alpina lutea
,
purpurea, Folüs rotandis , Florc va-

riegato, anguftifblia, Fol. quafi Farhii asperfis, C. £« Tip*

243.

Bh a .

II. DKEL, VIL STUK»
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IV. alleen die bont, gemarmerd, donker, met een
Afdeel.

gjanzjg paarfchen weerfchyn , en een Sneeuw-

Hoofd- witten Ring om de Navel , maar ook die geheel

stuk t zwart waren met een geelen Ring , en ontel-
.^«wjr.

j^a3re ancjeren. Meer dan zestig vindt men 'er

by W einmann, in hunne Natuurl yke Kleu-

ren , voorgefteld ; zynde daar by tevens de ver-

andering der Bladen aangetoond. De lieflyke

Geur maakt inzonderheid dit Bloemgewas be-

minnelyk. De Geele Auricula, die de Bloemen

Trechterachtig heeft f is in 't wilde, op de Al-

pifehe Bergvelden , gemeenst , en wil ge-

makkelykst in onze Tuinen voort ; alwaar die

met zwaare paarfche , roode , blaauwe gemar-

merde Bloemen , als ook die dubbelde Bloe-

men hebben en dergelyken , een byzonderc

zorg vereifchen , willende liefst in Potten ge-

plant zyn en gekoel^erd worden of bewaard

voor Koude en Vorst,

IV, C4) Primula met Wigvormige getande , glan*

Primula zige ruige Bladen y de Stengen meest een-

zeêt- bloemig hebbende.

kleine*

Op de hoogfte toppen van den Schneeberg

by Weenen komt zeer menigvuldig dceze zeer

kleine Soort van Primula Veris voor, groeijende

als

.

(*) Pr'>*ft* Fol. Cunelformibus &c. Sanlcula Alpina mi-
nima Carnea. C B. Pin. 2*3. Auricula Urfi ottiva minima.
Clus Hifi. i. p. 305. Jac^. Vind. p. 208. Primula Fol.

petiolatis hirfutis &c. Hall. Emend, *o.
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als in Plaggen , gelyk de Hey. In Switzerland IV.

is zy ook door den Heer Haller waargeno-
Afd

^
el*

men , hebbende een tweebladig Omwindzel Hookh-

(JeQ Kelk korter dan het Pypje , enkeld, ongc- STUB:t

fleeld; de Bloem geel en van binnen ruig.

(5) Primula met gefleelde Hartvormige > eeni- v.

germaate gekwabde 9 gekartelde Bladen,
conujoidlu
Gekwatw

In deeze, welke de Heer Gmelin in Si- de»

berie heeft gevonden , zyn de Bladen als die

van de Cortufa, doch de Bloemen komen mee

dc voorgaande overeen.

f6) Primula met cffenrandige gladde lang- ViJ

werpige Bladen en Pypa:htige Jtompe J^
esrifi m

Kelken. Eflfenran-

d'gc.

Een weinig verfchil in de Bloem onderfcheidt

decze, die ook op den Schneeberg by Weenen
groeit, van degewoone Auriculaas. Het Kroon-

tje beftaat maar uit twee of drie Bloemen , die

paarfchachtig zyn , met de Slippen ten halve in

tweeën gedeeld» |H aller hadtze Primula,

met Vleczïge geheel cffenrandige gladde Bla-

den , geheten. De Stengetjes zyn naauwlyks

een Duim lang. Zy komt ook op de Switzer-

fche

(s) Primula FoU petiolatïs corduis fublobans crenatis, Sp4

Plant. II. p. 106.

(6) Primula Fol. integerrimïs &c. HALL. Hetvt 485» Saiii*

etila Alpina. rubescens Folio non férrato. C. B* ?/«, 243. Au-

ucnh Urfi Qaarta. Clus. Hift> I. p^ 303. PANN. Ic. p. 349.,

JACC^ Vird% p. 209, OED, Dan. Ig8*

Hh 3
IX. Deïl* vil» Stuk*
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IV» fche Alpen voor. "Men vindtze insgelyks ia
Afdeel. L^nguedok en Provence.

Hoofd- ^
STüK .

C o r t u s iu

vige!
nw)

' Een Raderachtige Bloem, die den Keel met

een verheven Ring heeft, cn het Zaadhuisje

eenhokkig , ovaal, aan de Punt vyfkleppig.

Twee Soorten komen in dit Gellagt, aaa«*

melyk

(i) Cortufa met d$ Kelken kotter dan de
CoTtufa TJ1

MauhtotK Jbloem*

} taliaan-

{chc* Deeze , die in Italië groeit , maakt een

klein rond Plantje , dat uit Vezelachtige Wor-
* teltjes lang gefteelde Bladen uitgeeft , welke

rondachtig, doch zeer hoekig en met Tanden

uitgeiheeden zyn ;
geheel groen , heet van Smaak

en fterk ruikende* In 't midden komt een

Bloemfteng, die, volgens den HeerALLioN,
door wien dit Kruid in 't byzonder is befchree-

ven, zig fomtyds wel een Elle hoog verheft,

met een fraay welriekend Bloemkroon tje* De
Kleur der Bloemen is uit den paarfchen Vio-

let.

Deeze Plant was door Matthiolüs Cor*

tufa genoemd , om den naam te vereeren van

eenen

r

(i) Cortufa Calycihus CoroIIa* brevïoribus. Cort. Fol.

Coïdatis petiolatis. H* Ciïf. 50. R. Lugdb* 414. Cortnfa

Mauhioli. Clus, Hifi* l. p. 307. Cam. Épit. 72S. Sanicu-

h montana latifoiia cdorata. C. B. Pin< 243. AiJ*. A&»

Milv* IV. p« 271. v
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cenen Hoogleeraar te Padua , die hem 'er eerft IV.

kennis van gegeven hadt. Hy oordeelde, dat
Afd

v
eel-

dezelve van de Ooftenrykfe Berg-Sanikel van Hoofd-

Clusiüs verfchillende was. Sommigen heb-
STÜK*

benze evenwel voor eenzelfde Plant gehouden

,

nï%
0Kósym

niettegenftaande Clusiüs naderhand van bei-

den byzondere Afbeeldingen heeft gegeven.

Tournsfort hadt dezelve in 't Geflagt

der Auriculaas geplaatst , doch de beroemde

Boerhaave herflelde haar te regt op haar

eigen naam. De Heer Allion verbeeldt

zig, dat zy de zelfde zy met de Berg - Sanikel

voorgemeld , en dus zou: zy ook voorkomen

op Ooftenrykfen Grond.

O) Cortufa met de Kelken langer dan de n.
ryj Cortuf*
Jilöem.

, Gmelinu
Sibeii-

Deeze, door den onvermoeiden Gmelin^1

in Siberië waargenomen , komt in gedaante na-

genoeg met de voorgaande overeen , maar de

Bladen zyn Nierachtig Hartvormig, met rond-

achtige Kwabben , Haairig en langer gefïeeld.

Het Kroontje is meest driebloemig , en heeft

de Blaadjes van 't Omwindzel Eyrond : dc
Bloemen wit.

S O L-

(2) Cortufa Calycibus Corollam excedentibus. Gm£L,
Sih IV. p. 7P. T. 43. f. I. Am, Acad< II. p% 340.

Hh 4
II» DEEL, VII. STUK,
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IV. S o l d a n e l l v. Soutenelle.

Afdeel*

Hoof
Rondere Kenmerken, zyn , een Kloks*

•tuk,** wyze Bloem 9 die als in veele Slippen is ge*

fcheurd : het Zaadhuisje ecnhokkig , aan de

Punt veeltandig.

*«ii\*Ua
*^aar ^^ne S°°rt ^ k°mt 111 ^C^a§S

jipha. voor, zyn de geenszins de Soutenelle^ in ons
AÏydche. Land bekend ^ fdie tot de Winde behoort, en

wel haast flaat te volgen >) maar eenBergplant,

groeijende op de Ooltcnrykfe en Switzerfchö

Alpen , en op de Pyreneen. Zy komt 5 even-

wel, in Smaak en kragten* zo men wil v eeni-

germaate met onze Soutenelle overeen : des dc

naamgeeving niet oneigen kan aangemerkt wor-

den. Zy is ook by dien naam onder de Au-

theuren bekend. Camerariüs noemtze

Soldanella Alpina en zegt dat het een fraay

Kruidje is, wegens de lierlyk blaauwe Blom-

metjes, die het beeft. Met blaauwe Bloemen
komt het op alle de Alpen

,
by het fmelten

van de Sneeuw 3 voor a zegt de Heer Hal-
eer, maar met witte en roode Bloemen is

het zeldzaam. Het heeft een Houtigen Wor-
tel en Nierachtige Bladen 5 met fomtyds één*
fomtyds twee- of driebloemige Stengetjes*

Do-

(0 Solcbnella, Syfr Nat. XlLGen. 199. p4 j5U ^.XIH.
163. JACQ, Aujlr. T. 1 3. . H. Cliff. 45>. R, Lugdb. 414. HALL*

Htlv. 488. Soldan. Alp. rotundifoüa. C. 6. Pin. 295. Moris.
*i*ft* 3-85. S. 3* T» 15. £ 8. Soldanella Alpina, C^m, Epih 2^.
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Dodecatheon. Afgodskruid. IV.
Afdeel.

De Kenmerken zyn, een Raderachtige om» Hoo
V

geboogene Bloem ; de Meeldraadjes op hets-ruK^

Pypje zittende : het Zaadhuisje eenhokkig lang-

werpig.

De eenigfte Soort (i) wcrcfc door Cates^ i.

r,Y Meadia genoemd > ter eere van den Kovf
0^^

iiinglyk Groot Brittannilchen Lyf - Arts R*
ni££

gU

Me ad, die echter in de kennis der Planten

zig zo zeer niet beroemd gemaakt heeft >

dat de Ridder kon goedvinden dcezen Ge-

flagtnaam te behouden: des heeft zyn Ed. 'er

een Bynaam van gemaakt ,
gebruikende lie-

ver de zonderlinge benaaming 5 Dodecatheon >

van Plinius ontleend, volgens wien dat

Kruid voor alle Ziekten dienfHg en dus als

van eene Godlyke eigenfehap zou zyn* Ze-

ven Bladen , naar die van Slaa gelykende
5
gaf

het uit een geelen Wortel (*^. tiet groeit in

Virginie., en is door den beroemden Ehret
zeer fraay m Afbeelding gebragt, zynde, in

5
t jaar 1744, voor de eerlle maal, in Engeland

uit

ft) Dodecatheon. Syft. Nat. XïL Gen* 200, p. rff, F%g9

XIII. p* 163, Am. Acad. III. p* 16. Meadia. CATESB. Car*

III. p. i« T. 1. TREW» Ehret. T. 12, MlLL. Mïï. T. 174.

Anricula Urfi Virginiana &c. PlüK. Alm. 62. T4 79. f- 6

(*) Ab ea (Moly fciJieetJ maxima autoruas Herbae eft
^

quam Dodecatheon vocant, omnium Deorum luajeftatem coai-

mendantis. In aqua potam omnibus morbis mederi tradunt.

Hifi. Nat* Libx. 25» Cao. 4,m 5
II, Deel. VII, Stuk.
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IV. uit Virginifch Zaad aangekweekt. Ik hebze
Afdeel.

deezen jaare hjer jn de Stads Kruidtuin zien

Hoofd* bloeijen.

stuk.
£je geftaite zweemt veel naar die van de

vi

E
eT™

y' Primula Veris 5 inzonderheid naar de tweede

Soort , maar de Bloemen hebben de Slippen

agterom geflagen , als die van 't Varkens-Brood ,

niet alleen , maar zelfs Schuitswyze omgekeerd.

Het Zaadhuisje is langwerpig, bevattende vee-

Ie kleine Zaadjes. De Vïrginifche Auricula>

welke de Bloemen als die van de Bernagie

Snuitigen gelykdegemelden omgeboogen heeft

,

van Plükenet, hoort hier t'huis , doch

met eenige Verfcheidenheid , dewyl de Bloemen

aldaar wit en de Bladen ongekarteld afgebeeld

worden. De eerften zyn bleckroodachtig en

de Bladen juist zeven in getal , by Trew,
even als Plinius van het Dodecatheon zegr.

Twyfelachtig fchynt het s of niet dit Kruidje

al eer bekend zy geweest , en zou hetzelve dus
* ook tot de Europifche Planten behooren.

Cyclamen. Varkens - Brood.

Dit Geflagt heeft ook een Raderachtige om-

geboogene Bloem , met een zeer kort Pypje ,

doch een uitpuilende Keel, en de Vrugt is een

Befie , met een Huisje gedekt.

Behalve de Europifche is daar van een

Oostindifche Soort bekend , als volgt.

(i) Var-
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fi) Varkens -Brood met de Bloemflippen om* Iv*

geboogen. v#

Dit groeit m Ooftcnryk , Tartan" e , in dc stük.

Zuidelyke deelen van Europa, ja zelfs in Swit- r

zerland, natuurlyk op belommerde drooge plaat- ^ropïÜm.

fen. Van den Griekfchen naam Kyklaminos-m}i^
heeft men den Latynfchen Cyclamen gemaakt,

Gcmeenlyk noemt men het Panh portinus in

't Franich Pain de Pourgeau , in 't Engelfch

Sowbread , by de Duitfchers Scliweinbrodt of

Erdapffel , dat is Aardappel, Hierom vindt

men 'er , die 't zelve met onze Aardappelen

verward hebben : dat zeer onkundig en be-

lachelyk is.

Ontelbaare Verfcheidenheden komen van dit

Gewas y niet alleen by de Tuiniers , gelyk

Hall er zegt, maar ook in 't wilde voor.

3 , Daar zyn , in deeze Geweften, (Ooftenryk

3, naamelyk , zegt C l u s i ü s 3) geen Bofchach-

3? tige Gebergten , geen Heuvels , of fonKyds

55 ook vogtige vette Weiden in de fchuinte

3 ?
der Bergen, die 'er geen overvloed van heb-

ben. Daar worden Wortels uitgegraven ,

,3 fomtyds zo groot , dat zy de Hand kunnen

„ vullen 3 en deeze hebben doorgaans den Bast

3, run-

(i) Cyclamen Coroüa retro flexa. Syfl. Nat, Xil. Gen* 20 1,

p. 15 1. Veg* XIU p. i6i> H. Ups. Mat a MeL Cyclamen.

IL Cliffl R. Lugdb. 414. Cyciatnina omnïa. C» B. Pin. 307*

Cyclaoiïnus. Ca<vl Epit* 1*7. Hall. Helv. 499. GouAN,

Monsp* %9. Lon> Icon. 604, 1605, TOüRNF# 154»

II. DEEL, VIL STUKt
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IV* „ ruuwer , dan de jongen of die van middel-

Afdeel.
?) maatige grootte zyn. Zy hebben fomtyds

Hoofd- 5>
als verfcheide Steeltjes , waar uit Jaaiiyks

stuk. n Bladen en Bloemen voortkomen 3 die ook
,

^**wy
'

,3 afgebroken zynde en in de Aarde geftoken

,

3, een rondachtigen Wortel krygen, brengen-

„ de insgelyks Jaarlyks Bladen en Bloemen

„ voort. Op Steenachtige Bergen of Rotfen,

3, daar Pynboom - Bosfchen groeijen, heugt het

3> my , dat ik 'er , niet zonder moeite , heb

„ uitgehaald , die niet dikker dan een Vinger

„ waren , maar fomtyds ter langte van een Eile

5 , zouden uitgegroeid zyn ; hier en daar > op

35 plaatfen daar de Spieeten der Rotfen wat rui*

v mer waren, met Knobbels uitpuilende. Van

3, de Kruidwyfjes worden zy te Weenen op

33 de Markt te koop gebragt onder den naam

33 van Varkens - Brood. In de voorgaande

3, Herfst werden aan de Vrouwe van Heyfen-

3, ftein 3 van Konftantioopolen , onder verfchei-

3 ,
derley Bollen , ook eenige ronde Wortels

3 3 van dit Gewas gezonden 9 die niet grooter

3, dan Karftengen waren, zeer glad van Bast,

55 en deeze bragten, voor den Winter reeds ,

3, Bladen voort, bloeijende in Maart (*)."

De Wortel is 't aanmerkelykfte in dit Ge-

was: die Bladen uitgeeft, welke Hartvormig,

rondachtig, met Hoeken of Nieraehtig van fi-

guur*



guur , cn fomtyds zeer frany gevlakt zyn of IV*

gezoomd , Schildswyze geplaatst op lange krom-
Afd
£
el*

me Steelen. Het heeft geen Steng, maar uitrïooFD*

dien zelfden Wortel komen de Bloemen voort STUK*

op regte Steeltjes , en deeze zyn zeer aange*^
°nlg1'

naam van Reuk , byna van allerley Kleuren ,

doch in 't wilde meest paarfchachtjg* De
voornaamfte onderfcheiding hangt af van den

tyd der bloeijing, in 't Voorjaar, in de Zomer

of den Herfst , naar welken men het ook den

naam geeft: wordende dit Gewas, om de fraai-

heid , in de middelde en Noordelyke deelen van

Europa met vermaak aangekweekt. Het is

een overblyvende Wortel, die zïg gemakkelyk

Iaat voortteelen in de open Grond, brengende

op een warme plaats de Bloemen voort , die

een zonderlinge figuur hebben, en, als zy af-

gevallen zyn 5 windt zig de Steel aartig in

malkander, leggende z,g met het Knopje, daar

het Zaad in groeit, op den Grond neder. Dit

Knopje gaat in Auguftus van 't volgende Jaar

eerst open , bevattende dan ryp Zaad , uit het

welke men veele Verfcheidenheden teelen kan

;

doch die niet bloeijen voor het zesde Jaar.

Dat dit Plantje Varkens-Brood genoemd wordt

,

komt zekerlyk daar van daan, dat de Wortels

tot Vdedzel van de Zvvynen ftrekken. Het
blykt in meer gevallen, dat deeze Dieren din-

gen nuttigen , welke fchadelyk zyn voor Men-
fchen en andere Beeften. De raauwe Wortel 5

immers, wordt voor Vergiftig gehouden > maar

go
XI* Debi,, vilt Stuk,
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IV, gebraden kan hy gegeten worden* Men heeft
Afdpel, ,

er ^ 3

-

n cje Geneeskunde
,
fomtyds als eeu Pur*

Hoofd- geermiddel gebruik van gemaakt 9 doch braave
stuk, Artfen ontzien dit wegens de fcherpte. Uit*

ïi&e?
Wy

' wendig is het uitgeperfte Sap van aanmerkely-

ken dienst , zo tot zuivering van oppervlakki-

ge Zweertjes in de Huid , als om Knoeftge*

zwellen te doen verflaan 9 en het maakt een

voornaam Ingrediënt in \ Unguentum Arthanu

t<z uiu

(2) Varkens - Brood met den rand van de

Bloem knikkende,

Deeze Indifche Soort, Urulu by de Ceyïo-

neezen geraamd, alwaar Uru een Varken bc*

tekent, zal misfehien dergelyke Eigenfchappen

hebben als de voorgaande.

Menyanthes. Ruigbloem.

In dit Geflagt maakt de ruigte van de Bloem

,

die als met Haairtjes begroeid is en een twee-

deeligen Stempel heeft , met een eenhokkig

Zaadhmsjé, de byzondere Kenmerken uit. Het
bevat drie Soorten , als volgt,

t. (1) Ruigbloem met Hartvormige *effenran-

thts Njm* dl-
phoides*

(z) CycUmen Corolls limbo nutante, Fl.Zeyl. 401. BüRM.
FL Ind p« 4z. liDRM- ZeyL 84.

(O Mexy tinthes Poi. Coidatis iiitegerr:mis , Coicllis ciliatis.



P E N T A N D R I A. 4§5

dige Bladen > de Bloemen aan de kanten IV,

ruig.
A™\y

Deeze zyn de Kleine Geele Plompen, in bree^^^,
0"

de Graften van Engeland , als ook in Deene- plompen,

marken, Pommeren 3 Rusland, ja op veele achti^
plaatfen in de Wateren van onze Nederlanden

groeijende. Lobel geeft 'er een taamelyke

Afbeelding van en zegt , dat de Bladen op

dikke Biesachtige Steelen 3 van drie, vier of

zes Ellen lang , voortkomen , hebbende aan 't

end een enkel Blad en zydelings een Bloem-

kroontje uitgeevende. De Bloemen zyn Ster-

achtig en geel van Kleur.

(2) Ruigbloem met Hartvormige , eenigs- n#

zins gekartelde Bladen , Bloemdraagende
o^mndf-

Bladjleelen en van binnen Haairige Bloe-fcfo*

men.

r In de Wateren van Oostindie, binnenslands,

zo aan de Kust van Malabar als op Ceylon ,

groeit deeze , volgens Linn^us, die daar

toe betrekt de Ceramfche Plompen van Rum-
PHIUS

Syft. Nau XII. Gen. 202. p, 152. Veg. XIII. pt 164. H.
Cliff. R, Lugdb. 450. Dalib, Par. 62, Nymphara lutea mi-

nor, Flore fïmbriato. C. B. Pin. 194.. Nympli. lutea minor

Septentrionalium. Lob. 1c. S9S*

(2) Menyantkes Fol. Cordatls fuberenatis &c. FL ZeyU

72* Nymphza Ceramica. Rumph. Amb. VI. p* 173. T.

72. f»f3« Nymphoides Indica Flore albo iimbriato» TouitNfc*

Jnfi* 154*
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IV. fHius en de Afbeelding, welke echter, \öU
Af

v
EEL gens dien Autheur , van een andere Soort van

Hoofd- kleine Geele Plompen is, hoewel de Bloem vol-

stuk. maakt met deeze ftrookt. 't Gewas gelykt vol-

vige?
Wy

' ^rekt naar de P^0mPen ; doch de Bloémfteekjes

komen Troswyze, een weinig onder het Blad $

ïaan de Bladtteelen voort , en zyn, als gezegd

is, van binnen Wollig ruig.

ut. (3) Ruigbloem, met driebladige Steekn.
Mcnyan*

IfaLT Dit Kruid ïs het, dat men by ons gemeen-
Driebiadi.jyfc Water - Drieblad noemt . in 'c Latyn Tri*

folium dquaticum of Fibrinum; zynde de laat-

fte naam, zo wel als die vau Menyanthes , wo
gens de Vezelige ruigte van de Bloem daar

aan gegeven. Het voert in 't Franfch en En-

gel fch den naam van Water - Klaver , wegens

de figuur der Bladen ; heetende , mislchien we-

gens het Zaadhuisje , by anderen ook Boksboo-

mn+ Sommigen noemen het Trifolium palu-

Jtre > om dat het meest voorkomt op Moeras*

iige plaatfcn , daar weinig Water Haat, doch

meest op Zandige Gronden*

De Groeiplaats is door geheel Europa, zo

wel in de Zuidelyke als in de Noordelyke dee-

len. Het heeft een Steng van omtrent eeft

Voet

(3) Mtr.yanthcs FoU ternatis» Oêï>. Dan. 541. FU Snee*

Lapp GQUAN. Monsp. 90. Mat. Med. 66. R. Lugdb. 43c.

Hall Heh. 4S7. Touivkf. /«/?• 117. Tnfolium palufkc. C*

fi. Pin.sz. Üoa Pwpt. 570, LOB. Icon* II» 33. TABERN* Icon.
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Voet hoog, die uitloopt in een losfe Aair van iv„

witce Bloemen, met eenig Roozekleur gemen- Afdeel»

geld. Die Steng is van onderen bekleed met Hoofd-
den voet der Bladen, welke lang gefteeld, dric'TUK,

by elkander, ovaal en flaauw gekarteld zyn. .

m™°zt
:

Het Zaadhuisje, langwerpig, tweekleppig, be-

vat rondachtige Zaadjes.

Dit Kruid komt fomtyds breeder , fomtyds

Ümaller van Bladen voor. Het is , in zyn geheel

,

ten uiterfte bitter 9 en heeft onder dergelyke

Kruiden den roem als een voortreffelyk Maag-

middel , niet alleen , maar wordt ook tot Kwaa*

ïen , die ingeworteld zyn , vooral in Jichtige

Ongemakken, met voordeel gebruikt. Het Kruid

trekt men in Water of Wyn , of maakt een

Konferf daar van. Het lang gebruik van 't

zelve heefc , volgens Boerhaave, veele

verouderde Kwaaien genezen. Schaapen die

otigans zyh , gelyk men 't noèmt, in V/eiden

komende , daar dit Kruid veel in de Slooten

groeit, worden 'er dikwils gezond door. Die

bitterheid heefc niet alleen in het Loof maaf

ook in de Wortels plaats, van welken niette-

min het arme Volk, aan de Sweedfche Grcn-*

zen , in Lap- en Finland , het Poeijer onder

Meel mengt , en dus daar Brood van bakt,

welk zeer leelyk is van Smaak. Ook gebrui-

ken de Boeren , in die Kwartieren , de Bladen

,

m plaats van Hoppe , in het Bier , dat geen

kwaade uitwerking heefc. By gebrek van Voe-

der graaven zy de Worrels uit, en geevenze

li aan
lh DEEL* VII» STUÏU
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iv. aan de Beeften , die dezelven gretig verflin*
'A™EEl

"den.

Hoofd- Tr
STUK. Hottonia.

vigtT^ Een Trompetachtige Bloem , met de Meel-

draadjes op het Pypje geplaatst, en een één-

hokkig Zaadhuisje , zyn de byzondere Kenmer-

ken van die Geflagt 3 dat twee Soorten bevat.

I#
(i) Hottonia , welke de Bloemjleng Kranswys*

Hottönia yeelbloemig heeft.
•petluftrts. ° *

fche^
1
" De groote Boerhaave heeft dit Kruid

,

p
t welk door Tournefort niet fchynt waar-

genomen te zyn, naar zynen Voorganger, den

Leidfchen Hoogleeraar Hotton, gedoopt , en

omftandig befchreeven. Het groeit niet alleen

in onze Nederlanden , op veele plaatfcn , in ftil-

ftaande Slooten ; maar ook in Switzerland,

Sweeden en Pommeren , daar 't Moerasfig is ,

fchynende de Noordelyke deelen van Europa te

beminnen. Het komt evenwel ook voor in

Karniolie. Wegens de Bladen 3 die onder Wa-
ter blyveïi 5 , is het Water - Duizendblad , en we-
gens de Bloemen , die zig regtftandig daar bo-

ven verheffen , Water - Violieren genoemd ge-

weest.

(i) Hèttonia Pedunculo verticillato multifloro. Sysu Nut.

XII. Gen. 203, p. 152. Veg> XIII, p, 208. BOERH. Lugdb. U
p. 207. Hort. Cliff. Fl. Suec, R. Lugdb. 41. HALL. Helv.

487. Millefolium aq f. Viola aquatica. C. B. Pin. 141. Mil-

lef. Aq, Equifctifoiium Caule nudo. U. Viola AquatüiSé DOXfé

Tmpt % jS4. LQB t Icgn. 790. CAM. Epit. p, %97*
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weest. Zie hier hoe de Heer Hall ER ^et*
AF
^V,

zelve befchryft.
FD
v^

L"

3 ,
De Steng kruipt lang , en geeft ,

Pypach- Hoofde

33 tig, by tusfchenwydten Worteltjes uit, ver-
ST"K#

33 heffende zig vervolgens uit het Water met «)&-.
'

"

3, Bloemen. De Bladen zyn in 't Water om-

5,
geboogen , boven 'c\ Water uitgebreid , by

3, vyven , gevind , met^eer vlakke lange Vin-

33 nen, die Liniaal, fomtyds enkeld, lbmtyds

gevorkt en Takkig zyn. Kransjes van Bloe-

„ men , by trappen verkleinende , zitten op

„ kleine Blaadjes* De Bloemen zyn gefteeld,

„ wit of paarfchachtig , met een geelachtigen

„ Navel."

De befte Afbeelding , die dit opheldert, vindt

men by Camerarius, welke Autheur zig

vastelyk verbeeldt, dat deeze Plant het Myrio-

phyllon zy van Dioskorides, welks Af-

beeldingjbyMATTHioiüs, echter aanmer-

kelyk verfchilt , en dan moest het ook bekend

zyn in de Zuidelyke deelen van Europa. Boer-

IlAAVE Zegt , „ dat de Wortel Vezelachtig is

33 en fterk voortkruipt , en dat de Steng, die

n regtopftaat en naakt is, Takken in 't ronde

uitgeeft , zig uitbreidende, welke ovcrhoeks

„ bezet zyn met Haairachtige gevederde Bla-

3, den , en aan die zelfde Steng groeijen Krans-

wys* de Bloemfteeltjes , op 't end een vyf-

3, bladigen Kelk hebbende , als een Sterretje }

welke de Vrugtmaakende deelen bevat." Dit

li a ttoèé
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IV* moet een Verfcheidenheid of andere Soort zyn

;

Afdeel.
of jk begryp het niet.

stuk™
4

(O Hottonia met Oxel-Bloemfteeltjes , die

ii.
" éénbloemig zyn.

Hottonia

^oostifl. Dic Kruidje, van Ceylon afkomftig , is door

dikhe. den Hoogleeraar J. Burmannüs in Plaat

gebragt en tot de Hottonia betrokken. Het

heeft Stengetjes van een Vinger lang, zeer een-

voudig; gekranste Blaadjes, dikwils agt by el-

kander 5 fmal , in drie of vieren gedeeld. De
Bloemfteeltjes zyn langer en komen zydelings

,

enkeld ,
eenbloemig , uit de Oxels der Bladen

vooru

Hydrophyllum. Geutjes -Bloem*

Van dit Geflagt is de Bloem Klokvormig ,

met vyf Honigvoerende Geuijes langs derzei-

ver Slippen : de Stempel in tweeën gedeeld

:

het Zaadhuisje Klootrond
,
tweekleppig.

Twee Soorten, beiden uit Noord - Amerika

,

bevat hetzelve, naamelyk.

i. (i) Geutjes -Bloem met Fïnswys' verdeelde

TffuT
Bladen.

nam De
Virginifche.

(2) Hottonit Pedunculis Axillaribus unifloris. Hottonia FIo-

ie Soïitario &c, Burm, ZeyL iz\> T. s$> f. i* Gratiola Mate»

bsiica FoU ftellatim dentat s Pet Gaz. T. 54. f. 1 1, Erica

Africana Equifeti folio, Sfb, Kab. II. T. 37* f. 5.

(1) H)drop/jylIum Fol» pinnatifidis. Syft» Nat. XII, Gen.
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De ' Franfchc Heer Morin hadt deeze IV*

Plant, uit Virginie afkomltig, Hydróphyllum ,

pj^el.

dat is Waterblad , genoemd , tcrwyl het doch Hoofd-

zeker is, dat zy aldaar niet in 't Water groei-
STUK*

je, hoewel zy een vetten Grond bemint. An-m^*"®**

deren hebbenze aan het Tandkruid naverwant

gerekend. Een byzondcre Soort van Mon-
nikskappen , welke Beslerus opgeeft, met

Loof van Reïnevaren en witachtige Bloemen,

uit de hooge Gebergten van Trente, hier toe

betrokken zynde , hadt Linn^üs de Groei-

plaats aldaar gelteld gehad. Morison heeft

de Afbeelding van dit Gewas, die redelyk

goed is , en met myn fraay gedroogd Exem-
plaar van 'i zelve overeenkomftig. Uit een

knoopigen Wortel geeft het lange Steelen,

met Bladen die in vy ven gedeeld zyn , zo dat

zy zig als vyfbladig vertoonen. De Bloemen,

die op de toppen der Stengen, tropswyze,

voortkomen , worden gevolgd van ruige ronde

Zaadhuisjes, met een enkel Zaad, naar dat der

Wikken gelykende. Dodart geeft 'er de

Bloem van 't Slangekruid, en het Zaadhuisje

van Guichelheil, aan,

(2) Geut-

tc4, p* 152. Peg. Xlïti p. T*4* H* Ciiff* 49. R- Lugdh

415. Gbon. Virg. 21. Dcntarix facie planta Monopetalo*.

&c. MORIS» Hi/t. IIL p. 599. S. 51. $** U F. 1. Dentarias

affinis polymorpha &c. Pluk. Alm* 131. Singularis Aconiti

fpecies &c Eesl. Mus. 7* rlydrophyllurn Morini. Tournp.

Injl. 81, DOD. AUm. 77. T, 77.

Ii 2
"

IU Deel. vu. Stuk.



Vyfmannige Kruiden-

h (2) Geutjes - Bloem met hoekig gekwabde
AFDEEL* _

7 7

v. Bladen.

Hoofd -

5tuk# In Kanada onthoudt zig deeze Plant , die

jit.
^

met de andere in alle opzigten ftrookt ,*uitge*

pbyJumCa- nomen de Bladen , welke naar die van den

jüna^fch.
Efchdoorn gelyken* Zou het niet flegts eene

Verfcheidenheid daar van zyn?

E L L I S I A»

De Bloem is , in dit Gcflagt , Trechterach-

tig, naaüw van Pypje ,• de Vrugt een drooge

tweehokkige , tweekleppige Bezie, met twee

geftippelde Zaadjes , het één boven 't ander»

T. De eenigfte Soort (1), uit de Afbeeldingen

Iffalil. van Ehret zeer fraay aan 't licht gebragt,

virgini-
js een Gewas of Kruid, iets of wat naar 't voor-

gaande gelykende. Onze Ridder hadc hetzelve,

met den bynaam van Nyttelea , eerst tot het

Gcflagt van Ipomoia, vervolgens tot dat van Po

temonium betrokken. Het groeit in Virginie,en

heeft een zeer uitgebreide, Takkige, leggende

Steng, met Bladen, die Vinswyze ongelyk ver-

deeld zyn, eenigszin^ naar die van Wynruit ge-

lykende , doch met fpitfe' Slippen , wederzyds

Tands-

^"(2) Hydrophytlum Foliis lobato • angulatis. Sp. PUnt*

p 208.

CO ESifi»- Syfl. N*t4 Veg> XIII, Gen. 244. p« I<*4. Ment.

356. Planta Lithospermo affinis. Eph. Nat. Cur. Nov* 176U
Tom* 11. Tab. VU. f. 1. TREW. Ehret. p, $6. T. 99. Po-

fcraon. Ny&elej* Sp. riant. IU p. 231. Ipomoea Nyftelc**

Sf. Plant. L p. ióo#

fche-
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Tandswys' uitgefneeden. De Bloem fteeltjes IV.

komen enkeld voort, en hebbenden Kelk een-
ApD*tt.

bladig, vyfdeelig 3 langer dan het Blommetje ,Hoofd-

't welk zeer klein 9 doch niet onaartig is , wie
STüK*

met roode Stipjes en van binnen met vyf gee-^jf™^*

Je Meelknopjes voorzien , die op laage Draadjes

ruften. De eigenfehap van twee Zaadjes, in

een Zaadhuisje , naar het Balzakje gelykende ,

boven elkander in ieder Hokje te hebben , bil-

lykt de vorming van dit nieuwe Geflagt,welk

de Ridder ter eere van den beroemden Heer

Ellis gedoopt heeft.

L y s 1 M a c h 1 A. Wederick.

Een Raderachtige Bloem , waar op volgt een

Klootrond, eenhokkig Zaadhuisje, dat gefpitst

en éénkleppig is , maakt de byzondere Ken-

merken van dit Geflagt uit , 't welk negen Soor-

ten bevat. De vier eerften hebben veelbloemi-

ge, de vyf laatften eevMoemige Blocmfteeltjes.

( 1 ) Wederick die gepluimd is , met end- r„

Trosfen.

Gemeenc,

Decze, aan de kanten der Slooten en Vaar-

ten

(1) Ly/Zmacbta paniculata Racemi's termlnalibus, Syft, Nat.

Xlï. Gen. 20;. p» 152. Veg, XIU* p. 164* Lyfimachia Fol.

Lanceolaris &c> ƒƒ. Cliff* FU Suec, Lapp. R 4 Lugdb. 416*

N« 3. KRAM. Auftr. 44. GOUAN. Monsp4 90. GORT. £elgm

SZ> Lyfimachia lurea major qux Dloscoriiiis, C» B. Pin* 245;..

Lyfiraachum legitimum. Dod+ Pempt* 54. Lys% lutea feu Sa-

licaria. Lob. Icon. 142. Hall Helv.

Ii 4
XI. Deel. VIL Stuk*
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IHf; ten hier en daar in onze Provinciën # als ook

in het grootfte gedeelte van Europa groeijen-
Afdeel

v.

Hoofd- de, voert eigentlyk den naam van Lyfimachia),
stuk.

cen x<ruid , 't welk van Koning Lyjimachus;

den naam zou hebben. In 't Franfch noemt

men 'i Corneille , in 't Engelfch WUlow-herb*

en by ons, naar den Duitfehen naam, Weide-

rich , ook Wederick. Deeze Soort heet Groo~

te geele Wederick
j

tot ondcrfcheiding van ande-

re Soorten-. De Lancetswyze Bladen , eeni*

germaate naar die der Wilgen gelykende, heb-

ben 'er Lob el den naam van Salicaria aan

doen geeven * doch die behoort tot een ander

Kruid.

De Steng is omtrent drie Voeten hoog , met

drie of vier Bladen Kranswyze bezet, uit wier

Oxelen Takjes voortkomen cn deeze maaken

een getroste Aair aan 'c end , die ongebladerd

is en driehoekig , uit zeer fraaije , taamelyk

groote, geele Bloemen beftaande. Deeze ztya

zelf eenbladig, doch hebben een vyfdeeligen

Kelk. Somtyds zyn de Meeldraadjes koloms-

wyze famengegroeid
, fomtyds vry, De Styl

heeft een geknopten Stempel. De Bladen heb-

ben dit byzonders, dat derzelver Ribbetjes by
den rand famenloopen.

Met de kragten van dit Kruid, die famen-

trekkendc zouden zyn , hebben fommige, uit

achting voor den ouden Dioskorides, vry

hoog geloopen ; doch het is, tegenwoordig, in

weinig of geen gebruik,

* (2) WC<
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; (7) Wederick met enkelde end -Tros/en en IV

ftompe Bloemblaadjes 5 da Meeldraadjes Afd*el;

£ör£er dara & bloem. Hoofde
STUK.

Deeze wordt gerekend het Ephemerum van Ué
•

M ATTiiioLus te zyn , of naar hetzelve Ly^f^
cenigszins te gelyken. Zy groeit in Klein A-rum.

fie, en komt , wat de Geltalte aangaat, mettaaifch*

de volgende aanmerkelyk overeen , doch ver-

fchilt in eenige opzigten* Het öndêrfcheïd kaa

men best in de leevende Planten, die hier in

de Kruidhoven zyn
,
opmerken.

{3) Wederick met end-Aairen , Lancetvor- m.

mige Bloemblaadjes en de Meeldraadjes

langer dan de Bloem.
paSfcïf

01

Deeze , die aan 't end der Takjes van de

Stengen Eyronde Aairtjes heeft, is door Com-

MEXYN in Afbeelding gebragt en befchreeven.

De gemeene Aair is wel een Voet lang : de

Bladen drie Duimen en loopcn fpits uit. De
afkomst van dit Gewas is uit de Levant, Hier

zyn de Bloemen ongefïeeld.

pf^c ;? y -

' We.^5
(2) Lyfimachia Racemis &c. H, Cliff. R. Lugdb. 415. N%

1. Lys. fpicata purpurea minor* Euxb» Cent. L p, 22, T«33«'

Lys* Oriënt, minor Foiiis glaucls. TïLL. Pis. 106* T. 40* f#

2* Ephemerum Mauhiolu Dod Pempt. 203. LOB. Icon. 354.

(3) Lffimachla Spicis terminalibus &c. H. Cllff. 51. R.

Lugdb. 415* N, 2» Lyfimachia Orientalis anguftifolia, Comm.

Rar. T. p. 33. Lys. Oriënt, aiiguftif. Fl. purpureo, TOURNÏ,

Cor. 7. BOERH» Lugdb. h p. 203,.

ü 5
Ih DEEL, VII« STÜK.J
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IV* (4) Wederick met zydelingfe gefieelde Bloem*
An£

EL
- tros/en.

Hoofd-
stuk. Deeze komt, zo in de Waterachtige Riet-

iv. landen aan den Muiderdyk, als elders in onze

w^fiflo? Provinciën , en verder op fommige Moerasfige
T
Tuiibloe» P^aat ên * *n ^e rniddeldeelen van Europa ,

migeè voor. Uit de Oxels der Bladen brengt zy ge-

fteelde Tuiltjes of Trosjes voort , van geele

Bloempjes, niet veel van de Katjes van fom-

mige Wilgen verfchillende.
5
t Gewas gelykt,

voor 't overige, naar de andere Soorten , doch

heeft flegts twee Bladen by elkander. Lob el
geeft 'er een göëde Afbeelding van. Hy hadt

het in de Nederlanden buiten Gcnd, in vog-

tige , natte Graften , als ook in fommige Beek-

jes by Dendermonde , en buiten Amfterdam ,

in de Veenen onder 't Dekriet , overvloedig

groeijende gevonden. De Wortel kruipt Iterk

voort , even als die van de Gemeene We-
derick.

v. (5) Wederick met vier Bladen , die aan 9

t

Quadrifo* Steeltje Haairig zyn en vier eenbloemige

vierbiadi- Bloemfleeltjes.
sc- Een

(4) Lyfimachia Racemïs hteralibus &c. R. Lugdb. N. 6.

Lys. ex Alis foliorum Thyrfifera. F/. Lapp. H. Cliff. Ly<s.

bifblïa flore globofo luteo. C. B. Pin, 24a. Lys. lutea. Clus.

JHiflm II. 53. f. 12. Lyfimachia lutea altera aut Salicaria.

LOB» Icon. II. 263. Oed. Dan. 517.

( 5 J Lyfimachia Foliis quatcrnis &c. GBON. Pirgt 20. Ana»

gallis Mariana lutea FoU latis ftellatis. Pet. Gaz. 5. T. 2. £
5, Anagallis lutea &<: Pluk. Mant. n k T* 3 33* U U



Pentandria. 507

Een Virginifche Plant 5 die onder den naam iv.

van Marylandfe Guichelheil met breede geftern- Afdeel»

cje Bladen door P e t 1 v e r is afgebeeld , maakt Hoofd*

deeze Soort onder de Enkelbloemigen uit. De «tuk»

kruislingfe plaatzing der fpits Eyronde Blaadjes
ni
^°mv

en Bloempjes verfïert het Gewas ongemeen.

Tot deeze zelfde Soort wordt thans t'huis

gebragt de Gehaairde Wederick , die onder den

naam van Kanadafche, met Jalappe- Bladen *

door Waltherusis afgebeeld en Wederich

met Eyrond-Lancetswyze
,
byna Hartvormige

Bladen , die de Steeltjes aan de kanten weder-

zyds Wcllig hebben , van den Heer Wachen-
dorf getyteld werdt f*)*

C6) Wederick, die meest vierbladig is , met ^ vu ^
gekranjte eenbloemige Bloemfleeltjes. ^InaTtaf

Geftippel-

Deeze in ons Land , aan het Haarlemmer de*

Meir , tusfehen
5

t Riet groeijende , wordt Klei-

ne Wederick genoemd , of Gejlippelde, om dat

de Bladen met zwarte Stippen getekend zyn,

Zy groeit echter ook in andere deelen van

Europa. Jacquin heeftze by VVeenen aan

Beek-

(*) Lyfïmachia ciliata. Sp. Plant, aio. Sp* 7. Lys. Cana-

denfis Jalappa; foliis. Walt* Hort, 32. T# 12* Lys. Fol.

ovato - lanceolatis &c, Wachend. Ultr, 370.

(6) Lyfimacbia Fol. fubquaternis , Pedanculis verticillatts

&c. Lys. Fol. lanceolatis &c. H. Ctiff. R* Lugdk 416, tt.

4. Gron. Virg. 20. Lys. lutea minor &c. C* B. Pin. 24^

Lys. lutea fecunda. Clus» Biattarias afïinis Planta minor &c,

MOMS. Hift. II. pt 45)1. S. S. T* Io. f. JS*

II.IDEEL. VULSTUK»
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XV. Beekjes waargenomen* Men vindtze, zo 't

Afdeel. fc
'

nyIlt ^ 0ok in Virginie. De Kelken zyn ruig

:

Hoofd* de Bloemblaadjes hebben Goudgeele Stippen

,

stuk* zegt de Ridder.

vu* (7) Wederick met een regt Takkig Stenget-

uSftï J e > de Kelk ërooter dan de Bloem.

latum.

Kieinbiadi- De geftalce heeft den naam van zeer klein

Gefternd Vlafch doen gecven aan dit Kruidje 9

*i welk op Heuvels groeit in Vrankryk en Ita^'

]ie. By Montpellier in Languedok komt het

veel voor. De hoogte is twee , zelden drie

Duimen. Het heeft korte kleine Blaadjes, in

een fyn Puntje uitloopende 3 waar tusfchen

groene gefternde Blommetjes > van vyf Straa-

len, als rondom zeker Naveltje geplaatst: dc

Vrugt is vyfkleppig.

vin. (8) Wederick met 'Eyronde [pitje Bladen 3

^BofcS**
eenzaame Bloemen en leggende Stengen.

Wederick* _ 1, ,

Deeze , die in Bosfchen , welke Zandig en

vogtig zyn r in Duitfchland
, Vrankryk en En-

geland , als ook, volgens Boerhaave, in

onze Nederlanden groeit , komt ook in Lan-
guc-

(y) Lyftwachia Cal. Coroll. fuperantzbus &c. R. Lutdb*

4 ï6.N 4 5. LyC annua minima Polygoni folio Tournf.

Inft. I4Z. Linum minimum ftellatum. C. B. Pinti^ Prodr.

107. MAGN". Monsp* T. 162.

(8) Lyfimaebia Foi. ovatis acutis &e. H, Ctif. R. Lugdb.

416. N. 8. An3gallis lutea nemorum- C, B. Pin. zjz. Ana>

gallis lutca. Lob» Uq». 465.
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guedok , by Montpellier , aan de kanten der IV;

Beekjes voor , en in Switzcrland zelfs op de
Afd

v
*eL *

Alpen, volgens H aller. Lobel geeft 'er , Hoofd-

uit C lus rus, de Afbeelding van, onder den
8TUK#

naam van Geel Guichelheil. De Bloemfteeltjes
g
^\2°*

.

zyn lang en dikwils gepaard : de Kelk is ge~

fternd ; de Bloem Raderachtig , met fpitfe final-

le Blaadjes. Voorts heeft dit Gewas ^ buiten

de fpitsheid der Bladen , in gedaante veel over-

eenkomst met het volgende.

(9) Wederick met byna Hartvormige Bladen 3 ix.

enkelde Bloemen en kruipende Stengen. L
^ummui^

Den naam van Penningkruid voert dit in on- Penning-

ze Nederlanden , en alom, zeer bekende Kruid ,

km,(l*

wegens de rondachtige figuur der Bladen, die

zig op de Aarde als Penningen vertoonen , ter-

wyl hetzelve met zyne dunne Stengetjes , langs

dezelve , overal wortelende voorkruipt. Het

verfiert dus , als een Tapytwerk , op veele

plaatfen, den bruinen met Mofch begroeiden

Grond der Bofchagiën en Veenen , als ook de

kanten der Wegen en Zandige Bouwlanden. In

alle Taaien van Europa , byna , heeft het van

die Penningachtige Bladen den naam , worden-

de ook Centum-morbia geheten, om dat men
*er

(9) Lyftmachia. Fol. fubcordatïs &c. H. Cliff. R. Lugdb.

416. N* 7. Mau JMed. 67. HALL. Helv. 48 U Nummularia

major lutea* C. B. Pin. 3 op, Nurnmularia f. Centummerbia»

LOB* Ie. 474»

1L DlEI* VII* STOW
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IV. 'er verfcheide Geneeskundige kragten aan toe*

Afdeel.
fchryft#

Hoofd* „ Het is (zegt H aller) een weinig fa-

STUK- „ trekkende , zagt Zeepachtig en uit den zuu-

vi&ï
nV*m

» ren eenigermaate fcherp 3 wordende doch

31 niet veel gebruikt. Boerhaave pryst

3 , het , wegens de maatige kragten , aan , in 't

y 9
heete Scheurbuik , in de Lyfmoeder- en ver-

3y fcheide andere Bloedvloeiingen. Uitwendig

f,
worden 'er de Zweeren der Schenkelen, in

„ oude Lieden > door genezen. Het uitgeper-

5, fte Sap , met dat der Madelieven , pryst

3, Buchwald voor deTeering. Geen Kruid

sy zou, uit- en inwendig, een zekerer Wond-

je middel zyn , zo Agerius, op zyn eigen

„ Ondervinding , verzekert."

Anagallis. Guichelheil.

In dit Geflagt is de Bloem ook Raderachtig f

maar het Zaadhuisje gaapt niet van boven ; het

is als horifontaal in 't midden doorgefneeden ;

zo dat het naar een Doosje gelykt. Voorts

heeft de Styl een geknopten Stempel.

Vyf of zes Soorten komen thans in 't zelve

voor, als volgt.

i. O) Guichelheil met onverdeelde Bladen en

(i) Anagallis FoJ. indivifis, Caule prooimbente. Syft* Nat.

XII. Gen. io6. p. m, Veg % XIII. p, 16$, Aiwg. Fol* indi-

Anagallis

\Arvenfis.

Gemeen.

leggende Stengetjds.

Dit
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Dit is een klein Kruidje, zeer bekend in de IV.

Zaaylanden en , wegens zyne fterk roode Bloem-
FD
£
EL»

pjes , niet onaartig. Men vindt het ook met Hoofd*

Hemelfchblaauwe Bloemen en deezc zou het
STÜK#

Wyfje zyn, de ander het Mannetje, volgens ni^
mg^

de Ouden* Camera riüs verzekert, dat

zy anders niet verfchillen , dan in de Kleur der

Bloemen , welke fomtyds ook paarfch of bleek-

rood valt Van den Heer H aller, uog-

thans , worden die met roode en met blaauwe

Bloemen als byzondere Soorten onderfcheiden ;

dewyl door 't kweeken de eene nooit tot de an-

dere overgaat , groeijende de Blaauwe ook wat

hooger en zig meer opheffende* Ljnn^eus
maakt* van deeze laatfte zelfs geen gewag Cf).

De Franfchen noemen dit Kruidje Mouron ,

de Engellèhen Pimpernell , de Spaanfchen Mu-
rugues s doch de lcaliaanen behouden den Griek-

fchen naam Anagallü , van Dioskoiudes
afkomftig. Men wil , dat dezelve wegens eene

Toverkragtige hoedanigheid daar aan gegeven

zoude zyn, en dit is ook deoirfprong, zo het

fchynt,

vifis. R. Lagdb. p. 41 f Suec. id«>. Anagalli's Fol. ovatis*

H. Cliffl 52. Anagalli's phoeniceo flore, C, B* 252. HALL.

Jlelv. 481. 482. Anagalli's mas. Cam. Epit. 394. Anagallis

foemina, Ibid. 395. GORT» Belg. 54. Oed. Dan. 38*

(*) Efitk p* 394, 395* Hier uit blykt , dar de Anagallis

mas van dien Aurheur , zeer vetkeerdelyk, in Spec. Plant*

tot de Nummularia is betrokken.

(t) In Spec. Plant* Ed. II., naamelyk; Horto Cliffbr*

tiano heeft zyn. Ed. die en anderen als Verfcheide»heden gs*

boekftaafd.
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IV. fchynt, van den Hoogduitfchen naam Guickhèil

AfDEEL» 0£ Gaucliheil , waar van ons Guichelheil zyn

Hoofd* afkomst heeft. De betekenis van Goochelen

stuk.
j S bekend. Men heeft 'er, van ouds f wonder-

/ Eenwy- baare kragten tegen de Zinneloosheid aan toege-

fchreeven, die voor- weinige Jaaren, door een

Proefneeming van den Heer Michaelis,
beveiligd zouden zyn. Hierom wordt het Kruid

ook wel genoemd Heil der Zotten. Voorts is het

als een middel tegen de Hondsdolheid aange-

preezen* In Virginic* daar men 't ook vindt,

befchryft Clayton hetzelve als een Tegen-

gift en Longmiddel , maatig warm en droog en

dicnftig om de Raaskallingen of Bazelingen in

Koortfen te bedwingen. Het is uit den zuuren

famentrekkende met eenige fcherpheid , en kan

dus uitwendig tot geneezing van Zweercn, in-

wendig tot Bloedzuivering , gebruikt worden*

Ook is het niet onaangenaam , wanneer men 't

over de Salade , of op zig zelve met Olie en

Azyn nuttigt.

1L O) Guichelheil met onverdeelde Bladen eii

Anagiziiii regtopjiaande Stengetjes.
Monelti.

Ktatiaanfeh» ^ LU s j 0 s gaf aan deeze den naam van Dun*

bladig Guichelheid van Moneljlus, waar van

de

{z) Anagüllis Fol. indivïfis Caule erefto, Anag. Fol. Lan-

ceolatis. H. Clif. Ups. Anag, coer.ilea Fol* binis ternisve

ex advcrfo nascentibus. C» B. Fin. 252* Anag» tenuifolia Mo»

lïdlu Clus. Afp. alt.
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de bynaam. Baühinus noemt het Blaauw Iv;

Guichelheil , met twee of drie Biaadjes tegen *

Afd
^l»

over elkander groeijcnde. 't Gemeene BLiauwe Hoofde

komt met .twee , drie of vier Blaadjes voor. 8™*
Deeze Italiaanfche groeit by Verona.

(3) Guichelheil mt^ Hartvofmlgè omvattende nu
Bladen , en JamengedrukU ötengetjes. Lattf^!

Breedbk-

In Spanje gröeit deeze Soort f welke door&g.

haare Breedbladigheid uitmunt , hebbende te-

vens ecne zeer groote Bloem > die blaauw van

Kleur is 9 met paarlche Meeldraadjes en geele

Knopjes. Zy komen 5 op enkelde Steeltjes ,

uit de üxels der Bladen voort * die groot -en

breed , glad , van onderen bleek geftippeld zyn.

Niettemin heeft deeze Soort met het Gemeene
Guichelheil veel overeenkomst.

(4) Guichelheil met Liniaale Bladen %n regt* lv%

opjlaande Stengetjes.
smübMig

Deeze groeit zo wel in Portugal als in Span-

je, Tournefort heeft dezelve ook ge-

kend 9 en Portugeefch Guichelheil met fmaller

Bladen dan Vlafchkruid geheten. De Steng is,

zo wel als in het Gemeene, vierkantig, doch

op.

(3) Anagallis Fol, Cordatis &c. Anag. Hlsp. latifolia ma-

ximo Flor. Tourne. Inft. 343» Cruciata montana minor Fl*

coer. Bark. h% 584.

(4) Anagallis Fol. linearibus Caule ere&o. Aaag. Lufit^

aica Linatiae folio auguftiore* TOURNF. Inft. 143»

Kk
II» Dttt, vil. Stuk»
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IV. opgercgt y een Hand hoog , met ongedeelde
Afdeel. B jaacjjcs en Draadachtige Bloemfteeltjes , die

Hoofd- eens zo lang zyn. De Zaadhuisjes , kleiner

stuk. ^an ^e Kelkjes 3 hangen nederwaards.

A
v

*
[Vs

(5) Guichelheil met Eyronde fpitsachtige

teZua. Blaadjes en kruipende Stengetjes.

Tedci.

Ongemeen klein en teder is deezc, te voo-

ren tot het voorgaande Geflagt betrokken ge-

weeft. Baühinus hadtze Klein - Penning-

kruid, met paarfchachtige Bloemen , getyteld.

De gcltülte, naamelyk, zweemt naar 't zelve;

zy kruipt ,
op dergelyke manier , langs den

Grond ; doch de Bladen zyn naauwlyks groo-

ter dan Erwten , en de langte der Stengetjes

is minder dan een Handpalm. Het blyft over

en groeit op vogtige Heijen van Vrankryk f

Engeland en Italië ; ja , volgens Boeehaa-
ve, ook in onze Nederlanden.

jFUva. De Heer Clayton merkt aan 3 dat in

W^mig. Virginie een Guichelheil groeit , met een en-

kel opgercgt Stengetje en geele Bloemen, die

op lange dunne Steeltjes uit de Oxels der

Bladen voortkomen , welke by vyven of zes-

fen ,
Sterswyze 5 aan de Knoopcn der Sten-

getjes

($) Anagallis Fol. ovatis acutïusculis &c. Lyfimaclua {£•

nella. Sp* Plant. 211. Lyiïmachia Fol. fubrotundis &c.

GüETT. Stamp. II. p. 119. Lyfimachia FoU orbiculatis &c.

SAuv. Monsp. 1 3 5 # GoüAN Monsp. 91. Nuraraularia minor

purpurascente Flore. C. B. Pm. 310. Frodr. 13$, JMORIS.

f Hifi, II. p. 5*7. S. 5. T. 26. U 2.
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getjes geplaatst zyn. Dit zal dan een byzon- IV.

dcre Soort uitmaaken (*).
Afdeel.

0 Hoofd»5PIGEL.IA. STUK.

Een Trechterachtige Bloem , een dübbeld n%TSr
Zaadhuisje, dat tweehokkig is en veelc Zaaden

bevat , zyn de byzondere Kenmerken van die

Geflagt, dat twee A.nerikaanfche Soorten be-

vat, naamelyk:

(i) Spigelia met een Kruidige Steng , de bo- ?

venfte Blaadjes viervoudig. Anthimia*
BrafiUaaa-

Aan dit Gewas, 't welk van PETiVER fchc#

Brafiliaqnfclie Peterfelie is getyteld, en aldaar

Arapahaca genoemd werdt , volgens Marc-
graaf, heeft de vermaarde Browne,
die hetzelve ook op Jamaika vondt, den naam

van Spigelia gegeven. Het heeft aan 't end

vier Lancetswyze en aan de Steng twee ge-

paarde Blaadjes, uit wier Oxelen zyd -Takjes

voortkomen , ook aan 't end vierbladig. De
Bloemen groeijen Troswyze en het Zaadhuisje

gelykt naar een Balzakje.

Over

(*) Anagallis Caule ere&o , Florihus ftivis. Grqn. Virg*

26.

(i) Spl&lia* Syft. Nat. XII. Gen. 208.p. Peg. XIII.

Gen* 209* p» 166, Am. AcaL V* p. 133. T. 2. Spigelia

qiiadrifolia. BROV?N*Jamii$6>T. 37- fc^r Arapabaca quadrifblj%

Fru&u tefticulato» Plum. Gen. 11. #ARR. JSquln. \$. Bra-

zeel - Parslis. Petïv. Gaz. T. 59^ f. 10. Axapabaca Brafilien*

fibus, MARCGR. Braf. 46.

Kk 2
K. Deel» VIL sm*
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IV, Over dit Kruid , dat byna overal in Zuid-
Afd^eu Amerika groeit , is een geheel Vertoog aan 't

Hoofd- licht gegeven , en onder de Voorzitting van
stuk* jen Heer LinnjEüs, te Upfal , verdedigd.

vi&r
V,y

~ ^'
lt hetzelve blykt de reden van den bynaam

,

Middel dat het naamelyk een voornaam Middel is om

w»rm-
e

de Wormen van 't Menfchelyk Lighaam te

eiekte. dooden en uit te dryven. Hierom hadt men

het in de Tuinen, op Jamaika , begonnen voort

te teelen , als zynde de kragten daar van , by

de Indiaanen en Negers , reeds overlang be-

kend.

Twee Handen vol van het Kruid worden

gekookt in twee Pond Water, en, na dat dc

helft daar van verkookt is, doet men by het

doorgezeegen Vogt een weinig Suiker en Li-

moenfap , om de Lymerigheid wat te bree-

ken ; doch dit is niet noodzaaklyk., Een vol-

wasfen Menfeh neemt dit 's avonds , eer hy

naar Bed gaat , in , en herhaalt zulks twee of

drie Dagen. Men kan het ook in minder veel •

heid en by verpoozingen ingeeven , vermin-

derende de Gifce in Kinderen naar de Jaa-

ren* Somtyds is daar by een Purgeermiddel

noodig.

Dit Middel verwekt den Slaap byna zo

zeker en zo kragtig als het Heulfap ; maar
,

„ by het ontwaaken, ftaan de Oogen gefpan-

„ nen, blinkend en vuurig, even als voor het

„ uitbreeken der Pokjes en Mazelen. Kort
na de eerfte Gifce wordt de Pols regelm^a-
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tig; dc Koorts neemt af ; de Stuipen, zo iVV

„ zy 'er zyn , verminderen ; alle Toevallen
Afd

£
cl»

3 ,
bcdaaren : daar worden een groote menigte Hoofd.

„ Wormen , zo niet voor , ten minfte na *t
STUK*

gebruik des Purgeermiddels , dikwils honderd Jf™
0**"

„ op eenen zelfden tyd , geloosd: maar, als

'er weinige levendig uitkomen, 't welk zel-

„ den gefchiedt, moec men 't wederom ingee-^

„ ven , en dan is doorgaans het Lighaam ge-

„ zuiverd."

(2) Spigclia met een vierhoekige Steng en alle
s

Bladen gepaard* Maryian*
mica.

Hier is thans de Marylandfchê Lonicera ,^Iand*

door my reeds befchreeven* , waar van men in* zielig

de Edenburgfche Verhandelingen een fraaije ^*f
Tf bI*

Afbeelding vindt, t'huis gebragt door den Rid-

der, die het Gewas zeer omftandig befchryft.

Ophiorrhiza* Slangen- Wortel*

Hier is de Bloem ook Trechterachtig, maar

het Vrugtbeginzel in tweeën gedeeld , met

twee Stempels , en de Vrugt tweekwabbig.

Twee Soorten komen 'er van voor, als volgt*

(i) Slan*

(2) Spigelia Caule têtragofio &c» lonicera Marylandica» *JW

Plant.\ 249» Periclymetii Virginiani Fl. cocciaeo , Flanta Mary-

landica» Catesb. Car. II. p« 78. T. 78,

Kk 3
tl. Dm. vn, Stok*
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IV. Ci) Slangen -Wortel met Lancetswys* Ëy -

Afdeel, rmde Bladen.

Hoofd-
stuk. Het Ooftindifche Gewas , dat men Radix

i* Mungos > in 't Portugeefch Raiz de Mongo

zÏMun- noemt , voert dien naam naar zeker Diertje ,

ooftindi-
* we'^ vaQ Rumphiüs gezegd wordt het

.

fche^ Suri -Katje te zyn* Dit, zegt men, van een

vergiftigen Slang of Adder gebeten zynde 9

neemt zyn toevlugt tot dit Kruid, als een Ge»

neesmiddel tegen die Kwetzuur. Het groeit

,

overvloedig in de Kiate - Bosfchen , omtrent

een halve Dagreize agter Batavia , van waar

hy het op Ambon gekreegen hadu Om dat

dit Diertje eenigszins naar een Wezeltje of

Inkhoorn gelykt, noemde men het Kruid Radix

MuJtelcB , in 't Nederduitfch Inkhooms - Wortel ,

zeggende , dat dezelve te Batavia in gebruik

is tegen Koortfen, Galbraaken entegens de ge-

volgen van een Slangenbeet.

Men heeft 'er een Witte en een Roode,

dus wegens de Kleur van Blad en Bloem ge-

naamd. Het was een laag Heeftertje, naauw-

lyks twee Voeten hoog , met een Steng van

omtrent een Pink dik, beneden hard en Hout-

ach-

(i) Ophiorrhizo. Fol. lanceolato- ovatis. Syft% Nat. XII
#

Gen* 209. fe 553. Veg* XIII. Gen. 210. p*x66. Radix Mu*
ftelae. RuMPH, Amb. VII. p. 29. T. 16. Radix Mungos.

Kïemph. Antcen. p. 573. Ophiorrhiza. FU Zeyl, 402, Mat»

Md. 79. T. 1. Amoen*4esd, II. p,
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achtig. De Bladen, die taamelyk groot zyn, IV.

iömtyds als een Handpalm, gaven, gebroken
AF

y
EEL#

zynde , zo wel als de Steng , een Melkachtig Hoofd-

tig Sap uit. Het Bloeizel groeit boven aan
STUK"

het Stammetje en maakt een Kroontje, waar„,^w*

op een Trosje van ronde Vrugtjes volgt , die

als uit twee Peperkorrels , tegen elkander aan-

geveegd , beftaan*

De Wortel kan niet groot zyn aan dit klei-

ne Gewas, en derhalve is 't zeer onwaarfchyn-

lyk, dat die het Slangenhout zou zyn: ten wa-

re men daar door eene alleruitmuntendfle Soort

verftaan wilde, waar Garzias van fpreekt.

Hy is niet langer dan een Span, noch dikker

dan een Vinger, krom en bogcig, Houtig doch

zeer broofch , van binnen wit en uitermaate

bitter : doch op het Slangenhout is door den

Heer N. L, Bürmanküs deeze zelfde Ink-

hoorns - Wortel van Rumpiiius aangehaald (*)•

(a) Slangen - Wortel met Eyronde Bladen. Ut
OpbiorrhU

Het Virgïnifche Gewas, onder den bynaam^ 7̂ ^
van Mitreola tot dit Geflagt betrokken, waar Amen-

van Hoüstön een goede Afbeelding gegeven
kaaöfciie*

heeft , is regt van Steng, met Eyronde, we*

der-ends ipitfe , gladde, effenrandige, gepaaa>

* •

* de,

(*) Zie de befehrywng van het Ophioxylum of Slangenhout 3

in deeze Nat, Hij}. II» D. VI. Stuk , bladz 427.

(z) Ophiorrbiza Fol. ovatis. Mirreola. Hort* Clrff% 4$z*

Gron 5 Virg* 28. Mitia, Housn Mfc T» bww,

Kk 4



520 Vyfmannige Kruiden,

IV. de ,
gefteelde Bladen , aan 't end der Takken

Afdeel* yros j
es draagende van ongedeelde Bloemen,

Hoofd. Het Vrugtbeginzel , in tweeën gedeeld 5 Eyrond,

tuk. heeft twee Stylen met ftompe Stempels. Het

v;£
enwy

' Zaadhuisje is lpits
> tweehokkig , bevattende

ontelbaare, rondachtige^ kleine Zaadjes, 't Ge-

was is klein.

P l u m n A G o. Loodkruid.

Een Trechïcrachtige Bloem , met de Meel-

draadjes op ScKiibbetjes, die het onderfte van

de Bloem fluiten , ingeplant : een vyfdeelige

Stempel : een enkeld langwerpig omkleed Zaad.

Dus zyn de byzondere Kenmerken opgege-

ven van dit Geflagt , het welk vier Soorten

heeft.

Iê
(i) Loodkruid met omvattende > Lancetvormi*

Van deeze Soort , die in de Zuidelyke dee-

len van Europa groeit, heeft het Geflagt den
naam. Sommigen > naamclyk, achtten het de
Molybdana van Pliniüs te zyn, dat is Plum-
bago , zegt Clusius; hoewel anderen het

(i) PlumhAgo Fol. amplexi'cauübus &c. Syst. Nau XII.

Gem 212. p. Vtg. XIII. Gen, 213. p* 267. H. Cliff.Mat*

Med. R, Lugdb. 41?. GOTJAN Monsp. 91* GER. Prov* 339.
Garid. Aix> 368.. Lepidium Dentiïlaria dt&iim. C. B. Pin»

27. Plumbogo quorundam, CLUS. Pann. 433. ToüRNF. /«/?.

140. Tripolium Dioscoiidis, COL. Ecpbul, p, i$o*T, \6\ 9

ge , ruuwe Bladen.

Le*
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Lepidium genoemd hebben, maar die van Nar- IV.

bonne gaven 'er, ten zynen tyde, den naam AFD
£
E^

aan van Dentillaria , om dat men zig verbeeld- Hoofd-

de, dat hetzelve , ook maar in de Hand ge- STüa:#

houden, tegen Tandpyn dienftig zou zyn. Ze- n^ÖS^
kere Loodkleurige Vlakjes op de Oogen wer-

den 'er , volgens Plinius , door weggeno-

men , als men 't 'er gekaauwd op leide. De
gemeene naam was St. Anthonis Kruid 9 doch

die van Granada , in Spanje , noemden het Be-

lefa, en die van Languedok Malherbes , dat is

Kwaadaartig Kruid.

Veel Stengen geeft het uit eenen Stoel, die

een of twee Ellen hoog zyn, in taaije, zwee-

pige Takken verdeeld, en met groene Sappige

Bladen bezet , zeer fcherp en brandende van

Smaak. De Bloemen , op de toppen, zyn in

een Vliezig Itekelig Kelkje vervat , dat Lyme-

rig is. Het Zaad is zwart , gelykende naar «

kleine gepelde Haverkoorntjes. De Wortel

fpreidt zig wyd en zyd uit.

De brandende hoedanigheid van dit Kruid *
1

doet hetzelve in Provence, waar het overal in

Wildemisfen groeit , Herbo enrabiqdo of en-

rajado noemen. Het wordt aldaar fomtyds ,

in plaats van Bertram , gebruikt tegen de Kies-

pyn, en zelfs, ten dien einde , op de Slaapen

van 't Hoofd gelegd. Men fmeert ook wel

friet de Olie, daar 't in gekookt is, de plaat-

fen met Schurft ea dergelyke Huidkwaaien

Kk 5 be«

IJ. Dkel, VII. Stuk»



522 Vyfmannige Kruiden:

IV* bezet, doch veiliger gefchiedt zulks in Hondes
Afdeel, en paarden, dan in Menfchen.

Hoofd*
stuk* (a) Loodkruid met gefteelde Eyronde gladde

h} l% Bladen en Draadachtige Stengen.
Plumbago ö ®

iSSeylamca.

ceyionfch. Van decze Soort , die op Ceylon groeit ,

doch in de Europifche Kruidhoven aangekweekt

wordt ^ geeft Commely1N de Afbeelding,

In 't begin des Zomers, zegt hy, komen uit

den Wortel één of twee Sceelen voort, die

anderhalf Voet hoog , gevoord, groen en in

twee of drie Takken verdeeld zyn, waar aan

breede , groene' en fpits uitloopende Bladen.

De Bloemen , op de toppen Aairswyze voort-

komende , hebben een zeer ruigen Kelk. In

de Amfteldamfche Tuin droeg het geen Vrug-

ten 9 maar te Upfal , dat zonderling is s twee-

maal in 't Jaar. De Wortel , die zeer fcherp

en bytende is , -frerdt van de Cingaleezen tot

een Brand- of Schroey- middel , inzonderheid

op Vergiftfge Wonden, gebruikt.

ni. (3) Loodkruid met gefteelde Eyronde gladde
Rofea.

lood-

blocmig.
(1) Plumbago Fol. petiolatis Sec. H. Cliffl Ups. R. Lugdb.

417. Lychnis Indica fpicata Ocyrnaftri foliis &c, Comm.
HotU II. p. 169. T« s;* Tumba Codiveli. Hort. MaL X4

p. 15. T. 8. BURM. FU Ind. p. 43.

(3) Plumhago FoL petiolatis &c. Plumbago Zeylanica Fol/

fplendfnte &c. Burm. Zeyl. 195. Radix TeHcatoria. Rumph;
Amb t V. p. 453. T. 16 8. Schetti CodiveliJ Hqtu Mal. X*

p. 17» T. 9.
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Bladen 9
die eenigermaate getand zyn; (fe^^,

AMg geknobbeld. v.

Hoofd»
Wegens dergelyke eïgenfchap voert dit Oost- stuk.

indifche Gewas den naam van Vuurmrtel by Mon%y<

Rumphius. Het is een Kruid met fUngeren-"**

de Stengen of Ranken , die aan de Leden knob-

belig zyn , doch dit heeft zo zeer niet in de

bovenfte , als by den Wortel plaats , zynde

de Leden ook zefer ongelyk van langte. De
Bladen hebben veel overeenkomst met die van

de voorgaande Soort. Ook zyn de Bloemen,

gelyk in dezelve, zeer lang van Hals of Pyp-

je, gelykende taamelyk naar die van de Jas-

myn, ichoon Roozerood en als Zyde glinfte-

rende.

(4) Loodkruid met gefieelde Eyronde gladde iv.

Bladen , en eene bogtig klimmende Steng.f/*£s
g*

Klimmend*

In Zuid -Amerika groeit deeze Soort, aldaar

Caapomonga genaamd ; doch ook in de West-

indiën ontdekt door den beroemden SloanEi
die het Gewas Klimmende Bofch - Dentellaria 9

welke naar deLychnis gelykt, met witte Bloe-

men s tytelde. Het haakt zig, met zyne lan-

ge

(4.) Plumbago Fol. peiiolatis &c. Plumbago Americana*

Moris* Hifi, HU p. 599* Dentellaria Lychnoides &c. SLOAN.

Jam. Hifi. L p» 211. T. 133. f* i. Caflpomonga. Marcgr.

Bras. 28. PIS. Bras* 200*

XL Deel. VII, Stuk,
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f lV. ge Klaauwieren , die altyd groen blyven, aan
AFI
^

EL,
het nabuurig Geboomte.

Hoofd-
stuk* N i g r i n a. Zwartkruid.

Eenwy-

Een Trechterachtigc Bloem , met een opgebla-

zen Kelk en een ftompen Stempel : het Zaad-

huisje misfchïen tweehokkig.

I, Dus komen de byzondere Kenmerken voor,

Jfj^
a

van dit Geflagt, dat maar ééne Soort heeft (i),

Xymerig. welke door 't droogen zwart wordt , waar van

de naam is ontleend. Dit heeft echter ook ia

eenige andere Kruiden plaats. De Sweedfche

Hoogleeraar Bergius hadt hetzelve van de

Kaap der Goede Hope ontvangen, en deswe-

gen Melasma getyteld ; doch hier verkoos de

Ridder liever een bafterd Latynfch woord. De
Afbeelding, by den gemelden Heer, vertoont

hetzelve, dat ruuwe Stengen en Blaadjes heeft,

zeer naauwkeurig. De Hoogleeraar N. L.

Burmannus, hetzelve nader onderzoeken-

de , bevondt het getal der Meeldraadjes niet

vier, gelyk Bergius hetzelve twyfelachtig

opgegeven hadt , maar vyf te zyn : weshalve

het behoort tot deeze Klasfe.

P H L O X.

(x) Nfgrina. Syft; Nat. Veg. XIII. Gen. ia46. p, j<s7%

Mant. 42, Melasma icabrum. Berg. Cap. \6%, T. 3, f, 4,

Vasculifera viscofa Calyce majore. Pet. Mus, 49$?
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P h L o x. Vlambloem. IV.
AfdeelJ

Decze Griekfche benaaming , die men oud-
Ho^D-

tyds aan eenige Bloemgewasfen , van een zeer STUK.

hooge vuurigroode Kleur , gegeven hadt , heeft Mmg&
de Ridder toegepast aan dit Gefiagt, waar in

m'* 4

verfcheide Noord- Amerikaanfche Planten, min

of meer naar de Lychnis zwcemende 3 begree-

pen zyn , die tien Soorten in hetzelve uit-

maaken.

De Kenmerken zyn , een Trompetachtige

Bloem, met ongelyke Meeldraadjes, een drie-

deelige Stempel , een driekantige Kelk ; een

driehokkig Zaadhuisje , met één enkeld Zaad

in ieder holligheid. Voorts hebben de Bloemen

een byzonder aanzien, naar een Molentje ge-

Jykende,

(1) Vlambloem met Lancetvormige Bladen , t.

die aan de kanten ruuw zyn , en gepluim- p^x
.

* * 0 -* pamcalata»

de Bloemtros/en. Gepiuim.
de.

De Allergrootfte Gekroonde Virginifche Ly
Jimachia , met grootcr Bloemen dan de gewoo»

ne Geele , van Plükenet , fchynt deeze

Soort te zyn, die in Noord -Amerika groeit,

cn by Dilleniüs is afgebeeld, onder den

naam

(1) Pblox Fol. Lanceolatis mirgine fcabris. Syfi Nai.XlU

Gen. 213. p. 155. Veg» XIII. Gen, 214. p. 167. MJI.L. Ditf»

T. 205. f. 2. Lychnidea Folio Salkino, Dill» Eltb* 205. T*

\66. U 2«3,

II, DlBI» VII, STUXj
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IV. naam van Lyehnisachtige met Wilge - Bladen*
Afdeel*

jjet js een ^00g Qewas ^ £e Bladen aan den

Hoofd rand met fyne Stekeltjes bezet hebbende en
stuk. een Kroontje draagende van een menigte Bloe-
'

Vifft
Hwyt

' men , die ruig zyn aan het Pypje. Dé Kleur

trekt eenigszins uit den blaauwen naar 't Vio-

lette.

ir. (2) Vlambloem met Lancetvormige effene

m*tïa*a. Bladen, de Tros uit gepaarde Bloemtrosjes

Gcriakce. famengefleld.

De Steng van deeze is maar een Voet hoog,

ruuw ,
paarfchachtig met groene Stippen , waar

van de bynaam. De Bloemen zyn Violet van

Kleur 5 volgens den Ridder, doch rood en wel-

riekende volgens Kalm, Op laage Weiden

groeide zy, tusfehen Philadelphia en Nieuw-

Jork, in 't Gras.

in. (3) Vlambloem met Lancetvormige Haairige
Piio/a. Bladen , een regte Steng, en de Bloem-

tros aan t end.

Deeze Virginifche fchynt anders weinig van

de voorgaanden te verfchillen. By P luxe-
net vindt men de Afbeelding.

(4) Vlam-

(2) Pblox. Fol Lanceolatis larvibus &c. Kalm. It. III. p„

ij 3. Lychnoides Maryïandica. Fol. binis oppofitis. Raj. SuppU

489 ?

(3) Pblox Fol. Lanceolatis villofïs &c» Lychnoides Mary*

landica. Raj. SuppU 490, Lychnidea Umbellifera, Plux. 4lmn
13 U T. 5>8. f. 1,
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Vlambloein met Lancetvormige effene IV.

Bladen , de Steng ruuw , de Bloemtros/en
Afd^^

eenigermaate getopt. Hoofd-
STÜK%

Naar de volgende gelykt deeze zeer, maar iv.

de Steng is driemaal zo hoog , de Bladen zyn catoUna.

breeder en de Tros beftaat uit zeer yeele^KaroUiu*

Bloemen , die gladde Pypjes hebben. De Groei-

plaats is in Karolina.

(5) Vlambloem metJmal Lancetvormige glad*
GlJ**f

.

de Bladen, een regte Steng, de Bloemtros ma .

aan 't end. £
ladbladi-

Deeze werdt , door Kalm, by Philadel-

phia in Penfylvanie, in Bosfchagie gevonden;

verfierende dezelve door haare fchoon roode

Bloemen , die taamelyk groot zyn en van de

gezegde figuur. De Steng groeide, by Dil-
jlenius, maar één of anderhalf Voet hoog.

(6) Vlambloem met breed Lancetvormige Bla* . vi.

den , de bovenjten overhoeks^ de Steng geUa
'varic*m

gaffeld met dubbelde Bhemfteeltjes. Gemikte

Hier zyn de Stengen in twee Takken verdeeld

en

(4) Thlox Fol, Lanceolatis tevibus &c. Lychnidea CarolU

niana &c Mart, Cent. 10. T. 10.

(5) Phlox Fol. Lincari • Lanceolatis glabris Sec* H. Clijf*

R. Lugdb, 433. Grom. Virg» 21. kalm* It. UU p. i$3*

Lychnidea Fol. Melampyri. Dilu Elth t 203. T. i66*f« 202*

(6) Phlox Fol. lato- Lanceolatis &c, Mill. Di&. T. 205;

f. i.

IU DEEL, VIL $TV%J
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IV* en dus gemikt: de Bladen Lancetswys' Eyrond,
Afdeel. ^ Vyf paarïngen om de Steng geplaatft. De
Hoofd- Bloemen komen uit de mikken der Stengen

stuk. en je Oxels der Bladen voort. Zy zyn bleek

blaauwachtig > met een krom Pypje.
•

vu. (7) Vlambloem met Eyronde Bladen en een-

Ovatï? zaame Bloemen.

Rondbla-
d'£e* Deeze heeft de rondde Bladen van alle Soor-

ten ; maar dezelven zyn klein en de Bloemen

komen Qenzaam, niet by Trosfen, voort*

vni. (') Vlambloem met Elsvormige ruige Bladen

iubiadige.
en &€Paarde Bloemen.

De Slippen van de Bloem zyn uitgerand en

het Pypje is tweemaal zo lang als de Kelk 3 in

deeze Soort 3 welke , gelyk de twee voorgaan-

den, haare Groeiplaats in Virginie heeft.

ix. (9) Vlambloem met Borjlelige gladde Bladen

Bondige',
en eenzaam* Bloemen.

Deeze f ook een Virginifche Plant 3 is 5 zo
wel als de naastvoorgaande, door Plükenet
in Afbeelding gebragt» De Bloempjes zyn

ojn-

(7) PbUx Fol. ovatis. Flor. fblitariis. Lychnidea Fiftuloft

Marylandica. &c. Pluk. Mant. 122. T. 348. f. 4.

f8) Pblex Fol. Subulatis hiifutis &c. Lyfchnidea Biattarije

accedens Virginiana. riUK, Alm. 233. T* 98. f. 2.

(9) Phfax Fol. Setaceis glabiis &c. I-yclmidca Biattarije

accedens &c. Pluk. Alm, 233. T. $8, f. 3*



bhgemcen fraay in deeze twee laat (le Soorten, Uk
die aartige kleine Gewasjcs üitmaaken , verfie- y£y*-

rende de Velden ongemeen. Voorts is het Hoofd*

zonderling, dat deeze Vlambloemen in Noord-
stuiw

..11 • *
Momgy-

Amerika de plaats inneemen van de zogenaam- n \as

de Koekkoeks- of Kraaije - Bloemen , kleverige

Lychnis , Koofnroozcn en dergelyken, tervvyl

men vah dit Onkruid niets in Europa, noch

misfehien elders vindt (*) 3 dan deeze volgen-

de Soort, in Siberië.

Clo) Vlambloem met Liniaak Haairige Bla* fc _

den en drievoudige Bkemjleeltjes. (b&AtU*.
,

Siberi fcliöi

Deeze verfchilt van de laatftgemelden a5n-

inerkelyk , doordien de Slippen der Bloemcrt

niet uitgerand , en die van den Kelk zo lang

zyn als het Pypje van de Bloem. Op 't end

der Stengetjes, die zeer klein zyn en op den

Grond leggen , komen twee of drie naakte

Lymerige Bloemfleeltjes voort , een weinig

langer dan de Blaadjes. De Bloempjes zyn

blaauw van Kleur*

C o N-

(*) Indien het eerfre Ok van alle Qewasfèn in 't Paradys

gevormd ware , gelyk het denkbeeld van Linn&us is ge*

weed 9 zo zou het zeer onbegrypelyfe zyn , dat in het ver*

fpreiden over den Aardbodem deeze Vlambloemen niet ergens

Grond gevat hadden, dan in Noord- Amerika alleen; terwyj

in Europa genoegzaame S treeken zyn , van een dergelyk

Klimaat en Grond.

(io) Phiox Fol. Knearibus vlüofïs , Pedunculis tejms, Am;
jicad. II. p. 342»

JL?
IU Deeü, VII* StüK*
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IV. Convolvulus. Winde.
Afdeel.

Hoofd- ^en KJokvormige geplooide Bloem , met

stuk, twee Stempels, en een tweehokkig Zaadhuisje,

Eenwy- dat in ieder holligheid twee Zaadjes heeft (*).
*e' Dus komen de byzondere Kenmerken voor ,

van dit uitgebreide Gcflagt , 't weik over de

vyftig Soorten bevat. De eerfte vyfendertig

hebben een windende Steng.

ï. (i) Winde met Pylswys* v&or en agter ge-

fPüfie Maden en meefl eenbloemige Steel-

Akker- J

Deeze groeit alom in Europa, en ook in enze

Nederlanden , overvloedig op de Akkers of

Koornvelden , alwaar zy zig dikwils om de

Halmen winde tot een Elle en meer hoogte.

Ge-

(*) Van waar Linn&us dit afleidt , begryp ik niet. Tour-

netqrt zegt , dat het Zaadhuisje van dit Geflagt fomtyds

driehokk^ is
,
fomtyds maar ée'ne Holligheid hcc r

t4 HALLER
zegt , in onze Winden is de Vrugt drkhokkig, in anderen een»

of tweehokkig, In de Kenmerken
(
Char, Gener. Plantarum) is de

Viugt een Doosje, met den Kelk omkleed , rondachtig , een-

twee- of drie - Kleppig, bevattende tv/ee rondachtige Zaaden.

De Kelk , die vyfbhdig is of vyfdeelig > wordt fomtyds omvat

van twee ruime Blaadjes, gelyk plaats heeft in de Gemeene
Grootc Winde»

(i) Convolvulus Fol. Sagittatis utrinque acuminatis &c.

Syft* Nat. XIU Gen. 214* p. 155. Vtg. XIII. Gen* 215. p.

3 6S. Ht Cfiff* R. Lugdb. 427, N. 1. Convolvulus minor

Arvenfis, C. B. Pin. 294, Convolvu'us minor purpureus.

Lob, te. 619. Srmla* lacvis minor* DOD, Pempt) 293. EDW.
Shugm. VII, D. PI, L p« &
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GeVvoonlyk, echter, kruipt zy langs den Grond, \fm

gefyk op ruige Wallen, met haare dunne Sten- Afdee^

getjes , die bezet zyn met driepuntige Blaad- Hoofd*
jcs. Somtyds komen dezelven wat fpïtfer $ stuk.

fomtyds van agtcrën met de Punten eenigs- ^£fc
zins krom en als ge -oord voor* Somtyds

*' "

zynze ook breeder , fomtyds fmaller. De Bloem-

pjes, van deeze Kleine Winde , zyn of paarfch-

achtig , of Roozekleurig bont , en fomtyds wit;

gelyk men twee Verfcheidenheden daar van ,

in 't Werk van Weinmann, afgebeeld efr

met Kleüren voorgefteld vindt*

(2) Winde met Pylswyze Bladen, die van dg- tr*

teren geknot zyn , en vierhoekige eenMoe-

mige Bloemjleeltjes. v Haag.
Winde,

Dit is de Groote Winde, met witte Bloemen ,

welke men niet dan in de Haagen , in Kreupel-

bofch en Riet , aan de kanten van Slooten
,

Graften en Moerasfen , aantreft , zynde een

leelyk Onkruid in de Tuinen, Moven en Boom-
gaarden, door haare flerk , onder den Grond,
Voortkruipende Wortelen, wierftükken t'elkens

weder aangroeijen , en een nieuwe Plant maa-

ken.

f2) Cónvolvuias Fot. Sagfttatis poftice tmncatis &c, ƒƒ«,

Cliff. R. Lugdb. 417. N. 2. Fl. Suec. 174. DALIB. Par&

C$. TQURNF. Infl. HALL» Helv t 488. ÜED> Dan, 458* GQUAN.
Monsp. 93* Gort. Belg. $$• &c. Convolvulus major albus.

C. B. Pin. 294» Smilax laevi's major, Doo, Ptmpt% 392* Smi*

hx Ixvis vel len s mijor, LoB. Ic> 619.

LI 2
U.DESIhVH Sïux»
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1V» ken. Wegens haare hoedanigheid , van zig at

AF
y
EÊt

windende om alles wat haar voorkomt te jflinge-

Hoofd- ren , en de groote Bloemen tevens , noemt men-
STUK# ze Slinger -Roos. Deeze is het ook, waar va»

Jb*wr je jsfaam van Winde zyne afkomfl heeft, in 't

Latynfche woord Convolvulus begreepen. In '£

Engelfch noemt menze Bindweed , in 't Franfch

Liferon of Campanette, by ons dikwils Klokjes-

Winde 9 om haare Klokswyze Bloem , die door-

gaans wit is , doch fomtyds Roozekleurig bont

,

en paarfchkleurig voorkwam buiten Haarlem»

in de Haag van een Boomgaard by 't Kraaijeneft 9

volgens Commelyn.
't Gewas der gewoone Groote of Klokjes-

Winde beklimt de Boomen tot zes, tien Voe-

ten en meer hoogte. De Bladen zyn Hart-

vormig en veel grooter , doch niet zo fpits

als aan- de voorgaande, van agterea ge -oord»

De Bloem heeft een grooten tweebladigem

ruimen en daar binnen een vyfbladigen Kelk?
die Klokvormig is ; het Zaadhuisje driehok*

kig*

Hocwd men dit Kruid niet als eerr Ge-
neesmiddel gebruikt , bevat het doch een
Melkachtig Sap , dat fcherp is en van eene
Purgecrende kragt. Verdikt zynde, en tot een
Scrupels veelheid ingenomen , werkt het als

de Scammoneum , die volgt. Dit zal de reden
zyn , dat fommige Authcuren het Gewas tot

de Smilax betrokken hebben.

(3) Win-



PenTandria. 533

(3) Winde met Pylswyze , van agteren ge
\

knotte Bladen , en ronde meeji dmbloe-
~

mige Bloemfteeltjes. HOOFD-
STUK.

Deeze, gemeenlyk Syrifche Winde genaamd s ^
vi.

ie het Gewas , dat de zo bekende Scammo- lus Ücam-

neum uitlevert , die ons van Smyrna of Alep-
W
s
°^he>

po toegebragt wordt. Het groeit , naamelyk

in verfcheide Streeken van Klein Afie, aan 't

end der Middellandfche Zee,

'c Gewas gelykt naar het voorgaande zeer >

maar de Bladen zyn niet aan de kanten bruin

:

de Bloemfteelen twee- of drieblocmig; langer,

niet korter , dan de Bladen : 't omwindzel , of

de buitenlte, is niet grooter dan de binnenfte

Kelk , die ook een andere figuur heeft , dan in

de Groote Witte Winde.

De fchrandere II a s s e l q ü i s t hadt de

Winde , die het Scarnmoneum uitlevert, tus-

fchen Nazareth en den Berg Karmel in Pale-

fiina zien groeijen. „ Uit Marafch, dat het

3, Landgoed is van zekeren Turkfchen Basfa,

5 ,
vier Dagreizens van Aleppo af en digt aan

„ Armenië, wordt het befte, dat op den Aard-

„ bodem is, (zegt hy
5 ) verzameld. Men

33 brengt het van daar in kleine Velletjes

„ naar

(3) Convolvulus FoU Saginatls poilice frtmc.iris &c. R„

Lugdb. N* 3* Mat. Med* 82» Convclv. Syriacus f. Scammo*

nea Syriaca. Moius. Hifl. II # \u iz. 5* u T. 3* f* s.Milu»
T, iqa. Scammonia Syiuca* Ct B* Pin* 294. Scammo»

ïieum Syriacuni Antiochenum , Scammcnia, LOB. Icon. 6zo*

L1 3
li. dee»., vil. Stuk.
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IV. „ naar Alcppo. , en het wordt , door de E;n-

Afdeel*^
gelfche en Franfche Kooplieden, naar Lon-

Hoofd- 55 den en Maïfeille verzonden* Van den Berg
stuk.

39 Karmel kon men eertyds ook, dat by uit-.

vi*eT
wy

' » Soed was, over Akrim bekomen; maar

hedendaags is het naauwlyks in die Plaats

„ meer te koop; dewyl de Arabieren, aan dien

Berg woonende , zig meer op Roof dan op

eenigen nuttigen arbeid toeleggeqde , de Inr

„ zameling verzuimd hebben."

Het Aleppifche IScammoncum wordt in 't

algemeen beter gekeurd dan datsvan Smyrna
^

't welk men derwaards brengt uit een Stad van

Galatie, of ook uit Cogni in Kappadocie, niet

ver van den bogt des Bergs Taurus , waar een

groote Inzameling is van deeze Drogerye. De-

zelve moet niet zwart, zwaar, noch met vui-

ligheden vermengd ; maar witachtig of Afch-

graauvv, broofch zyn en glinftercnde, wanneer

menze breekt ; geevende , als men 'er Vogt

aan brengt, eenige Melkachtigheid uit.

Sommigen hebben getwyfeld, of de gedagte

Wicde wel de Plant ware, die Dioscorx-
des Sjaramonia noemt; om dat by dcrzelver

(

Bladen zegt ruig te zyn : doch die met ruige

Bladen komt ook by Smyrna voor
t
, en moogly^

hangt de ruigte van de Groeiplaats af. Immers
het fchynt dat de befte Grond de befte Drogery
van dien naam uitlevert. Ook geeft de manier

van Inzameling een aanmerkelyk verfchil. By
Smyrna , den Wortel ontbloot hebbende, maakt

men
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men 'cr een Sneedje in , en voegt een Mos- IV.

fclfchulp daar aan , om het uitzypelcnde Vogt ArD^*
op te vangen, 't welk, ukdroogcnde, een wit- EIoofd-

of geelachtige doorfchynende Harft uitlevert >

STüK«

waar van de Ouden gewag maaken. Decze^/^^
wordt ons nooit toegebragr. Welke bereiding

het Volk aldaar voor deeze Drogery gebruike B

die tot Verzending ingezameld wordt , is on-

zeker ; maar denkelyk zal ten dien einde het

Sap uit den Wortel geperst en vervolgens

gedroogd worden, gelyk Mesüe verhaalt.

Het Scammoneum 3 ook dikwils Diagridium

genaamd, is een Gom, die zig in Water laat

uitmelken , en dus daar in byna geheel ont*

bonden wordt. Niettemin worden , met Wyn-
geeft , uit zes Oneen wel vyf Oneen Hard

getrokken (*) Het is een der fterklte Purgeer-

middelen, fchroomelyk wegens zyne fcherpheid

,

en dus niet dan met veel voorzigtigheid te ge-

bruiken. De verbeteringen, die men 'er aan

getragt heeft toe te brengen , verminderen dc

kragten. De Ouden hebbenze tot een Drachme
of twee Scrupel ingegeven ; doch hedendaags

is de Giftc tot een half Scrupel en minder be-

paald* Beft gebruikt menze 5 om eenig ander

Purgeermiddel aan te zetten of in andere

mengzelen. Dus maakt het Scammoneum den

grond flag van het Pulvis Cornachinus uit, dat

veiliger gebruikt kan worden , dan deeze Dro-
gery op zig zelve. Zy komt in meest alle

(*) Geoïfr. Man Med. Tom. II. p. 669,

II, DEEL. VII. STUK. L i 4
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!?• Smcngcficlde Winkel - Purgeermiddelen , zo,

pillen als Konfervcn of EIc&uariëm

flOOi- IJ-

STUK. ($) Winde met Hartvormige gefpitfle effem

iv. .
Bladen en tweebloemige Bloemfteelen (*).

pMwm

jn Siberië is dccze Soort, door Laxman,
&peiifchc. waargenomen, Zy heeft de Steng een Vaderp

lang, zig omwindende» De Bloemlteeltjes zya

ui tweeën gedeeld , tweebloemig , korter dan

de Bladen ; de Bloemen witachtig of uit den

Vlcefchkleurigen , met een gcelen Bodem r

rnaar half zo groot als die van de Akkq;-

\Vinde.

vv (5) Winde met Hartvormige 3 gefpitfie* uit*

^iceiigé!*' gegulpte Bladen, driebloemige Steeltjes en

een Meelige Steng.

Dceze , ook in de Upfalfche Tuin waarge-

Ecmen, heeft een Sccng van dergelyke hoogte:

de Bladen zyn eens zo lang als breed, met

Mcelïgc Steeltjes ; de Bloemen driemaal zo

groot als de Kelk, iets rood, fpits, in vyvea

gedeeld. De plaats der afkomlt is onzeker.

(6) Win-

rf4) Convalvulus Fo}. Cprdatis acununatis lzvibus öcc.

Mant. 2^3.

(*) Fedur.cutts uniforit ftaat 'er in Syjl. Nat. Veg. XIII »

doch uit de belciuyviag in dtJdantijfa blykt , dat; de Steeltjes

ivveeblcemij: zyn*

(5J CoKvohulus Fol, Cordatis acunainatis repandis &c«
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(6) Winde met Liniaale Piekswy;' gefpitjle Af^l
-

gladen* die de Opren getand hebben^ een- v. \

bloemige Steeltjes , Pylfwyze Kelken en een HoOF^
windende Steng.

? VI.

Dceze Ooftindifche Soort heeft ook een win-fc^^f"

diende Steng : de Kelkblaadjes komen met die^J^^
van een Soort van Klokjes ,

gemecnlyk Viola

Mariana genaamd , overeen.

( 7 ) Winde met Hartvormige onverdeelde > P2H\
Schildachtige Bladen , en effene Kelken. tas.

Schildvor*

Van Dillenius, die dezelve uit Za^d

,

mi^
van 't Eiland Cuba in de Westindiën beko-

men , voortgekreegen hadt 3 wordt zy Groot-

wortelige genoemd 3 als een Wortel hebbende

gelyk een Karoot. In Virginie fchynt de zelf-

de Soort ook té groeijen>

£8J Winde met Hartvormige
9 onverdeelde en vnf.

driekwabbige Haairige Bladen , effene Kel^Zom^*
ken, ruige Zaadhuisjes en byna tweebhe^Q%

mige Bloemjteelijes.

Dqc-

(6} Convolvu.us Tol Linearibtis Hafïato- acurninari'j &c.

Taia»Ne!i. Hort. Mal. XI. p„ 113: T. 55.Burm.J7* Ind. 43*

(7) Convolvulus Fol, Gord. integris Panduraeformibus. &c#

Convolv, megaïoihizus &c. Dill. Elth, 101. T. 85. f. 99.

GRON. V:rg. 141.

(8) Convolvulus Fol. Cord. integris trilofjïsque &c, Con*

vqIv. Fol. Hederaceo Arvenfis , Flore dilute purpureo. Djll.

Eltb. 100. T« 84. f« S>8.

Li 5
II. Deel* VII* Stus#
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IV. Deeze Karolinifche heeft, volgens den zelf.

Afdeel. dcn
^
Klyfachtige Bladen, en was uit Zaaden,

Hoofd- die men onder de Ryft van Karolina bekomen
stuk. iiadt, voortgeteeld.

(9) Winde met Hartvormige onverdeelde en

lusHetïui-
driekwabbige Bladen ; de Bloemen effen-

randig ; de Vrugten regtop[taande.
Klyfachti*

se* Het verfchil van dccze met de voorgaande is

niet groot. Uit Zaaden van Afrika was zy

geteeld : doch men vindt zodanige ook in de

beide Indien,

*\ (I0) Winde met Hartvormige driekwabbige

ArabifchV Bladen, ten halve invyven gedeelde Bloe-

men , wier Steelen korter dan de Bladjlee*

len zyn.

Deeze, onder den naam van Blaauwc Win-
de, met Klyfachtige hoekige Bladen, zelfs by

Baühinus bekend, is ook door Dille-
nius in Afbeelding gebragt/Men meent, zegt

hy , dat het de NU der Arabieren zy, waar

van de Greintjes of het Zaad, om Slym dooi-

den Afgang ,uit te dryven , gebruikt werden:

doch

'

( 9) Convolvülus Füï. Cord. integris trilohisque &c. Conv.

annuus Fol. Cordatis t\c. IL CUff. 67* Convolv. Fl. purp#

Calycc pun&ato. DiLL, Ehh % f* 69 & f. 9o*

(ïq) Convolvülus Fol. Cordaris trilobis &c. Canv* coeriileus

Hederaceo angulofo folio. C. B. Pin* 295, J. B» Hijï* II.

264. DiLL. Eltb. uts. f. <?i, 92.
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doch het Gewas , dat hy afbeeldt ,
groeit in IV*

j

Noord- Amerika» Het is door zyne korte Bloem- Afdbeu

' Heekjes, puntige Bloemen en opftaande Vrug- Hoofd*

ten, van de anderen wel te onderfcheiden* «tuk.

Om welke reden, thans, alhier de Convolvulus
Mono^'

obfcurus . uitgemonflerd zy, is my , zo wel als wfi%*m
de bynaam, duiiter. Misfchien , om dat de-]^*^
zelve geen genoegzaame overeenkomst had, met %. i.

de aangehaalde van Dillenius, die gebrek-

kei yk fchynt afgebeeld te zyn. Of de uitlaa-

ting kon by toeval , dewyl het getal voor de

volgende geplaatst is , zyn veroorzaakt.

In de fchoone Verzameling van Ooftindifche

Planten, my deezen Jaare door den Wel Ed.

Geftr. Heer J* C. M. Radërmacher,
Extraordinair Raad van Nederlandfch Indie ,

goedgunftig bezorgd, vind ik een Soort van

Winde , die met de befchryving van Linn^us 7

flrookt en van alle andere Soorten verfchilt:

Zie dezelve hier nevens in Fig. i , op Plaat

XL1I , afgebeeld. De Steng , naamelyk , is

rond; de Bladen zyn volmaakt Hartvormig , van

onderen eenigszins ruigachtig , aan de kanten

ruuw , met ruige Bladfteeltjes : de Bloemfteek

tjes langer dan dezelven , worden aan 't end dikker

cn , zo wel als de Kelken, glad; hebbende

maar ééne Bloem, doch in 't midden twee klei-

ne Blikjes, De Bloem is klein : maar dezelve

verfchilt in grootte volgens den Heer N. L.

Bürmannüs» De Ridder hadt gezegd,, dat

dee~

n. r?EL» viu sïuKt
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IV# dceze Soort niet alleen op Java en CeyIon , maar
F
v!
E

* ook in China en te Suriname voorkomt (*).

Hoofd
stuk* (11) Winde met Hartvormige onverdeelde Blei*

xi. den y knikkende Vrmten en dikke Bloem*
Convolvw a

0

lus purpu* Jteelen*
reus.

yaaxfehe. Deeze Soort van Winde , die ook haare

Groeiplaats in de nieuwe Wereld heeft , is

wegens haare fraaiheid in Afbeelding gebragt

door Ehret, en als Verfcheidenheden zyn

daar toe twee van Dillenius, met Hart-

vormige Bladen 3 betrokken. De Bloemdeeltjcs

ftaan regtop, maar , met de Vrugt verdikt, gaan

zy knikken. De Kelk 13 geftippeld , ruuw en

gehaaird*

xii. Winde met vyfhoekig Hartvormige , ef-

^ofkigef'
fenrandige , Haairige Bladen en veelbloe <

mige Steeltjes.

Volgens de befchryving van den Heer N.

L,

(*) Convolvulus obfeurus. Spec. Plant. II, p. 220, N. io,

Convolvulus Floie minore La&eo &c» Dill. Elth. 98, T* 8j«

f. 95. Convolv. obfeurus. BujlM. FL Ind p. 44,

(11) Convolvulus Fol. Cord. indiviiis &c. Conv. Cal.

tuberculatis Pilolïs. Vir, Clif. H. Ups. GRQN. Virg. Conv.
puip* Folio fubrorundo. C. B. Pin, 29$. Ehret, Pilt. 7

f. 2. £• Convolv* coeruleus minor & ?. Conv. Fol. Cou
«Jsto glabro. Dill. Eiib. ut>» f. 94. 97.

(12) Convolvulus Fol* Cordatis quinquangularibus integer-

rlmis viliofis &c. Mant* 203, BUKM, Fl. Ind. +6, T. \%
f. 2,
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LBurmannus heeft deeze Soort Houtige 3 IV.

windende ,
ruige Stengen en Bladen die met Afd**i*

roode Haairtjes bezet zyn : de Bloemfteeltjes Hoofi>.

drie- en ook fomtyds óénbloemig* Zy groeit
STUir*

in Ooftindie.

03) Winde met Piekswys
9

Hartvormige vyf- XIIL

tibbi°e Bladen en een kruipende Knobbel-

S

0^01^
ö A lus Eata*

draagende Jtekelige Steng. tas.

Patatten*.

Dit Gewas is zo wel in Oost- als in West*

indie zeer bekend , om dat de Wortels daar

van , onder anderen , aan de Slaaven en Indiaa-

nen, ja aan de Europeaanen zelfs , in Amerika *

tot Vocdzel ftrekken. Men vindt 'er door veele

Schryvers gewag van gemaakt , en het komt >

naar den Landaart, onder verfchillende naamen

voor. Het fchynt 9 door de Spanjaarden 5 uk
Amerika in Ooftindie overgebragt te zyn, alwaar

men het kent by den zelfden naam , die 'er in

de Weftindiën gemecnlyk aan gegeven wordt,

te weeten Batatas of Patatten. De Spaanlchenl

noemen de Wortelen aldaar ook Camotes en

Ajes; de Portugeezen Inhame;de Arnerikaanen

" (13) Convolvufas Fol. Cordatts Haftatls quïnquenervHs ,

Stc Conv. Fo!. Cord, angul. Radice tuberofl. R, Lugdb* N»

4. Conv. Radice tub. esculentt. CAtesb. Car. II. pA T. 6V*

Conv. Ind. Oriënt. Inhame f. Batatas. Moris, Hift. II. p.

11. S. 1. T. 3. f. 4» Conv. Ind. vulgo Patates di&us« Raj»

ttifi. 728. Batatas, C. B. Pin, 91. RfjMPH. Amb> V, p. 367.

T. 130. KALM. II. p. 300. Kappa Keleisga, Hon. Mat
VII. p. 9S. T. 50. Confer. Feuill» Peruv, III. p;i5# T« if#

II, Deel» \lh\Srm^
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IV. Batadd , de Franfchen Baiades en de Engelfchën
Afdeel.potadeu 0ns Volk geeft 'er gemeenlyk den

Hoofd- naam van Patatten aan.

stuk. Het is een Gewas , dat langs den Grond kruipt *

t?p de wyze der Meloenen en Kalabasfen, fchie-

tende uit ieder Knietje, dat aan de Aarde raakt
i

een Wortel , cöe de gedaante omtrent van eeu

Rammenas heeft , zynde dikwils een Span of

een Voet lang en twee Vingeren dik , doch niet

regt , maar krom gelyk een Beuling > en ook
van andere figuuren* Men heeft 'er Roode en

Witte van, gelykende de eerften, zo Merian
zegt, naar bleeke Beetwortelen, wordende i

op veelerley manieren , by Vleefch en anderef

Kost geftoofd en fmaakende als Karfiengen.

Dc Witte , zegt zy , groeit 'er in 't wilde <

en wordt van de Menfchen niet gegeten ; maar
in Ooftindie maakt men, volgens Rumphiüs*
zo wel gebruik van de genen die een witte als

die een roode Schil hebben. Haare Afbeelding
van beiden vertoont ook den Wortel Raapachtig
en niet als een Karoot. Gemeenlyk weegen zy
een Pond of daar omtrent ; zo dat zy grooter
zyn dan onze gewoone Aardappelen, by welken
Kalm dezelven vergelykt*

„ Men noemt die Wortels , zegt hy $ welke

3 , anders den naam van Batatas voeren , in Pen-
fylvanie Bermudifche Aardappelen; wordende

„ dezelven, zo van voornaame Luiden, als van

^ 't gemeene Volk, aldaar overvloedig geplant.

5 , Dc Grond moet uit Aarde met Zand ver-

ü mengel
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£ mcngd beftaan 9 en niet te vet nóch té mager IV.

„ zyn. De Wortels worden 9 ten dien einde

,

„ gelykdc Aardappels, aan (lukken gcfneeden , Hoofd-

„ doch zo, dat men 'er een of twee Knoppen STÜÏC*

, 5 aan laat. Gemeenlyk zyn zy van buiten rood,
nif°*°

tJ*

„ van binnen geel. De Smaak is zeer aange-

5 , naam , overtreffende , myns oordeels, dien

„ der Aardappelen , Artisjokken, ja van byna

alle bekende Wortelen (*). Zy fmelten by-

kans in de Mond. De manier van toeberoi-*

„ ding is als der gewoone Aardappelen , by

welken menze fomtyds kookt. Gemeenlyk

„ legt men dezelven , op den rand des Schot*

5 , tels
,
by gebraden of gekookt Vleefctu Zy

groeijen zeer fchielyk , maar de grootftc

35
moeite is , om ze den Winter over goed te

„ houden : want zy verdraagen geen Vorst

,

„ geen fterke Hitte en geene Vogtigheid. Ik

3J nam, by myn vertrek uit Amerika, een taa-

melyken voorraad daar van mede doch op

,y Zee overviel ons een geweldige Storm , en het

„ Water drong overal in het Schip , zo dat wy

3,
onze Kleederen , Bedden, Dekens enz. byna

„ konden uitwringen. Dit deedt myne Bermu-

„ difche Aardappelen verrotten. Dewyl zy,

3 , echter , thans niet alleen in Portugal en Span-

9, je , maar ook in Engeland , worden aange-

„ kweekt,

(*) Den Suikerwortel mooglyk alleen uitgezonderd* By

MORISON wordt het Sif&rum Peruviamrtm geooemdt

II. DKIL. VII. STOK*
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, IV»
f ,

kweekt , zou zulks , myns oordeels 5 iti

Afdeel.
^ Swecden ook niet zeer moeielyk zyn. ld

Hoofd-
, 5

Pcnfyivanie was men niet gewoon , door
stuk.

^ Gilling een zodanigen Drank daar van të

&tf'*

Wym
» bereiden, als door de Spanjaarden in hun-

3 , ne Amerikaanfche Volkplantingen gefchiedt."

Ook noemt menze in Engeland Spanifch Pota*

toos 9 dat is Spaanfche Aardappelen.

Ten opzigt van het Bladerloof fchynt hief

van aanmerkelyk de Afbeelding te verfchillen

,

welke Pater F e u i l l é e van de Patatten geefc

:

want hy vertoont het Gewas met gepalmde of

vyfvingerige Bladen. Niettemin worden dë

Wortelen van dien naam daar mede bedoeld,

wier Smaak hy ook by dien der Karïïengeri

vergelykt en zegt, dat zy door geheel Ameri-

ka in gemeen gebruik zyn. Dit doet LinnjeuS

denken 5 of 'er ook byzondere Soorten zyni

mogten van dit Gewas.

cuvJivü. ( *4 ) winc,e Hartvormige ruigachtig*

lus hip* Bladen en dubbelde Bloemfteeltjes ; de B lot*

men met driefneedige Slippen.

Deeze , in China huisveftende , heeft ongc-

vaar de grootte van de Akker -Winde. De Steng

is windende , rond Haairig , zo wel als de Bla-

den : de Kelk vyfbladig , ongelyk; de Bloe-

men wit 3 in vyven gedeeld, geplooid, met dé

Slip*

rus

T\vco
bloem ig

(H) Onvtfvutas Fol. Cordc pabescentibus &c Sp* PK
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Slippen aan 'c end drledeelig, de middellte Punt IV*

de kleinfte,
AïD^

(15 ) Winde met Hartvormige langwerpige^™*
kaak Bladen 9 en gekroonde Bloemfteeltjes x^
die tw&edeelig en veelhloemig zyn. Convoivu.

1

lus Vertim

Hier komt het Gewas t'huis , dat te vooren

Gefcranfte Ipofnoia is genoemd geweest, Plu-
mier fchy; r.rc -.net syne Quamoclit > die

paarfch is en Bladen van Nagtfchade heeft, te

bedoelen. Evenwel zyn de Bloemen niet inge-

fnceden ,
gclyk by hem s maar Klckvormig als

die der gewöóne Winde, blaauw en klein: de

Bloemfteeltjes korter dan het Blad 3 gekranste

(16) W inde met Hartvormige Bladen , een win- xvr4
dende Steng en gekroonde Bloemfteeltjes. ^J^f

Gekroon»
Deeze wordt by Plumier de geele VeeU d«.

bloemige Winde getyteld. De Groeiplaats is op

de Eilanden Martenique, San Domingo en Ja-

maika , in de Westindiën.

Ci 7) Winde met Hartvormige gladde Bladen *v
,

ir-

en een blyvende Haairige Steng. Dee- eus.

Malabaat*

(15) Convolvtitus Fol.'Cord. oblongis nudis, &c. Convoivu- fchc*

Jus minor fcandens &c. Brown. Jam, 153. Ipomoea vërticil-

lata* Am. Acad. V. p. 394. Quamoclit purpurea Solanifolia

minor. Plum, Ic, 94. f, 2.

(16) Convolvulus Fol. Cord. Caule volubili &c. Conv* lu-

teus polyanthos. Plum. Am. ss. T. 10*. Conv. polyanthos

folio fubrotundo. Slo\nt. Jam* 53.

Cn) Cênvelvulus Fol. Cord. glabns &c, Conv. FoU Cord,

acuminatis , Caule Arboreo fcandente, Luylb* w % Hnrt*

&aL XI, p. 105. T* su RAJ. SuppU yj&

Mm
II , pm. VII. Stuk*



546 VyfmaRnicë Kro'idïn.-

1V. Deeze op Malabar Kattu - Kelengu genaamd

,

^FD
^
EL

' heeft een Boomachtige klimmende Steng. De
Hoofd- Bloemen zyn Haairig , als gefternd en bont. Men
stuk. vindt deeze Soort ook op Java.

xvin. (18) Wïticfe met Hartvormige ruigachtige Blür

te™ina- den een blyyende Haairige Steng 5 en veel*

Tienfis bloemige Steeltjes.
fcanarifche.

Zo wel als de voorgaande was deeze in dc

Europ fche Kruidtuinen bekend , zynde door

Commelyn afgebeeid. Zy heeft een Hee-

fterachiige ruige Steng. De afkomst is van de

Kanarifcbe Eilanden.

rat. - (19) Winde met Hartvormige Bladen , ver*

Gedoom** dikte Bloemfteelen , effene Kelken en een

^ gedoomde Steng.

By Suratte, in Ooftindie , is deeze waarge-

nomen, die naar de Paarfche Winde gelykt >

maar deSteng gewapend heeft met flappeDoornen.

xx. (20) Winde vut Hartvormige Bladen en een

Tweefny- windende Steng , Me wederzyds fcherp is.

dend.

Op Ceylon en Java komt deeze voor , die de

Steng

(\%) Convolvulus Fol. Cord. pubescentibus &c# H. Clitf.K.

Lugdk. Conv. Canar. ferapervirens &c. Comm. Hort» II. p.

101. T* 51. Conv. Canarienfis &c. Pluk. Alm* 114, T.

325* f. I*

(19) Convolvulus Fol. Cord* Pedunculls incrasfatis &c.

Mant. 44,

(20) Cênvolvulus Fol* Coidf Caule rolubili wtrinque eï»

tinatt. Mant, 43.
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Steng wederzyds , van 't eenc Blad tot het an- IV,

dere, met een fcherpte of Kiel heeft. De Bla- Afd*el-

den zyn Hartvormig Eyrond 5 langwerpig en Hoofd-

effen. stuk,

(2 1) Winde met* Hartvormige gehoekte Bla-
c™)va„

den y de Steng met vier Vliezige kanten lus Turpe*

en veelbloemige Bloemfieeiljes. ^Tuibith.

Deeze Soort levert den Turbith - Wortel

,

die in de Apotheeken bekend is, uit. Men vindt-

ze Zeer groote gewiekte Ceylonfche Winde , met

Bladen eenigszins naar die van de Heemst gely-

kendc, door Herman nus getyteld, en on-

der dien naam aan
5

t licht gebragt. Een Plant,

door hem overgevoerd , heeft in de Leidfe Aka-

demie - Tuin drie Jaaren geleefd. Hy vondtze

op Ceylon en Malabar , in vogtige belommerde

plaatfen , aan de kanten van Slooten en in de

agter - Haagen der Hoven , menigvuldig groei-

jen ; doch by Suratte , Cambaya en elders aan

de Vatte Kust van Indie, gefchiedt de Inzame-

ling van deeze Drogery , welke men van daar

menigvuldig naar Perfie , Arabie , Turkye en

Europa, plagt over te voeren. De Mahomethae-

cen noemenze Turbith , maar die van Guzuratte

Bar*
% , \ y«\ *.t ' «V; r

f
'

' n4|^
s

""'i*i^to^
X

* (21) Cmvolvuhi FoK Cord. angulatïs &c, TL Zeyl. 74.

Mat. Med. 84. Convolv. Zeyl. alatus maxtrims. Herm. Lugdk.

177* T. 178, 179. Turpethum repens Tol. Althex vel ïndi.

cmn. C. B. Pin. 149. Turbith OfHcinamm Gaizix at^us

Acoftx. EREYN. Prodr, 2. p. Ï03.

Mm 2
H. Dsel. VII. STÜX,
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IV« Barcaman , en in de Provincie Canara, wier
rAFD

v
EEL Hoofdltaci Goa is, heet zy Tiguar.

Hoofd- De Wortel , die. de dikce van een Duim en

stuk. jaar boven heeft 9 wordt gezegd wel drie of vier

9;^*™
y ' Ellen diep in de Aarde te booren , zynde Hou»

tig, in Takken verdeeld, en met een dikken

bruinen Bast bekleed. Gefneeden of gebroken

zyndc, geeft hy een Melkachtig Sap, dat aan-

ftonds (lolt tot een bleek geelachtige Harst, die

in *t eerst zoetachtig van Smaak is, vervolgens

fcherp en walgelyk.

By de Ouden vindt men weinig zekerheids

aangaande de kragten van deezen Wortel, die

ons gedroogd in Hukken van een Duim dik

wordt toegebragt. Hy is van eene fterk Pur-

geerende natuur , doch wordt hedendaags zel-

den gebruikt en van lommigen gcvaarlyk geoor-

deeld, dat ten opzigt van den Wortel op zig

zelf waar is; doch , met andere Purgeermiddelen

gemengd, is hy in de Waterzugt en dergelyke

Kwaaien , die uit vergaaring van koude Slym
ontftaan , niet ondienftig. Ook komt hy in vee -

le famengeltelde Winkelmiddelen.

xxir. O2O Winde met Schildvormige Bladen en veel-

fus^uT
bloemige Bloemfteelen.

tui*

schiidbla. Men bedoelt hier de Groote Indifche gladde
dige.

Win-

(n) Convolvulus Fol, peltatis , Pedunculis multifloris. Con-
volvulus lsvis Indicus major. Haylale Rümph, Amb. V. T.

%$7«
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Winde van Ru mphius, die de Bladen Schild- iv;

vormig heeft. Men vindc 'er een Witte en Roo- Afdeel.

de van , naar de Kleur der Bloemen verfchillen- Hoofd-

de. De Bladen werden 'er tot uitwendige Mid- STUK*

delen gebruikt. Op Ambon was de Groeiplaats.

(22) Winde met ongelyke Bladen* Hartvor* XXfir-

mig gehoekt , Lancetyormig , een windende lusjaiapa.

Steng en ecnbloemige Steeltjes.
Jaiappe.

Deeze Soort wordt gezegd den echten Ja-

lappe- Wortel der Apotheeken uit te leveren. Zy
voert den naam van zwarte Mechoacanna by

Kaühinus, en heeft baare Groeiplaats in

Nieuw Spanje. Onder den naam van Chelupa

of Selape is de Wortel eerft uk de Weftindiëa

overgebragt 9 hebbende zynen naam van het

Spaanfche Steedje Xalapa bekomen.

De Wortel is te bekend f om van deszelfs

gedaante , zo als hy in bruine Schyfjes over-

komt , te fpreeken. Hy is , om zyne onkoftbaar-

heid, als een uitmuntend Purgeermiddel onder

't Gemeen befaamd en onder de Geneeskun-

digen ook niet veragt Byna Smaakeloos ,niet

walgelyk en zonder Reuk, kan het Poeijer aan

Kin.

(23) Cqnvolvuius Fol. difformibus. Cordatls nngiilat^s &c„

Conv. FoL variis, Paiunc. unifloris, Rad. ruberofa. MilL.

Ditt N. 32, Conv* Amer» Jalapiu™ di&us. Raj. Hift. 724,

Bryonia Mechoacanna nigricans. C. B. Pin. 298 > Prodr.

137. J. B. Hift. 151. jalapium Mechoacanna nigra. Dale,

Pharm* 201.

Mm 3
IL DfilU VII» STUK*
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IV% Kinderen en vieze Menfchen vee! gemakkely-
Aïdkel.

ker ^ dan de Rh-harhcr of ancVrc Purgeermidde-

Hoofd- lcn , met een weinig Suiker v -orden ingege-
STUK.

vcru |^ec wcrj»t jn kleine Gifce. Twee,

ni&
e

.

nwy
'

drie of vier Greinen zyn voor een jong Kind,

twintig of dertig voor een volwa&fen Menfch

genoegzaam. Maar, de Geitellen moeten hier

byzonder in acht genomen worden ; dewyl het

een Purgeermiddel is van een heete, Harftige

natuur, komende dus meest te pas in koude,

Slymige , Waterige Lighaamen. In groote veel»

heid is het gebruik, zo van den Wortel , als van

deszelfs Harst, mo£ zonder gevaar. By de ge-

nen , die Geefcige Wateren uit Suiker of Me-
lasfen deftilleeren , is hy van veel dienst , om
dat de Gifting 'er door bevorderd wordt en men
*er dus meer Geeft uit krygt.

xxiv. (24) Winde met Lancetvormig ovaale Bladen s

futs&ïwês, die van onderen zagt als Fluweel zyn, met
piuweeit- ijna gekroonde Bloemjleeltjes , gehaairde

Kelken en een windende Steng.

Eene Oofcindifche , dcor den Hoogleeraar N.

L. Burmannus in Plaat gebragt onder den

naam van Weeke Winde , behoort tot deeze

Soort. De Steng is Heefterachtig en de Kel-

ken munten door hunne engemeene Haairigheid

uit. On-

f24) Convohulus Fol. Lanceolato . ellipticis &c. Convolv*

Fol. ovalïbus pubcscentibus nexvofis &c. Burm. Fl, Ind% T*

17* f# u
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Onder dien zelfden bynaam geeft Doktor IV. •

ForskAohl de befchryving van eene Soort Afdeel,

van Winde , door hem by 't Griekfch Dorp hoofd*

Eraclisfa , aan den Oever der Zee van Mar- *TUK*

mora, waargenomen; doch dewyl dezelve ge-Jj^
9***

palmde Bladen hadt s kanzy hier niet ftrooken.

(25) Winde met driekwabbige Wollige Blad.n xxv.

en eene gewelde Steng, jj-jg
te/us.

De Bladen zyn 3 in deeze , wederzyds met wollige,

eene digte Wolligheid , als Fluweel , bekleed

,

en in drie Kwabben verdeeld. De Groeiplaats

is op Jamaika.

(26} Winde met Hartvormige Fluweelige uit-J^^g

gehoekte Bladen > de Kwabben uitgegulpt 3
HeenA*

de Steeltjes tweebloemig.
achusc

Deeze groeit in de Zuidelyke deelen van Eu-

ropa, in de Levant en in Afrika, op Heuvelen,

zegt de Ridder. Van zelf voortkomende ^ heeft

zy de Steeltjes eenbloemig. Jüaare Wolligheid

is

(125) Convolvulus Fol. trilobis tomentofis, Cauie Lanugino-

(b. Convolv Fol. Lanato in tres lacinias drvifo &c. Sloan.

Jam. s$* Hifi* I. p. 154 T, 9? f. 2. Raj, SuppL 381. Con-

volv. Jymiicenfis trüobus &c. Pluk. Alm. 115. T. 167» £4»

(z6) Convolvulus Fol. Cordatis pa!m atis , Serieels &c. Prirm
Ctiff 18. R. Lugdb. 429* N 13. SAUV. Monsp. 402. GOUAl*

Monsp, 93. H, Ciiff, 67 Conv. Argenteus Folio Althxx. C»

B. Pin, 295. Conv» Betonicae Ahhacarque Foiiis, repens Argen»

teus. Bark» Ilar* $ é t. 312. Conv* Argent. elegamistf*

mus , foU ten* incifis. Toürnf. Inft. 85.

Mm 4
IX* DHL» VII* STUK,
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ÏV. is wit, en daarom wordt zy Zilverkleurige Win-
Afdeel,

de mec Heemstbladen getyteld. De Bladen ge-

Hoofd- lyken fomtyds meer naar die van Betome en ko-
stuk. men qqJ^- zeer f

y

ü gefnipperd voor 9 In de zeer

viffï*

Wym
fchoone Zilverkleurige Winde van Tourne-
fort, welke als eene Verfcheidenbeid hier toe

betrokken wordt.

'xxvn* (27) Winde met Vinswys* gepalmde 5 Zaags»

%7
V
Calr7. wys

9
getande Bladen v Draadachtige ge-

eus.

Egypti.

£che«

pluimde Bloemjleeltjes er, effme Kelken»

Deeze heeft haare Groeiplaats in de Tuinen

van Egypte » alwaar zy tot Zieraad wordt aange-

kweekt , volgens . V e s l ï k g i u &. Zy Iaat zig

over alle Priëelen , Latwerk aan Muuren en

Wanden leiden, en wordt 5 wegens haare fchoon-

heid , van de Arabieren Om el heffen, dat is

Schoone Moeder , geheten. De Bloemen zyn

grooter dan in de gemeene Winde , en blaauw-

achtig paarfch van Kleur*

XKVin. (283 Winde met Roetachtige Zaagswys' ge-

Levant-*
tande Bladen , Degenyormige tweebloemige

fchc. Bloemjleelen en gedoomde Kelken*

Pe Bladen van deeze , die in de Levant

groeit,

(17) Convolvulus Fol. palmato - pinnatifïdi's &c. Convolv*

iEgyptius. VESi»j£gypt< 73* TJ74.

(2%) Convolvulus Fol. Pcdatis ferratls, Pedunculis Enfifor-

mibus bifloris, Caiycibus muricatis. Mant* 559» Convolvulus

Fol. bciniatis et quinquefoliis. C. B, Pi», 295% Conv. quin*

guefolius. C, B, JVwfir, J34,
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groeit, gclyken naar eenen Vogelvoet en de Stop- IV*

pcltjes hebben dergelyke figuur. De Bloemftee*
FD
^
Er-

len zyn zeer lang en platachtig, dus als twee- Hoofd-

fhydig. De Bloem is groot en wit. Voor 't ove-
STUK*

rige fchynt het Gewas weinig van 't voorgaande mcu*
m^V

te verfchillen.

(29) Winde met gepalmde >vyfkwabbige ,
glad- xxix.

de getande Bladen , een gehaairde Stengen i^rJtifo-

veelbloemige Bloemjteeïtjes.
wyngaanï.
bladige»

De Heer N. L. Burmaknus heeft de

Afbeelding van deeze OofHndifche aan 't licht

gegeven , die met den bynaam overeenkomt ,

en door zyn Ed. befchreeven wordt. De Bloem
was Klokvormig, taamelyb groot en Oranjekleu-

rig, met vyf korte Meeldraadjes, die Pylswy-

ze Knopjes hebben ; een Draadachtigen Scyl en

twee Klootronde Wrattige Stempels.

(30) Winde met gepalmde zevendeelige Tands- ttz.

wys -uitgehoekte gladde Bladen, een ge*Geheedl\

haairde Steng en eenbloemige Steeltjes. ne *

Deezen bynaam geeft de Heer Jacqqin
niet oneigen aan dit Gewas, 't welk uit Zaa-

ien , van zyn Ed. in Amerika verzameld , in de

Kei-

(29) Convolvulus Fol. palmatis quïnquelobis &c. BuRM.

Fl, Ind. 4J. T. ig. 1» Ment* 103. Convolvulo Hmilis

Bryoniie albje foliis villofis. Pluk. Alm. 135* T. 25, f. 3.

(30) Onvofoulus Fol. palmatis fèptem-paitïtis &c, JaccJj

Oh* II. p. 4. T. Z8.

Mm s
H« Cjeel, vil, Stuk*
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IV. Keizerlyke Broei - bakken te Weenen gelukkig
Afdeel

, ls opgekomen , en 'er dikwils gebloeid heeft,

Hoofd- hebbende witte Bloemen.
stuk.

xxru (g ; ) Winde met Pootswys' gepalmde vyfdeeli-

luTmacrQ- ge Bladen en eenbloemige Bloemfteeltjes.

carpus.

nietige* Deeze , door P lum ie r veelbladige Win-

de, met de Bloem en Vrugt paarfch en zeer

groot, getyteld, heeft de Steeltjes der Bloemen

gewricht, verdikten geplooid- Zy groeit in de

Weftindiën.

xxxn. (32) Winde met gepalmde Bladen , die zeven

?u™
ula

* Jpits - Eyronde effenrandige Kwabben heb-

^Gepiuim- en gepluimde Bloemfieelen.

Op Zandige plaatfen , aan de Kust van Mala-

bar , groeit deeze , wordende aldaar Pal - Mo-
decca genoemd. Sommigen hebbenze aangemerkt

als een Bajlerd - Pasfiebloem t en hier fchynt ook

de zeer groote Indifche geklaauwierde Knobbelige

Winde , met diep ingefneeden Bladen, van Cey-

lon, te behooren, die door Hermannus i$

opgetekend. De Bloemen zyn zeer groot.

(33) Win-

(31) Convolvulus Fol. palmito • Pedatïs quïnqueparfitis &c.

ConvoW. polyphyllus , Flore & Fruftu parpureis raaximis,

FtUM. Sp, 1* Icon* 91. f. 1* R- Lugdb, 429. N. 17»

(31) Convolvulus Foh palmatis, Lobls feptem ovatis &c*

£al- Modecca* Hort. Mal. XU p. xoi. T. 49. BüRM» FU
Ind. p. 45.
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(33) Winde met zeven - Vingerige effenrandige IV.

Bladen, een gladde Steng en driebloemige
Afdeeu'

Bloemjleelm. Hoofd-
STUK»

Tot dceze Amerikaanfche behoort de Zeven-
XXXIir

bladige hoogroode Winde, die een zeer dikken o*v<?/vk;

Wortel heeft, door Plu mier afgebeeld. ^1*2*

(34-) Winde me£ gevingerde gladde getande teUge?™**

Bladen en effene Bloemfleelen. xxxiv.

Door Plukenet is deeze, die ook in A-/iw.

inerika haare Groeiplaats heeft , in Afbeelding
gJ/

fbladH

gebragu

(35) Winde met vyfvingerige gehaairde effen- xxxv.

randige Bladen en een Haairige Steng. %?
a*kï

u

In de Europifche Openbaare Kruidhoven is^™2*1

deeze bekend 5 en onder den naam van Ruige

yyf en zevenbladige voorgefteld en afgebeeld

door Hermannüs, zynde het Gewas , uic

Amerika , aan den Heer Fagel overgezon-

den , in wiens Tuin het groeide en bloeide. De
Stengen , uit den Wortel voortkomende , bereik-

ten fomtyds zes en meer Ellen langte. Zy wa-

ren ruig zo wel als de Bladen ; de Bloemen

bleek

(33) Cor.volvulas FoU Digitalis feptenïs &c. Convolv. coc-

cineus heptaphyllus Raüice crasfisfima. Plum. Sp. i. Icon*

90. f. x»

(34) Convolvulus Fol. Digiratis glabris dentatis &c. R,

Lugib, 429.C011V. quinquef. ghber Americanus. PLUK. Alm.

Iiö. T. 167. f. 6.

f3 5) Convolvulus Fol. Digitatis quinis Pilofïs integerrimis

&c. Conv. Atnccicanus pentaphyllus et heptaphyllus major.

Hêrm. Lugdb. T* iS5.

II Deel, vil, stuk,
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IV. bleek geel of wit en de Kelk in twee grootc Blik*

Afdeel.
jes Ixflooten.

Hoofd' * Met een leggende of niet windende Steng.
STUK.

xxxvi. (31) Winde met Hartvormig Eyronde Bladen ,

Convoivu* eenbkemige Bloemfleelen . Lancetvormige

skiiiaan- Blikjes en ongtjteelde Bloemen.

Deeze, in de Europilche Kruidhoven bekend,

heeft kleine Blaadjes , die van agteren geoord

zyn. De Steng is dikwils geheel niet ofmaar zeer

weinig windende. Zy groeit op 't Eiland Sicilië.

F xxxvn, C37) Winde met Lancetvormige Jlompe kaalt

tofiffi** gefireepte Bladen; de Takken afgeboogen;

vyfblader. de bloemen eenzaam en ten halve in vyven
achuge.

gedeeld.

xxxviii. r«$\ winde met Lancetvormige Fluweelige

Geftreepre. geftreepte gefteelde Bladen , tweebloemige

Bloemfleelen en Fluweelige tweebladerige

s
Kelken.

1 In de Zuidelyke deelen van Europa groeit

deeze, die leggende bogtige Stengetjes heeft

van een half Voet lang. Men vindtze in Spanje

,

op Sicilië en aan de Kuiten der Middelland-

fche Zee. Win-

f36) Csnwlvulus Fol. Cordato • ovatis &c. Conv. Fol.

ovatis acuris. R. Lugdb. 4^8» N. 9. H. CUff. 67. Conv, Si-

culus minor &c, BOCC. Sic. 89. T. +3. MORIS. Hijl% II. S.

I. T. 7* *•

(37) CoKvolvulus Fol. Lanceolatis obtufis nudis lineatïs.

Syjl. Nat. 3. p. 219.

(js) Convolvulus Fol. Lanceolatis, Sericeis lineatis petiolatis

&c* Conv. Marinus repens Sec* BARR. Rar. |i. T. 1132.

Conv* ferpens maritimus Spie» foliis* TBIümpm. Oh* 91*

T. 91. £ 2.
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(39) Winde met Lancetvormige Wollige Bladen ; IV«?

de Bloemen in Kroontjes; de Kelken ruig;
i?^£Ir*

de Steng regtopftaande. Hoofd-;

Decze wordt van den Ridder gezegd in Span-
XX

*

IX

je , op Kandia en in Syrië te groeijen. Men ConvoivL

vfïidcze in Languedok by Montpellier
,
volg*ns

l

%£
ne0m

Gouan, die de voorgaande ook hier t*huis
fĉ

ndia-

brengt. Ci.usins heeft 'er, onder den naam

var Dorycnium , van gefproken, en anderen

heboen da Kruid Cneorum geheten. Het is de

Verzilverde regtopftaande Kroontjes-Winde vaa

Toürneforï) de Kretifche of Kandiafche

door Mor is on genoemd. Zy heeft de Kelken

itomp en uitermaate ruig. De Kelk loopt uit

in een vierbladig vyfftraalig Kroontje, dat het

middelfte Steeltje met één Bloem , de zyde-

lingfen vier- of vyfbloemig heeft.

(40) W'inde met Liniaal -Lancetvormigefpitfe xi.

Bladen, een Takkige regtopjlaande Stwg>f*™°JZli
pehaairde Kelken , en byna tweebhemige bric*<

Bloemjteeltjes. Veezo^^

(39) Convohulas FoL Lanceolatis tomentofïs &c. Conv.

Argenteus umbcllams ere&us. Touhnï. ƒ«/?. 4*. GouAM

Momp. S>4* Conv Saxitilis ere&us &c. BARR. Rar. 4, T.

470, Bocc. M*s* II. p. 79» T- Dorycnium ClüS. Hi{jtm

II. p. 254» Cneorum album Folio Argenteo molii, C. B«

Pin. 4*3

(40) Convohulus Fol, Linearibus acutis &c. GER. Prov*

318. Conv. minimus Spie* foliis, MORls. Conv. Linari* fo-

lio. C. B- Pin. 295. Ontabrica. CLUS Hifi. II p. 49*

Conv. terreftris. £/> Planu **4. Volvulus terreftris* ÖA&,

Hifi. H^.
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]V. Deeze wordt Vlafchbladige Winde by fom-
Afdeel migen , geheten , wegens de fmalheid der Bla-

Hoofd den : anderen noemden haar Cantabrica , volgeDs

stuk. Clusiüs» By Morison heet zy zeer klei-

Eenwy- ne Lavendelbladige Winde. De Groeiplaats is op

Sicilië en in Italië, by Narbonne en Verona,

volgens LiKNiEus. Zy komt ook , in Lan-

gucdok en Provence, op drooge , dorre
, opene

Velden voor. Ja men vindtze op 't Gebergte

van Baden in Ooftenryk , inzonderheid daar dc

Bronnen zyn, volgens Kramer. Hier is de

Convolvulus terrejlris thans ook t'hnis gebragt.

D^nium Winde met byna Liniaale Fhiweelige

oofteriche. Bladen , een Heefterachtigegepluimde Steng

en byna kaale Jlompe Kelken.

In 't Ooften groeit deeze, volgens den Rid-

der, wier Bladen voortkomen aan ftyve Takken,

zeldzaam gegaffeld en uitloopende in byna een^

zaame Bloemen.

Hier behoort een zeer fraaije Soort van Winde

,

iiSe*
eefte

" welke de Heer Pallas op Zandheuvels of Dui-

nen aan de Rivier Irtifch , in de Zuidelyke deelen

van Siberië
,
waargenomen heeft. Zyn Ed. noemt

dezelve Heefterige Winde en geeft 'er de Afbeel-

ding van. Het is een Heeftertje, zegt hy, dat de

Stam dikwils dikker dan een Duim heeft, welke

Jaarlyks Kruidige Takken uitgeeft , die Wollig

zyn, zowel als de Lancetvormig Liniaale ttompe

Bladen. De Takken zyn opzyde bezet met uit-

gebreide Talcjes, welke Doorntjes hebben in de

OxeJs

(41) Onvolvutus Fol. fublincaribus oericcis &c.
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Oxels der Bladen , en aan 't end ieder eenBlof?m IV,

draagen, die onwaard* gekeerd is, vyf andigen Afd
^
ei^

geplooid rood van Rand. De Kelk bellaar uit Hoofd-

vvf Evrond gefpitfte holle Blaadjes, die Wollig
*,TÜK*

zyn , de drie buitenften grootst (*).

(42) Winde met Hartvormige Bladen
, ge- xtn:

kroonde Bloemfteettjes en een kruipende f*™
1

?^
Steng.

,0
Trosachtig

Dit is een Amerikaanfche , die Sneeuwwitte 6*

Veelbloemige Winde, met rondachtige Bladen

,

by Plumier getyteld wordt.

( 43 ) Winde met Hartvormige migachtige Jtliir

Bladen , een regte bteng en eenbloemige J^J!***

Bloemjleelen. spanhooge;

Deeze, in Virginie huisvefteude 3 groeit zeer

laag , doch heeft een zeer groote witachtige

Bloem , naar de Plant te rekenen , volgens

C L AYTO N.

(44) Winde met ovaale Wollige Bladen en een- Pf™Jf
bloemige Bloemjleelen. Perfïaan**

. fche,

Deeze groeit in Perfie, aan den Oever der

Kaspifche Zee. Zy wordt de Thee der Perfi-

aa-

(*) PALLAS Reizen. II. D. II, Boek» Bladz 7H Tab. M.

(4.2) Cenvolvulus FoL Cordatis , Pedunculis Umbeüatis &c.

Convolv. Niveus potyanthos, FoL (abrotundo majore. Plvm»

Spec* 1. Icon 89. f 2.

(43) ConvoLvulus FoL Cord, pubescentibus &c. Conv. fpi*

thamacus, Caule retto,Fol fubrotundis. Gron Virg. 29.

(44) Convolvulas Fol. Ovalibus tomentófis &e» Am. Acad,

XI» p. Hi'

IU DEEi.t VIL STVKV
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IV* aanen, met Wollige Bladen, van Demidof F

Afdbei* getyteld. De Bloem is wit.

Hoofd* Hier behoort de Martiniekfe Winde van den

stuk» Heer Jacquin , welke de Bladen Ovaal en

;f/
nvjy

* glad heeft , brengende enkelde witte Bloe-

men , op lange Steelen , uit de Oxelen voort.

De Stengen kruipen langs en fchieten Wortel-

tjes in den Grond. Hy vondt dezelve op befcha-

duwde vogtige plaatfen van dat Eiland.

x^v - (45) Winde met Lancetvormig Eyronde glad-

hu trklh de Bladen, een afgeboogene Steng en een?

£r
:

.
, zaame Bloemen.

nge
* Een aangenaam Zaay - Bloemgewasje maakt

deeze uit, tot verfiering der Bloemperken. De
Bloempjes zyn fomtyds driekleurig Hemelfch-

blaauw, in 't midden wit en geel. By Bar-
relier is het zeer wel afgebeeld ; als ook

door Edwards In zyn Vogelen -werk (*).

Het groeit natuurlyk in de Landen aan de Mid-

dellandfche Zee , zo in Afrika als Europa. Som-

tyds zyn de Stengetjes regt, doch meeft naar

den Grond geboogen.

xtvi. (4 6) Winde met Pylswyze van agteren Jlom-

Kapende. Pe Bladen, een kruipende Steng en eenbloe»

mige Steeltjes. Aan

(45) Convoivulus Fol. Lanceolato- ovatis glabris &c. R.

I.ugdb. 428. N. 10. Conv. peiegrinus coeruleus Fdlio oblon^

go. C. B. Pin. 295. Prodrt 134*

(*) SELiGM. VII. D. PI. 32. p. 16.

(46) Convoivulus Fol. Sagittatis poftice obtufis &c. Conv.

La&escena Fol. Sagtttatis* Gron. Vlrg% 28. Conv. Maiious

Catharticus. Plum. Amzr. 89. T. 105, Ballel, Hort t Mal.

XL p. 107, T. 52.
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Aan de Zeekust van Virginie groeit deeze , IV.

bedoor Kruipende Rankjes zig vermenigvuldigt,
AFD

f
E££*

en overeen fchynt te komen met de Purgeerende Hoofd*

Zee-Winde van Plumier, die Bladen als de STUK#

Zuuring heeften eene Sneeuwwitte Bloem. QokJj^
K°am

zou de Malabaarfche, Battel genaamd, daar me-
de ftrcoken.

(47) Winde met Pkfaiïys* Laneetvormige Bla* zlvu*

den
y

die ronde Oortjes hebben , kruipmde

Stengetjes en eenbloemige Steeltjes.
vowtloo»

Dit is een Ooiïindifche > welke R umphiü $
PeiuLt

Zwervend Moes noemt, óm de Voortloopendc

eigenfehap van dit Kruidje, het welk op Java in

•de Rystvelden menigvuldig groeit, en van de In-

landers niet alleen, maar ook van de Europeaa-

ïien
3
dagelyks als Moes gegeten wordt , imaaken-

de byna als Spinagie. Daar men 't niet natuurlyk

vindt, wordt het , ten dien einde, gezaaid ea

voortgetecld. De Blaadjes zyn glad»

Winde met Hartvormige en bynaPiekswy- xtvnu
ze, ruige Bladen; de Stmgen Bladfteeltjes

Haairig ; de Bloemfteeltjes veelbloemig,

Deeze

f47) Cenvofrulu* Fol haftiro- L^nceohtis &c. Olusvagum.

RUMPH. Amb, V, p. 419» T« is$. f. ï« BüRM. FL Ind. p.

4$. Convolvulus Zeylanicus Folio Sagittato. Bürm &emL.fp m

(4S; Coniohu'us Fol. Cordatis fubhaftatisque vyiofis &e*

Conv. Fo!. Cordato haftatis, glabris acuminatis H> Ciiff.

JU Lugdb, 429. N» 14»

Na
IU Dksl« vri. Stuk»
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IV. Deeze is in Ooftindie door deii Heer Osbèck
Afdeel. waargenomen 5 en fchynt de zelfde te zyn , als

Hoofd- die men reeds lang in de Europifche Kruidhoven
stuk. gekend heeft. De onderfte Bladen zyn rondach-

tfpf*
wy

' tig, de bovenlten Piekvormig en de Steng is be-

zet met eene ruigte van geele Haairtjes.

xltx. (4pj Winde met Niervormige Bladen en een^

lus Solda» bloemige Bloemjteelen.
fiella.

winde"
Kruidje groeit aan de Zeekuften van En-

geland , Normandie , doch inzonderheid over-

vloedig aan die van Zeeland in onze Provintiën

,

alwaar men 't zelve Soutenelle of Zee-Winde , in

Vrankryk Chou de Her , dat is Zee- Kool, en in

Engeland Sea-Bindweed noemt. Menvindtzecp
de Zandige Stranden van Oostfriesland en Scho-

nen in Sweeden, zo Linn^üs zegt. Het
groeit ook aan de Zeekuit van Languedok en

Provence.

De Engelfchman Türnerus, onderzoen

kende wat de waare Zee -Kool van Diosko-
rides mogte zyn , vondt dit Kruid, dat hy
daar voor hieldt, zo wel in Oostfriesland, by

Norden , daar men het Lepelkruid floemde,

wegens de figuur der Bladen ; als in de Zuide-

lyke deelen van Engeland by Portland en Pons-

. mouth

,

(49) Convolvulus Fot. Reniforinibus PeduncuUs unifloris.

H. Cltf. 67. Mat. MaL 81. R. Lugdb. 428. N. 7. Solda*

r.ella maritima minor. C. B. Pin. 29*. Brasfïca marina. Cobd.
Hifi. 205. Soldanella. Dod. Pempu 3PJ. Sold, f. Brasfic*

manna. Lob, le t 602, Kwdb4 71$,
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inouth, alwaar hy het niet anders dan Scurby- IV.

&eed ofScurbyWbrth, dat is Schurftkruid , hoor-
A™*i!

de noemen. Het groeide 'er op den Oever , daaf Hoofd-

dezelve door 't Zeewater werdt bevogtigd, op STUK#

Steenige Eilandjes ^ die fomtyds onderloopen \^Gr'*g>

als ook aan de kanten van Beekjes in de Vel-

den. Eerst uitfehietende heeft het vyf of zes

Bladen, welke als die van Wintergroen overend

ftaan. Vervolgens geeft het lange Ranken

uit, inet dikke, vettë, rónde Bfodteöj als die

van 't Mans- Oor Kruid, maar kleiner en groe-

ner, eerrigszins zout en bitter ; heet en fchcrpi

van Smaak. De Steng is omtrent een Span hoog

,

de Bloem wit , het Zaad klein en zwart» Men
gebruikte het aldaar tegen

?

t Scheurbuik, maar

hy hadt het ook tegen de Waterzügt dienftig

bevonden.

(50) Winde met tweekwabbige Bladen en een- t*

bloemige Bloemjieelen. ^Tfef*

Deeze Qoftindifche Zee - Winde groeit op Cey- o*téd*

ïon en elders aan de Stranden* Zy heeft, in

Purgeereüde hoedanigheid , zo 't fchyiit, een
aanmerkelyke overeenkomst met de Europifche

;

géevende ook eeh fcherp Melkachtig Sap uit.

Her-

(50) Convöhtilxs FoU bilobis Fedunculis hifloris, FL Zeyl.

JS- R. Lugdb, 4*8. N. 8. Convolvr, maritimus ^eylanieus'

Folio crasfb Cordiformï. HEftM. Lugdh. 174. T. 175. Con-
volvulus marinus. Rüjviph. Amb, V* p. 43 j. T. 159. f. u
Sdiovanna Adainboe» Hort. Mal. Xf« 117. T* 57. Boii'iuf*

FL. ïrd, p» 48.

Nn i
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IV. Hermannus heeftze afgebeeld en befchrce-
Afdeel.

ven> De figuur der B iaden geeft ,cr den

Hoofd- naam aan.

STUK»

tl. CjO Winde met uitgerende Bladen 9 die aan
C
iTÉraf^ het Steeltje twee Kliertjes hebben , de

Bloemjleeltje s driebloemig.fan/is.-

Eraftiaan

fcae.

Deezc wordt Brafiliaanfche Soutenelle van

Markgraaf en anderen geheten, üc Bla-

den zyn rondachtig, even als in de Europifche.

Zy komt ook aan de Zeekuit van San Domin-

go voor.

.

LIT\ O 2) Winde met Kwabswys' gepalmde Bladen ,

oerer-* die langwerpig zyn , eenbloemige Bloem-
winde.

Jleelen en een kruipend* Steng.

De bynaam is op de drie voorgaande Soorten

ook toepasfelyk. Plumier geeft 'er den naam

aan van Witte Zee - Winde met gefhecden Bla-

den, Hy vondt dezelve in Amerika.

Kaapfche Onder alle deeze Soorten van Winde vind ik

van geen eene Kaap/die gewag gemaakt , even

als of 'er geene Winden aan de Kaap der Goe-

de Hope groeiden. De Heer N. L. Burman-
NUSj

(51) Convolvulus Fol. emarginatis ,Ua{ïbiglandulo(ïs
t
Cönv.

maritimus. BROWN. Jam. 153* Conv # Marinus Catharticus

&c. Plum, Amer. 89* T. 104» Conv. Mar. £ Soldanella

Braiilienfis. MARCGR. Bras* ji 4 Pis. Bras. 258.

(52) Ccnuolvulus Fol. iobato-palmatis &c. Conv. albus

ïolio lacinüto , maritimust Plum* Sp. I. Ic, 50, f, af

Winde.
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kus, niettemin 3 geefc 'er verfcheidene op, IV.

welken zyn Ed. , waarfchynlyk , van daar heeft
ApD*EL#

ontvangen. 1. De Scammonie -Winde * welke Hoofd-

onze Derde Soort is: 2. De Klyfachtige, zyn-
STÜK *

de onze Negende : 3. De Driekleurige , zynde,,^*'**"

onze Vyfenveertigfte : 4. De „Vlafchbladige

zynde onze Veertigfle Soort. Hier by voegt zyn

Ed. een Vyfdc , die hy Kaapfche noemt; heb-

bende de Bladen rondachüg met infuydingen,en

zydclingfc eenbloemige Bioemiïeekjes. Ik heb

een klein Plantje van daar ontvangen, 't welk,

wat de Blaadjes aangaat, overeen fchynt te ko-

men met de Akker - Winde , synde onze Epr-

üq Soort.

Ipomou, Trechter - Winde.

Dit Woord, dateene gelykenis naar de Win-
de, in 't Griekfch Ips genaamd , aanduidt, heeft

de Ridder in plaats van het Barbaarfch Woord
Quamoclit , welk de vermaarde Toürnefort
hier tot een Geflagtnaam gebruikt hadt , ver-

koozen.

De byzondere Kenmerken zyn : een Trech-

terachtige Bloem j met een Knopswys' Klootron-

den Stempel , en een driehokkig Zaadhuisje. Dus
ziet men , dat de Planten van dit Geflagt met
de Winde naverwant zyn (*),

Het

(*) De Heer Jacquint , menïgvuld'ge Soarten van deezen

aart , die tusfehen de Keerkringen groeijen , onderzogt hek-

bende» verklaart
, geen beftendigc Kenmerken , tot onder-

Nn 3 ï
fchci-

II. DilL VII. STUSU
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IV. Het bevat thans een -en - twintig Soorten 3 waas
Afdeel.

vaD de drie ] aatften de bloemen tot Hoofdjes

Koofd- yèrgaa>d hebben De meeftenzyn Üolt-of \yest-
sïvk. jndifche Gewaslen.

y
T *

. Cl) Trechter-Winde met Fïnswys 9 Liniaal

Quamocüi% verdeelde Bladen , en byna eenzaame Bloemen.
Üchcione.

Deeze Ooffin.difche is , onder den naam van

Quamoclit of Amerikaanfche Jasmyn , by Clu-

siüs afgebeeld en by anderen Zeldzaame Uit-

heemfche gevederde Winde getyteld* Zy maakt

een Sieraad der vreemde Gewasfen uit,invoor-

naame Kruidhoven; gelyk men by WpiN-
jviann, op Plaat N. 419, ziet afgebeeld. Want
niet alleen het Vederachtige Loof , maar ook de

Raozekleurige of roode Bloemen , verlieren di?

Gewas grootelyks ; doch het is zeer teder en

moet alle Jaaren op nieuws gezaaid worden. Nij

byna twee Eeuwen geleeden a werdt het dooi

CiESALPiNUS in Italië bekend gemaakt , en

is naderhand, door Col um j% a , omftandig

befchreeven.

Rumphiüs geeft de Afbeelding van dit

, Ge-

fcfyeidiog van deeze Geflögtcn 3 te hebben kannen ontdekken*

Aacr. Hifi. p. 17.

(1) Ipomoia Fol pi^natïfidis linèaribaS &c ijfi. Nat. XII.

Gen, 215. p» 158. /'eg. X, ; z\6. p % 171. H. Clif,

Ups. flgc occ Qurmo^lt l Jasniinurn Ameiicvumn. Ciu§.

p« CoïiVüivuIus peijmatus &a Cojl ^7. 73. T. 72.

Pies C3rd;na!is# R:;mph. ^W». V. p, 421. T. 155. f. 2*

fwminum Slillcfohi :oi:u, C # E« Pin. 3^8. Tsiuria- Crauti.
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Gewas, in zyn Ambonfch Kruidboek, onder IV.

den naam van Kardinaals - Bloem ; doch het fchynt
Afd

v
eeu

aldaar uit de Westindiënovergebragt te zyn. Het Hoofd-

maakt 'er ook een groot fieraad der Tuinen uit ±

STVK'

zegt hy, door zyn digte Loof, 't welk dient totm?'
onüam

bedekkinge van Priëelen en Latwerken 5 en op

zig zelf gelaten zig als een groene Bol vertoont,

Jvlen heeft het 'er ook met witte Bloemen.

(2) Trechter -Winde met Vinswys 9 Liniaal ir.

verdeelds Bladen en Troswys' hangende RubZT
Bloemen. Roode«

Deeze , te vooren tot het Speerkruid betrok,

ken, heeft haare Groeiplaats in Karolina. De
Steng is Heefterachtig regt. De Kelk heeft een

kort Pypje en Elswyze Punten , die langer zyn

dan het Pypje. De Meeldraadjes zyn in 't mid-

den van het Bloempypje ingeplant , zonder

Klepjes. Het Gewas geeft geen Melkachtig

Sap; dat plaats heeft in 't voorgaande.

(3) Trechter- Winde met zeven- Vingerige nr;

Bladen , en zeer kort gejleelde £loem*
U
Kwon?*

krOQ7ltjes. blcemige.

Deeze

fa) Ipomsïa Fol pinnatifidis Ilnearibus 9 Flor» Pvacemoffs

pendulis, Syft. Nat. Peg. XIII. Polemomum rubrum. Sp.

Plant 231. Quamoclit pinnntum ere&um. DiLL. Elth, 321.

T. 241. £ 312.

(3) Ipomria FoL digïtatis fepteni? &c. Qiiimoclir hepta-

phyllus Floiecoccineonmbellato. Plu.m. Sp, 3» Jc. s>2»ft 2.

Nn 4
II Deel. VII. Stuk*
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IV» Deeze is in Amerika, door Plu-mier., ge*
Afdebl. vonden.

v.

Hoofd-
stuk.

IV.
Jpomta

Catolina*

Karolini-

lche.

V.
"'Coccïnta.

Hoogroo-

VI.

Gegroefde»

(4) Trechter- Winde met gevingerde Bladen %

gefteelde Blaadjes en eenbloemige Bloem*

fieeltjet*

In Karolina groeit deeze, volgens de Waar»
neemingen vaa Catesby.

(j) Trechter- Winde met Hartvormige ge/pit*-

fie Bladen , die van agteren hoekig zyn: %

en veelbloemige Bloemjieeltjes.

Dit is de Amerikaanfche Qiiamoclit , met Klyf>

bladen en hoogroode Bloemen, van Co mm E1-

lyn, door Plumis r op San Domingo waar-

genomen. De rand van de Bloem is in vyven

gedeeld, 't Is een jaarJyks Zaay - Gewas ,gelyk

de eerlte Soort,

(6) Trechter- Winde met Hartvormige ge*

fpitjle Bladen, die Putjes hebben en van

agteren gehoekt zyn; met eenbloemige Bloem-

Jieeltjes korter dan de Bloem.

De Gejtemde Winde van Dillen ius , met

rond-

te) Ipomoia Fol. digitatis , Fol. petiolatis &c. Convolmlus

mrnot heptaphyllus , M. purp. minore. Cat. Car. II. p.

T, 91.

(5) Ipemcia Fol. Cord. acuminatis &c. Quamoclit America»

na Folio Hederie FI. coccineo. Comm. Rar. zï4 T. 21.

(6) Ipomsia Fol. Cord. acum. fcrobifulatis &c. Cour. Stel»

latus, Periplocx rotundioubus Foliis, DiLL*Eltt>. 103» T. 87*



rondachtige Bladen , gelykt naar de voorgaande 1W
anders zeer ; maar bovendien zyn de Bloemen ^D***«

witachtig, niet rood* Hoofd-
stuk*

(7) Trechter-Winde me* Hartvormige ,fpitje , vir,

effentandige Bladen en eenzaame Bloemen. unTfoÏÏa**
Rondbig»

Hier behoort de Quamoclit, met Bladen van

JSfagtfchade en Roozekleurige Bloemen , door

Plümier in Afbeelding gebragt. Zy groeit;

in Amerika.

(8) Trechter- Winde met gepalmde Bladen $ vut.

in zeven Lancetvotmige fpitje effentandige ^nobbeii
Kwabhen verdeeld , de Mloemjleeltjes drie-S0 *

bloemig Iiebbende*

Tn dceze Soort , die den Wortel knobbelig

heeft 3 met een witten Bast, zyn de Bloemen
Klokvorm.ig en Zwavel -geel , met een Vliezi-

gen Kelk en Haairige Zaaden. De Groeiplaats

is op Jamaika,

(9) Trechter -Winde met gepalmde Bladen, jx.

die in zeven Lancetvormige Jtompe Kwab-

bende

(j) IpomoiA Fol. Corel, acutis integerrimis &c* Lugdb.

430. Quamoclit Solani folio, Fl. rofco. Plum* Sp4 3, lc.

94. f. i.

(8) Jpemoia Fol palmatls
t lobis fêpteais &c> Conv. imjor

heptaphyllus. SLOANE Jam. SS» Bijl* I. p; 152. T. 96. f. 2.

(9) Ipomola Fol. palmatis &c. Qjamcclit Fol. digitatis

Flore coccineo. Plum. Sp, 3» Tc. 91. f. 1,

Nn s
II. DEEL» VIL STU»4
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IV* ben verdeeld zyn ; en driebloemige Bkm-
Afdeel.

fteeltjes.

stuk!

D
" De Amerikaanfche Quamoclit van Pl um ie r 9

Eenwy- met Gevingerde Bladen en hoogroode Bloemen j% is hier t'huis.

x. (xo) Trechter- Winde met Hartvormige fpiu

jUnaNdx fe

e

ffenran<iïge B

,

gedoomde Steng9
Goede era onverdeelde Bloemen.

Nagt.

Deeze Soort is van de Spaanfchen Buenos No*

phes geheten, om dat h^ar Bloemen tegen den

Nagt verflenzen. Zy zyn , zo wel als de Bladen

,

zeer groot > en de Stengen komen fomtyds on-

gedoornd voor. De Groeiplaats is in Westindie;

doch zal waarfchynlyk het Gewas van daar in

Ooftindie overgebragt zyn*

xï. (ii) Trechter - Winde met Hartvormige Bla-

ÜMfpam*
fien . yeelbloemige Bloemfleeltjes ; den bui*

KiokWoe. tenfien Kelk Klootrond ; de Bloemen ge*
ause#

kwabd Klokvormig.

Een Oostindifch Gewas % dat zo wel op Ma-
la-

(10} ïpomoia Fol. Gord» acutis &c. H. Cliff. 496, Ipom.

fylvedris. Brown, Jam* 155, Convolv. maxïmus Sec Sloaw.

Jam. Hifi. I. p* 151. T. 96. f. 1. Smil. afp. Ind. Oc-

cjdent C. B. Pi«. *96. Munda* Valü. Hort. MaU XI. p.

10j. T. 50. BüRM. i<7. /«af. p. 49»

(11) ïpomoia lol. Cord* Pedunc. multifioris &c. Adam-
koe. ifrrr, J/^A XI, p. 115. T* jdt
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iabar, als op Ceylon en Java groeit , en insge- Jfi^
lyks zeer groote Bloemen heeft , maakt deeze v>

BÖort uit De Bloem is dikker dan in de ande-Haoin-

L, en onder den vyfdeeligen Kelk fchuilt een

andere, die klein is en rond, wet verdeeld, tïld.

(12) Trechter -Winde met Hartvormige ef-
?

xu.^

fenrandize Bladen en getrapte Bloemen , die

onverdeeld zyn.

De Quamoclit , met zeer groote Hartvormige -

Bladen", 'van Plumier, maakt deeze Soort

uit Dit Amerikaanfche Gewas worde m de

Tuinen der Zuidelyke deelen van Europa voort-

! geteeld,

C ra") Trechter - Winde met Hartvormige glad- xiir.

de Bladen , veelbloermge Bloemjteelen en Vieefch-

uitgerande Bloemen.
kleurige-

Onder deeze bepaaling, doch met geene ge-

rande maar uitgerande Bloemen, tfelt de Heer

I
acquin deeze voor , welke hy m 't Kreu-

pelboich aan den Zeekant, by Karthagena in de

Westindiën ,
gevonden hadt. 't Gewas is Hee-

fterachtig, op opene plaatfen zig tot eens Mans

langte

f„) lpmna Fol. Cord. integerrimU Sec. SAOV.M»»»

LlnflM Sf. l.Ic, £. .-Conv. major fol. futeotusdo
,

fl.

IpVopmpurea.Sl-O^. 7-- H;/?. t< p. 1 5 5.
T. s 8 . 1. i.

ipomoia Fol. Coxdaus glabris Sec. *•

1% 18.

JUUDIKUYII. STUK»
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IV. langte ophoudende , doch in de Bosfchen tot

Afdeel. tw jntjg Voeten hoogte de Boomen beklimmende,

Hoofd- De Bladen zyn fomtyds agt Duimen lang en
stuk, breed , met een Steel van drie Duimen : de Bloe-

vr£eï

HWym men Reukeloos , drie Duimen lang, zeerfraay,

Vlcefchkleurig. De Ingezetenen noemen het

Campanilla 3 dat is Klokjes»

xiv.
fc (14) Trechter - Winde met langwerpig Hart-*

repanda, vormige uitgegulpte Bladen en Takkig ge*

gW** trojle Bloemjleekn.

De zelfde Kruidkenner vondt deeze op Hee-

iterachtige Heuvels van ?

t Eiland Martenique.

Het was over 't geheel een zeer glad Gewas a

met ronde windende Stengen , en zeer fierlyb

door zyne hoogroode Bloemen, van twee Duim

langte, die aan den Mond zeer diep ingefheeden

waren, hebbende een Eyrondcn, in vyven ge-

deelden, Kelk.

xv.

yylbladigfe

(15) Trechter - Winde met Pytswys* Piekvor*

ii mige Bladen en tweebloemige Bloemjleekn.

De Heer INL L. Bdrmannus , deeze af-

beeldende, merkt aan, dat de Bladen zeer glad

en glanzig zyn. De Bloem is geel, met een.

Pypje van een Duim lang, hebbende den Mond
zeer kort en platachtig gezoomd.

(i<5) Trecb-

( 14) Ipomoia Fol. Cord. oblongis repandis. Jacq. Amer*

28. T. 20.

f15) Jpsmfia Fol. Sagittato - Haflatis , Pedunculis bifloris,

BüttM. Fl, Ind, 50. T. 18, f. 2. Mant, 204.
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(16) Trechter- Winde met Pylswyze van ag- IV,

teren geknotte Bladen en tweebloemige^Dy
Et:

Bloemjleekn. Hoofd*;
STUK*

Deezc Amerikaanfche , in Nieuw Spanje voort- xvi.

tomende, is Gefternde Akker -Winde* metZee- G/^Jf
groene Bladen, door Dillenius getyteld.

Zy groeit tot een Elle en meer hoogte. De
LC&ocne4

geheele Plant is glad. De Bladen zyn , volgens

de Waarneeming van dien Kruidkenner , zeer

vcranderlyk van figuur.

In eentee opzigten komt met de drie voor- &l'f"*

gaande Soorten, doch mallen met geene over-pi.xuu

een, die Soort van Trechter- Winde, uitmyne Fig* z'

gedagte Ooftindifche Verzameling, welke in Fig.

2, op PI. XLII, is afgebeeld. Ik geef 'er, we-

gens de Haairigheid van het geheele Gewas 9

deezen bynaam aan. De Steng is rond en Wol-

lig. De Bladen groeijen overhoeks, en zyn, in-

zonderheid aan de Steeltjes en Ribben , zo boven

als onder , met zeer fyne witte Haairtjes bezet»

Van boven is de Kleur donkercr , van onderen

bleeker. De figuur, die zy hebben, is eeniger*

maate Pylvormig en vertoont zig als op de

kanten een weinig uitgegulpt. Uit derzelyer

Oxelen komen de Bloemtrosjes voort ,diebyna

even lang gedeeld zyn als de Bladen , en uit

zes,

(i6) Ipmoia Fol. sagïttatfs poftice truncatis &c. Conir.

Stellams Aivsnfis fol. glauco, Dill» Elth. ioj. T» 87i ft

ZOO.

Ei. DlIL. VIL STUïU
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IV* zes 9 agt of minder Bloemen beflaan. Deeze
Afdeel.

hebben Steeltjes van rykelyk een Kwartier Duims

Hoofd- lang, zittende op een gemeenen Steel, die we*
stuk* derom twee Bosjes heeft i waar uit de enkelde

iï^T' Bloemfceelcjes voortkomen* Deeze zyn byna

glad^ gelyk de Kelken , die Eyrondenvierbladig

zyn * geevende een Pypachtige Bloem uit, van

een half Duim langte . in 't midden dikker 9 {

aan
9
t end met vyf fcherpe Haairige PuntjeS

;

om 5

t Mondftuk, en rosachtig of Oranje -geel 1

van Kleur* In 't onderftevan de Bloempyp zyn

vyf korte Meeldraadjes en een Styl , die zig iü

de vergroote en geopende Bloem ,by d 9 düidelyk

Vertoonen. Dezelve bereikt omtrent de helft der

hoogte vari de Bloem , doch de Meeldraadje*

zyn wat kleiner i eh getopt met langwerpige

Pylvormige Meelknopjes ; gelyk men een der-

zeiven ,
bye, driemaal iü langte vergroot ziet*

De Styl, die zeer ongewoon ruighaairig is
5 met

een geknopten Stempel , by b afzonderlyk ver-

toond, heeft aan zyne Haairtjes verfcheide Bol-

letjes van het Stuifmeel, waar mede de binnen-

fte Oppervlakte van de Bloem ook is beftrooid*

Om laag vertoont zig aan denzelven het rond-

achtige Vrugtbeginzel.

xVii (i 7) Trechter-Winde met driekwabbm Hditi
jpomola °

Trileha. VQÏ-
Driekwab-
bige. (i 7 )

Ipomoia Foliis trilobïs Cordaris &c, Cohv. pëntaphyl-

lus minor Fl. purpureo? Sjloan. Jam. ss* Hifi. \% p.

T, j>7* f. u Ipomoia Eijftachiana, ]Acq* 0ks4 iu p. m
T. 3^



romige Bladen en driebloemige Bloem-

(teclen* Afdeeü
J vT

Deeze Westindifche heeft een windende ,
HoOF*£

-^^^ * STUK

•

hoekige Steng , diep ingefneeden Bladen, die
Mon ~

glad zyn : de Bloemen Cylindrifch en paarfch-^

achtig: twee Klootronde Stempels en gehaairdë

Zaadhuisjes*

Een dergelyke, doch met tweebloemige Steel-

tjes , heeft de Heer jACQuiNopSt. Euftathius

waargenomen*

( 18) Trechter - Winde met driebvabbige HafU xvnu '

vormige Bladen en veelbloemig getrojie n^flLi
Bloemfteeltjes. Kiyfbudi-

Hier wordt de Quamoclit met driedeeiigé

Klyfbladen > van Plümier, bedoeld, Zy heeft

de Bloemen viermaal zo lang als de voor-

gaande»

(19) Trechter- Winde met drkhvabbige Bladen xix.

en vergaarde Bloemen. fiju!*^
Lever-

Op Ceylon en Java groeit deeze, die wegens

^

uid[)la*

haare driekwabbige Bladen en vergaarde Bloemen

zeer kenbaar is 3 zynde door den Heer N* L.

Burmannus afgebeeld*

(20) Trech*

f 18) ïpomêia Fol. trilobis Cord* &c, Qaamoclit Hederse folio

tfifido.'PLUm. Sp* Z. T. 93. f, s,

(19 ) Ipvmoia Fol. trilobis, FJor. aggregatis. FL ZeyL 79.

Conv. Ind. villofus &c. Herm. Lugib. 182. Convolv. ZeyL hk-

fetus, Fol» Hepatic*. BüRitf, 73, FL Ind< p. zo* f. s.

II» DKIL* YUt STUK»
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ïV. (ao) Trech ter - Winde met Hartvormige gefpil*

Afdeel» jfc gehaairde Bladen en vergaarde Bloemen.

iru^
D
* Volgens Dillen ius heeft deeze Karolini-

xx. fche de Zaadhuisjes plat, gerond vierhoekig,

'PJmnifo.
113 twee Holligheden ieder twee Zaadjes bevat»

. tende : 't welk zyn Ed. genoegzaam tot een
«xiigbiadi-

soorteiyjc Kenmerk aanmerkt. Dit komt overeen

met de opgegevene Kenmerken der Winde. De
Hoofdjes zyn , wegens de aangevoegde Blaad-

jes , ruig ; de Bloempjes zeer klein , Trechtef-

achtig, in vyven gedeeld. Het is een JaarlyJcs

Gewas, dat uit zyne Ranken Melk geeft, bloei-

jende in de Zomer. _
xxu

m
(11) Trechter - Winde met gepalmde Bladen

Fes Ttgnm ^ vergaarde Bhemen.
Tyger-

pcot. £)e zonderlinge verdeeling der Bladen doet

deeze noemen Tygerpoot. Men vindt 'er de Af-

beelding van by Hermannüs, doch waar

de Bloemen , zo hy klaagt , niet wel uitgedrukt

zyn. Zy komen , zegt hy , met haar vyven of

zevenen, uit ruige Hoofdjes voort, en zyn wie

van Kleur. Het Merg der Zaaden , in laauw Wa-
ter

1 (io) ïpomalét Fol* Cord. attiminatis pi'ofis &c. Voliihilis •

Carolimenfo , Tamni folio fubhirfuto, Dill. EUh* 428. !*•

318. f. 410.

(21) Ipomoia Vol. pahmtis, Flor. aggregatis. Fl. ZeyL 79,

Convolv. Zeyh viilofus , s phyll. & 7 phyll, minor. HeRiW.

Lugdb. 184. T. 18*. Vol. Zcyl, Pes Tigrinus di&a. Dill;

Elth. f.411. Pulli- Schovaai. Hort. M*l<XL p. 121. T. j*«

BUEM* Fl* Ind. 50.
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ter geworpen , zou , volgens heni , ontbonden IV.

worden in fyne witte Blaadjes, hiet die der
AFD

£
Èi*

Plant naauwkcurig Overeenkomende* Di lle- Hoofd*

nuts. heeft de Bladen en Bloemhoofdjes beter
STmt*

ih Afbeelding gebragt. De Javaanfche heeft dc n^f
0f11^

Bladen met witte Haairtjes bezet, doch de Per-

flïfche zeer glad , getuigt de Heer Bürman.
nus. In myn Exemplaar, van Java, zyn de Bla-

den niet alleen , maar het geheéle Gewas gehaaird;

P o L E M o n i u M; Speerkruid.

Een vyfdeelige Bloem , die Raderachtig is , ëü

den bodem geflooten heeft door Klepjes , waar

op de Meeldraadjes flaan^een drïedeelige Stem*

pel en een driehokkig Zaadhuisje boven den

Kelk. Dus zyn de byzondere Kenmerken opge-

geven van dit Geflagt, 't welk thans maai* drie

Soorten bevat, naamelyk.

(i) Speerkruid met gevinde Bladen en regtop- r.

fiaande Bloemen, den Kelk langer dan het
rfj£™~^

Bloempypje. &um.

Dit Kruid is een inboorling der Noordelyke

deelen van Europa 3 hoewel men het ook in

Swit-

(i) ToUmomum Foliis Plnnatis && Sy/ï. Nat. XII. Gen.

«u6. pi 159. Treg. XIII. Gen. 217» p. 172. Polcmonium. Fli

ï.app. 86. Fl. Susc. 17*. HALL, Helv. 163. R. Lugdb.^ii

Hall. Helv. 490* Vaieriana cosrulea. C. B. Fin, ió$? Vale*

riana peregrina &c. LOB. Ïc% yi6l Val. Grxca. DOD» Pmptj

p< d0
Pol* Cal. Lanatis. £Jort 4 Up^

Go
jï, DF.F.L. VÜ. STUK.



578 Vyfmannige Kruiden*!

IV. Svvitzerland , op eenige plaatfen , aantreft. In
Afdeel Lapiancj, op de Gebergten, komt het, dat zon-

Hoofd» derling is , wild voor ; doch in Sweeden wordt
stuk.

iiet gelyk in de middclfte dcelen van Europa ,

vife?

Wy
'

*n ^e Tuïrien geplant en verdraagt aldaar de

fterkfte Winterkoude. Vanwaar het, derhalve,

den naam van Griekfche Valeriaan bekomen heb*

be, is duifier. 't Gemeene Volk, in Engeland,

noemt het den Hemel -Ladder of Ladder Jakobs.

Misfchien komt dit van deszelfs regtopftaande

Geftake en dat de Bloemen als naar den He-

mel zien.

Het geeft Stengen uit van een EHe en hoo*

ger, die ïakkig zyn, doch Kruidig, met ge-

vinde Bladen , die uit elf en meer paaren van

Vinnetjes beftaan , met een oneffen Blaadje aan

*t end. De Vinblaadjes zyn Eyrond Lancetvor-

mïg en vertoonen dus de figuur van een Piek-

of Speer - Yzer ; om welke reden , misfchien

,

de Duitfchers den naam van Speerkruid, tot de

Valeriaan behoorende , aan dit Geflagt toepas-

fen. De Bloemen, die een kort Pypje hebben,

zyn meer Raderachtig dan Klokvormig, zynde

in vyf Slippen verdeeld. Men neemt waar, dat

fomtyds uit eenen zelfden Wortel Stengen groei-

jen met witte en metblaauwe Bloemen; dat iets

bvzonders is, in weinig Planten voorkomende»

Ook is 'er een Siberifche in de Upfalfche Tuin

geweeft,dïe in Loof en Geftalte een weinig ver-

fchilde , hebbende gewolde Kelken. Lobel
heeft, onder den naam van Vreemde Valeriaan

da
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dér Nederlanderen m Hovenieren > of bafterd-
^P^L

.

Valeriaan > de Griekfche van Dodon^üs, v.
"

een goede Afbeelding van dit Kruid gegeven. Hoofd.
stuk.

(2) Speerkruid met zeven- Vinnige Bladen. dó

end -Bloemen knikkende. n\*m rep-

De kruipende Wortel 3 het getal der Vinblaad- KcuiPendl*

jés en de houding der Bloemen > onderfcheiden

dit Virginifche genoegzaam. Het is door Mil-
le r afgebeeld, 't Gewoone groeit ook aldaar.

(3) Speerkruid met de onderjle Bladen Piek* in.

vormig > de bove?ijien Lancetvormig. Txvyfcu
achtig*

Dit groeit ook in Virginie, doch wordt van

den Ridder aangemerkt als twyfelachtig van Ge-

jflagt. Het komt echter met het Speerkruid in

de meefte opzigten overeen ; maar heeft den

Styl , die enkeld is f ter halver langte in tweeën

gedeeld. De Geftalte is als die der Eerenprys met

Bladen van Teucrium , volgens Clayton,
die zegt, dat de bovenfle Bladen langwerpig

Èyrond; de overigen ge -oord zyn*

Het Roode Speerkruid is een Soort van Trech-

ter-Winde geworden * en de Vyfde Soort on- * zfe

der den naam van Ëllifia , als een nieuw Geflagt 3

bMz ' s6?*

befchreeven f, tBIadZf

C A M-

(2) PolemonlumVcA. pinnatis feptenis, Floribus nucantibus.

Grqn. Vitg. 22. Mi lx, B\U. T# 109*

(3) PoIemoivnm'EoL inferioribus Hafouis > faperioribus Laat*

ccolatis. Gron Virg, 29,

Oo 2
IU DEFL. VIL $TJKf
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IV* Campanula. Klokjes*
'Afdeel.

Hoofd- Een eigcntlyk Klokswyze Bloem , die deiï

stuk. bodem geflooren heeft met Klepjes, waar op de

Eenwy- Meeldraadjes (laan , en een driedeelige Stem-

pel. De Kelk wordt een Zaadhuisje , dat aan

de zyden met Gaten open barst.

Dit zyn de byzondere Kenmerken van het te-

genwoordige Geflagt, dat den naam van Klokjes

voert, en waar van demeefte Soorten 3 welken

het 'er over de veertig bevat f Europifche zyn

,

die in de Tuinen tot lieraad der Bloemperken

•worden nagehouden. Ik zalze , derhalve , om
niet te zeer uit te weiden , grootendeels maar als

met den Vinger aanroeren.

LiNNiEüs brengtze onder drie Afdeeliïï-

gen, waar van de eerfie de Bladen gladder en

fmaller , de tweede dezelven breeder en ruuw

;

de derde het Zaadhuisje met de omgeboogene

Slippen van den Kelk bedekt heeft.

* Met de Bladen gladder en fmaller.

i. (i) Klokjes met eenbloemige Stengen en Ey*

cZf™
UÏa

ronde Sladde effenrandige Bladen, die op

Jefche
^ kanten eenigermaate gehaaird zyn.

Op dat gedeelte van 't Gebergte Cenis in

Piemont, 't welke men Ronche noemt, groeit

die

(r) Campanula Canlibus uniflorls Scc4 Syjt. Nat. XII. Gea.
217. p. 159. Ve%. XIII, Gen. 2I8. p« 173. All. Pedem. 35.

T. 5. f. 1.
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dit Plantje, dat enkelde Stcngetjes uitgeeft ^*
van een Duim lang , Draadachtig dun , met vier v .

of vyf Blaadjes en taamelyk groote Bloemen. Hoofd-

De Kelk is ruig en ruuw. De Heer ALLiON STl
*f*

heeft het afgebeeld*

(2) Klokjes met een eenbloemige Steng- de th
rr n 7 7 7^7

Campanula
Kelk zo groot als de Bloem. umpra.

Eenbloe»

Eeeze , op de Laplandfche Gebergten waar- mi^e »

genomen , heeft een enkeld Stengetje van een

Vinger lang, met een blaauw Blommetje en een

Peerachtig Zaadhuisje*

£3) Klokjes met eenbloemige Stengen , die Ey- uu
ronde gekartelde Blaadjes hebben ; de Kei- j^^ie.
ken knikkende*

De Heer J a c q u i n heeft een naauwkeurige

Afbeelding gegeven van deeze, die op de hoog-

ite Bergen van Ooftenryk groeit 3 hebbende

Sten^etjes van een Span hoog en donker blaau-

we Bloemen. Zy wil, zegt hy, wel voort in de

Tuinen. Men vindt 'er ook met verfcheide

Bloemen op den top der Stcngetjes.

Ca) Klokjes met de Wortelbladen Niervormig, lv -

K J 1 1 7 r- 1 s

s

Rotundifo-

de Stengbladen Liniaal. il(U

Dce-^idblacII.
ge-

(z) Campanula Caule unifloro &c« FL Lapp. sj. T. «>.

f. 5 , 6. Fl. Succ. 177. 185-

(3) Campanula Caul. unifloris &c. Camp. nlpina latifolia

Flore pulio. C. B. Pin. 93. Predr. 33. Jac<^ <Mu 30. T. !*

(4) Campanula Fol. Radicalibus Reniformibifcfe PI, Lapp.

O 0 3 %



Vyfmasnïge Kruiden*

IV- Deeze groeit in de Weiden en aan de ka».-
fdeel»

^^^gygjj jqqj, gCheel Europa ; als ook

Hoofd- op veele plaatfen in onze Nederlanden , alwaar
stuk. menze Wilde kkine Klokjes noemt. De Bloe-

vigcT™* nien zyn doorgaans blaauw 5 doch men viridtze

ook met witte Bloemen.

v.
Campanula

. patui**

YlDioemi-

VI.
Rapuncu*
lus.

Raponce.

(5) Klokjes met gejlrekte Bladen > de Wortel-

bladen Lancetswys
J
ovaal > en eenyle Bloem-

pluim.

Op de Akkers % in Engeland en Swceden %

groeit deeze y die den Kelk y aan 't onderfte

der Slippen , wederzyds met een blaauwach-

tig Tandje heeft. De Geftatte zweemt naar

de volgende,

(6) Klokjes met gegolfde Bladen > de Wortel?

bladen Lancetswys
J

Ovaal % en een gedron»

gen Bloempluim.

Deeze Soort noemt men in *t Latyn Rapun-

culus , in -t Franfch Raiponce , in 't Engellch

Rampions , in 't Hoogduitfch Rabuntzein , en by

ons

Saec> R. Lugdb* 247. Camp. m'nor rotundifölia vuïgaris. &•

Rotundifolia Alpina. Alpina Linifolia coerulea. C» B.

JV% 93*

($) Campanula Fol. ftri&is &c. Oed. Dr<a> 373« Camp,

esculent* facie, Rainas & Floribus patulis. DlLL. Elth. 68,

T. 58. f. 68.

(6; Campanula Fol. undulatis &;c, //. C//£ 6$.K*Lugd&*

t*6. N. 9. Rapunculus esculentus. C, B. 92. Rapun-

culum. Doa Tempt. 165. HALL. Hilv. 494, GOUAN.
^6* GlR. Pvov. &c, &c.
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ons Raponce. De gelyking van den Wortel naar IV,

een Raap heeft zekerlyk aanleiding gegeven
Afd

v
f

;

£L*

tot die benaaming , welke wederom, wegens Hoofd-

ecnige gelykheid van Geftalte, op veele andere 8T

J^
Kruiden is toegepast. Het tegenwoordige groeit nia%

dr2°sy

wild in de rniddelfte en Zuidelyke deelen van

Europa , als ook in onze Nederlanden. Het

heeft, in de Bosfchen, fomtyds wel Stengen

van eens Menfchen langte, doch gemeenlyk een

of anderhalf Elle hoog, ruuw, hoekig gearmd,

met zeer fmalle Bladen , die by den Grond bree-

dcr/ Op den top groeit een digte Pluim van

Klokswyze Bloemen.

Deeze Plant bevat een Melkachtig Sap , ge-

lyk de meefte andere Klokjes. Zy heeft den Wor-
tel, inzonderheid in de Moeshoven geteeld zyn-

de, taamelyknaar een Raap gelykende, omtrent

een Vinger dik, en deeze is niet alleen eetbaar,

maar, zo fommigén willen, zelfs lekkerder dan

Radys of Ramenasfen. Men gebruiktze tot op-

wekkinge van den Appetyt cn Icgtze ten dien

einde in Azyn. Met lange Peper gegeten,

zouden zy de veelheid van het Zog en Zaad ver-

meerderen.

(1) Klokjes met de WortelbladenJlmp ovaal , Ca^
n
^ la

de Stengbladen Lancetvormig Liniaal, een Perficifr.

(7) Campanula FoL Radicalibus obovatis &c. Tl. Sueeé ij.

Cftff, Lugdb. 246, Kapunculus Perficifoüus magno flore C*

B. Pin, 9?* Campanula Perficifolia noftras* Lob. 1c, 32?*

Campanula media» Dod« Pempu *6<J«

Oo 4
II. deel. vil. Stuk,
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IV. weinig getand 3 ongejleeld . ver van eh

*™f
Et

' kandcr.

stuk."" Deeze heefc een cnkelde Steng en worde

'uonogy Perfikbladige mee een groote Bloem van B a ü-

h 1 n us getyteld. De Groeiplaats is in de Noor*?

dclyke deelen van Europa op ruuwe plaatfen*

In de Tuinen is zy zeer gemeen > mei blaquwe

en witte Bloemen,

vut. (8) Klokjes met effene > Zaagswys* getande %

y^rnUdm Hartvormige Bladen 5 die aan de Steng

^ierairi*
Lancetvormig : de Stengen enkéld en Bies-

daaie. achtig , met zydelingfe ongejleelde Kroontjes*

Onder den naam van Pieramidaale is deeze.

niet minder bekend , en in Potten tot fierlyk

Bloemwerk bekwaam,

ix. (9) Klokjes met Hartvormige, en Lancetvormig

^m
Am"x£*' ëe Bladen, de Bladjieelen kanthaairig

t

kaanfehc. Bloemen eenzydig, in vyven gedeeld en

vlak.

Deeze 9 die in Pciifyl vanie groeit 3 brengt drie

of meer Bloemen uit ieder Oxel of Blikje voort;

de Bloemen zyn klein : de Styl is langer dan de

Bloem.

(103 Klok-

f8) Campanula FoL Ia:vibiis ferraüs cord-atis &c. H< CUff R.

Lagib. 246. Rap, Hortenüs latiore folio f. Pyraiiudaiis, C. B.

Pi* 93« Campanula major* Dod» Pempt. 166.

(9) Campanula Fol, Cord, Lanceolatisque &c. R. Lugdb*

245* N. 4. TracheÜuin, Anicric. minus fl# coeruleo patulo,,

Dod. Mem, Tt nu
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(lp) Klokjes met Lancetvormige Bladen , die IV,

fltf/z de Steng /pits getand, de Bloemen knik^D^h%

kende in Pluimen., Hoofd«
STUK,

In Tartarie en Siberië heeft deeze haare Groei- %
plaats. Zy is, doorAm m a n ,

Klokjes met gladde

Brandt netel - Bladep en kleine hangende Bloemen ,^iyWadi.

getyteld.
SC *

(11) JKtykje? >pi^
r
^uitswyzBgefartelêe Bla$$n , xl

eenzydige Aairen en getande Kelken. £i[°
mhï*

RllitS-

In Switzerland en Italië komt deeze vcor^wy^

tot welke thans de Klokjes - Plant van Alpi-
kus of kleine Pierarnidaal , wordt t'huis gebragt.

** Met hrecdere. ruuwe Bladen,

(12^ Klokjes met Lancetsvsys' Eyronde Bladen 9 xn.

een enkelde ronde Steng , eenzaamc g^Jteel^^ea^

de Bloemen 9 en knikkende Frugten. biadige*

Deeze Soort groeit natuurlyk in Engeland en

Svveeden
2

, op Bergachtige plaatfen en in Haa-

gen
,
zegt LijNKiEüs*Ci*üsiüs hadtze Groot

flats-

(10) Campanula Fol, Lanceolat's &c« Camp, Urticx folvs

glabra, Amm. Ruth. 11. N. 17. ,

(11) Campanula Fol. Rhomboidibus fèrn?t's &c. Campanula

Aipiai. Sp. Phnu 1669. Rapimculus Teucrii folio, fiARR. 'flati

78. T. 507» Rapunciihis AlpinuS rJiomboidalis. Eocc. Mus.

75. T, 6f. Hall* Helv, 491.

(iz) Campanula Fol. ovato - lanceolatis &c, H. Cllff. Fl.

S*ec. R. Lugdk. 245. Camp, maxima Fol. ktisfïinis. C. B. Pin,

94. Tiachelium msjus Belgarum. CluS. HiftALp.

Oo 5
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IV. Halskruid der Nederlanderen genoemd en B au-
Afdeel. I1IN us zeer groote Klokjes met zeer breede

Hoofd- Bladen, Deeze zegt dat het een byna Heefter-

stuk. achtig Gewas is , met witte , blaauwe en fomtyds
renvjy Afchgraauwe Bloemen*

vige*

xiii. 03) Klokjes met Hartvormig Lancetvormige

campanula Bladen , een Takkige Steng 5 eenzydige ver*

Uife™™* Jlrooide Bloemen en omgeboogene Kelken.
Rspons-

achtige. Deeze groeit in Switzerland , Vrankryk, Oost-

enryk, op zeer drooge plaatfen. Het zouden de

Klokjes, met langwerpige minder ruuwe Bran-

denetel - Bladen 3 van Ba uhinüs zya, vol.

gens Haller.

xiv. (14) Klokjes met Eyrond- Lancetvormige, van

toni^ onderen ruuwe , ongepelde Bladen 5 de

Steng gepluimd.

Gedagte Kruidkenner heeft deeze, in zyne

Flora Helvetica , voorgefteld onder den naam
van Klokjes met een zeer Takkige Steng, de
Bladen Eyrond - Lancetvormig , van onderen
Wollig, en veelbloemige regtopftaande Steeltjes.

D.e Bloempluim is zeer lang. Op de toppen

van

Os) Campanula Fol. Cordato» Lanceolatis &c. H. Qiffi

R. Lug&b. 246. N. 5. Campanula Hortenfis Rapunculi Ra-
dice repente. C. fi. Pin. 94.

<i4) Campanula Fo!. ovato- lanceolatis &c. Camp. five

Ceivicatia Bononienfo.
J. li. Hifi. II, p. 804. JMobis. Hifi.

1U p.46U 5. 5. T. 4. U 3S» HAU* FU Helv. 6$9. 5EG,
Vmn. L p, 17$,
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van *t Gebergte 3 by Bononie* is deeze Soort

ook waargenomen.
Afdml,

(15) Klokjes met Liniaal - El'wormige Bladen^?™?'

en Bloemhoofdjes. aan 't end.
^ xv.
Qampanul^

Decze Soort is Alpifche Klokjes, met Bladen^**
van Boksbaard, door Bauhinus getvteld. ,.

Gra-b!l-

De Stengen zyn zeer eenvoudig , naauwlyks

langer dan de Bladen,. De Groeiplaats is op dq

Bergen van Italië*

(16) Klokjes met een hoekige Steng , ge[teelde xvi.

Bladen, kanthaairige Kelken en driedeelige

Bloemfteelen* «aiskrwdL

Deeze r
die vry algemeen 9 op woefte plaat-

fen, in Europa en ook in onze Nederlanden

groeit, is door Lob ei voorgemeld onder den

naam van Trachelium , Ccrvicaria cn.Uvularia

der Kruidkundigen. Dodon^üs noemtze

Groot Halskrüid. Men vindtze dikwils in de

Hoven , alwaar zy voorkomt met witte en bïaau-

we en fomtyds met dubbelde of gevulde Bloe-

men

(15) Campanula FoU ünearï - fubulatis Capitulo tecminali.

Camp. Alpina Trsgopogi folio. C. B. Pin 94,Tiach. Tragopog..

folio montanum. Col. Phyt» p. 25. j. B. Hijk II» p. 802,

Trachel. minus Gramineimi» Baf.R. Ic, 332.

(16) Campanula Caule angulato, Fol. petiolatis &c. Fk

Sxcc. R. Lugdb. 245* N. 2. Camp* vulgitior Fol. Urticae vei

major et afperïor* C. B. Pin. 94* Trachelium Cervicaria &c*

OLob. Icon* %i6. Cervicaria major. Doa t Pm.pt* 164. Go&T»

Belg. s7» Hall. Helv. 450,

IU DKEU VII. STUK,
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IV. men van bcidcrley Kleuren, zo de HeerHAi,*
'Afdeel. ler aantekent. De Bloemlteelen zyn driedee*

Hoofd- lig en driebloemig zege Linnjeus.'
STUK,

xvn. (17) Klokjes met een enkelde hoekige Stengen

c7omtra!am gefteelcle Bloemen , die tot een end - Hoofdje

Rondiioof- vergaard zyn.

Deeze Soort , ook in de Europifche Tuinen

bekend, groeit op drooge Velden , zo wel in de

Noordelyke 5
als in de Zuidelyke en middeldee

len van Europa, De Bladen zyn langwerpig Ey-

rond 2 ongefteeld en ftompachtig. Behalven de »

topbloemen komen 'er drie , ongefteeld , in de ï

Oxels der Bladen voort. Van dceze Soort zyn

aanmerkelyke Verfcheidenheden.

xviii. (18^ Klokjes, Jlekelig van Loof\ met ongejleel-

fteküfgeï' ^e Bloemen , een end - Hoofdje , en Bladen

die Lancetvormig Liniaal en gegolfd zyn*

Dit is een zeer ftekelige en uiterrnaate ruige

Soort, die twee of drie Ellen hoog wordt-, groei-

jende in Swïtzerland,Sweeden en Duitfchland

,

op ruuwe Bofchachtige plaatfen. De buitenfte

hoe-

(17) Campanula Caute angnhto fimpKci &c. Vlr. Cliff. Fl.

Suec. Dalib» Paris. 6j. R. Luvdb. 245. N< 3. Carn^nu!3

Piatenfis Flore glomerato* C. B. Pm'. 94, Trachel. Alpinum;

HKRM. Par. p. T« 235. HALL* Hdv. 492. G03AN Montp^

97.

(18) Campanula hispida , Flor. fesfilibus Sec. Fl. Su?c.&c*

Campanula Fol. Echii. C B. Prodr. 36. Trachel. altisf. Fol.

sEperis anguftis , Flor. parvis. J. B. Rlft. V * ~

ÜAU. r
* '

* ,
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hoeken van de Bloemen zyn 3 op de kant, over- IV.

langs gehaaJrd. v>

(19) Klokjes > Jleketig van Loof 3 niet een lang^^^ '

werpig Eyronde end-Tros; de Steng onge- -

takt ; de Bladen Lancetvormig Liniaal %™Pf:
f

l!
a

0 I byrfotdéim

Decze munt door haare kleinte uit, groeijeri-
Getrüftc*

de Weinig rfteef dan een Voet hoog* en niette-

min een Aair of end -Tros hebbende langer dan

een Handbreed. Die Tros beftaat uit lang KJok-

vormige Bloemen , itiet een uitfteekenden Styl

,

en is met Bladen doormengd. Het maakt , niet-

temin, een dik Gewas uit, met de Bladen ruig

en ruuw en een dikken gearmden Wortel. Het

wordt van fommigen , deswegen , Alpifche KaU
teftaart geheten, als groeijende op de hooge Ge-

bergten van Hercynie en Karniolie. Een fraaije

Af beelding heeft de Heer Jacquin gegeven

van deeze fchoone Bergpiant , die in de Tuinen

wel twee Voeten hoog tvordt, ftrekkende tot een

groot fieraad der Bloemperken.

(20) Klokjes met een ongetakte Steng en een xx
rondachtig Hoofdje van ongefteelde Bloe- ftty*.

men , de Bladen van onderen Wollig. Op
Kotzl^9

(19) Campanula hispida , Racemo ovato Sec. Camp» Fol.

Echii C. B. Pin. 94* Alopecurus A!pinus &c.
J. B. Hifl. IT.

p. 8C9. Cervicaria major tenuifolia. THAL. Herc, 32. T.

HALL. Hclv. 19J. J*CC^ Vind 2 1 ié Obfervr. 34. T. 21.

£20) Campanula Caule angulato ümplici , Flor. fesfilibus &c.

Ofcmp. Fol. lanceolato - ovatis. Seg. Ver. p. 179» Campanula

Alpina fphzrocephalos. C. B. Pin. 94» Trachelium majus po*

Uïum. PON. Bald, 333. J, B. Hij%ll. p» Soi,

II. DEEL. YII.. STUK»
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IV. Op 't Rotzig Gebergte Baldó' , in 't Véra
Afdeel*

nccfche> groeit deeze * die Stengen heeft van

Hoofd- een Elle hoog. De Bladen zyn langwerpig Ey-
STUK# rond, ftompachtig, Zaagswys getand, van bo*

Hifc ^ ven ruuw , van onderen bekleed met een Sneeuw-

witte Wolligheid.

*** De Zaadhuisjes met de omgeböoge:

Kelk -flippen gedekt.

xXL (21) Klokjes met 'vyfhokkigegedekte Zaadhuis*

Campanula
jes een gegaffelde Steng en knikkende

Gegaffelde* Bloemen.

Deeze , in Syrië en op Sicilië gróeijende i heeft

langwerpig ronde Bladen , als van Bafilicum,

de Stèng omvattende, ruuw. De Bloemen ko-

ftien eenzaam uit dc mikken en toppen der Tak-

ken voort.

xxit, Klokjes met vyfhokkïge gedekte Zaadhuiï

mïuatn. 3es; de Sten£ onvwdeeld, regtopftamde

gebladerd; de Bloemen overend.

Gesnerus en anderen ftellen vast > dat dit

Kruid het Medion van Dioscoriaes zy.

De Nederlanders noemen het Marietten zegt

L(

(21) Campanula Capfulis quinquelocularibus &c.Raj. Hifi*

(2*) Campanula. Caps* quinquelocul. obte&Is &C.R. Lugab.

245. NL r. Camp; Calycibus tergo Lamellis quinque. H. Ctifi.

64. Campan. hortenlis folio et flore oblongo. C. B. Pin.

94. v iola Marhna. DQÖ, Pempt. 153. LOB. Icon. 341.

Kruidb, 398*
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1

f
.
o b e l 3

we,5ce naani van Franfch Mariettes , ïW
en dit van 'cLatyn /^fo/a Mariana^zyne afkomst ^ F

^
EE^»

heeft. Het betekent zo veel, als Owzer Vrouiïe Hoofd-

i^iolimn ,
wegens de fchoonheid der Bloem.en

,

STUK*

die Violet of ook bleek en witachtig zyn. Zy^emgya

hebben een wyde Cylindrifche Pyp , die zig Sa

omgeboogen Punten uitbreidt, en daar opvolgen

ronde Bolletjes, naar die vaa 't Halskmid of /

Raponce gelykende , waar in een driekantig Zaad.

Sommigen willen 3 dat het dc Wilde Raap vaa

Dioscorides zou zyn. De natuurlyke Groei

.

plaats is in luchtige Bosfchen van Duitfchland

en Italië, zegt Linnaus; volgens Mat-
thiolus waarfchynlyk : want andere Kruid-

kundigen is het in Duitfchland of Italië niet

voorgekomen. In Provence, evenwel, zou het

,

volgens Gerard en Garidell, wild

groeijen ; doch het fchynt , dat zy de volgende

Soort, met de Afbeeldingen van Bauhinüs
meer overeenkomftig , bedoelen. In Engeland

noemt men het Coventry - Bells , als daaromftreeks

groeijende en de Wortel wordt , als die van

Raponce, op de manier van Slaa in de Vallen

gegeten , zo Lo bel verhaalt» Het Blad is

lang, fmal en ruig, en aan de kanten een wei-

nig gefrifeerd,

(33) Klokjes met vyfbokkige gedekte Zaad- xxm;
huis* Ca»*PaKula

Barbata*

Gebaarde*
(23) Campanula Capfulis qninquelocularibits &c. Camp.

Faliis Echii , Flor% villofa» Q4 Pin, 94* Prodr* T« p*

Ra*

U Dhu* vu. stuk*
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Hoofd
stuk.

XV.
Afdeel»

v.

huisjes ; een ongetakte byna eenbladigi

Steng, Lancetvormige Bladen In gebaarde

Bloemen.

De voorgaande Soorten hebben de Bloemen
'<e

' tvel eenigermaate ruig , doch in deeze zyn de-

zeiven van binnen als gebaard. Het is de Berg-

Raponce van Bauhinus
,
groeijende op de

Alpen van Swïtzerland, Ooftenryk en Piemont.

De Steng is maar een Span hoog , in 't middeii

één Blaadje hebbende, dat naar dei Wortelbla-

den gelykt* welke Lancetvoniiig , ruuvt , ftomp-

schtig en eftenrandig zyfc. Aan dén top van de

Steng komen de Bloemen, die overééné zyde
' hangen , voort. De Heer Allion heeft deezö

Soort afgebeeld en Doktor S co? öli merkt

aan , dat dezelve fomtyds voorkomt met ééne

Bloem , fomtyds met twee , drie , vier > en fomtyds

met veele Bloemen , als wanneer de Steng ook

veelbladig is (*). Van de Vierbïoemige geeft

J a C Q u i n een fraaije Afbeelding. Zy is gemeen

op de Velden van Ooftenryk, aan den voet der

Bergen, en valt ook in de Nederlanden (-f).

Camp. Earb:>ta> SCOP. Ann* p. 45. jACq Obfctv. II. p,

14. T, 374 HALL Helv. 493. N. 8, <?

(*) Vit de gedagte Waarnoeiir ngeri van deri Heer SCO-

TCH blykt , dat die beide Soorten van den Heer HAllei*

hier t'huis behooren , waar aan dezelve, om 't getal der Bloe-

men , twyfVde*

(f; Gltfm Fl4 Bdg. p, $fi



ƒ24) Klokjes met Jtekelig Loof > een iosfe Aair , IV*

óverhoekfe Bloemenm effenrandige Liniaa-^y***
le Bladen. Hoofd-

stuk*
Üeeze , in 't Wallifer - Land huisveïïende, heeft xuv.

den Wortel een Vinger dik, de Stengbiaden^r^
torter dan die van dcri Stoel i de Stengeen Voet Geaairdew

hoog , oitloopeftde in een zeer lange Aair van

ongefteelde Bloemen, die Rolrondachtig zyn.

(25) Klokjes met een ongetakte Steng en ebn- xxv.

bloemige Bloemjleeltjes , die ^sbtddigzyn 3 j^^.
in de Oxelen.

Op dein Schnedberg by Weetien groeit deeée,

die de Bladen lang en fmal
, ftotfrp eri ruig heeft ,

met lange Bloemfleeltjes in de Öxelem Zy was

Alpifche lange Wollige Klokjes van C. Bauhinus

getytcld. .Vis eenfraay Plantje, zelden hooger

dan een half Voet , over 't geheel ruighaairig,

zegt J ACQUiN. Het heeft twee Blikjes.

(s6) Klokjes met vyfbokkige Zaadhuisjes, dié twu
Mollis*

(24) Campanula hispida Spiek laxa &c. Camp* hirmto Ié»

lio angufto &c, Pluic. Alm. 76. T. 153. £ 3.

(is) Campanula Criule fimpiici , Pedunculis unifloris &c.

Jacc^ Vind 3*10. Campan. Alpini pumila Lanuginofa. C. ü. Pin.

j>4. Trachelium pumilum Alpinum. CjluS. Rijl. 171.

(26) Campanula Caps, quinqdeloc. obte&is 6cC Camp.

rorundifolia hirfuta Saxaulis , Folio molli. Bocc. Mus. Appm

Campanula hirfuta Cteymi folio ?
Caulem ambiente , Flor. pea-

dulo. Bocc. Sic. 83- Viola Mariana minoi coerulea. BABft*

Pp
II. DUU VII, STUK»
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IV. gedekt zyn en gejiceld , den leggende Sttng
Afdeel. m ron(iachtige Bladen.

Hoofd-
stuk. De Bloemen gelyken hier naar die der Ma-
.

£e

£envjy' rietten, en zyn zesmaal zo groot als de Bladen

,

die klein en Wollig ruig zyn , ongefteeld , de

Stengen als omvattende. Het groeit op Sicilië ,

in de Levant en in Spanje.

xxvii. (27) Klokjes met vyfkielige gedekte Zaadhuis-

stxmMu? jes , overhoekfe knikkende Bloemen en ge*

steende,
kartelde jtomp cvaale Bladen.

Op Steenige Rotfen van 't Eiland Kandia nam

Tournefort deeze waar , die Bladen als

der Madelieven heeft en groote blaauwe Bloemen.

xxviii* . (28) Klokjes met driehokkige gedekte Zaad-

SiberifchS
huisjes en een gepluimde Steng*

Door den Heer Gmelin is deeze in Siberië

gevonden : de Steng hoekig hebbende , een Voet

hoog ; de Bladen zeer fmal ; de Bloemen lang-

werpig en klein , de Kelken flekelig > en de Bloem-

fteeltjes dikwils driebloemig.

09) Klok-

(zy) Campanula Caps. quinque - carinatls obte&is &c. Cam-
panula Crctica Saxatilis , Bellidis folio t magno flore. Tournf.

Inft. ui. Bauh. Har* T. 8 13. Trachel. Saxatile. BOCC
JMus. 2. T. 64.

(28) Campanula Caps. trilocularibus obte&is , Caulc Pani-

«dato, Gmil. Sih III» p* ij*. T* 29.
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(29) Klokjes met vyfhokkige gedekte Zaadhuis-

jes , eenbloemige Stengen en drietandige
Afd*el*

Wortelbladen. Hoofd*
STUK.

De Orientaalfctye kleine kruipende Klokjes, xxïx,

van Tour NEfort , worden hier betrokken. ^^«1^
De Steng is eens zo lafig als de Bladen , die aan '

^rietau*

den Stoel Lancetvormig zyn. dige.

(30^ Klokjes met gedekte gefieelde Zaadhuis-
Ia

x**m

ta
jes 9 en Zaagswys' getande Bladen , de "uitge-

4

Wortelbladen Lierachtig , de Stengbladen hoQktQm

Lancetvormig*

Hier wordt een Soort bedoeld, die in Grie-

kenland en op den Berg Libanon groeit, zynde

Griekfche Steen - Klokjes > met Bladen van St. Ja-

kobs - Kruid , door Tournefort getyteld.

Zodanige Bladen zyn in dit Geflagt nog niet

voorgekomen. Die Kruidkenner > deeze fchoone

Soort ontdekkende 5 zegt, dat zy omtrent twee

Voeten hoog groeit, hebbende vry groote witte

Bloemen. Volgens Ra u wolf zou dit het iV^-

dion van D ioscorides zyn.

(30 Klok*

{19) Campanula Caps, quinquelocularibuA obte&is. &c.

SCHRiEB. Dtc 3. T. a. Campanula Grient, pumila repens.

TOURNF. Cor. 3.

(30) Campanula Caps. obtc&is pedunculatis &c* Camp.

fixaeca Saxatilis Jacobs* folio* TouRNF, It. U p. 104.. Tab.

p. 99. Campanula Maiiana lacin* fol. peregc, C. B. Pin* m*
CiRON. Or. lp.

Pp a
9, Duuu. VII, Stuk»
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IV. (31) Klokjes met gedekte Huisjes en ftekeligs
Afdeel.

Bladen ;,die aan de Steng, welke geheel

Hoofd- ongetakt i; , Lancetvormig . Zaagswys
9

ge*
STÜK

* tand ; de Bloemen ongelteeld.

C
7rTaa

Ia
De Steng is anderhalf Voet hoog: de Stoel-

Geflrekte. bladen zyn Hartvormig of langwerpig Eyrond^

wederzyds ftekelig en geüceld : de Bloemen ko-

men eenzaam in de OxeJs vcort , en zien op-

waards, 't Gewas groeit in Syrië en 't Befoof-

,
de Land.

c**ll*.
Klokjes met vyfbokkige Zaadhuisjes, de

fis.
' Bladen gepaard , Piekvormig , getand en

fclS
nan
\ gefteeld.

Deeze, van de Kanarifche Eilanden afkom,

itig , heeft een enkele? Steng van drie Vocteü

hoog, met knoopige en drievoudige Takken j

ook drie Bladen by elkander aan; den Steel > twee

aan de Takken; De Bloemen yuit de mikken der

bovenfte Takken voortkomende, zyn gefteeld,

blokvormig. Doorgaans heeft hier een zesvou-

dige verdeeling in de Vrugtbeginzels , J£elk s

:Hloem , Meeldraadjes 9 't Honigbakje en den
Stempel , plaats. De Wortel is als een Raap.

(33; Klok-

f31) Campanula Capfims obre&is , Fol. hirris &c. fcamp.i-

nuh Oriënt. Folio ©biougo rigido afpero, Fi. furfum f])ec-

tante. Totjrnf. Cor. 3.

(32) Campanula Caps* quinquelocularibus &c. Camp. loU
Hftatis dentatis. &c. H. CliJf Gs. T. 8. R. Lugdb 247. Camp.
Canarienfïs Regia f. Medium Rad. tuberofa fcc, Pjlvk. Alm*

7** T. 27*. f.
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(33) Klokjes met Kolomswys' vyfhokkige Zaad- IV»

huisjes , een Heefierige Steng , Liniaal-

Elsvormige Bladen en zeer lange Bloem- Hoorn-

fieelen.
5ÏÜK-

De Klokjes met Blad van Afrikaanfchc Hei- %Z!kofi*

dé, en een gaapende blaauwe Bloem, by Her*
acl̂

t<£"

mannüs , maaken deeze Soort uit, die aan de

Kaap groeit.

(34) Klokjes met een zeer Takkige ver/breide xxxtv.

Steng, de Bladen langwerpig eenigermaate
s£™%™'1

gekarteld', de Bloemen eenzaam ; de Zaad*
J^

u
^
en*

huisjes driekantig.

Deeze Soort van Klokjes, die in de Koorn-

landen door geheel Europa gemeen is > worde

Vrouwen - Spiegel m de Nederlanden genoemd,

naar den Latynïchen naam , afkomttig 5 zo fom-

migen willen , van haar glinfterend Zaad. Som-

migen noémenzc ook wel Vyfhoekige Violieren %

om dat de Bloempjes
,

zig tegen den avond

fluitende, een vyfkantige figuur aanneemen. De
Srengetjes zyn naauwlyks een Voet hoog, met

Bladen ibezet : de Bloempjes eenzaam, paarfch

van

(33) Campanula Cnps» Coluttinaribiis quinquelocularihsis

Camp*. Aft. Ericac folio , lil cotrulco patulo* Heum.

4£ryf.\ • * •

mur. m

(34) Camparula Canle Ramofisfïmo dlrTufo &c. Camp*

Calycibus Coroü. fuperaiuibiis , Caps* Columiriribus. R.

Lu*db. 247. N. 14. Onobrycliis altera Belg. & Dod. LQB,

lan, 4 is.

Pp 3
II. deel. VU. Stuk.
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IV. van Kleur, Sterswyze met de punten van den
Afdeel.

Ke]k omr jng(j # Te Parys , daar men het JDoa-

HooFD- cette noemt, wordt de Wortel, in 't Voorjaar,

STUK* als Salade gegeten (*).

xxxv.^
^25) Klokjes met de Steng van onderen een

C
hy

m
bri7a.

*
.
weinig Takkig , gefirekt : de Bladen langwer-

Baftcide. pig gekarteld ; de Kelken vergaard, langer

dan de Bloem > de Zaadhuisjes driekantig.

Deeze, die men zeer kleine Vrouwen - Spie-

gel genoemd vindt , wordt door den Heer Hal-

ier met de voorgaande tot ééne Soort gebragt

,

onder de benaaming van Klokjes met een Ra-

derachtige Bloem en zeer lange Haauw of Zaad-

peultje. Het Zaadhuisje, naamelyk, heeft hier

een aanmerkelyke langte. Onze Ridder houdt

deeze laatfte voor een Bafterd - Soort , uit de

voorgaande als Moeder gefprooten. In Engeland

en Vrankryk komt zy in de Koornlanden voor*

xxxvu (36) Klokjes met de Takken wyd gemikt en on-

^icblóe- verdeeld , de Wortelbladen ovaal , glad,

wüge. effenrandig , en dfie ongedeelde Bloempjes*

Dee-

(*) TOURNF* wv. Paris, p, 252.

(35) Campanula Caule bafi fubramofb ftri&o &c. Camp*
Atvcnfis minima ere&3 % Mor. Hijh tl. p. 457. S. T. 2.

f. 22, Speculant Vcncris minus. Raj. Hijl. 743. Hall.
Hel*. 496.

(36) Campanula Ramis patemlbus indivifjj &c; Camp.
Oiientalis Liraonii minimi facie , Fl. pamio. Tournf» Cer. 3,
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Deeze Levantfche is zeer klein , en heeft Tak- IV*

ken als Roedjes , met Elsvormige Blaadjes. De
Bloempjes komen meeft by drieën in de Oxcls Hoofd*

voort, met Blikjes van langte als het Vmgtbe- $7UK '

ginzel.

(37) Klokjes met een byna verdeelde zeer Tak- xxxvrT.

kige Steng en/malle gefpitjle Blaadjes*
Vyfhoeki-

Dit noemt men Vrouwen - Spiegel met eene se#

zeer groote Bloem 5 uit Thracie. Het is in de Eu-

ropifche Kruidhoven bekend, en wegens deVyf-

hoekigheid van de Bloem vermaard, zynde maar

een jaarlyks Zaay- Plantje van een Handpalm

hoog.

(38) Klokjes met eenenkelde Steng 9 Hartvor- xxxvnr*

mige getande omvattende Bladen en onge- ^2orWa*
#

fteelde vergaarde Bloemen. dige4

Men vindt deeze Virginifche ook in dc open*

baare Kruidhoven , wordende aldaar jaarlyks

gezaaid. De Bloemen komen daar aan , zo

wel als aan dc voorige, dikwils gebrekkelyk voor.

(39) Klok-

(37) Campanula Caulc CabdlvlCo ramofïsfimo &c. H. Cliff.

60. K. Lugdb* 247. N. 15» Camp., pentagonia &c, Tournf.

;»/?. 112. Speculum Veneris Fl. ampiisfïmo Thracicum. Raj.'

JHtiJt'. 74*.

(38 ) Campanula Caulc fimplici , Fol» Cordatis &c. H*

Ups 40, Camp. Caule fimplicisfïino <5cc. R. Lugdb. 247. N.

12. Camp pentagonia perfoliata. Moris. Hift% IIé p* 457»

S. 5. T, 2. U 23* BARR. Rar. Sg. T* 1 13 3*

Pp 4
II. Dhbl, Vlh Stuk»*
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lv# (39) Klokjes met Lancetvormige getande. Ste*
Aïdeel.

kelige Bladen , zeer lange Bloemfteelen en.

Koofd- fchmale Zaadhuisjes.

stuk.

xxxix. Dit is de tweede Soort van Kaapfe Klokjes*

c7P?rT!* MQn vindt 'er by den Heer N
- L. Bukman.

Kaapicke. kus nog twee als zodanig opgetekend , waar van

de eene den bynaam van Erinus 9 zynde hier

de laatfte Soort, de andere dien van Drabavoext.

xl. (4°) Klokjes met Hartvormig? getande ruig-

achtige gefteelde Bladen , leggende Stengen

niige. en Haairdunne veelbloemige Bloemftceltjes.

Op de hooge Gebergten , der Zuidelyke deelen*

van Europa , groeit deeze volgens den Heer

Allio r?„

xlt. (4O Klokjes met Hartvormige , vyj'kwabbige. ,

K\%TóT gejleclde gladde Bladen en een losfe Steng.

In Engeland, Vrankryk, Spanje, op belom.

merde plaatfen , die vogtig zyn , groeit deeze ,

volgens den Ridder. Zy voerx den naam van,

Klokjes met Klyfachtige Bladen , by C. B a ü-

iïiNu&j die verhaalt 5 dat het een zeer klein

Plant-

(39) Campanula Vol. Lanceolntis dentatis hispidis&c. C;?mp.

Africana annua hirfuta , latis ferratisque folïis &c, Comm.
Hort. II, p. 69. T. 35.

C40) Campanula Fol. Cordatis dentatis &c.

C41) Campanula Foi Cordatis quinquelubis &c. Camp. To\.

fubrotund'S &c. Loefl* hm. 127. Campanula Cymbalariae ye!

Jleéerx folio. C» B. Pin. 93. Prodr. 3*. MOBIS. Hifi, &c.
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Plantje is ,
op de Heijen by Touloufe groei-

jV#

jende en daar op leggende rnet zyne Rankjes , Afdeel}

geevende blaauwe Klokswyze Bloempjes, f°m'

Hoofd.
tyds aan 't end ,

fomtyds op twee - Duims Heel- stuk,

tjes tot de zyden uit. Cherlerus hadt het- Mno$y*

zelve ook by Parys gevonden ; doch het was""
8'

Tournefort en Vaillant aldaar niet

voorgekomen.

(42) Klokjes met verfpreide Stengen ; Lancet- xtiT.

vormige Zaagswys' getande 3 afloopende Bla-

den^ die een ruuwe Streep hebben , en ge- a&oo.

fieelde eenzaame Bloemen.
pende»

Deeze Afrikaanfche, een zeer klein Kruidje

,

door den beroemden H e r m a n n ü s aan de Kaap

gevonden, heeft de gedaante, zegt hy 5 vanhet

Erinus of Water - Bafilicum of eigentlyk van

de Lobelia Erinoidev, volgens den Ridder. De
Stengetjes zyn zeer Takkig ; de Blaadjes met

Doorntjes kanthaairig. De Bloempjes komen een-

zaam , ongefleeld 5 aan 't end der Takjes voort.

Het geeft Melk uit ; gelyk meeft alle Soorten

van dit Geflagt.

(43) Klokjes met byna Eyronde effenrandige xtuu
Bladen, en verfpreide Stengen. J$£F

Hfer^verfchiU
ïiadige.

f4.2) Campanula Gaul. difïufis &c. Camp* minor Africana ,

Erini facie , Flore vioiaceo, Cauli?)us ere&is. Hekm. Lugdb.

jio. T. in»

(43 ) Campanula Fol. fïibovatïs glabris integerrimis &c.

Pp 5 Camp*

II. DSEL« Vlh STUK,
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IV. Hier komt die Soort van Klokjes t'huis, wel-
Afdeel.

ke de beroemde Tournefort in Grieken-

Hoofd- land, en wel op het woefte Eiland Cheirovondt,
«tuk. hebbende de onderfte Bladen als die der Made*

rijp™*' Heven, de overigen rondachtig , als die van 'c

Penningkruid. Hierom wordt zy dus gebynaamd.

De Wortel was wel een Duim dik 5 en liep

. door de Klooven der Rotfen.

xliv. (44) Klokjes met een gegaffelde Steng; onge+

JsTï'nlZ"

1* Jlwlde Bladen ; de bovenjlen gepaard en

^
Drietau- drietandig.

In Italië , Spanje , Languedok en Provence,

groeit deeze laatrte Soort , die ook aan dc Kaap

der Goede Hope voortkomt, als gezegd is* Zy
is Muur , met langwerpige getande Bladen en

blaauwe Bloemen , getyteld by J. B a ü h i n ü s.

Zyn Broeder noemde ze Kleine Rapotice, met

ingefneeden Bladen. Columna beeldtze af,

onder den naam van een allerkleinfte Soort van

Erinus of Raponce. De Bloem is regelmaatig,

kleiner dan de Kelk , de Stempel in drieën ge-

deeld , en dus behoort hetzelve tot dit Geflagt.

Die Soort van Kaapfe Klokjes , waar aan de

jonge

Camp. Saxatiiis , Tol. infer. Bellidis , csteris Nummulariar#
TOURNF» Ctr. 3. Itin4 X. p. 97. T. 93-

(44j Campanula Caule dichotorao dcc. H. Clitf. R. LuM.
N. 13. Guett. Stamp. 429. LoEFL. Itin. 127* GqüAN Mensp¥

93. Ger. Prov. 453. GAR. Aix 76. Eriai f. Rapunculi mi-

nimum genus. Col. Pkyt. 122. T. 2$ # Alfine oblongo Fol.

ierrato &c.
J. B. ƒ#/?. III. p. 367,
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jouge Heer Bürmannüs den bynaam van ^ IV-

Draba geeft , heeft de Steng
,
zegt zyn Ed. ,

VT>** 1

enkeld, de Bladen Hartvormig Lancetswyze, Hoofd

j

ingefneeden , met zydelingfe eenbloemige Steel-
8™**

tjes. Zy verfchillen derhalve van de gemelde als

ook van de leggende kleine Afrikaanfche Klok-

jes , met Violette Bloemen , van Herman-
Nus. Zonderling is 't, dat men onder de Oost-

indifche Planten tot nog toe geene Klokjes

waargenomen heeft,

R O ë L L A.

Dit Geflagt is door den Ridder getyteld ter

gedagtenisfe van wylen den Heer RoëLL^veele

Jaaren Hoogleeraar der Ontleedkunde hier te

Amfterdam en tevens Bewindhebber van deWest-

indifche Kompagnie geweelt zynde (*), wien

de Cliffortfche Tuin, zo zyn Ed. erkent, veele

raare Planten uit de beide Indien , doch inzon-

derheid Zaaden uit Afrika en Japan, te dan-

ken hadt.

De byzondere Kenmerken zyn , een Trech-

terachtige Bloem, die den bodem met Klepjes,

waarop de Meeldraadjes ftaan , geflooten heeft,

even als in de beide voorgaande Geflagten. De
Stempel is in tweeën gedeeld , het Zaadhuisje

tweehokkig
,
Cylindrifch , onder de Bloem ge-

booren.
Twee

(*) Zie de Opdragt myner Vertaaïinge van Platner* Ha*4»

leiding tot dt Chirurgie, aafn dien Heer; Anno J764.

II* Deiu VIL Stuk*
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IV, Twee Soorten , beiden van de Kaap afkom*
Afdeel.

ftjgj tornen hier tc voörfchyn, als

Hoofd-
stuk. (0 R°ëlla niet kanthaairige Bladen , die een

i. regte Spits hebben.
Roeil*

ö

"lea'nt- Van deezc Soort vondt men reeds by C om
tmiiige. ME lyn, Seba enPiüKENET, de Afbeel-

ding, welke L in njeüs vernieuwd ten tooneele

gevoerd heeft en verbeterd. Immers zo worden

hier t'huis gebragt de Afrikaanfche Heejlerige

Klokjes , die gedoomd zyn , van den eerftcn : de

Ilaairige laage Afrikaanfe van den tweeden , en

het Doornig Moorfch Gewas met Heybladen van

den laatften. In 't Loof en de Bloemen heeft

nogthans een aanmerkelyk verfchil plaats, zo

tusfehen deeze drie onder elkander, als met de

afgebeelde van den Ridder, welke de Bloemen

niet Klokvormig , noch de Blaadjes getropt ,

maar enkeld, en de Bloemen als in de Kelk ver-

borgen heeft. De Steng was, eer zyzig in Tak-

ken verdeelde, een Vinger hoog.

it. (2) Roëlla met kanthaairigo Bladen , die een

^etbudi^ oingeboogen Punt hebben.

ge-

De

(1) Roffla Fol. ciliatïs, mucrone reftq. Sj/t. Nat. XII.

Gen. 2t8. p. iéu rèz*Xil\i Gen. 219. p 176. H. Cliff,^^
T# 35. Camp. Africana dcc. Commi Hon.il. p.fj. T. 30.

Seb» Tbes. I. p. 25. T. 16 f. 5. Aculeofa Maurltan'ca, Pluk»
Alm. g. T. 252. f. 4. Berg. Cap. 41.

(2) Roe'ila Fol. ciliatis, muctone reflexo. R. Fol. (inbiïca-

tis. R. Lugdb. 248. Camp. Cap* B« Spei > Fol, ictlculatis fpino*

fis» Pet. Mus. zu f. 157.
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De Klokjes van de Kaap der Goede Hope, IV,

met Netswyze gedoomde Bladen, van P

£

t i-
Afi
^
el*

ver, worden hier t'huis gcbragc. Hoofd-

De Heer Beugiüs, de eerde befchreeven*TUK-

hebbende, geeft , onder de Kaapfche Planten,

nog twee andere Soorten van RoëLLA op; waar

van hy de eene Pedunculata of Gefteelde ty~

tek \ om dat zy de Bloemen gefteeld heeft é

gelykendc anders veel naar de eerfte Soort» De

andere noemt zyn Ed. Squarrofa, hebbende*

Volgens zyne Soortbepaalrag , de Blaadjes ,Ey*

rond fpits $
ruim getand en langs de Takken af-

löopcnde , vaii agteren met omgeboogeö Door*

nige puntjes op de kant gehaaird.

P h y t e u m Aé Raponsje*

Een Raderachtige Bloem in vyven gedeeld 9

met Liniaale Slippen of Punten : de Stempel

twee- of driedeelig : het Zaadhuisje twee of drie-

hokkig, onder de Bloem gebooren. Voorts zyn

de Bloemen tot Hoofdjes of Aairen vergaard.

Dus worden de byzondere Kenmerken opge-

geven van dit Geflagt, 't welk zes Soorten van

Europifche Planten bevat v die men tot de Ra*

poncen betrokken hadt , doch klein zyn , als volgt.

(i) Raponsje met een gebladerd Hoofdje en alle i.

Bladen Lancetvormig. tiQt pauc^or^
Gebisvdeicfe

(i) Phyteuma Capitulo fubfoliofo&c. Syft. Nat. XII. Gen*

2i 9 . p. i6n Kg* XIII. Gen. 220- p. 176. Kall. Htlv%

+97 <
RapunculusAlpinusparvuscomofus. J. B«üft/?. II.p.811*

IU desimVU srum*
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!V. Het Stengetje is maar twee of drie Duimen
Afdeel.

hoog Jn dit piantje y <j at; J. Bauhinüs zeer

Hoofd- wel , onder den naam van Kleine Alpifche ge~
*TÜK# kroonde Raponce, afgebeeld heeft , volgens den

^f^^'Heer H aller, die ongevaaf zes blaauwe

Bloempjes in het Hoofdje, dat met Blaadjesom-

geven was, geteld heeft. De Heer J. Ges-
NErus hadt hetzelve op de Switzerfche Alpen

verzameld en zyn Ed* toegezonden. De Styl is

meeft in tweeën gedeeld , met Hartvormige

Blikjes en gekartelde Bladen*

tu (a) Raponsje met een rondachtig Hoofdje; de

ïmiïphZ Bladen Liniaal en byna effenrandig.
rica

Halfrond, Van deeze Soort , die overvloedig op de Al-

pen, als ook in Italië en op de Pyreneen groeit,

is de Steng van een tot agt Duimen hoog vol-

gens H aller. Het heeft een platachtig Hoofd-

je dat omzet is met puntige Blaadjes* De Styl

is in drieën gedeeld. Men vindtze ook in Lan-
guedok en Provence.

in. (3) Raponsje met ongefleelde end-Tropjes en

c^kwon- getande Bladen , de Stoelbladen Hartvormig.

Dee»

(2) Pbyteuma Capitulo fubrotundo Sec. Phyt. Fol. linear?.

bus &c. R. Lugdh. 248 Rap. umbellatiw Polio Gramineo.
C. B. Pin. 92. HALL. Hdv 497 GotfAtf Afonsp. 99 GKR.
Prov. 454. Rap, fylvefhis eoer. umbeü, Thal. Htrcyn. 94*
T4 8. f. 3. Rapunc. monr. Grim. Bafr Rar. Ic. 523.N. i#

(3) Phyteuma Fascicuio terminali fesfili Sec. BARR. /f. 889»
5C0P* Ann, a. p, 48. Rapunc. Alp* coriüculatus. C.jB. P&.

!!!•
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Decze valt wat grooter dan dé voorgaande , IV.

cn maakt een fierlyk Plantje uit , door zyne
Aïö

v
*aL-

tropjes van grooter Bloempjes, Het groeit op Hoofd-

de hooge Gebergten van Tyrol en op den Bal- STUK#

dus -Berg , in 't Veroneefche. Doktor Scorou^™***

fpreekt dus van deeze drie Soorten*

3 , Alle de Alpifche Raponsjes, naamelyk het;

„ halfrende ,
gebladerde en gekroonde, komen

„ doorgaans voor op de Alpifche Velden. Zo

„ menigmaal ik de verfchillende rnonfters , daar

„ van in verfcheide Landfchappen verzameld,

3 , befchouw ; zo menigmaal twyfel ik 3 of niet

3, dezelven van een en de zelfde Plant , het

5| Halfronde naamelyk , weleer haare afkomst

„ gehad hebben. Want deeze heeft op de Alpen

„ van Karniolie veel breeder Bladen, dan op die

,3 van Switzerland en Tyrol. Uit Styrie heb ik

3, monfters gekreegen, met de Bladen volftrekt

„ eveneens, als 'er voorkomen in de Afbeelding

van het Kleine Alpifche Gekroonde Raponsje,

,3 by J. Baühinus. In myne Vaderlandfche

„ Alpen heb ik een monfter gezien van het Half-

3, ronde Raponsje , een Voet hoog , met alle

„ Bladen Lancetvormig gekarteld, en een ander

„ wederom van twee Duimen, met de onderfte

3, Bladen byna Hartvormig en gefteeld. Zo ver-

andert allengs , door het verbreeden van de

„ Steng-

113» Prodré 33* T* 3 3» Trachel. petrxuro minus* PON. Bald.

31*» Tab* Camp. Sphoeroceph. pervcuiift*. fLUK. Alm. 77. T.

JJZ. f. 6. HALL. GüUAN, &C.

Hf DEEL, VU. STVKt
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IV. „ Stengbladen zelfs , deeze Plant in het Gi±
Afdeel. ^ bladerde en dat in het Gekroonde , en deeze *

Hoofd» £, wederom * fchynt, in een vmgtbaare en war*

*TÜK* mer Grond, door het verlangen der Bladen*

3, die onder het Bloemhoofdje zitten, in hefe

5,
Rondhoofdige te kunnen overgaan."

xv* (4) Raponsje 7we£ rondachtig Hoofdje eft

örbl"ï™ Zaagswys' getande Bladen; de Stoelbïadeit

ri

Rond-
Hartvormig.

De Heer HalleU hadt reeds aangemerkt^

dat de voorgaande tot deeze Sooft behoorde 5

die eeti Span of ook een Elle hoog voorkomt $

groeijende op een en dezelfde plaatfèn, Men
vindtze ook omftreeks Parys efr in Engeland*

De Steng is, gclyk in de anderen, regt> niet

Takkig ; de Bladen als gezegd is; het Bloera-

hoofdje Hemelfchblaauw. Colümna heeftz©

zeer fraay afgebeeld.

fc'-ii c 9[ ^ ^ s tl) 1 $ u ^Gttw h - ) ..-
;

ve (5) Raponsje met een langwerpige Jair en

f4) Phyt&ama Cap. fubrotuhdo , FoL fèrratis &c. Rap*

Fol» imis Cordatis, Spica ovali. HALL» Hdv t 498, Gouan*

Monsp. GER. /Vov. DALIB. T^ri*. 69. Rap Fol. oblongo,

Spica orblculari. C. Pm* 92. MORIS. II. p, 463. S.

5. T. $. f. 47. Raptfntium monc. tarius cornicul. COL. Ecphr •

I. p, 222. T. 224. /4. Rap. umb. latifolfus, ^. anguftiföL C»

B. Pin. 92. Rapunculus fylveftr, umbellatws» Thal. Herc. 94»

T. 8, £ li

(5) Phyti'um* Spica oblong! fltó* ^ir^f ï, p. 149,

OtD. ZW. 362,. Rapnncilus fp cat u C. B. Pin. 92. coeru.

leus. /Wr. T. p. 32» HAL1* 49$.;GÖUAN Monsp*

?9, MW$ Ut*, f, MONN f 130 &c.



Pentandria. 609

De langheid der Aairen onderfcheidt voor- IV.

naamelyk deeze, die in de Bergachtige deelen
Afd

v
EEL-

\van Europa 3 zelfs in Duitfchland
,

Engeland Hoofd-

en Deenemarken groeit. Met een geelachtige^™*

Bloem komtze veel , met een blaauwe zeld- ni^
ono&ym

zaam in Stoitzerland voor. Toürnefört
vondtze omftreeks Parys, en betrokzó, zo wel

als de voorgaande Soorten, tot zyn Geflagt van

Rapunculus. Het Hoofdje, dat hier een Aairs-

wyze figuur heeft , is naauwlyk door Blaadjes

ónderfchraagd. De Natuur fpeelt in deeze

3 , Soort, met zwartgevlakte Bladen, dubbelde

5> Aairen en vierbladige Bloemen. Zy is eetbaar,

3 , gelyk de meefie Klokjes
5

, zegt de Heer

3, Haller*

(6) Raponsje met verfpreide Bloerden en gè- vr.

vinde Bladen. gj£ff
Gevind.

Dit Kruidje , op 't Eiland Kandia bevinde-

lyk, maakt eene zeldzaame Soort van dit Ge-

flagt uit. Sommigen hebben het tot de Pieranfi-

daalen ,
gelyk men eene Soort van Klokjes ty-

telt, betrokken (*).

Tra-

(6) Thytïuma FlorihuS fpatils, FoL piiinatïs. R. Lu%db. 248.

Rapuuc. Creticus f. Pyrsmidalis airera. C. B* Pin s>3.Kapun*

cul. Cret Perromarula. J. B. Hifi. II. p, 811. T* H2«

(*) Door den Heer NT. L. Bürmannös wordt gewag ge-

maakt 'van een Kaapfch Pbyieuma, dat de Stengen Heeftec-

acluig, de Bladen Liniaal verfpreid en een eenzaarrie end*

Bloem heeft. Fl. Cup. Prcdr. poch dit iaatfte ffrydc tegen

den aart der Planten van dit Geflagt.

U. D»il s VII. Stuk.
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IV. Tracheliüm. Halskruid,
Afdeel.

HooVd- Dit heeft een Trechterachtige Bloem , met?

stuk,
. een Klootronden Stempel en het Zaadhuisje is

Eenwy driehokkte , beneden.

x
De eenigfte Soort (i) wordt Blaauw geby-

Tracf>etiumnaamö y wegens de Kleur der Bloemen. Tonn-

Biaauw! nefort fteltze voor, onder den naam van He-

melfchblaauw Kroontjesdraagend Halskruid , en

C. Bauhinus noemtze Halskruid dat naar

de Valeriaan gelykt. De Afbeelding, welke 'er

Barrelier,, onder den naam van ElaauwB'

Valeriaan met Brandenetel- Bladen, van geeft,

is fraay. De Bloemkroontjes , inderdaad, gely-

ken veel naar die der gemeene witte Valeriane.

De Groeiplaats is in de Levant, in Italië en de

verdere Zuidelyke deelen van Europa , op lom-

merryke plaatfen. In de Tuinen is 't een twee-

jaarig Kruid.

S a m o l u s. Strandpungen.

De Bloem is Trompetachtig, hebbende de Meel-

draadjes door haare Schubbetjes befchut , den

Stempel geknopt en een eenhokkig Zaadhuisje,

dat aan de punt vyfkleppig is, beneden.

De

(i) Tracheliüm. Sy/ï. Nat, XII. Gen. 220. p. t&i*Vefr XIII.

Gen. 221. p, 177. H> Ups. 41, Trach. Fol. ovatis ferratis. Vif.

Cliff* 17, R* Lugdb, 248 4 //, Cliff. 66. Cervicaria Valerianoides

coerulei. C.ïB. Pin. Valeriana cat. Urticajfolia. BARK.

Jan, ÓS3. GOUAN. Mtnsp, 100.

V
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De eenigfte Soort (i) heet van ouds Samo- IV.

lus VaUrandi , welken naam , van J. Bauhi-
Afdeel»

n

ü

s afkomftig , de beroemde ïoürnefort Hoofd-

gebruikt, Lobel hadt gemeld van eenen Va- stuk*

lerandus, die dit Kruid Samolus Plinii noem-
Sa*»fai

de: doch het is by hem de derde Water - Pim- P^
e™^

pernel , wel aan de kanten van Beekjes en Mei-dige.
1

ren , in de meefte deeleii van Eüropa , doch

ook zeer veel , inzonderheid in onze Provinciën ,

aan den Zeekant voorkomende : weshalve ik

het Strandpungeri noem (*). De Engellchen

heeten het Rondbladige Water -Pimpernel > de

Franfchen Mouron d'Eau , volgens Goüan ;

doch dan wordt het van hun met de Water-

Pimpernel verward. Het gfoeit ook in Virginie f

als mede in Alle en een Kaapfe Waterplant heeft

wel de Steng wat Takkiger en Heviger, doch

fchynt 'er anders weinig van te verfchillen.

Dit Kruid groeit meeft buiten 't Water, Heü
heeft

(i) Samolus. Syfl* Nat.Xlï. Gen. 221. p. 163. Pïg.XIll.

Gen. 222, p. 177* H. Cltff. Ups. Fl. Süec. &c. GllöN. Virgl

23» R. Lugdb. 249. Anngallis Aq. Fol. rotundo non crenato.

O B. Pin. zsi. Anag. Aq» Fol. rot. Becabungs. Mo'Ris.

JYiji. Anagalifs Aq, ten. Lob. Icon.
fi.

Samol. Afr* fol.

rotundiore. Walth. Hort. 162, T» 25.

(*) Te weeten , om dat de Becahunga of Beekeboom 5
'

naar welke het in Biaderloof zeer gslykt, Bsekp^g^no^lVa*

ièrpungen genoemd wotdt : zie bladz. 89, hier voor: z@n»

tfe* (Int my de reden dier benaaming blykc» De Water -Pim-

pernel {Anagallh Aq t ) isdikwils een nabuur, of nayerv/am:

met dezelve.

II. DÉÉL. VlUStUlt»
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IV. heeft een Krans van Stoelbladen, die langwer*
Afdeel,

pjg Eyr0nd , twee Duim lang en één Duim
Hoofd* breed zyn , dik en glad, effcnrandig , zo wel
stuk* a js cje Stengbladen , die byna volkomen ovaal

vi[e

e

.

nwy
* zyn van figuur en ongefceeld. De Stcngetjes

zyn een half Voet of een Span hoog, taamelyk

lievig , in Takken verdeeld en getopt met ge-

fteeldc Bloempjes, die eenbladig zyn, wit van

Kleur, waar op ronde Zaadhuisjes volgen, mee

klein Zaad. De Smaak van 't Kruid is bitter.

Triosteum. Driefteen.

De Bloem is, in dit Geflagt, eenbladig, by*

Ha gelyk ; de Kelk zo lang als de Bloem ; de

Vrugt een dfiehokkige Bezie , welke dus drie

Zaaden , die Ueenhard of als Steentjes zyn ,

voortbrengt, onder de Bloem.

Het bevat twee Soorten, wier Groeiplaats is

in Noord -Amerika.

i. (i) Driefteen met gekranfte ongefleelde Bloemen.
Trlofteum

Deeze
>

uit Noord " Amerika , is afgebeelJ
BreedUa- door den geleerden Dilleniüs, 't Gewas

is Kruidig en heeft Stengen van twee Voeten
hoog, die rond zyn en bleek groen, bezet mee
Haairtjes, waar aan Bladen in 't kruis groeijen,

die

(O Triofteum Floribus vertïcillatis fesiiübus. Syft. Nat.
XII. Gen. 233. p. \66. ï^eg. XIII. Gen. 234. P. iSo.Trios-
tcospermum ïatïore folio , Flore ruülo. Dill. EUb. 39*. T.
*J>4« G 378.

dig.
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die van de Steng doorboord worden in hunne IV.

famenvoeging , zynde ruighaairig. In derzelver
Afd

£
gl*

halte, om de Steng, komende Kransjes voort, Hoofd*

beftaande uit Trechterachtige Bloempjes, die,
STÜK*

zowel als de Kelk, boven op het Vrugtbegin-^^"
zei zitten , dat een Zaadhuisje wordt > als gezegd

is, drie Becnige zwarte Zaaden bevattende. Zy
groeit ook in Virginie en wordt aldaar Fever-

Root , dat is Koortswortel , genoemd ; in Pen-

fylvanie Gentiaan , als hebbende een langen bit-

teren Wortel.

(2) Dricfteen met de Bloemen gepaard en ge-
Tri]

x

^um
fteeld. mgujiifê*

Hum.

Deeze Soort is laag en ruig met een vierkanteg™alw

Steng, bleek rood van Kleur, en Lancetvonnige

Bladen , tegenover elkander , in wier Oxelen

een enkele geele Bloem groeit, in ieder één,

K U H N I A.

Een Samenteelige Bloem , tot de Kopbloe*

migen behoorende , met een naakten Stoel en

cenzaame Zaaden , die een Zaadpluis hebben

dat gepluimd is.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

il ïgt , benoemd ter eere van den Amerikaanfchen

Heer

(z) Triotlcu-n Floribus oppofïtïs peduncuhtis. Lonicera

humilis hirfuca Sec. Gron. Virr
t , 143, Periclymenum Her-

biceum re&utn Vkginianuiu. Pluk. Alm> 2S7. T. 104»

Qq 3
1L DfcSL* VII- STUK*
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IV. Heer Kuhn, die de eenigfte Soort daar

Afdeel* van^ inPenfylyanie gevonden, en in 't jaar 1762,

Hoofd» 't Zaad daar van aan den Heer Linnjeus te

$tuk. Upfal gebragt heeft.

J] •„ 't Gewas zweemt veel naar 't Boelken skruid

,

Eupatorio-xnazx heeft de Bladen overhoeks, en brengt uit

^penfyi- het midden van de Steng Takken voort. Het
vanifche.

groeit ongevaar anderhalf Voet hoog. De Bla-

den zyn kort gefteeld , met fcherpe Tanden op

de kant, ruuwachtig. Aan 't end van de Steng

en Takken komen Tropjes voort , van omtrent

agt Bloemen , die regt op ftaan , hebbende een

gemeenen Kelk , dip Schubbig is. Ieder Bloem

is famengefteld uit een getal van tien tot yyf-

tien Blommetjes , die allen tweeflachtig , een-

bladig, Trechterachtig zyn, verfchülende van

de Blommetjes der Samenteeligen alleenlykdaar

in, dat de Meeldraadjes en derzelver Knop-

jes (Antherce) zig los bevinden, en nietfame^-

gegrocid zyn, en de Stylen geknodst (*).

Mirabili s. Wonderbloem»

Een Trechterachtige Bloem , boven den Kelk,

beneden het Vrugtbeginzel : dat in een Klootrond

Honigbakje is beflooten. Dus zyn de Kenmer-
ken opgegeven, tot onderfcheiding van dit Ge-

flagt,

(1) Kuhnia. Sy/ï. Nat. Xlh Gen. 236, p. 167* Ver. XIH*
p. Igi* LlNN. Dec. II. Plant, Rar. Hort. Ups. p. 21. T,

(*) Men vergeiyke hier mede het II, De$ls VI. Stuk dcezer

Nat. HiJÏ0Tie
y aan 't begin.
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flagt , 'c we^k drie Soorten 3 allen Indifche IV.

Planten, bevat.
Af^eL -

Hoofd-
ei) Wonderbloem met eenzaame Oxelbloemen , Stuiu

dze regtopjtaan en ongefteeld zyn. 1.

Mirabilis

Hier komt de Verwonckrlyke $asmyn-Roos%A° m̂

van C l u s 1 ü s op het tapy 1 , welke door Mar-^,
tin genoemd wordt Jalappe der Apotheeken.

Zy groeit in Wefrindie. „ Wonderlyk is dit

„ Gewas, (om de woorden van Linn^üs
„ te gebruiken) , dat op de zelfde Plant alle

3 , verfcheidenheden van Kleur in de .Bloemen

„ kan voortbrengen : wonderlyk door zyne

3, Vrugt, welker Honigbakje, onder de Bloem

, geplaatst en blyvende verhard, het Zaad be-

9y dekt: wonderlyk door zynen Wortel, die*

5 , hoewel onder den naam van Jalappe lang in

de Winkelen , en wat dc Plant aangaat in

33 de Tuinen 't over bekend , nogthans zyne

5f afkomst, tot den Leeftyd van Munting
„ en Plumier toe, heeft kunnen verber-

gen : wonderlyk , doordien het zo fchoone

Bloemen in den donker voortbrengt, en den

„ helderen Dag onttrekt : weshalve de Fran-

33 fchen

(1) Mirabiiii Floribus folitarlis axillaribus ere&is fesfïlibus.

S^fi. Kat. XII. Gen. 241. p. 168. Veg, XIII. Gen. 242. p.

I82. Am. Acad. IV. p. 267. AdmirabiÜs Jasmini Rofa* Clus.

Hifi* II. p» 90. Jalapi ünicinarutii. Mart. Cent. 1. T# i.Sola-

num Mesicanurn rlore parvo. C. B 4 Pin* 91* BURM. Ind,

P» 53.
,

i r
,

11. Deil. VIL Stuk*
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IV. „ fchen bet, niet oneigen, Belle de Nuit, dat

Afdeel. ^ js Nagtfchoone , genoemd hebben : wonderlyk-^

Hoofd- „ doordien het de voornaamfte Kruidkundigen

STUK - £ zo grappig bedroegen heeft , dat zy de paa-

vii£'™
y

35 'cn ^er vermenigvuldiging van ééne Soort

xy
naauwlyks hebben kunnen bereiken/'

Nog wonderlyker is 't , dat alle Genees- ea

Kruidkundigen zig , van voor het begin deezer

Eeuw af , tot omtrent derzelver midden toe
,

en dus by de vyfeig Jaarea, hebben laacen mis-

leiden , door den Wortel deezer Wonderbloe-

men te houden voor de Jalappe der Apothee-

ken. P l u m i e R en L i c n qn , uit Amerika terug

komende 5 fchryftT aurnefort, hadden hem
verzekerd , dat de Jalappe - Wortels 3 die meu
in de Winkels gebruikt y van een Soort der Pe?

ruviaanfche Wonderbloemen afkomüig waren.

Pomeï hadt het zelfde van Pater P l ü m j e r,

verftaan 9 doch fcheen eenigszins te twyfelen ,

Uewyl de grootfte veelheid der Winkel - Jalap-

pe, die wy gebruiken , zegt hy , niet uitNieuw
Spanje of Mexiko, maar van 7

t Eiland Madéra
kwam , alwaar het Gewas in menigte groeide,

Münting, evenwel 3 meende uit vergdyking

der Wortelen van deeze Wonderbloemen, met
de Winkel- Jalappe, zulks nader te beveftigen.

Cortüsüs hadt aan Clüsius van Padua
i^efchreeven , dat twee Drachmen van den
Wortel der Jalap met bonte Bloemen

, ingeno-

men, een treffelyk Middel waren tot eeneWa.
tcrige Buikzuivering.

Ik
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Ik heb van de kragtcn der Jalappc reeds g^- IV*

fproken* toen ik die Soort van Winde, welke'
F

^EL#

thans den bynaam van dien Wortel voert ,
zyn* Hoofd*

de de Zwarte Mcchoacan van Mexiko , be-
STU

f*

fchreef *
# Men heeft zulk een en wel dat zelfde„^

i^y
"

Gewas , in 't midden der voorgaande Eeuw , * zie

toen de Wortel eerit kortlings, onder den naam hiervoor!*

van Chalapa , uit de Weftindiën was overge-

bragt, voor deszelfs oirfprong gehouden, en da»

zelve vyerdt, van die van Alexandrie en Marfeil-

le , zoBauhinus getuigt , Jalapium geheten*

De Afbeelding van Pomet fchynt ook meer

naar de Winde te gelyken, en men heeft zelfs

daar 0 veria twyfel geftaan- (*), tot dat de Heer

Houstonj uit Amerika terugkomende, de

Jalappe - Plant 9 die hy met zig gebragt hadt ,

vertoonde aan den Heer Bern^ue J u s s 1 e u

,

toen te Londen zynde , welke van denzel-

vcn aanftonds voor een Soort \m Winde werdf

erkend

De Wonderbloem -Plant, welke van de Me-
xikaanen Tlaquilin, en van de Spanjaarden ^ te

Tyladrit , Mirabillas de Indias genoemd wordt ,

volgens HüRNAiNDpz, die dezelve taame-

lyk

(*) Want op de zeTde Bladzyde van den Hortus Ciiffor-

iianms, daar Linn.eus het bovengaande zegt , hadc zyn

Ed, de Amerilia&nfche Winde
% die menjalappe noemt , van 1VAY y

afe ook de Zwarte Mechoacm van C* Bauhinus , als ge-

lyknaam?g met dit Kruid opgegeven. Zie ook Geoff. Mat*
Mtd. öcc#

IU deeu VIL Stuk.
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iV* lyk afbeeldt; heeft niets dat naar de Winde ge-
Ai deel»

£)eeze goort onderfcheidt zig van de vol-

Hoofd- gende door haare kleine Bloemen , niet alleen %
stuk»

maar 00j^ doorcjien de Bladen Hartvormigeren

igge. meer gefpitst , de Steng en Takken gegaffeld

zyn , brengende de Bloemen uit de mikken voort

,

die niet regtopftaan en de Meeldraadjes korter

dan den Styl hebben , zynde aangenaam vaa

Reuk.

n. (2) Wonderbloem met getrapte end - Bloemen,

jaiapa. die regtopjtaan.
Groot-

bioemige»
£)eeze Soort , die uk Liefhebbery nage-

houden wordt , heeft, behalve het gemelde,

de Bloemen grooter, en in dezelven heerfcht

,

wat de Kleur aangaat, die wonderbaare verfchei-

denheid , waar van gefproken is. Men vindt 'er

met paarfche , geele , bleekroode, witte en op

allerley manier gemengelde of bonte Bloemen,

't Gewas zweemt veel naar de Nagtfchade , wat

het Loof aangaat, en voert daarom den naam
van Mexikaanfch Solanum by Bauhinus.
Het groeit, regt op, wel vier Voeten hoog, ge-

lyk de voorige Soort
,

verfpreidende des nagts

den lieffelyken Geur van zyne Bloemen, die

te-

(z) MhahilU Flor, congcfHs terminalibus credis. H> Cliffl

Ups, R. Lugdb. 417. RüMPH. 4Amb. V. p. 253. T. 89. OSB»
Wn. 225. Cold. Noveh. 19. Solanum Mexicanum Fl. magno.

C. Pin. 168. Admirabilis Peruana. Clüs. Hifi. II. p. 87.

BüRMt Fl4 Ind, p, 53.
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gen den avond open gaan , cn 's morgens , als I r̂
.

de Zon haar befchynt, verflenzen.
Afdeel*

Ik moet , ten opzigt van deeze Soort , nog aan- Hoofde

merken , dat het die is , welke men gemeen- STUK*

lyk, meteen Franfchen naam, Merveille dePe- ni^
mgy

ru noemt, overeenkom (tig met de Clufiaanfche

benaaming, Mirabilis Peruana. Het fchynt der-

halve , dat dit Kruid eerst in Peru waargenomen

zy: want het groeit overvloedig in de geheele

Weftindiën. Piso zege, dat het in Brafil over-

al in 't wilde voortkomt, met Bloemen van drie-

derley Kleuren , en dat de Wortel , die Raap*

Jichtig is , aldaar als een Purgeermiddel tegen

de Waterzugt gebruikt worde. Men noemde het

er Hachql Indi 9 en op Ceylon Sendrikkan> vol-

gens H erma n n us* RuMPHios beeldt het

af onder den naam van Marvel] e % cn zegt, dac

de Spaanfchen het Maravillas del Peru getyteld

hebben. Hy hadt het fommige Duitfche Hove-

niers ook hooren noemen Sweitzer - Hozen , dat

is Switzerfche Broek
,
wegens de figuur der Bloe-

men: 't welk wat ver gezogt fchynt. De Malcitfche

naam betekent Tydblaem , en de Portugeezen

hadden het aldaar Vier - Uurs Bloem geheten
,

als op dien tyd open gaande: doch dat is, zo

hy aanmerkt, wat vroeg. Beter wordt het, van

fommigen, Avondbloem genoemd.

(3) Wonderbloem met vergaarde , zeer lan- i t t,

Mi*-abil\s_

o » lonzifiora*

Langbloo
(l) Mirabilis Flor, cong. term. longisfimis Sec, Aïïê Holm, mige.

17 ss> p. 176. T. 6. f. 1. Heen, Mexic. 170. f% 2t

IL Deel. vil. Stuk,



620 Vyfmannice Kruiden.

IV. ge 5 eenigermaate knikkende > end - Bloemen ;

Afdeel.
de giadm TUigachtig.

^uTf Men vindt van deeze Soort , die van de voor-

Eenwy- gaanden aanmerkelyk verlchilt , een Afbeelding
vfc* by II e r n a n d e z 3 die zegt , dat de Bladen

lang Hartvormig ruig én de Bloemen een Hand»

palm lang zyn. De Ridder zelf heeft het Ge-

was omftandïg befchreeven en een Afbeelding

daar van medegedeeld , uit welke het gezegde

blykt. In Voortteeling komt het met de gewoo-.

ne Merveljes overeen, maar het groeit veelhoo-

ger, en heeft de Bladen eenigszins Haairig en

kleverig : de Bloemen zyn zo flap , dat zy aan

de zyden krom nederhangen , en wel een Vinger

lang. Volgens Hernandez zou dit Gewas

met eene regt tegenftrydige 3 naamelyk Samen-

trekkende , Maagverfterkende en Winddry-

vende eigenfchap bedeeld zyn , hebbende den

Reuk en Smaak van Anys, met [eenige fcherp-

heid t

C o r i s. Zee-Thym.

Een eenbladige onregelmaatige Bloem ; een

gedoomde Kelk; het Zaadhuisje vyfkleppig,

daar in vervat.

Dus komen de byzondere Kenmerken voor
,

t. van dit Geflagt , 't welk maar ééne Soort heeft (

i

)

,

Coris

Iknfli.

Montpcl* O) Coris. Syft. Nat, XI. Gen. 242. p. 168. Veg. XÏIT.
Iiale# Gen. 243. p. m. //. Clif. Ups, ft. Lugdb. 30*. SAüv.
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die den bynaam voert van de Stad Montpellier IV*

in Languedok , niettegenftaande zy op de Zan-
™EEU

dige Zee - Kuften der Zuidelyke deelen van Eu- Hoofd-

ropa algemeen groeit, 't Woord is zuiver Grickfch STUK*

en by Dioscorides voor een Plant gebruikt

,

die afzettende was 3 dienftig tegen Jicht en Kramp

en tegen Bezwymingen. De Duitfchers nöe-

rtienze Erdtkieffer 9
volgensTabern^mo nta-

n u s , die 'er twee Soorten van befchryft , en af-

beeldt 3 waar uit blykt, dat de Coris der Ouden

van die van Montpellier aanmerkelyk verfchille.

't Is een Heyachtig Plantje , van een Span hoog 9

de'Stengetjes als met Aairtjes getopt hebbende,

van blaauwe , roode of witte Bloempjes : want

die drie Soorten van Toürnefort zyn flegts

Verfcheiden heden* Het heeft fmalle op de kant

gehaairde Blaadjes. Sommigen zeggen dat het

welriekende zy: anderen ontkennen ditreenigen

zeggen dat het zoet van Smaak zy ; volgens

anderen is 't uitermaate bitter en het Afkook-
zel zou dienftig zyn tegen Venuskwaalen. Op
't Strand groeit het hooger dan op drooge dorre

Heuvelen , zo Glusiüs aanmerkt. Dit is de

reden , dat fommigen het in Geftalteby de Thym
9

anderen by 't St. Jans Kruid vergeleeken heb-

ben,

Ver*
Monsp. 4$. GoilAN Monsp* lol, Ger* Prov» 309. Coris

quorundam. Clus. Hisp, 4 8*« Ic* Coris coeruiea maütima*

C. B. Pin, 2S0. Symphytum petrafiim. CAM. Epit
% LlNN*

Mat. Md, 80.

n. Dm., vu» stoïu
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IV. Verbascum. Wollekruid.
Afdeel»

Hoofd-
^cn Raderachtige Bloem, die een weinig oö*

stuk. gelyk is, met een ftompen Stempel en afgeboö-

Eenvjy gen Meeldraadjes , benevens een tweehokkig,
T'£e

' tweekleppig Zaadhuisje; maaken hier dc byzon-

dere Kenmerken uit.

Dit Geflagt bevat twaalf Soorten , meeft Eu-

ropifche Kruiden , als volgt.

U ( l) Wollekruid met afloopende Bladen , weder-

Tbïp/uT zyds ty°lligh de StenS ongetakt

.

Breedbla-

dig* Breedbladig , geel , Mannetjes Wollekruid >

heet deeze Soort by Bauhïnüs. 't Is een

Gewas , in de Bloemhoven zeer bekend en niet

onaartig wegens zyne gefialte, die naar een Fak-

kel of Toorts gelykt. Men vindt het ook in 't

wilde, op Zandige Steenigc plaatfen, ja zelfs

op oude Muuren en elders door geheel Europa

groeijen. In onze Nederlanden komt het aan de

kanten van Dyken , Duinen en Akkers , diktvils

voor: doch alsdan groeit het , op vernaa, zo
hoog niet, als in de vette Grond der Tuinen

^

daar het fomtyds wel tien Voeten bereikt.

Dee-

(i) Verbaicum Fol. decurrenribus &c. Syft.Nat. XII. Gen.

244. p. 169. Vefr Xtll» Gen» 245. p* 183. Hort. Cliffl J^/r.

R. Lug<lh< 421. DALIB, Par. TOURNF. M. GOUAN Mon$pm

&c. Verbascum mis latifblium luteum. C» B. Pin» 239.
Verbascum latiu?. Dod. Pempt. 143» Verbascum aut Ph'o'moa

vulgaris rnas 'Dioscor. Thipfus barbatus Officinarum. Lob.
Icon, Hall. Heh. 510.
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Deeze en nog twee andere Soorten groeijen IV.

ook in Virginie.
AfbeeI*

De ongemeene zagtheid der Bladen beant- Hoofd*

woordt aan de Genceskragt, die Pynfti!lendeis
STüK*

en ongemeen verzagtende ; wordende gekneusde
nï^

Qmgy'

Wonden , als men een Zalfje , van dezelvcn

gemaakt , daar op legt dikwils genezen* Het

Aftrekzei der Bloemen is, in Italië, tegen Borft.

kwaaien gemeen. Het Afkookzel , der Bladen en

Bloemen, in Smids - Water , dient tegen den

Rooden Loop. Men maakt 'er een Gorgeldrank

van , voor Keelziekten , en Klyfteeren voor Per-

fing tot afgaan en Aambeijen , welke , verholen

zittende, door een Stooving met Melk en die

Kruid dikwils genezen worden. Om kort te

gaan , *t is een algemeen uitwendig verzagtend

Middel, dat fommigen zelfs tegen 't Podagra

hebben aangepreezen.

Daar fchynt eenige verdoovende kragt in dit

Kruid te zyn , zegt Haller, dewyl men 'er

in Italië Vifch mede vangt , volgens Boccone.
Men noemt het aldaar Barbasco > 't welk zeker-

lyk zyn afkomft heeft van Tfiapfusbarbatus , een

naam aan dit Kruid gegeven, om zyne Wollig-

heid* Dit brengt my in gedagten , hoe de Span-

jaaiden in de Weftindiën alle Plantgewasfen ,

door welken 'men de Visfchen dronken maakt

,

Barbasco tytelen*. Maar , zou het hier niet meefl * zié iu

uit de Slymigheid ontftaan, welke dit Kruid aan^I1

X

I*^T*

't Water mededeelt ? Men noemt het in 't Franfch

Bouillon blanc en Bon hommei of ook Molene;

in

VU Deel» VU* Stuk*
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IV. in 't Engelfch Mulleïn , in 't Swecdfch en Deenfch
A*D*ZL

'Kongs - lius , in 't Hoogduitfch Konigskertz o£

Hoofd- Kertzen - Krant , dat is Konings- Kaars of Kaar-

stuk. fenlvTtiid, en in ons Land ook wel Toortskruid

;

vife*

nWr om dat men de Stengen , gedroogd, en meteenig

Smeer bedroopen , tot Fakkels kan gebruiken.

li» (2) Wollekruid met afioopende Bladen en een

frupjhiZ* getakte Steng.

DergeJyk*

Hier door verfchilt deeze , die misfchien eeil

bafterd - Soort van de voorgaande is.

ml (3) Wollekruid met byna Lierachtige Bladen
rhaa%r
jerhaa-

Viaanfch»

^Boerhaa"* en ongefteelde Bloemen

De groote Boerhaave hadt van een Soort

gewag gemaakt met Mottekruids Bladen , zwart,

en grooter geele Bloemen , met paarfchachtige

Topjes, Deeze groeit in de Zuidelyke deelen

van Europa. Zy heeft de Bladen niet langs dö

Steng afioopende, maar Spatelvormig , een wei-

nig ukgehoekt, van boven byna glad, van on-

deren Wollig. De Aair gelykt naar die van 't

gewoone Wollekruid.

(4) Wol-

ft) FïrkascujH Fol. decurtentibus Caule Ramofb, Veg.

XIII.

(3 ) t^erbascum FoL fublyratis , Floribus fesfi!ibu3» Verbas*

cum Fol, Rad. ovatis petiolatis &c. Mill DiFl. T. 273.

Verb.vc .m Blntnrï* Jo m y nigrum, &<: BQERH. LuzdK U
p« 228» An Ïill> Ph, T. 50.
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(4) Wollekruid met Eyronde, wederzyds WoU IV.

lige Bladen , de onderden gejleeld.
ApdkmJï

Deeze is het zogenaamde Wyfjes - Wolle-^^™3

kruid, met een groote Bloem, van CBauhi- iv.

n vs. Het groeit in Italië, en heeft een regt* ^f^msT
opftaande Aair, die zeer Wollig is 5 uit Lancet-*^

vormige Blikjes famengefteld, waar tusfchendewadig,
'

Bloemen by vieren zitten ; zo dat eerft de mid-

delfte , dan de laagfte en eindelyk de zydeling-

fen bloeijen. De Zaadhuisjes zyn langwerpig.

(5) Wollekruid met Beitelvormig langwerpi- v.

pr Bladen. Lycbnitist

dig.

Van de eerfte Soort verfchilt deeze, die op

de zelfde plaatfen voorkomt volgens Hall er;
niet alleen door de fmalheid der Bladen , maar

ook door de kortheid van de Steng, welke wei-

nig langer is dan twee Voeten en getakt. Van
boven zyn de Bladen zware % van onderen met

een korthaairige Wolligheid en als met Meel be-

flrooid , op de kanten fcherp getand. De Bloe-

men zyn bleek , met fpitfe Blaadjes daar tus-

fchen ,* doch hebben roode Meelknopjes. Ih

f4) Verbascum Fol. óvatis utrinque tomentofis 8cc. Verbas*,

cum foemina Flore luteo magno. € B. Pin. 2

3

9* Verb. mon«

tanum tomentofum & incanum &c. Till. Pis. 17

1

#

(s) VerbAicum Fol. Cuneiformi- oblongis, H. Ups. 45. Ftï

Suec. II* p. 196. Verb. Fol. ovato- acutis &c. H< Cliffl R. Lugdh„

421* Dalib, Paris» 71. Verb. pulverulentum&c. J. B. Hijï. III,

p. 812. Verb. masanguftioribus foliis &c* Verb* Lychn. Fl. albe

paiv.C. B. Pin. 239 , 240. Phlomosmas alter. JLOis, lm, $6**

Rr
Ih Deel. vil stuk.
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IV, In de Upfalfche Tuin was in den jaare 1761

,

Afdeel* Qp
,

t ^ifde Bedje met de anderen , een Plant

Hoofd- opgekomen , welke in Smalbladigheid met dee-

*THK# ze Soort, doch in de Geftalte van 't Gewas en

vi&.
nwy

de -Bloemen naaft overeenkwam met het gewoo^

fle Breedbladigei Wollekruid, Niet onbillyk oor-

deelde de Ridder derhalve, dat deeze laatftedoor

het Stuifmeel van de eerftekon bezwangerd zyn.

De Autheuren ftellen een dergelyk Smalbladig

Wollekruid voor 5 gelyk men onder anderen

2ien kim by DoDONêus, wordende hetzelve

by fommigen het Wyfjes Wollekruid genoemd.

De Afbeelding is ontleend van J.Bauhinus,
die hetzelve van Ageriüs hadt bekomen (*)

vu (6) Wollekruid met langwerpig Hartvormige

um. gefteelde Bladen.

Zwart.

Dit noemt men Zwart Wollekruid > wegens

de Kleur der Bladen, die van boven rimpelig

en donker groen , van onderen maar weinig

Wollig zyn. De Steng is paarfchachtig , byna

glad en hoekig» De Bloemen zyn groot en geel f

In 't midden paarfch 3 en dus fraay. Het groeit

in 't wilde door Europa, aan de Wegen en in de

Wildernisfen , ook in onze Provintiën.

(7) Wol-

(*) LlNN. Sp t Plant» p. 1570.

(<j) Vttbascum Fol. Cordato - oblongis petiolatis. Mat. Mei*

91. Verb. Fol* ovatis crenatis &c. H. CHff, $+. R. Lugdb*

DALi'B. Paris. ?i f V«rb, nigrmx* &c« C, &, Pin* 2*0,

PQD. Pempt. 144,
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(7) Wollekruid met Eyronde> naakte, gekair- IV;

telde Stoelbladen , de Steng byna kaal en
Afd
£
ei«

getrojt. Hoofd*
STUK.

Dit, in de Ooftelyke deelen van Europa groei- nu
jende, en paarfch Mottekruid genaamd van Bau- pLtiu^
hinüs , wordt zeer omftandig door den Ridder yaalfch«

befchrceven. De Stengbladen zyn Hartvormig,

ongefteeld, glad en rimpelig geaderd. Aan 'eend

komt een Tros van een Voet lang , die uit een-

zaame eenbloemige Steeltjes beftaat. De Kelk

is in vyven gedeeld : de Bloem hoog paarfch ,

Raderachtig , met paarfche Meeldraadjes , waar

van de drie bovenften een wit Baardje hebben.

De Meelknopjes zyn Niervormig , famengedrukt

,

zwart met een Oranjekleurig Meel : het Styltje

paarfch en afgeboogen*

(8) Wollekruid met langwerpige gladde Bla- vnu
den , die de Steng omvatten , en eenzaame ^Mott«^

Bloemfleelen. klM>

Als een Kruid van een byzonder Geflagt, heeft

de beroemde Toürnefort dit, om dat het

de Vrugt wat ronder heeft , voorgefteld en be-

fchrceven. Het komt, voor 't overige , volmaakt

met

(7) Vtrbascum FoL ovatis nudis crenatis &<: Blatraria pe»

yennis Fl. violaceo. Moris. Hifi. IU p. 497* Blattaria purpu-

rea. C* B, Pin. 241.

(g) Verbascum Fol. amplexicaulibus &c. Veth* Fol. gfobil^

{ïnuato - dentatis, R. Lugdb. 421. &c* Blattaria lutea 3e albfc*

C. B. Pin. 240, 241. DOD* Pcmpt, 145. L©B, lm* $6*t

Rrs
xi Dfisfe» vu, Stuk,
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. met de Kenmerken overeen , en zelfs met de

Vm
' geftalte van 't Gewas : doch het is een Jaar*

Hoofdt lykfch Kruid en het gemeene Wollekruid twee-
stuk.

jaarig. Het groeit in 't wilde niet alleen in de

vig™™*' Zuidelyke deelen van Europa , maar ook in Vrank-

ryk, Duitfchland en in onze Nederlanden*

Het heeft een regtopftaande Steng, van vier of

vyfVoeten hoogte , aan 't end een lange Aair heb-

bende , die yl bezet is met platte geele Bloemen ,

welke de Meeldraadjes gebaard hebben met paar-

fche Haairtjes, en een nederhangende Styl. De Bla-

den zyn donkergroen en glad , lang gefteeld, rimpe-

lig en met ronde hoeken uitgefneeden. Zy ver-

fchillen ook ongemeen , in grootte, van die ont-

zaglyke Bladen van het gewoone Wollekruid*

Wy noemen 't Mottekruid, als of het tegen

de Motten dienflig ware. Sommigen zeggen,

dat , indien men 't ergens legt, de Motten daar

op vergaderen. Hierom noemen de Engelfchen

het Moth - Mullein en de Franfchen Herbe aux
Mites. Het is onaangenaam van Reuk en bitter

van Smaak, doch in de Geneeskunde niet ge-

bruikelyk.

IX.

%nuatum7 ^ Wo]le^d met de Stoelbladen Vindeelig

uitge-* uitgegulpt en Wollig; de Stengbladen om-
*ock1, vattende en kaal ; de onderjlen aan de Takken

gepaard. Als

(9) Verhaseum Boliis Radicalibus pinnatifïdo - repandis &c.

cxbj, Fol» pinnato • finuatis hirfutis. R. Lugdk. 42u Gouaiï
Jfensp. 103* Vcrbascum nigrum Fol. Pap* corniculatl. C* B.

Pm. 240. Camer. Hift. p. T.4<>3* £%
Verbascum Grxcm*

famiGofmu &c, Toubbf* Qrê g # Itin. I, p. T. 335,



Als eene verfcheidenheid komt hier het Griek-

Iche HeeflerachtigeWollekruid fhuis, datTour-
A
™f

EL«

kefort in de Levant gevonden en afgebeeld Hoofd-

heeft, hebbende uitgehoekte zeer witte Bladen.
ST

^
#

Het andere is in Languedok en by Florence ge- nia%

on'SJ*

meen.

(10) WollekruidweJ ingefneeden kaak Bladen, ïx.

een gebladerde Steng, gewolde Kelken en o
e

£e *ki*

tweebloemige Bloemfteelen.
Osbecks,

In Spanje vondt de Heer Osreck deeze

Soort > naar hem genaamd, die overeenkomftig

zou zyn met het Orientaalfche Mottenkruid , door

Tournefort aan de Zwarte Zee gevonden.

Dit is een klein Kruidje, naauwlyks een Sten-

getje van een Voet hoog hebbende, met deon-

derfte Bladen als die van Wintergroen : maar het

draagt zeer fchoone groote Bloemen , die groen-

achtig zyn , met geele zoomen en paarfche Stree-

pen. In Spanje rook dit Plantje naar Moskeljaat.

(n) Wollekruid met een Bladerige> Heejler- xr.

achtige^ gedoomde Steng. clSSawd,'

Op

(10) Verhaicum Fol, 'mclGs nudJs Sec. Os». U> 52» Blat-

*aria OrientaJis Buguhe folio &e. Tournf. lu 2. p. T. 83»

BUXB. Cent. V* p. 17. T. 3*«

(11) Verhascum CauJe fol* fpinofb Frut. Am* AcaA. IV.

p* 307. Verb. Cret. fpin. Tournf* C#r« s. Lob* Illuftr. 115.

Leucoium (pinofum cruciatum. ALP. Exoe* 37» T. 36, GlalU*

?ida i Cretica* Pon. Ital. 14,

Rr 3 ]

II. Deel. yh. Stuk*



Vyfmannige Kruiden.

IV. Op 't Eiland Kandia groeit deeze , die Ge*
-Afdeel, toornde Violetten by Alpinüs heet. Het is>

Hoofd* volgens hem, een Heeftertje van een Elleboog,

stuk. geheel witachtig en Kranswyze bezet met klei-

mmfy- Le witte Blaadjes , die aan 'tendfpits, en op de

zyden gekarteld zyn. De kaale en ongebladerde

Takjes 3 die met Doornen gekruist zyn, geeven

aan 't end geele Bloemen uit, en daar op volgen

ronde Zaadhuisjes.

xn. O 2) Wollekruid met gewolde Stoelbladen en
Vérbaseum eme Steng.

Fyieneefcht

Dit Plantje, op de Pyreneen groeijende, en

door Scheuciizer ook geteld onder de Plan-

ten van Switzerland , is 'er echter door niemand

gevonden, zo de Heer H a ll e r zïg verbeeldt.

Uit de Aftekening van den vermaarden Ëhret
is het thans naauwkeurig in Plaat gebragt. Het

gelykt, wat de Bladen aangaat, naar de Primu-

la Veris meer dan naar de Auriculaas. Men
vindt het in de Europifche Kruidhoven.

D a t u r a. Dcorn- Appel*

Een Trechterswyze geplooide Bloem ; een

Pypachtige Kelk die hoekigis en afvalt ; een vier-

Jdeppig Zaadhuisje, dat Appelvormig is en met

Door-

(12) Verbascum Fol. Lanatis radicalibus Sec, Cottufa Fol.

•vatis fesfilibus. H. CUff. 50. R. Lugdb. <m« Sanicula Alpina

Fol. Bortaginis villofa. C. B. Tin, 243. Auricula ürfi Myconi.

DALECH. Hifi. 837« J. B. Hifi. 3» P- 869. HALL* Htl». $ÏZ^

TREW Ebw* 26+ T. $7* MihU T. 277.
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Doornen begroeid : maaken de byzondere Ken- IV;

merken uit.
Afdeel.

Het Geflagt bevat zes Soorten , altemaal uit- Hoofd-

heemfche Planten. 8TÜIU

(i) Doorn - Appel met opfiaande Eyronde Vrug- i.

ten 3 de bovenjle Doornen zeer groot en fa-

meriloopende. .
sterk ge.

£ doomde.

Door verfcheide Autheuren is hier van gewag

gemaakt onder den naam van Stramonium ferox >

wegens de ontzaglykheid der Doornen van de

Vrugten. In China komt deeze Soort voor, die

naar de Gewoone anderszins gelykt , doch min-

der glad is van Loof > zynde een Zaay - Gewas
of Jaarlykfch Kruid , zegt Linnjeus* Za-
noni verhaalt, dat uit Zaad van Cochin, een

Stad in 't Ryk van Calicut in Ooftindie , door

een Pater Karmeliet , omtrent den jaare 1670

overgebragt , en van hem gezaaid , de :n zyn Werk
afgebeelde Plant voortgekomen ware. Die plaat-

fen leggen aan de Kuft van Malabar. Gedagte

Plant hadt de Bladen zo diep niet ingefneeden

als de gewoone Doorn - Appel, zynde de Door-

nen ook veel dikker en dus ontzaglyker, fom-

migen ten minfte zo lang als de dikte van de

Vrugt, die byna de grootte van een Ey bereik-

te.

(1) Datura Pericaxpiïs Spinofïs &c. Syjl. Nat. XII. Gen.

245» P« 17°. Veg. XIII. Gen. 24$- P» J 84* Datura Cochi*

nenfis Spinofisfima. ZAN. rlift* I. p. 76- Stramonium C Da»

tuia ferox &c. HERM. Lugdb. 5S3. AIOBIS. RAJ* Hift, 741.

SOCC. Sic. 50.

Rr 4
II. Deel* VII* Sïiwf
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IV, te. De Bloem echter, met het Steeltje en den
Afdeel

j£eij^ Zyn te famen naauwlyks twee Duim lang(*).

Hoofd- Hem werdt gezegd , dat men te Cochin van het
stuk* Zaad gebiuik maakte, om hetzelve, onder Spys

*>ife?

Wy
' of Drank gemengd, aan Menfchen integeeven,

ten einde dezelven als in een foort van Zinne-

loosheid te brengen , en hun dus, wegens de

zonderlirge Gebaarden , die zy maakten , bloot

te ftellen voor 't gelach van het Gezelfchap.

h» ( 2 ) Doorn - Appel met opfiaande Eyronde

stram- Vrugten , die gedoomd zyn , de Bladen

Van dit Gewas, dat, uit Amerika afkomftig,

thans gemeen is door geheel Europa, vindt men
melding by alle Autheuren. De gewoone naam

is Stramonium of Stramonia , de Turkfche Da-

tula, de Arabifche Marana> de Spaanfche Bur-

ladora. In de meefte Taaien van Europa geefc

men het den naam van Doorn- Appel, Het is,

door de fterke Voortteeling van het Zaad, op

fömmige plaatfen zo gemeen, dat het onder

de Inlandfche Kruiden voorgefteld en befchree-

ven wordt ; gelyk in Gelderland % in Switzqr-

land en Duitfchland,

Een

(*) GOUAN Monsp. p. 104*

(2) Datura Pericarpiis Spinofis ere&is &c. H. Clif4 Ups. &e#
&c. R 4 Lugdb. 422. Solanum fcettdum Porno fpinofo oblongo.

C. B* Fin* 168. Tatula» CAm* Epiu 176. HALL. HeJv4 489.

€BQN* Virg% 32#



Pentandria. 633

p' Een dikke Kruidige Steng , die zig in Takken IV.

uitbreidt , maakt een Gewas van drie of vier
Afi

^
e^*

Voeten hoogte, met Bladen die hoekig verdeeld Hoofd-

zyn en aan den raad halfmaanswyze uitgefnee- STUK*

den, doch dun en teder. Uit de mikken komen rj^
on°s^

witte , en fomtyds blaauwe , Bloemen voort

,

die wel een Vinger lang zyn, Trechterachtig,

met een wyden Mond , als die der Winde , doch

hoekig en geplooid. De Vrugt,die 'erop volgt,

heeft de grootte van een Ockernoot in de Bol-

fter, en is met korte Doornen bezet. Ryp wor-

dende, gaat zy in vieren open, en vertoont dan

haar zwarte Zaadkorrels. Sommigen houden de-

zelve voor den Methei -Noot der Arabieren.

De Reuk der Bloemen is niet onaangenaam,

naar dien der Leliën zweemende , maar het Loof

ruikt vunzig en bezwaart het Hoofd. Het Zaad

heeft eene verdoovende kragt , en kan , wanneer

men het, by toeval, rykelyk inneemt, de Dood
veroirzaaken. Anderszins dient het tot een der-

gelyke klugt, als van de eerlte Soort gemeld is;

waar van de Vermaarde Kaempfer , in de

Indien, zelf by Ondervinding wift te fpreeken.

Azyn wil men dat een Hulpmiddel daar tegen

zou zyn , wanneer men veel daar van gebruikt

heeft. De uitwendig opgelegde Bladen zyn ver-

koelende en dienftig op Brandfteden.

(3) Doorn - Appel met opjlaande Eyronde Vrug- nr.

tPfJ DaturAim
Tatula.

Gcocte.
(3) Datura Pericarp. Spin* ere&is &c. Solarium iativum

Rr 5 Porno

II* Dseu VII» Stuk»
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ten , die gedoomd zyn , de Bladen Hart*

vormig getand en glad.

v.
MeteU
Witte.

IV.
Afdeeu

v.

stuk*.

0
Deeze is de Gewoone gelyk , maar eens zo

Emwy- groot. Zy heeft de Steng paarfchachtig met wit-

te Stippen befprengd , met een fcherpen hoek

verdeeld en glad. De Bloemen zyn bleek blaauw:

de Bladen fcherper getand en > als men ze vlak

maakt, Hartvormig.

iv. (4) Doorn -Appel met Klootronde geknobbelde

F^üoflu
Vrugten > die knikken, de Bladen hoekig

Roode* Eyrond*

(5) Doorn -Appel met Klootronde gedoomde

Vrugten , die knikken , en Hartvormige ,

byna effenrandige > ruigachtige Bladen.

Van deeze beiden in Ooftindie groeijende f

volgens den vermaarden Rumphius, wordt

de eerfte Roode, de andere Witte Stramonie ge-

heten, naar de Kleur der Bloemen. Derzelver

Vrugt

?omo Spinofo oblongo. C. B. Pin. 168 ? Stxamonlum inajiis

purpureum. RAJ Hifi* 748

(4) Datura Pericarpiis tuberculatis &c. Datura rubra. Rumph*
Amb> V. p. 243. T. &7. f. 2. Solanum foeddum &c. C. B.

Pin* 16S. Nux Metclla. CAm. Epitm
fi9

Solan. /Egypt.

florc pleno. C. B. Pin* 168. Solanum Fru&u ipinolorotundo j

II. dupIicitriplicire.TOURNF Inji. 11$. BURM. FU lnd, 53.

(5) Datura Pericarpiis Spin. nutarnibusglobofis &c. H. CUf9
Ups. R. Lugdb. 422. Mat* Med* 85. Datura alba. Rumph.
Amh V. p, 242. T. 87. f. 1. Sol. Porno Spin. rotundo, lon-

go Flore. C. B. Pin. 368. Hummatu. Hm* Mal* IU p. *7«

T. Burm. 2tf. s$*
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Vrugt fchynt de Methei -Noot te zyn 3 waar van IV.

de Ouden fchryven; dus genaamd
9 om dat hec

Afd
£
eu

Zaad deeigenfchap heeft van Zinneloos te maa- Hoofd-

ken vooreen tyd. Het Vrouwvolk , aan de Vas-
STÜK'

te Kust van Indie , zegt men , maakt gebruikmjf"
2^

daar van, geevende een half Vierendeel Loots,

fyn gewreeven , in de Kolt of Drank hunne

Mannen in , die daar door zo bedwelmd wor-

den , dat zy veilig haare lust meteen ander kun-

nen boeten, Zy weeten zelfs die Dronkenfchap

lang of kort te doen duuren , naar welgevallen.

Even zo wordt ook het jonge Vrouwvolk daar

door zodanig dronken gemaakt, dat zy bezwan-

gerd worden , zonder te weeten , dat het is ge-

fchied of wie het haar gedaan heeft. Van eeni-

gen wordt het Zaad , in kleine veelheid , gebruikt

als Sterke Drank of Amfioen , om eene vrolyke

luim te bekomen. Een te groote Gifte is, zon-

der Raad daar tegen te gebruiken , doodelyk.

Men ziet dus , hoe het in kragten met dat van

den Gewoonen Doorn - Appel overeenkomt , maar

in grooter graad : gelyk ook het gene aan de

Vafte Kuft van Indie , op Malabar , by voor-

beeld , groeit , dat der Eylanden verre overtreft.

De Bladen zyn byna als die der Nagtfchade ; de

Bloem is niet grooter dan in de Gewoone, maar

in de Roode (leekt dezelve twee of drie dubbeld

in malkander , en maakt daar van een fïerlyk

Gewas, dat echter insgelyks een vunzen Reuk

heeft, Iterker dan de andere Soorten, 't Schynt

dat deeze laatfte ook in Egypte huisvefte.

De
II. Dïel* VII, Stuk»
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IV. De Roode , merkt onze Ridder aan , heeft
Afheel.

de SteDg ros ^ met witte stippen of Stree*

Hoofd- pjes: de Witte heeft de Kelken niet hoekig 5

•tuk. maar rond 5 eenigermaate gezwollen en naar de

vigu
nwr

Schaft gelykende. Uit Javaanfch Zaad heeft de

Heer Burmannus hier , in
5

t Jaar 1763 9

eene Verfcheidenheid gehad , met de Steng zwart

gevlakt , de Bladen Wrattig en de Bloemen geel*

Doktor Forskaöhl vondt deeze Soort 3 met

Roeftkleurige Bloemen > by een Dorp niet ver

van Konftantinopolcn (*)

b De Zesde Soort van dit Geflagt, die Boom-
* 11. d. achtig is , heb ik te vooren reeds befchreeven**

II, Stuk,

>* «*• Hyoscyamus, Bilfenkruid.

Een Trechterachtige ftompe Bloem , met hel-

lende Meeldraadjes, een geknopten Stempel en

een tweehokkig Zaadhuisje dat gedekzeld is ,

maaken hier van de byzondere Kenmerken uit.

Zeven Soorten 3 meeft Europifche , komen

in dit Geflagt voor 3 naamelyk.

li (1) Bilfenkruid met de Steng omvattende , uit-

mus'nig*. gehoekte Bladen % en ongejleelde Bloemen.
Zwait.

Zeer

(*) Flora Cênfiantinopol. p. X XI.

(l ) Hyoseyamus Fol. amplexicaulibus flnuatis 8cc, Syfi. Nat*

XII. Gen. 246. p. 170. Veg. XIII. Gen, 247, p. 184.//. Clif.

FL Su?c. öcc. &c. R. Lugdk* 422. DALIB. Pat. 70. HALL,
Helv* siz. GouAN M*nip. ios; Hyoseyamus vulgaris & ni-

ger. C. B. Pin. 169» DQD. Pempt. 45ot Hyosc. nigerCApafc

xjnttis Hetba , Altcrcuia Arabura, Lob. U> z$% 9
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' Zeer algemeen groeit deeze Soort, in ruigte lVj

en wildernis, door geheel Europa. Men vindt-
a™be£|

ze by ons overvloedig in de Duinen van Hol- Hoofd*

land en langs de Wegen in het Sticht, aïsook*TÜKr

by Mcfthoopen. De Duitfchers geeven'er, ^-
n\^

mg ^'

gens de fehadelyke Eigenfchappen , nog andere

naamen aan 3 en de Franfchen noemen het Jus-

quiama , Hamebanne , la Mort aux Poules 3 om
dat de Hennen van 't Zaad fterven ; de Engel*

fchen Henbane of Henbayne 5 enz. De Griek-

fche naam betekend Zwyneboonen; 't welkzyne

afkomst daar van fchynt te hebben gehad 3 dae

de Zwynen 3 dit Kruid eetende, Stuipen krygen

en in gevaar raaken van de dood.

't Gewas, dat drie of vier Voeten hoog groeit f

Jieeft dikke Stengen en breede Bladen , die Zee-

groen zyn of blaauwachtig , met breede witte

Ribben en Aderen. Zy zyn Vinswyze als in Lap-

pen verdeeld en flenterig door haare flapheid.

De Bloemen komen tropswyze aan de Takken

op ééne zyde voort ; zy zien een weinig geel-

achtig met paarfche Aderen 3 waar op een zonder-

ling Zaadhuisje volgt 3 dat als een Potje is meteen

los Dekzeltje , en in de ruige Kelk aanrypt, be-

vattende veele kleine graauwe Zaadjes.

Dit Kruid vervult de plaatfen , daar het veel

groeit, met een aanmerkelyken Stank; bet is

vet op 't aantaften en ongemeen zagt. Uitwen-

dig is het ook als het Prinsje der Verzagtende

Middelen , cn Pyn verdoovende in den hoog-

ften graad. De Pleifter van Bilfenkruid is be-

kend ,
H, D£8L, VII» STVX9
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IV. fcend , en door veelen aangepreezen. Boer-
Al

yf
£L#

iï a a ve heeft verhaald, dat hy eens, meteen
Hoofd- zyner Vrinden , byna dronken wierdt door den
stuk* Damp, toen zy die Pleifter maakten. Een Pap

v&ï
nwy

~ van dit Kruid, met Melk en Saffraan, neemt

de Pis - opftoppingen weg. Om kort te gaan,

het is in deezen een zo dienftig Middel , dat

de Ouden het deswegen Apollinaris Herba , of

Kruid van Apollo noemden, en zo kragtig,dat

het, volgens PLiNius,aan Hercules toegewyd

werdt. De Olie, uit het Zaad geperst 5 is , on-

der de uitwendige Pynftillende Middelen, een

van de kragtigften. Evenwel vindt men aange-

merkt , dat door den Rook , en het uitwendig

gebruik van dit Kruid, het Verftand beneveld

is geworden. Inwendig hebben fommigen het

Zaad ingegeven ,* doch men heeft waargenomen

,

dat daar uit Ylhoofdigheden , Krankzinnighe-

den, Stuipen, Slaapziekten , en dergelyke ge-

vaarlyke Toevallen meer , ontfeaan zyn , die

niet gemakkelyk te overwinnen waren. Daar

is te Leiden een Student geweest, die allerley

zogenaamde Vergiftige Kruiden en Vrugten,in

de Akademie - Tuin , zouder nadeel opvrat

;

maar het Bilfenkruid beroofde hem van Kennis

en maakte zyn Been lam : zo dat B o e r h a a~

ve veel moeite hadt om hem te herftellen.

Sommigen doet het raaskallen
, belachelyke pos*

tuuren maaken , fchreeuwen , tieren , en de-

wyl men zulks oudtyds , in \ JNederduitfch

,

hyfen of biefen noqjnds , volgens Kiliaan,
zou
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zou dit misfchien aanleiding tot den naam kun- 1V#

nen gegeven hebben; gelyk men in Duitfch-
FD*EL»

land, mooglyk wegens het zonderlinge Gelaat 5
Hoofde

dat zulk een trekt , dit Kruid Duivels -Oogen
nx3K9

noemt. Het braaken ftrekt tot een Tegengift nte m

m**
öf Geneezing (*).

(ü) Bilfenkruid met gefleeldeuitgehoeltejlompe n.

Bladen en ongefieelde Bloemen.

Wit»

Deeze, in de Zuidelyke deelen vm Europa

voorkomende 9 wordt Wit Bilfenkruid genoemd

,

om dat de Bladen uitermaate wit
, wollig en

zeer zagt zyn. Men vindt 'er een grooteen een

kleine van, welke laatfte de gemeene witte Hy-
oscyamus is van Clusius. De Bladen zyn

niet zo diep uitgefneeden als in de voorgaan-

de; de Bloemen kleiner en witachtig , doch men
heeft 'er ook met den Keel donker paarfch en

groen* Het is een Jaarlyks Kruid.

(3) Bilfenkruid met gejieelde , getande ->fpüfe
' nu

,

m* Geel.

(*) Men vindt , 2n 't Crïckfch en Latyn , een menigte

van zonderlruge benaarningen , welken dit Kruid gevoerd

heeft, zodat deszelfs uitwerkingen oudtyd3 bekender moe-

ten zyn geweeft dan onder de hedendacgfehen*

(2) Hyotcyamus FoL peciolatis fïnuatis obmfis Sccé H.Cliffl

S6. B.. Lugdb. 422, GoüAN Monsp. 105. Hyoscyamus albus

major & minor. C. B. Pin, 269. Hyosc. alb» vulgaris, Clus.

Kift. Ilt n 3*

(3) Hyescyamus FoU petiolatis denr. acutis &c. R. Lugdb,

422, Hyosc. Cröücus luteus major. C. B. Pin, 169. Prodr.

92. Hyosc. albus Crec. GLVS. Hjft.lUp.t*. Hyosc. Ax
lens. ALP. Extt, 99*

U* DB8JL, Vil*
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IV» Bladen ; de Bloemen gejieeld ; de Vrugten
Afdeel. hangende.

Hoofd-
stuk* Op 't Eiland Kandia en in de Levant groeit

Eenwy* deeze , die de Bloemen hoog- of Goudgeel heeft

en het Loof naar de Nagtfchade gelykende. We-
gens de fierlykheid wordt zy , zo wel als de voor-

gaande, in de Bloemhoven gezaaid.

iv* (4) Bilfenkruid^e£ gefleelde 9 Eyronde , fpüs

aJ^s
0

mu' gehoekte Bladen , Jtompe Kelken en onver-

tU"5* deelde Blikjes.
Stomp. J

Hier fchynt het Witte Egyptifche Bilfenkruid

van Alpinüs te behooren. 't Gewas , dat na-

tuurlyk in Egypte en Arabie groeit, hadt in de

Upfalfche Tuin een Steng van een Voet hoog

,

een Vinger dik, regtopttaande , met korte Tak-

ken en overhoekfe Bladen* De Bloem, langer

dan de Kelk, is veranderlyk van Kleur, en heeft

paarfche Meeldraadjes , gelyk de voorgaande ;

zyndc dit mede een tweejaarig Gewas.

v. (5J Bilfenkruid met Lancetvormige getande

Bladen, de onderfte Bloembladen dubbeld >

de Kelken gedoomd.

Dee-

(4) Hjueyamus Fol. pet. ovat. acutanguüs &c. Hyosc. al-

bus ^gyptius» Alp. Exot, 193. T. 192.

(5) Hyescyamus Fol. Lanceol. dentatls &c. H, Clif% R.

Lagdk. 42a. Hyosc» pufillus Aurcus Americanus , Antirrhiró

fol. giabris. Pluk. Alm. T« 37» S% MüBR» Cm. 144,
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Decze heeft maar een Stengetje van een Hand- , IV.

palm hoog* Haairig, en zeer fmalle Blaadjes 9
Afdeel.

Vinswyze verdeeld : de Kelken Buikig 9 tien* Boojfd-

hoekig : de Bloemen geel en van binnen zwart. STU*-

De Groeiplaats is in Perfie. niï:™**"

(6) Bilfenkmid met effenrandige Eyronde Bla- H^

v
J*ya

den 5 en opgeblazene byna Klootronde Kelken, mus Phy-
faloides.

Onder den naam van Stekelig Longekruid is l5
!
aas *

deeze befchreeven geweeft, Zy heeft de Stengen

een Voet hoog : de Bloemen komen getropt aan

't end voort ^ zynde paarfchachtig, Men heeft

dit Kruid gevonden in 't Gebergte van Toskanen.

(7) Bilfenkruid met Eyronde effenrandige Bla- vir.

den en opgeblazen gladde Kelken. scopoUTch*

Den bynaam voert deeze Soort naar den ge-

leerden Heer $
Doktor Scopoli, meermaalen

aangehaald , uitmuntende in de kennis der Na*

tuurlyke Hiftorie. Zy is door Camera rius
afgebeeld , onder den naam van andere Slaap-

verwekkende Nagtfchade, en omtrent Idria in de

Bosfchen waargenomen, Gedagte Heer noemde

ze Atropa met een Kruidige Steng , onverdeel-

de

(6) Hyoscyamus FoU ovatis integeriimis , Calycihus inflatis,

fiibglobofïs. Pulmonaria muis Fragari* odoie. Bocc, Musé II.

p» 148. T. 105» Am. Acad, VII. T. 6. f. I. Pulmonaria hir*

ta. Sp, Plant. 1667.

(7) Hyoscyamus Fol. ovatis integris , Cal. inflatis campanu-

latis tevibus. Mant. 46 , 3 39. Solarium Somniferiim Baccife-

rum. B. Pin, i66„ Sol. Sommf. altcmm. CAM» Epit
% % i£t

Atropa Caule Hcrbaceo &c. Scop. Carn, z%% %

Ss
II, DEIL* VIU STUK,
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IV# de Eyronde Bladen, opftaande Kelken en eene
Afd

v
e

.

el#
Doosachtige Vrugü. Jacquin beeldt het af,

Hoofd- onder den naam van Scopola Carniólica.
8TUK*

Eenwy. N i c o T ia n ü, Tabak.

Een Trechterswyze Bloem met een geplooï-

den Rand ; hellende Meeldraadjes: een twee-

hokkig tweekleppig Zaadhuisje 3 maakenhier de

Kenmerken uit.

Het Geflagt bevat zeven Soorten, altemaal

van uitheemfche afkomst zynde.

i. (i) Tabaks? Lancetswys
9

Eyronde ongefleelde

Tabacum. aftoopende Bladen en fpitspunhge Bloemen.
Cicwoone.

Deeze Soort levert den Geflagtnaam uit, als

dus genoemd zynde naar J* Nicoïiüs, die

Gezant van Vrankryk was aan 't Hof van Por-

tugal 3 en aldaar het Zaad kreeg van dit Kruid,

't welk door zekeren Nederlander, omtrent het

midden der Zestiende Eeuw, uit Florida was

overgebragt (*). Hy vertoonde of zondt het-

zelve aan Katharina de Medicis 3 Koninginne

We-

( i) Nkstiana Fol. Lnnceolato - ovatis , fesfilibus decurren-

ribus &c, Syfl. Nat. XII. Gen. 247. P- 17*- V*g. XIII. 241*

p. 185. H. CUff. 56. Ups. 45* R. Lugdh. 423. Nicotiana ma-

jor latifolia. C. B. Pin* 169* Hyoscyamus Peruvianus, Dod.

Tempt 452. Biennochces* RENEALM* Sp. 37. T. 38*

(*) TouRNEroRT verhaalt dit zeerduidelyk en hy za! zulki

denkclyk wel geweten hebben. Linn^us zegt, dat Nicotius

het Kruid zelf van dien Nederlander ontving. Rutty, nog

VEtdcr gaande verhaalt, dat Nicotius Afgezant was in Span-

je, en dar hy dit Kruid eerst overgebragt heeft uit de Amc»
tikaanfche Eilanden , in 'tja» 156©,
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Af
*^*

op wier order het in de Koninglyke Tuin in
FD
£
LL-

Vrankryk gezaaid en opkomende Herba Medicea Hoofd-

geheten werdt. Anderen, die hetzelve ook voort-
bT

^f*

teelden, gaven 'er wederoiii andere Naamenaan. nia>
*

De Spaanfchen of Engelfchen , die het vervol-

gêhs overvloedig vonden groeijen op Tabago
,

noemden het, zo men wil, deswegen Tabaco en

Tobacco of met een Latynfchen uitgang Taba-

cum(-f). Dus is het, by den naam van Tabak, fe-

dert alom bekend geworden in het voorde der

voorgaande Eeuw : hoewel de firafilfche naam

Petun was ofPetum , naar welken men het dikwils

Herba Peti genoemd vindt* Van de Wilden der

Weftindiiche Eilanden werdt het Touly geheten»

Waarom dit Gewas, dat zekerlyk ook in Pe-

ru voortkomt , in
9
t byzonder Peruviaanfch Bil-

jenkruid genoemd zy, is onzeker. Het allerbes-

te, Varinas genaamd naar de Volkplanting Ve*

rina , groeit aan de Vafle Kufi: van Zuid - Ame-
rika, genaamd Tierra ferme ; voorts door de g#-

hcele \Vestindiën en is verder in' de Provintie

vanVirginie, in Noord -Amerika, voortgeplant.

Deezc is de Voorraadfchuur van Tabak voor

En-

(t) Schoon alle Schryvers byna, elkander nafchryvende
,

daar in overeenftemmen , komt het rny doch waarfchynlykee

voor, dat het gedagte Eiland dien naam van de Tabak zal ont-

vangen hebben : want , van waar kreeg het ander* dién naam.

Misfchien heeft Tabaco zyneaf kemft van de Provincie Tabasco

in Nieuw Spanje. Ik vind dat men ze ook Tsmbak of Tombak

genoemd heeft, welke naanaen veeleer van eenen rricfiaan-

fchen oirfprong fchynen te zyn , dan Spaanfch.

H. BSSL, VU, STUK* S 8 2
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IV* Engeland geworden; gelyk de Franfche Eilan-
Afdeel.

den VQOr Vrankryk zyn , en dus voert de Ta-

Hoofd- bak, naar haare afkomst, den naam van Virgï-
STUK

* nifche of Portorikfche , St. Domingo 9
Havdna of

yigel

nJJy
' Baay-Tabak, enz» De overvoering van het Kruid ,

gaf ook weder aanleiding tot het overbrengen

van het Zaad , en daar door heeft men dit Ge-

was in de middelfte deelen van Europa , in on-

ze Nederlanden en de nabuurige Ryken , zo

fterk begonnen voort te teelen , dat die Teeling

onlangs door den Koning van Vrankryk, om den

Invoer der Weftindifche Tabak niet te benadee-

len , verbooden werdt.

't Is een Jaarlykfch Zaay - Gewas , dat uit

zeer klein Zaad een groote Plant wordt, en dus

zeer fchielyk groeit. Naar de vetheid van den

Grond maakt het een Steng van drie of vier

Ellen hoogte, die by den Wortel óntzaglyk lan-

ge en breede Bladen uitgeeft, zynde bleekgroen

en als met kleine Haairtjes begroeid, doch op 't

aantalten zagt en fmeerig. Aan de Steng zyn de

Bladen kleiner, en deszelfs Top is gekroond met

groote Bloemen van gezegde figuur, welke bleek

paarfch en aan den Rand witachtig zyn. Hier

op volgt het Zaadhuisje.

Men hadt van de Tabak , oudtyds, een zo

uitmuntend denkbeeld, dat zy Herha Sancla of

Heilig Kruid , en Panacéa of Algemeen Genees-

middel, getyteld werdt. De kragten,die 'er de

Indiaanen aan toefchreeven, waren verbaazende.

Het hadt onder de Wondheelende , Pynftillende

eo
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cïi Tegengiftige Middelen
, zyns gelyke niet. Ook jy.

hebben verfcheide Autheuren , zo in de Zestien- Afdeel*

de als Zeventiende Eeuw,tct Lof van die Kruid Hoofd-
gefchreeven* Men kan niet ontkennen , dat het stuk.

uitwendig een goed Wondmiddel is
, geneezen- Mwogy-

de tevens veelerley Huidziekten en vuile Zwee-™"'

ren : doch het is ook zeker, dat hetzelve , op

het Hoofd gelegd cm Hoofdpyn te doen bedaa-

ren, of ook om het Ongediert te dooden, de

Menfchen fomtyds ftomp en als dronken maakt.

Hier uit blykt het gevaar, dat 'er in (leekt, om
zulks aan Kinderen te doen (*). Geene berei-

dingen daar van, 't zy de Syroop, het Extrakt

of de Olie, kunnen inwendig gebruikt worden f

zonder groote voorzigtigheid* Men heeft onder-

vonden, dat een weinigje van het Sap* onder 't

Bloed van leevende Dieren gemengd , hun 00-

genblikkelyk doet lierven. De Tabak kan echter

,

in kleine veelheid gebruikt zynde, tot een Braak -

en Purgeermiddel dienen. Tegen Tandpyn is zy

een beproefd Middel. De Rook-Klyfteeren f

daar van
;
zyn niet alleen in

5

t algemeen dienfiig

om Afgang te verwekken , maar ook ^federt wei-

nige Jaaren , met byzondere Vrugt gebruikt , om
Drenkelingen in het Leven te behouden*

Daar zyn ook bereidingen van de Tabak, 8aus-

fen genaamd , die rnaaken , dat fommig Volk

,

('t welk

(*) Een nanmcrkelyk voorbeeld , dien aangaande, vlnde

t^en in het IV* Deel dcc Uitgezogtê Verhandelingen , bladz*

447, enz,.

Ss 3
II, Dmi* VII, Stuk*



64ó Vyfmannige Kruiden.

IV. in de Noorder Landen onder-
9
t Gemeen veel

Afdeel
jn zwaDg gaat,) dezelve met Smaak en zonder

Hoofd hinder kaauwt ; gelyk het Ambagtsvolk en de
stuk* Zeelieden, van alle Natiën , zeer veel doen met

v;p'
nJJy

' de raauwe Tabak : maakende de gewoonte het

gebruik daar van op die manier onfchadelyk ,

ja zelfs , zo men voorgeeft , dienltig tegen

Scheurbuik in 't Tandvleefch. Het Vrouwvolk

,

te Lima in Peru , heeft geftadig een Rolletje

Tabak in de Mond, dat zy kaauwen en Lim-

pion noemen ; 't welk haar , in de Oogen van

Vreemdelingen , gantfeh niet bevallig maakt.

Het Manvolk rookt 'er fterk, zo wel als te Kar-

thagena en elders in de Weftindiën, Het een zo

wel als 't andere doet kwyien, en ftaat, in dit

opzigt , eenigermaate gelyk» Het Tabakrooken

hebben de Portugeezen , met en benevens dit

Kruid, overgebragt in de Oofterfche Landen ,

en waarfchynlyk is het , door de Verovering

van Brafil, ook tot ons gekomen. De Perfiaa-

nen, zo Mannén £s Vrouwen, zyn daar van

groote Liefhebbers , en van hun is de ge-

woonte om Tabaksrook door een lange Hou-
te Pyp of Riet in te zuigen , overgegaan tot

de Arabieren en andere Volkeren van Afie.

De Chineezen en Japoneezen zuigen den

Rook der aangeflooken Tabak door een Pyp
in, gelyk de Europeaanen, en veelen haaien

dien door Water op
,
gelyk de Turken ; maar

by de Negers en Amerikaanen is het de ge-

woonte een Pypje te maaken van een opgerold

Blad
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Blad Tabak , en dit Pypje , aan 't eene end IV.

brandende, by 't andere in de Mond te houden ;

Afj

^
ei^

gelyk fommig Zeevolk, in de Weftindiën , ook Hoofd-

wel doet: doch veelen van die Volkeren bedie-
STUK#

nen zig van eigen gemaakte Tabaks pypen* nlÏT***

Offchoon nu het Tabakrooken, in Europa,

waarfchynlyk reeds in het begin der voorgaande

Eeuw bekend geweeft zy, was nogthans, we-

gens de duurte van de Tabak, die gewoonte

niet algemeen* In 't voorfte deezer Eeuw rook-

te men in onze Nederlanden nog maar zeer wei-

nig en byna niet dan in Herbergen of by ande-

re Samenkomften. Sedert de Engelfchen de Vir-

ginifche Tabak zo gemeen gemaakt hebben en

de Franfchen ons zo veel van hunne Westin-

difche hebben toegevoerd , is de Pyp , by den

gemeenen Man, den geheelen Dag naauwlyks

uit den Mond: maar by Luiden van Aanzien,

Rang en Vermogen, is het Rooken meest uit

de mode geraakt : ten minfte wordt het niet

Rooken in een Gezelfchap thans niet meer voor

vreemd gehouden; noch het Rooken als een be-

wys van Deftigheid aangezien.

Het Rooken van Tabak, dat men wel eens,

fpottende , Tabakdrinken genoemd heeft , is by

de Franfchen niet ingedrongen, maar die Natie

beeft zig zo veel te meer overgegeven aan het

.gebruik van Snuiftabak 9 't welk in Afie tot dien

trap is gehaat geweeft, dat de Koning van Per-

fie en Groot Hertog vanMoskovie, hetzelve,

op ftraffe van de Neus, ja zelfs van 't Hoofd

te verliezen, verbooden hebben gehad. Zo heeft

li. deel- nu stuk* S s 4 ieder
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IV. ieder Natie, mag men zeggen, zyn byzonderen
Afdeix Smaak. Want, 'tzy men de Tabak kaauwe, *t

Hoofd, zy menze rooke of opfnuive , dit Kruid behoudt

stuk. altoos zyn Venynigen aart, die, wanneer men

v;f*V' 't overdaadig doet, niet nalaat zig, door haare

uitwerkingen, vroeger of laater te openbaaren*

Ik wil nu de voorbeelden niet aanhaalenvan

de genen , wier Hoofden of Herfenpannen van

binnen door den Rook zwart, en de Voorhoofds-

Holligheden met Snuif gevuld gevonden zyn :

maar alleen acht geeven op de verdoovende

Eigenfchappen van dit Kruid, dat een Vergift

is voor meelt* alle Dieren en de Rook inzon-

derheid voor 't Gevogelte en Inièkten. Bo-

vendien wordt , in het eerde geval , door het

geduurig uitwerpen van de Kwyl , dat in

veelèn by 5
t Rooken plaats heeft, de Spys-

Verteering benadeeld, en, door het inzwelgen

van een gedeelte des Rooks of van het Sap, de

Maag bedorven. Het Snuiven droogt de Her-
renen op , bederft den Reuk, en kan allerley

Kwaaien der Zintuigen en Zenuwen veroirzaa-

ken. Doch ten opzigt van dit alles maakt de Ge-
fteldhcid van den Menfch, de hoedanigheid van
de Tabak $ de tyd des Jaars en de Gewoonte

,

een oneindig verfchil ; 't welk de reden is, dat

fommige Geleerden met zoveel kragt voor , als

anderen tegen 't gebruik van de Tabak gefchree-

ven hebben (*). Zeker is 't, dat in alleSpyzen

en

(*) Zie Waarnemingen over gebruik, en misbruik van de Tor
bak, Uitgcz. Vtrh* Vlil. IX bl. 125».
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en Dranken, of alles wat men ten Monde in- IV*

neemt , de overmaat van het gebruik een mis-
AFf
^
EL*

bruik maakt, en de gezondtte dingen verandert Hoofd-

in Vergiften. Dus is het zeker, dat een rnaatig STÜK%

gebruik van de Tabak, op de eene of andere^f™^7
"

manier 3 naar de Gewoonte, bevonden worde

tot aangenaamheid, verfterking en verfrisfehin-

ge te (trekken : ja het kan , in zekere Omftan-

digheden , dienen tegen Honger en Dorst»

In Sweeden heeft men Tabaks - Land van de

overgcbleevene Stengen en Bladen , door de

Schaapen , zonder hinder , laaten zuiveren en

fchoon eeten. Dit komt zo vreemd niet voor,

devvyl men weet , dat dit Vee verfchcide Krui-

den , zelfs die fcherp zyn , gelyk de Veld - Ra-

nonkel ,
nuttigt en dus een Land , van 't gene

de Runders overlaaten , geheel kaal fcheeru

Bovendien heeft de Tabak, die in de Noorde-

lyke Landen , ja zelfs die in onze Provinciën

geteeld wordt ,
op verre naa de fcherpte niet

van de Virginifche en die derSpaanfche We^t-

indien (*). In de Levant, en op de Kuiten van

Klein A0e, niet alleen, maar ook in Oosiindie,

valt Tabak , die in 't rooken een zeer aangenaamen

Geur heeft, daar onze Nederlandfche onver-

draaglyk üinkt. Of dit verfchil van de Tabak,

die

(*) Een uitvoerig en uaauwkeurig Berigt wegens het

planten ei bereiden van de Tabak in 0112e Nederlanden,

'is medegedeeld in het V1U DEEL der Uugez* rerhund*

Bladz. 1.

Ss 5
IU DE£L. VIL Stuk •
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IV. die in byzondere deelcn des Aardbodems gc-
Afdeel.

teel(j worcjtj Qnfei aan je verfchillende Land-

Hoofd- aart en Kweeking, dan ook aan het gebruik van
stuk* verfchillende Soorten van dit Kruid , toe te fchry-

vfcï™*' ven ZY> 18 mY bedenkelyk. 't Is zeker, dat men

'er in de Weftindiën heeft 3 die groot-en breed-,

of ook die fmalbladig, en die klein en rond van

Blad is , zynde deeze de belle (*) en mooglyk

komt dezelve naaft overeen met deTurkfche Ta?

baky waar van Linnjeus fpreekt ff).

.

TT
\ ( 2 ) Tabak met Lancetrormige eenigermaate

FrutVo/l* gejteelde 5 de Steng omvattende Bladen en

ïig£
eefte

" fpitspuntige Bloemen ; de Steng Heejier-

achtig.

Deeze , aan de Kaap der Goede Hope en in

China groeijende 3 volgens den Ridder, kwam
zyn Ed. voor , als byna eene enkele Verfchei-

denheid ; door het overblyven van den Wortel

,

daar het gewoone een Jaarlykfch Kruid of Zaay-

Gewas is, verfchillende. Monfters, echter, van

de Javaanfche inlandfche Tabaks- Plant, hebben
een aanmerkelyk onderfcheid aangetoond. By
Miller vindtmen de Afbeelding vandeezeSoort.

(3) Ta-

(*} Pomet des Drêguts , p. \s%>

Ct) Stockb. Verhand, XV. Band. p. 4%
(z) Nicetiana Fol# Lanceolatis fubpetiolatis &e. Nicotiana

FoU lineari- Lanceolatis acuminatis , femi - amplexicaulibus t

Caule Fmticofo. Mill» Dicl, Icon. 184. f. U BuRM» Fl.

lnd% 54,
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(3) Tabak met gejteelde Eyronde effenrandi- IV.

ge Bladen en Jlomp gepunte Bloemen.
Afdeel.

HoorD-i
De Bloem van deeze, die gemeenlyk Kleine stuk*

Tabak genoemd wordt 5
vcrfchilt zeer door haa- nré

re figuur en de rondheid van haare punten. j^^™*
Zeer laag blyft dit Kruid, \ welk Geel Bil/en- soerfche.

kruid heet byDoooNéus, dienende flegts tot

vermaak van 'tGezigt in Bloemhoven. Uit Ame-

rika heeft het zynen oirfprong, en wordt in Eu-

ropa jaarlyks gezaaid.

(4) Tabak met gejleelde Hartvormige effen- iv.
Panicula*

randige Bladen engepluimdeJlompe geknod- ta.

fle Bloemen. Gepiuim-
cis*

Deeze Peruviaanfche heeft de Bladen byna

rond, volgens de Afbeelding van Pater Feuil-

lce , of Hartvormig gelyk hy dezelven noemt*
5

t Gewas verheft zig tot drie en een half Voet

hoogte* De Bloemen waren groenachtig geel 3

met een zeer lange Pyp , en het Zaad uitermaa-

te klein. Dc Ridder, deeze uit Zaad geteeld heb-

bende , oordeelde dezelve veel zagter te zyn van

Smaak en Reuk dan alle andere, weshalve hy ze

Juffrouwen - Tabak tytelde. (5) Ta.

(3) Nkotiana FoL Petiolatis ovatis integerrimis. Nic. Fol.

ovatis. II. Olijf. Ups.K. Lugdb. 423. Nïcotiana minor. C. B.

Pin. ijo. Hyoscyamus lutcus* DOD. Pimpt, 450. PachyphyN

la, Renealm. Sp. 40

f4) Nicotiava Fol. petiolatis Cordatis integerrimis &c. Nï-

cotiana minor , Folio Cordiformi &c. Feuill. Peruv. II, P#

717. T. io* Stockholm. 17534 p. 43» T. I*

II. Deel. VII. stuk.

1
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}V* (5) Tabak met gejleelde Hartvormige effenran*

AFDEELt föge bladen en byna Smoelachtige Bloemen ,

Hoofd» over ééne zyde getrost.

STUK*
v

-, Deeze* cok in Peru voortkomende, is onder

Gluiino/a, den naam van Nicotiana Müüaris of Soldaaten-
lymerigc Tabak , door Linnjeus voorgeftcld en afge-

beeld geweest ; zo als dezelve nu ruim twintig

Jaar geleeden , door zyn Ed, in de Upfalfche

Tuin , uit Zaad > dat hem de Franfche JHeer

Jüssieu toegezonden hadt 3 was aangekweekt.

Hy oordeelde die veel fterker van Reuken Smaak

te zyn , dan andere Soorten van Tabak. De
Bladen zyn ook Hartvormiger en zeer Lymerig;

dc Bloemen > in lange Aairen vergaard , hebben

byna de figuur van de genen , die men Smoel*

achtig noemt; als ongclyk van Lippen en wyd
van Pyp zynde, met ruige Kelken

, wier boven-

fte Slip de langfte is. De Bloem is zeer don-

ker van Kleur.

r vu * (6) Tabak met langwerpig ovaale Wortelbla-

z*a ktci-
: de Bloemen fpitspuntig en getrojl*

ne.

Deeze , die inde Weflindiën huisvest 3 is door

den Kruidkundigen Heer Miller in Afbeel-

ding

(5 ) Nicotiana Fol. petiolatis Cordatis inregeirimis &c« Ni-

cotiana Militaris. Aft. Stockholm. 1753. p. 43. T. '2.

(6) Nicotiana Fol. obiongo - ovalibus Radicalibus &c4 Nicor,

F-oL Ovato« Lanceolatis , obtufis mgofis , Cal* breviafimi

MlLL. Icon. I8;« f. Z.
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ding gebragft De Bladen zyn, volgens hem , HR?

gerimpeld, de Kelken zeer kort.
Afdeed

De zevende Soort, die Brandende gebynaamd Hoofd*

wordt, is onder de JBoomen reeds befchreeven.
STUK*

Monogy+

Atropa. Doodkruid.
nia*

Een Klokswyze Bloem met vyf Meeldraad-

jes , die omgekromd zyn en van elkander afge-

fcheiden : de Vrugt een ronde Bezie in twee hok-

jes verdeeld.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

flagt, 't welk zes Soorten bevat, waar van de

drie laatften reeds onder de Heefters befchree-

ven zyn: dus

(i) Doodkruid, dat geen Steng heeft; maar
I#

-

eenbloemi&e Steelen. ^tr
,°Pa° MardragQ.

TA.

Onder deeze bepaaling valt het Kruid, dat Appel-

Mandragora genoemd wordt, waar van de ver-
draa

fi
end*

rnaarde ïoürnefor t zyn eerfte Geflagtge-

maakt heeft in zyn Samenftel der Planten» Hy
leidt , met fommigen , dien naam afvan *t Griekfch

Woord Mandra, dat een Beeften - Stal bete-

kent; als waar omtrent dit Kruid weleer zou

waargenomen zyn. Dit is wat ver gezogt , doch

wie

(1) Atropa acatilis Scapis unifloris> Syfl» Nat. XII. Gen.

24*. p» 171. Peg* XIII. Gen, 249 p. Atropa. H. Cliff. 51.

R, Lugdb. 413. Mut. Mei, 88. Mandragora Fru&u rotundo. C.

B. Pin. 169. Mandragoras. Dod, Pempt, 457. Mandragora Mas

(& Foemina. Cam 4 Epit. p. 8 ig , 8i$.

II* DEEL. VII* STUfC*
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IV. wie vindt beter ? De Ouden hebben reeds van

Afdeel» een Kruid onder dien naam gefproken , en daar-

Hoofd* om kan het, met geen waarfchynlykheid , van

stuk.
jiet Neerduitfch woord Mandraagen , (als op de

Èenwy* Wortels ziende, die eenigermaate naar het on-
VlgC

'

derfte van een Menfch gelyken ,) afgeleid wor-

den. By fommigen wordt het , deswegen , Anthro-

pomorphon geheten. In 't Franfch noemt men het

Mandragore , in 't Engelfch Mandrake \
in 't Hoog-

duitfch Alraun, Hunds- Appel of ook Erd - Ap-

fely dat is Aardappel. Wy noemen het Man-

draagers- Kruid.

Een dikke Wortel , in twee of drie Armen of

Beenen verdeeld , geeft een Stoel van Bladen

,

lang en breed, als die der Beete, witachtig en

glad , doch veel grooter in het zogenaamde Man-

netje dan in het Wyfje , welk de Bladen zwart-

achtig heeft. De Bloemen komen , op enkelde

Steelen , tusfehen de Bladen voort. De Vrugten

zyn in het eerfte grootst , vallende rond , als

kleine Appeltjes en hoog geel van Kleur; doch

in het Wyfje kleindêr cn langwerpig, naarSor-

ben-Besfen gelykende. Dit heeft ook de Bloem

"Uit den blaauwen paarfchachtig.

Deeze beiden groeijen in de heetfte deelen

van Europa, zo in Spanje, als in Italië. Men
heeft een ongemeen verkoelende en tevens ver-

doovende hoedanigheid aan dit Kruid toege-

fchrceven. Van de Appeltjes zegt Djoscori-
d es, dat zy Slaap verwekken door den Reuk,

als ook wanneer menzc eet of derzeiver uitge-

per-
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perfte Sap nuttigt : maar Ray verhaalt, dat de IV.

ODfchadelykheid van het eeten deezer Vrugten
An
^
ELr

door Proeven Jgebleeken zy. Van de Venynige Hoofd-

Eigcnfchappen , die fommigen aan dit Kruid STUK *

toefchryven, vind ik weinig bewys. De Wortel n\^
onm%

maakt door braaken en afgaan een geweldige

Ontlafting , die fomtyds gevaarlyk is > zo de

vermaarde Boerhaave aanmerkte.

(2) Doodkruid met een Kruidige Steng enEy» n.

ronde effenrandige Bladen. BetudZna.
Befie-

Dit Kruid komt in de Bergachtige deelen van dagend.

Europa op veele plaatfen voor. Zelfs in Enge-

land groeit bet overvloedig , zoRay verhaalt

,

by zeker Vlek , niet ver van Cambridge. In

Switzerland is het in de JBosfchen van Hakhout

zeer gemeen, zegt de Heer Hall er* Niet

minder in Italië, alwaar men 'er den naam van

Bella Donna of Schoone Dame aan gegeven

heeft, om dat de Besfen fchoon voor
5
t Oog,

doch zeer fchadelyk zyn. Hierom noemt Clü-
sius hetzelve Doodelyke Nagtfchade, en ande-

ren Nagtfchade met Zwarte Besfen. De Duit-

fchers heeten het Dolkruid of Slaapbesfen. Daar

zyn ook , die het eenvoudiglyk Groots Nagt-

fchade tytelen.

Het

(2) Atropa Caule Herbaceo, Foliis ovms integris, Atropa#

Hort. Cliff. S7* Ups, 45. &. Lvgdb. 423. Soïanum Melano*

cerafus. C. B. Pm. 166. Soïanum lethale. Clüs. Rift. II.

$8. DOï>. Pampt. 455. KRAM. Auflr. 53. GOUAN Mvnsp. 107^

Bclladonnatnajoribus foliis 6c füoribus» TQuaNï» lnft< 77.

ÏL Dim,. VII,
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IV. Het heeft een Hcefterachtige , regtopftaande,
Afdeel.

gteng ^ vari twce Qf dr je Ellen hoog, met me-

Hoofd nïgvuldigë Takken. De Bladen zyn groot , fpits

STUR
' Eyrond , ruig , doch zagt op 't gevoel. Uit de

yigel™^ Oxels komen getropte Bloemftceltjes voort ,

ieder met ééne .Bloem , die Pypachtig , doch

niettemin Klokvormig is , gelyk dezelve docr

Ïoürnefort zeer fraay is afgebeeld. Zy
heeft een vuil groene en bruin paarfche donkere

Kleur. De Besfen , die in de Kelk aangroeijen

,

zyn ryp wordende zwart en van grootté als

Druiven. Onder een dun Huidje bevatten zy

een Wynachtig Sap, dat laf zoet is, en daar

in menigvuldige kleine Zaadjes.

De Italiaanen gebruiken de Besfen van dit

Kruid om onkundigen te bedriegen : want ten

getale van vier of zes, meer of min naar de

Jaaren cn gefteldheid van denMenfch, ingeno-

men , maaken zy hem uitzinnig en, om zo te

fpreeken, dol : in grooter veelheid doen zy hem
in een diepen Slaap vallen , en nog meer zyn

doodelyk. Behalve de oude Hiftoriën daar van

,

heeft men 5 nog voor weinige Jaaren , in Vrank-

ïyk, de fchadelyke uitwerkingen daarvan on-

dervonden Niettemin worden 'er , in de Ge-

neeskunde, verfcheide goede hoedanigheden aan

toegefchreeven. Van derzeiver Sap werdt een

Syroop gemaakt, die in kleine veelheid, door

Ges-

(*) Zie de Uitgezogtc Verhandelingen. VIII» Deel, bi,
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Gesnerüs 9
gebruikt is tot Pynliilüng, enz (*). Itf.

Het wordt gepreezen als een treffelyk ÖogtiricU

del. Wyn , daar een weinig van den Wortel in Hóófd.

afgetrokken is, heeft de zonderlinge uitwerking,
STÜK '

om iemand, die 'er migteren van gebruikt, dcj£f
ww'"

Eetenslust te beneemen (f). Toen de Dolle

Kervel , als een uitwendig Geneesmiddel van de

Kanker en andere Kwaaien 3 nu omtrecr zeven-

tien Jaar geleeden , door den Weener Genees-

heer Storck zodanig opgehemeld was, dat

&antfch Europa daar op Itaroogde, fbegen ecni-

gen ook 't Gczigt op de Bclladona en meenden

daar in niet minder kragtige uitwerkingen, tegen

die fehroomelyke Kwaal, ontdekt te hebben (|)#

doch die Gerugten fchynen thans byna wederom

in Slaap geraakt te zyn. Men kan nogthans niet

ontkennen , dat 'er een verzagtende en oplosfen-

de Eigenïchap in de Bladen plaats heeft. Dus is

dit Kruid, uitwendig, van dienst tegen Knoeit-

gezwellen. Ookftik het de Omfteekingen Brand

in de Huid , even als andere Kruiden van deeza

natuur. Azyn in te noemen , of een Braakmid-

del , wordt als een Tegengift der Besfen aange-

preezen.

Ca) Doojkruid met een Kruidige Steng en w,

(*) Zie de zelfden, 't zdfde Deel* bladz. Droog»

(t) 't Zelfde, bladz. 552.
viugtig.

f4) Zie de Waarneemingen dienaangiaadc , in 'c VL D.

bladz. 315-

(3) Atropa Cauie Hcibacco , Fol. fumato - angu^ti^ &<:•

Tc Ai-

II, DE£1*. VII. STUK.
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IV.
Afdeel,

v.

Hoofd-

uitgefneeden hoekige Bladen ; de Kelken ge*

fiooten met fpitfe hoeken.

stuk» Hier komt de Alkekengi rncteene droogeVrugt

,

Eenwy- welke in dePetersburgfche Verhandelingen voor-

gefield is y in aanmerking. Zy heefc de Bloem

blanuw met een witten bodem cn vyf blaauwe

Vlakjes. Het Honigbakje befcaatüit vyfKlepjes,

die her Vrugtbegïnzel influiten , brengende de

Meeldraadjes voort, 't Gewas groeit in Peru en

is door Pater Feuillóe afgebeeld , die de

Steng aldaar bevondt drie of vier Voeten hoog

te zyn , hebbende lang gedeelde Bladen en aan

't end der Takken één zeer groote Bloem. De
Vrugt gelykt naar die der Krieken over Zee ; als

een Blaasje zynde , 'c welk in 't midden een

drooge Befie bevat , met veele kleine Zaadjes.

Van de Indiaanen worden de Vrugten tegen %
Graveel gebruikt.

Physalis. Blaaskruid.

Een Raderachtige Bloem met famenluikende

Meeldraadjes, en eene Bezie met twee hollighe-

. den , die in de opgeblazen Kelk vervat is, maa-

ken de byzondere Kenmerken uit.

Dit Geflagt bevat twaalf Soorten , waar van

ik de vier eerften, als Heefters zynde, reeds be-

fchree-

A'kekengï Cal. profunde divifo f Ftii&u ficco. AB. Petrop*

17^1. p. 319. Mant. 339- Alkekengi amp'o Flore violaseo*

Ï£UIIL> Feruv. 1L p. 724. T. 1*.
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fchrceven heb. De vier laatften zyn Jaarlykfe ,
IV^

de anderen overblyvcnde Planten. Ik begin der-
Afj
^

eL *

halve met Hoofd-
STUK*

(j) Blasskruid met de Bladen dubbetd 3 uiige- v.

gulpt 3 fiomp 3 eenigermaate Wollig ; de vïwfa**
Steng Kruidig en boven Pluimswyze. Lymerige^

Dillen ius heeft deeze, onder den naam

van Kruipend Alkekengi van Buenos Ayres , met

eene Tolachtige lymerige Bezie , afgebeeld. 't

Gewas, dat ook in Virgin ie groeit 3 is bekend

Jn de Europifche Kruidhoven. De Besfcn zyn

zoet en maaken, volgens de Waarneeming van

den Heer Clayton, een uitmuntend Water-

loozend middel uit.

(6^ Blaaskruid niet de Bladen Ëyrond 3 eert tfr.

weinig uitgegulpt , fiomp en kaalachtig
, nfCa

fylvAm

de Bloemen by paar'en , de Sten? Kruidig, Penfyïw
- niiche.

Dit Virginifche of ook Penfylvanifche Kruid ,

heeft vecle Stengetjes , nu leggende dan opftaan-

de, naauwlyks een Voet lang, van boven Tak*

kig; de Bladen klein, Eyrondachtig, een wei*

nig Wollig , gefteeld ; de Bloemen geel. Het

brengt

(5) Phyfalh Fol. geruims , repandn, obfuCs &c. Phyfalis

Radice peremri &c. H. Clijff. Lugdb. 426. Gron. Vir%*

32. Alkek* Eoaarienfe repens &c. Dill. Eltb. 11. T4 10.

f. io.

(6) Pbyfdlh Fol* cvatis fabrepandis &c. PhyC Rad. perenni.

&e. Mill, Ditl 3 Alkekengi Virginiu*; urn perenne majus s Fl*

luteo ampio, Fr. minimo. Rand. Aci. Angl 399.

Tt 2
11. DïEL. YII. STUK.
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Iv. brengt een roode Befie * van grootte als een
Afdeel. Erwt, voort.

stok?* (7) Blaaskruïd met dubbelde effenrandige fpit-

vu. fe Bladen , en eene Kruidige Steng y die

ic^eken'
1 vm onderen Takkig is.

over Zee, f

Deeze Soort komt natuurlyk voor in de Zui-

delyke deelen van Europa , als ook in Duitfch-

land en Japan , zo de Ridder aantekent. In

Ooftenryfc groeit zy overvloedig by Tabor, ter

regterband, op donkere plaatfen , als ook door-

gaans aan de kanten der Wyngaarden, die met

Heefters bezet zyn / zegt Kramer. Men
vindt het , in de Elfaz,. aan den Landweg, op

.de Wynbergen by Barr, en elders, overvloe-

dig. In Switzerland vindt men het insgelyks op

dc Wynbergen , binnen de Wallen van Bazel
,

als ook in Krenpelboch en andere Bosfchagiën,

op belommerde vogtige plaatfen, meelt in Grep-

pels en dergelyke laagten.
9
t Is een Gewas s onder den naam van Alke-

kengi, die van Arabifche afkomst fchynt tezyn,

alom bekend : gelyk men het ook Halicacabum

noemt , de Franfchen Bagenaudes en Coqueret ,

de Engelfchen Wintercherries , dat is Winter-

ker.

(7) Aïk'kcrgi Fo?. peminls mtegris acutis &c. Phyfalis Cau-

le {impllct'annuo, FoL integerrlmïs &c. ƒ/. Ciff, Ups, Mat%

Mti. 93. Dalib Paris, 73. Phys. Rad. jierenni &c. R.
Lugdb. 428. Phys. Fl. folitariis pecluncubtis. GoüAN. Monsp.
10 8. MAPP. AU. 12. Sol, Vefïcnrium- C. B Pin. 155^ Dö0#
VzmpU 454, LOB, Uon, 262. TOURNF. lnft % ijo*
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kerfen. De Duitfchcrs qeeven 'er den naam aan IV.
Afdfkt

van Judenkirfchen , Boderellen, Schlutten enz. *

v ^

'

wy noemen, het Krieken over Zee. Het wil zeerHooFD-

wel in onze Tuinen voort ,zig door zyne VVor-
STÜK*

tels uitbreidende 3
doch geeft 'er zelden, zo nia!°

n0̂

veel ik waargenomen heb , Stengen van een

Ëlle hoog 3
gelyk op die plaatfen, daar het na

-

tuurlyk groeit. De Bladen zyn fpits Hartvormig

cn de Vrugt is een fierlyke Blaas % rood van

Kleur , die in 't midden een ronde Bezie, als

een kleine Kers , bevat.

DeezeBesfen zyn zuurachtig zoet, maar wor-

den , als menze een weinig behandelt, bitter,

zegt Doktor Map pus. De Blans is uit zig

zelve van dien Smaak. Zy.zyn berugt als een

Middel, dat de Watcrloozing ongemeen bevor-

dert , en het Landvolk eetze , ten dien einde ,

fomtyds by Handen vol. Een Once van het Sap

wordt daar toe aangepreezen. Het heeft verder

de uitwerkingen van alle dergelyke verkoelende

Vrugten en Beffen. Zy komen in verfcheide Sa*

mcngefielde Winkelmiddelen, zelfs die daarvan

den naam voeren. Het Zaad zou tegen Kiespyn

dienftig zyn.

(8) Bfaasfcniïd dat ruigachtig is , met ejfenran* vrir;

dige Hartvormige Bladen. Ph/aiu

Peru

Teviaanfcli.

(%) Pbyfalis pubescens , Fol. Cordatis 'mregerrirctfs, Sp*

Plant* 1670.

Tt 3
II. dkil. VII. Stuk,
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IV. Te Lima in Peru groeit deeze Soort , die veel

Arara&'geiylct tiaar den Witten Doornappel. De Steng

Hoofd- is hoog, gemikt* zeer fyn gehaaird en zagt > zo
stuk. wej a js $c Bladen . Dc Bloemen komen enkeld

rJy
nwr

vocAt; zy hangen nederwaaids en zyngeel, met

een bruin gevlakccn Navel en een ruige Keel.

JX» fo) Blaaskruid dat zeer Takkig is, met hoe-

Gehoekt. hge gladde Takken en Ejronde getande

Bladen.

In de beide Indien komt deeze voor, die be-

kend is in de Europifchc Kruidhoven. De Steng

fchiet fomtydswel ter hoogte van drie Ellen op,

dat meer is dan eens Mans langte* De Bladen

gelyken veel naar die van *t Kruid , dat men
Ganzevoet noemt ; de Bloemen naar die van de

gewoone Krieken over Zee : maar de Blaasjes

syn geheel gevuld met de Besfen, die in vieren

van één fpringen 3 hebbende een Lymerig Sap,

Dillenius heeft dit Kruid in Afbeelding

gebragt 5 en tot deeze zelfde Soort wordt een

dergelyk met Bladen van Spaanfche Peper , ins-

gelyks, als eene verfcheidenheid betrokken. Dus
fchynen die Soorten van Alkekengi, welke uit

Hernandez door Recchi, als in Nieuw
Spanje

(9) Pbyfalis nmofisflma, R.itnis angnl, glabris &c. Phys,

annua Rariolïsfkna &c. li. Giiff, Ups, Fl. Ztyl. R4 Lugdb.

427. Halic c:\buin C Sol. Ind. Cam. Hort. 70. T. 17. Sol»

VcC Ih&cum. C» B. Pin 166. Alk. Ind. glabrum Chenopo-

dii folio. Dill. EUh. 13. T 12* f. 12. Alk, Ind.ghbx.

Caplïci folio. W4< T. iu ft U.
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Spanje groenende, befchreeven worden, bier IV.

ook t'huis te hooren. De Vrugt van fommigen AFD
|

fit#

derzeiven was van grootte als een Oranje - Appel 3 Roofd-

cn hadt een ongemeen verkoelend en verfris-
STUK"*

fchend Sap (*>

(10) Blaaskruid dat zeer Takkig is
9 met Ly-

p
*-

merige Bladen en hangende Bloemen.
Ruigacli-

Decze, ook in de beide Indien, doch inzon- !, £*

derheid in Virginie huisveftende, wordt Virgi»

nifclie Alkekengi , met een geele Vrugt , van

Pater Feuillóe geheten, Zorgv uldig werdc

dit Kruid in Peru aangekweekt, daar men het

Capuli noemde en het Sap der Vrugten niet

minder heilzaam vondt, tot veifrisfchingin hee-

tc Ziekten. Zy is ook Lymcrig en ruïgachtig.

(11) Blaaskruid dat zeer Takkig is, met de xu

VrugtJleeltjes langer dan de ruige Bladen. z^TLTeln.

Dit, in Ooüindie voorkomende, is een klein

uitgebreid Kruidje , met lange Haatten aan de

pukjes der Takken. Het groeit op woede plaat-

feri van Malabar en Ceylon.

(12) Blaas-

(*) Hfrn. Mexlcan. Libr. VIII. Csp. 50.

(10} Pk fffis Kaïïiofïsnnia 9 Fol. vülofo-viscofis&c. Alke«

kengi Virg. Fm&tl luieo fEUILL. Perav. 1IL p* j. T» I.

Sol. Veficar. Procumbens &c4 Moris, Hifi. III. p. 5*7* S.

13. T. 3* f. H*
(11) Phyfalis RamofisfimaPedunc. FruftiT. &c. H. ClifJ. R#

Lugdb. 427. Sol Vefïcatium ind m.n-nmm Herm. Lugdb. $69*

T« 57 X. T. 140. t. 71. BURM, F/, p. 5f,

Ti 4
II. DKSL, VIL Stuk*

)
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.^
,r

- (12) Blaaskruïd dat zeer Takkig is >met ruig'*
Afdeel.

achtige Bladen en gefirekte Bloemftedeiu

stu^™ Tot deezc Soort behoort niet het voorge-

xa, melde Indifch Alkekengi van Dilleniüf, met

p£ii*ja.
^ ! '' ic 'cn van Ganzevoct , maar zyn Laag %arbtè>

Kyp^. difch , met Bladen van Lookkruid. 't Is $en

Amerikaanich Gewas , dat naar de drie vaor-

gaanden zeer gelykt, maar in eenige opzigten

vërfchilt. Uit dc mikken der Takken komt als

een groene Ryp of Daauw voort. Het groeit

nanuwlyks een Voethoog , maar heeft de Stengen

wel een Vinger dik, die, zo wel als de Bla-

den, op 't aanraaken ftinken. De Bloemen zyn

klein, maar de Vrugtcn taamëlyk groot en hoe-

kig , anders naar die van het gew^oone Alke-

kengi veel gelykende; hoewel zy niet rood wor-

den ,
' blyvende meeft groen , en eeoe groene

Bezie bevattende , die zuurachtig is en tevens

wat ïchefp van Smaak.

S o l A N u m. Nagtfchade.

De Kenmerken van dit uitgebreide Geflagt

bciLaari, gelyk reeds opgemerkt is, in een Ra-

dcrachtige Bloem , die de Mcclknopjes byna

famengegroeid en aan den tip met een dubbeld

Gaatje heeft, zynde de Vrugt een tweehokki-

ge Bezie.

Van

f 1 1 ) VhlfaXU Ranroffsfima Fo!« viUoHs &c* Alkekenri Barba-

denfe naninia Alliari* folio. Dill. Elth. 10. T. 9. i\ $>.
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Van de menigvuldige Soorten , die het heeft, IV.

zyn de Hecfterachtigen reeds befchreeven* : des
AFD

v

EEU

ik een aanvang maak met de volgende Hoofd-
STUK.

(6) Nagtfchade met een ongedoornde ,
byna*iun>iv*

Kruidige
,
hoekige ,

bogtige , Tuuwe Steng , 9 enz/

de Bladen Vinswyze verdeeld , en gekroon- vi

de Bloemtros] es. Qaercifo*

ilU/H.

Dit Gewas noemt Feuillék Nagtfchade
bl^

,kea"

met Eikenbladen. Hy beeldt het af, en befchryft
'

het, a!s een Boompje maakende van vyf Voe-

ten hoogte, dat een fierlyke ronde Kroon heeft,

en dus kan ik niet zien, in welk opzigt de Ge-

ftalte gelyken zoude naar die van de Alfsranken

of het Bitterzoet. Aan 't end van ieder Takje

komt een Tuiltje van tien of twaalf Bloemen ,

die Violet zyn van Kleur, en waar oprende Bes-

fen volgen, met een zoetachtig Sap. De Wor-
tel van dit Gewas bevondt hy dik en groot* Op
de Gebergten by Valparayzo in Chili werdt het

door hem waargenomen. De Heer Jüssieü
heeft het ook ia Peru gevonden.

(7) Nagtfchade met een ongedoornde Kruidige Vlll

Steng , die glad en rondachtig is , op den wonden*

Grand**

(6) Solanum Cmte inermi fuMierbaceo &c, Solanum FoU

Querneis. FeüILL. Peruv. II. 722. T* 15.

(7) Solanum Caule inermi Kerbaceo lam , tevetlufcul*

proftrato, radicante, Fol. pinnatiiidis , racemis cymolis, Linn.

Dec. U T. 10.

Tt 5

XI. Deel, Vil, Stuk*
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IV. Grond leggende en WorteUcnietende \ de
Afdeel.

Bladen l^inswyze verdeeld en gekroonde
\

Hoofd • Bloemtrosjes.
STUK.

Eenwy- Dns uitvoerig wordt de bepaaling opgegeven
vi£e

' van ecne andere Pcruviaanfche , welke door

den jongen Heer Linn^us is afgebeeld en

omftandigbefchreeven. De Bloemen zyn paarfch-

achtig, de Besfen geel.

x* (10) Nagtfchade met een ongedoornde Krui'

rruhro/um. dige Steng
,
effenrandige Vinbladen enby»

^Knobbc- na verdeelde Bloemjleeltjes (*).

Deeze Soort maakt het Gewas der Aardap-

pelenuk, die tegenwoordig in Europa zo gemeen

zyn 3 dat menze aldaar byna genaturalizcerdmag

aanmerken. Uit Peru fchynen zy hunne eigen t-

lyke afkomft te hebben ,
zynde Papas der Pe-

ruviaanen genoemd geweest door Clusius ,

die in 't vermoeden viel , dat zy de Arachidna

van Theophrastus zouden zyn. Gaspar
Bau-

(\o) Solarium Caulc ineimi Herbaceo &c. Vlr. Cliff* H.

Ctiff. 60. H. Ups. 48. R. Lugdb, 423. DALiB. Paris. 73,

GovAN AfoKsp t 109. Ton nNF. Inft. 149. Papas Americanum.

J. B Bijt* III. 621. Solantim tuberofum esculentum. C. B.

Pin* 167. Prodr. S9. T. 89*- MOR1S. Hifi. Hl. p. 52*. S* li.

T. !. F. 19. Weinmann. N 927.

(*) Dewyl de Soorten 8 en 9 reeds oncier de Keefters !>e-

fchreeven zyn > zo volgt hier de iode; welke eigentlyk,naar

dc bfdè de iaatfle Uitgaave, die ik in de fchikking volg, de

Elfde zon 2yn ; dcch ik heb dit moeten doen, om de Ge»

mlten met het voorgaande ie doen firooken.
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E au h ï n us hadt hem de Afbeelding gezonden IV.

van die Kruid en deszelfs Wortelen, welke hy ^FD
^

L

in 't jaar 1590 gekreegen hadt. Dus werdt hct-tïooKo-

zelve in Europa bekend: ja hy meldt , hoehem :TüK%

verhaald was, dat in Bourgónje, een Provincie
ni^

QK°g)

van Vrankryk, het eeten deezer Wortelen ver-

hoeden ware, om dat men zig verbeeldde, dat

daar door Schurftige Huidkwaaien veroirzaakt

werden.

Men moet derhalve, al in 't begin der voor-

gaande Eeuw, de Aardappelen , die in. byna ge-

heel Amerika den Ingezetenen voor Ërood ttrek-

ten, in ons Wereldsdeel voortgeteeld hebben ;

3
t welk men mag zeggen , dat 'er ook thans voor

een groot gedeelte door gefpyzigd wordt. Eén
voordeel is het , dat zy zeer wel voort willen

in een Zandige Grond , die te fchraal is voor

Koorn : een ander voordeel , dat zy van Stormen s

Plasregens en Onweers-Buijen, zo niet getei-

fterd worden als de Graanen : een derde , dat

zy zo gemakkelyk voort te teelen zyn. Dat zy

geen nadeel aanbrengen , wanneer zy llegts met

de behoorlyke Saus en Tocfpyzen genuttigd

worden, is men door de Ondervinding thans ge-

noegzaam verzekerd. Voor het overige dienen

2y niet alleen tot Voedzel voor Menichen en

Beeften ,zo raauw als tot Brood en allerley Ge<

bak , maar men kan 'er ook , even als van

Koorn, tot het flooken van Jenever, als me-

de tot Styfzel , Haairpoeijer , enz. gebruik van

maa-

II. Deel. VII» Stuk*
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IV. maaken. Zelfs heeft men waargenomen , dat
Afdeeu

ccn ^ tu i
c Lancj s ongelyk meer Spyzeaan Aard-

Hoofd- appelen uitlevert, dan aan Koorn (*).

stuk*
5f

. ceWtls i$ natuurlyk afgebeeld door C. Bau-

vige™
y

' hinüs, die daar in zckcrlyk de gedagte Teke-

ning gevolgd heeft, en vry beter dan by Mo-
rison. By Weinêjann is maar een Takje met

Bloemen vertoond , van dit Kruid , dat naar

de gefteldheip van den Grond en het Klimaat

een of twee Ellen , zelden eens Mans laagte hoog

groeit. De Steng is hoekig en verdeelt zig in

veele Takken , uit wier Mikken de Bloemftce*

len voortkomen , die, zo wel als de Takken ,

bezet zyn met Bladftcelen , welke zes, agt of

meer Vinblaadjes hebben, van langwerpig Ey-

rondc figuur , en uitloopen in een veel grooter

en ronder Blad. Ook komen tubfehen dc eerst-

gemelden, aan den Biadilcel,nog kleiner Blaad-

jes voort. De Bloemen zyn grooter dan die van

de gewoone Nagtfchade, vyfhoekig, doorgaans

paarfchachtig , en fomtyds blaauwof wit, niét

zonder Reuk. Zy groeijen by Trosjes van tien
,

twaalf of meer. In Ooftenryk heeft menze ge-

had met dubbelde Bloemen, De Vrugten zyn
ronde Appeltjes of Besfen, van grootte als een

Hazelnoot of kleiner, door de rypwording don-
'

ker

(*) Z?e van dit a"es een Orr.&md'g Berïgt op 'r end van

het V. DfcFL dcr Ukgizo&É Verhandelingen
\ bladz. 557, enz*

Alf? ook in. ccii Werkje over de Nuttigheid der Aardappelen,

onlangs uitgegeven.
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ker rood , in een witte Pap veel kleine Zaad-

jes bevattende.
Afd

£
el-

De Wortels van dit Gewas beftaan uit dik- fïooro*

ke zig wyd en zyd vërfpreidende Vezelen , aan
8TU* #

welken hier en daar de Knobbels groeijen,die n
£'nog:fm

men Aardappelen noemt. Deeze gelykèn zo

veel naar de Truffels, dat de Jtaliaanen dezel-

ven Tartoffoli geheten hebben ; doch de Frai>

fchen noemenzt Taupinambours > de Engelfchen

Potatocs , de Duitfehers Grubling. Somtyds han-

gen 'er wel veertig of vyftig aan één Stoel.

De grootte is zodanig vxrfchillende, dat men
'er van een Vuist, en niet grooter dan Erwten

aantreft: de figuur trekt doorgaans naar 't lang-

werpig ronde
c

doch met zo veel veranderin-

gen , dat men 'er onder de duizend naauwlyks

twee zal vinden, die volltrekt egaal zyn. Dee-

ze Wortels of Knobbels moeten 's Winters

buiten Vorst gehouden worden : dan kan men

in 't Voorjaar dezelven geheel of by ftukkea

in den Grond fteeken en dus nieuwe Planten

maaken. Sommigen hebben ook, door aflegging

der Takken , dit Gewas vermenigvuldigd :
5
c

welk veel werkelyker manier is, doch die meer

Aardappelen geeft. De Schil van fommigen is

food 3 van anderen geel* van anderen wie, en

zulks geeft ook byna de eigenfehap van debin-

nenfte zelfftandigheid te kennen , die ongemeen

verfchillende is naar den Grond, waar in zy

zyn geteeld. Dus overtreffen de Zeeuwfche 5

by
ïï. Debl» VII. Srus*



670 Vyfmannick Kruiden.

ïV. by ons , in Smaakelykheid de Gelderfchcn en die

Afdeel
vau andere Provinciën.

Hoofd
STUK (11) Nagtfchade met een ongetoomde Kruidi*

xi. ge Steng , effenrandige Vinbladcn en en-

fSgÜ bosjes.

fimpep Dit is een Pcruvïaanfch Kruid, dat inGeftal-

*te zeer naar 't volgende gelykt, uitgenomen de

Bladen en de gladheid van de Steng, enz.

nelbladige.

xn. (12) Nagtfchade met een ongedoornde Kruidt»
^Lycopirfi»

ge steng 9 ingefneeden Vinbladen en enkel*

Appel de Trosjes*
draagende.

Dit, onder den naam van Appeltjes der Lief-

de, zeer bekende Kruid, is ook uit Zuid-Amo

rika afkomftig, en, zo wel als het vocrige , een

Zaay-Gewas Tournefort maakt 'er een Ge*

flagt van onder den naam van Lycoperjicon ,

van den Venen aan Anguillara afkomftig,

die be- zelve Lycoperjicon Galeni
$
datisWolfs-

Perfik van Gaienus , getyteld hadt. Anderen

roemen her , met Camerarius, Appelen der

Liefde of Gulden - Appelen , wegens de beval-

li-

(11) ScUnum Caule inermi Herbaceo , Fol. pïnnatis inre-

gerrimis* Racemus limplicibus. Am. Acad. IV. p, 268.

(iz) Solanum Caule inermi Herb?eco, Fol. pinnatis Incifo

&c. Vir. Cliff. Hort. Cliffi K. Lugdb. 415. Sol. Pomiferum.

Fru(H rotundo ftrhto molii. C. 3. Pin, Ï67* Aurea mala.

Doo. Pempt. Pomum Amoris C\M. Epls, 321. RuMPm»
AmL v. p, 4^6. t* 15+' £ u &t

Sol. Racemof. Ceraforum

ÏQiliU, C. Pin. 107, Prodr. 99.
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lige Kleur , naar het Italmnfch Pomme d'Oro; IV.

de Franfchen Pommes d' Amour , deEngelfchen
Avp

*fH
Apples of Love> de Duitfchcrs Goldappfel. Hoofd.

Dit Kmïd groeit ook in Öoltindie , alwaar ,T0*t

het ,
volgens Rümphiüs, Appeltjes draagt

ni^
£oy,oeym

die lierk geribd zyn, doch platachtig, twee Duim

breed, ecrlt glanzig geel en dan hoogrood van

Kleur. Hier vallen zy dikwils kleiner , doch ook

grooter. Men heeftze by Weinmann afgc-

' beeld 3 die byna vyf Duim breed zyn, en dus

als Appelen van een Vuist groot. (f). Zeke-

re verfcheidenheid , uit Bauiiinus aange-

haald , heeftze maar als Kerfen , doch van de

zelfde hoedanigheid. Vergiftig zynze niet, wor-

dende, zo Dod on jeu s verhaak, van lommi-

gen met Peper , Zout en Olie, gegeten. Ook

merkt Rumphiüs aan, dat menze in Oo [tin-

die teek, om de Vrugten tot verfnapering byde

Kost te hebben. De Bladen ftinken en *t Ge-

was groeit, mids dat het onderfteund worde,

wel twee Ellen hoog. Men kweekt het , hier te

Lande, flcgts tot Sieraad in de Tuinen.

(13) Nagtftftadfe met een ongedoornde Kruidi- xiïï.

ge Steng ; ingefneeden Vinbladen^ die Wol- Pstl^Z
lip: zyn ; tweedeelige gebladerde Tros/en en \u
Haairige Bes/en. vuaniche.

Den

(f) Kruidt. Pi. N. 93 5.

(13) Solannm Caule ineimi Ketbaceo, Fol. plniiatis inciUs

Sjc. Lycoperllcon Pimpinell* folio. PsuiLL. Perav* III. p*

37. T. 2;.

II I)££L» VII. STU2X,
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IV. Den bynaam van Peruviaanfche voert deeze,

Afdeel, hoewel 'er verfcheide anderen « uit Peru af-
v.

Hoofd- kom (tig , reeds befchreeven zyn; in 't byzondcr.

stuk. Pater F e u i l l é e geeft 'er de Afbeelding van f

Eenvjy- en vondtze in Spieeten der Rotfen aan den Oe-

ver der Zee grocijende. De .Bladen geleeken

zeer naar die van de kleine Pimpernel : de Steng,

omtrent twee Voeten hoog , gaf Trosjes van

Bloemen uit , als de gewoone Appeltjes der

Liefde, doch het droeg veel kleiner Vrugten.

Het was zeer vet , maakende dè Hand door 't

aanraakeri Smeerig , en hadt een zeer fcherpen

Smaak.

Xlv * (*4) Nagtfchade met een ongedoornde Krui*

Momanum. dige Steng; de Bladen byna Hartvormig 9

uitgegulpt.

Deeze Peruviaanfche 5 aldaar Berg- Papas ge-

noemd wordende, heeft het Stengetje maar een

Handbreed hoog , en gedeelde Bladen met goc-

te Roozekleurige Bloemen. De Wortel is Ey-

rond, ongevaar een Duim dik, van binnen wie

en Vleczig en zeer goed van Smaak 9 zo dac

de Indiaanen 'er veel gebruik van maaken in

Vleefchnat en andere Slurpfpyzen. Men zou

ze kleine ronde Berg- Aardappelen kunnen hee*

ten.

05) Nagt-

Solar.um Caule ïnerml Herb. Foï. fubcord. repandis.

Solanuos tuberoium minus Atriplicis folio ; vu'go Papa inon*

ttna. FHJ1LL» Ptruv. lil. p, 62» T. 4<S*
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(15) Nagtfchade met een ongedoornde .fomtyds

overblyvende Steng ; dubbelde Eyronde ef- y^
EL*

fenrandige Bladenen bynagekroonde Bloem* Hoofd-

fieelen.
stuk.

Solanum
Ruhrum»(16) Nagtfchade met een ongedoornde Kruidi-

ge Steng; de Bladen Vyrond Tandswyze Koode.

gehoekt en tweezydige knikkende Trosjes.

Deeze Soort is de gewoone Nagtfchade, die

men ook wel Tuin - Nagtfchade noemt, om dat

zy meelt voorkomt op bereide Gronden , ofook

by Mest- en Vuilnishoopen aan de Wegen en

op de Bouwlanden , door geheel Europa niet

alleen , maar zelfs ook in de beide Indien. De
Hoogduitfche naam Nachtfchatten , die van de

donkere Schaduw , welke het op den Grond geeft 5

afkomftig zal zyn, is zekerlyk de oirfprong van

den Nederduitfchen en van den Engelfchen naam.

De Franfchen noemen dit Kruid Morelle , de

Span-

(15) Solanum Caule inermt fubperennantc , Fol. geminis

övatis integerrimls, Fedunculis ftibumbeilatis. Syfl. Veg< XII ,

XIII.

(16) Solanum Caule inermi Ketbaceo &c. Vir. Clif. ƒ/.

Cliff. Ups. FL Suec. GilON. Virg. R. Lugdb. DALIR. Paris ,

Tournf. &e. Solanum Officinarum. C. B. Pin. 166. Sol.

Hortenfe. Dod. Pempt. 453, Sol. Hort. Circaeae aut Phascoli

folio* LOB. Icon, z6z> Sol. vulgstum, Linn, & Patulurn.

DiLL. Eltb, idj* T. 275. f. 355. 7. Villofum* itó.f. 353. K
Guineénfe. lhid. f. 354* f. Virginicum. lbid* f. 355. £ Ju-

daicum, Ramis acuJeis incurvis , fol» repandis nildis. Sp*

Plant, IU V* 266.

Vv
Ut Deel. vil* Stuk*

Zwarte»
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Afdetl
Spanjaarden Yerva 0W0 , de Italiaanen Salatro,

v#
* \ welk Daar den Latynfchen naam Solatrum 9

Hoofd- by Plinius, zweemt. De Grieken hebben het

Strychnos geheten,

vg*. De Nagtfchade heeft een Kruidige gearmde

Steng , zelden meer dan een Elle hoog , met

overhoekfe , lang gefteelde , bynaflap hangende

Bladen f die ovaalachtig zyn , met een lange

punt , donker groen van Kleur. Daar tegen-

over groeijen Trosjes , van witte Bloemen , en

daar op volgen , in de gemeenfte , zwarte Bes-

fen , waar van het Kruid den bynaam heeft.

Deeze Trosjes komen aan twee zyden van de

Steng en Takken voort. Twee Bladen groeijen

'er doorgaans by elkander , maar men vindt het

ook met enkelde Bladen en etikelde Bloemlteel-

tjes, zo de Heer Gouan aanmerkt.

Onder de Ukheemfche Nagtfchaden komen

aanmcrkelyfce Vcrf'cheidenheden voor, die door

den geleerden Di llenius in Afbeelding zyn

gebragt en doót onzen Ridder opgetekend. Hy
heeft 'er eene , die hooger groeit en uitgebreid

is , met Vrugten als de Gemeene : een andere

die ruighaairig is , met geele Besfen. In deeze

beiden zyn de Takken rond. Ook heeft hy een

Guineefche , met de Vrugt zo groot als Kerfelï

en niettemin getrost, en een Fïrginifche^SLarde

Gemeene gelykende , met ruuwe Stengen. In

deeze beiden zyn de Takken hoekig. Daar by

komt een Joodfche, met kromme Stekels aan de

Takken , en uitgegulpte kaale of ongedoornde
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Bladen. Deeze worden , door LiNNi&us, als IV*

badaarden van de Gemeene aangemerkt. De ApI
^

fit«

eerstgemelde groeit wel drie Ellen hoog, doch Hoofd*

is niettemin een Jaarlykfch Gewas
,
gelyk de 6TÜK '

anderen. * l '

Van de Europifche, welke de Heer Hallè&
onder de bepaalinge van Nagtfchade met hoskige %

gegolfde Bladen en eene gladde Steng , begrypt ,

heeft zyn Ed. a in Switzerland, twee Verfchei-

denheden waargenomen , naar de Kleur der Bes*

fen. Behalve die met Zwarte, naamelyk, welke

de gemeenlte is, en Winkel -Nagtfchadegenoemd

wordt , vondt hy 'er eene , de Bladen minder

gegolfd hebbende , met Roode en eene andere

met Geele Besfen , die de Bladen fterk gegolfd

én ruiger heeft: zie hier, wat zyn Ed. van de

kragten zegt (*)

55 Het Kruid is zagt , zoutachtig , maatig Slaap-

je verwekkende of Pynflillende. In een Pap }

„ tot oplegging, wordt hetzelve tegen Ontftee-

3, kingen. Roos, Aambeijcn , Kankers en Keel-

,3 ziekten
, gepreezen. Eertyds werdt het gemit-

tigd; doch van de Besfen hebben Jongens

5,
Stuipen gekreegen en Hoenders zyn 'er van

„ gefcorven f verhaalt B oerha ave en Al-;

3, berti over de Belladonna. Ja de Damp zelf

„ zou Slaap verwekken , en het Kruid hierom

33 aan de Kinderwiegcn gehecht worden, vol-

»ygens

(*) T*num> Siirp 4 Helvet t p4 506.

Vv 1
II. D$fx. VII Stuk*
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IV.
Afdeel

v.

Hoofd*
STUK»

Eeniuy-

XVII.
Solanum
JEthiopU
cum.

Ethiopi»

fche.

XVIIT.

Jtfelengena.

Eijcr-

draagcnde.

„ gens Bocgone. Het komt in de Popeljoen-

Zalf. Güenocius gebruikte den Wortel

3> in plaats van de Sarfaparil. Van de Vergifti-

„ ge uitwerkinge des Kruids tot Moes ; kan

3 , men in de Neuremburgfche Verhandelingen

„ een voorbeeld vinden.".

(17) Nagtfchade met een ongedoornde Krui-

dige Steng ; Eyronde uitgcgulpt hoekige

Bladen; de vrugtdraagende Steeltjes een*

bloemig en knikkende.

Die Soort vau Nagtfchade , welke Lobel
Peper van Guinée noemt, zou ook in Ethiopië,

als mede in China huisveften. De Heer N. L.

Bürmannüs teltze, benevens nog negen an-

dere Soorten 3 onder de Kaapfe Planten. De Steng

is taamelyk ftyf. Zy draagt roode Appeltjes, die

fterk geribd en hard zyn. De Bladen gelyken

veel naar die van 't Geele Bilfenkruid.

(1%) Nagtfchade meteen ongedoornde Kruidige

Steng ; de Bladen Eyrond 9 Wollig ; de

Bloemjleelen hangende en verdikt; de Kel-

ken ongedoornd.

Hier wordt de Gewoone Eijerplant bedoeld,

wel-

(17} Solanum Caul. in. Hetbaceo , Fol. ovatïs &c. Pluk.

Pbyt. 226. f. 4» Am. Acad. IV» p. 307. Sol. Pomifer. Fr.ro

tundo, ftriato , dutD* C. B» Pin. \6j k}. B. Hift. III. p. 620. Sol,

Pomiferum Herbariorum. Lob. Icon, 26$.

(18) Solanum Caul. in. Herb. Fol. ovatis&c. Sol. Cal. aculeatis

Sec, li. Cliff. Ups.FLZeyl.K. Lugdb. 4z6.So\.Vom\{. Fru&a
oblongo, CBtfin, i67.Malain£ana t DODf Pempt% ^s%^
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welke Baühinus noemt Appeldraagende IV.

Nagtfchade , met een langwerpige Vrugt. Tour-
Afi^«

kefort hadtze Melongena geheten en 'er ver-HooFD-

fchillendc Soorten van gemaakt , naar de Kleur STUKé

van de Vrugt , naar dat dezelve langwerpig oi nl^onogr

rond is, met of zonder Doornen* Want,fchoon

wel de gewoone Eijerplant de Vrugten van groot-

te. Kleur en Geftalte , byna als Hoender- of

Eende-Eijeren heeft, zyn 'er doch ook met

blaauw of paarfchachtige , met geele en Rooze-

kïeurige, met ronde en ftekelige Vrugten. In 't

Franfch noemt menze Mayenne of Aubergine,

in 't Engelfch Mad- Appels , in 't Hoogduitfch

Melantfen ; welke Jaatfte benaamingen , hoewel

van Mala infam, gelyk DoDONéus het heeft,

dat is Dol- Appelen, afgeleid, hier niet het al-

lerminlte itrooken. De Vrugt naamelyk heeft

geen kwaade uitwerking
,

ja ftrekt zelfs aan

Menfchen tot Spyze , wordende , even als de

Appels der Liefde, met Peper 5 Azyn en Zout,

gegeten, By deEgyptenaars, daar zy wel twee*

of driemaal zo groot vallen , zyn deeze Appe-

len, 't zy onder de Afch of in de Pan gebra-

den, of ook in Water gekookt, een dagelykfe

Spyze, zo Bellonïüs verhaalt»

LinNjEüs hadt bevoorens Gedoomde Kelken

aan dit Kruid toegefchreeven ; doch thans geeft

zyn Ed. 'er , om het van de volgende Soort te

onderfcheiden , ongedoornde aan. Ik bevond in

de myne , die ik deezen Zomer groeijende had

,

eenige Stekeltjes aan de Kelken.T oürnefort
V v 3 heeft

IU DSEJ-. Vilt STUS»
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YFMANNIGE KrDJDE^,

ï*i heeft ze 'er vry fterk mede bezet. Drie Af-
^FD

V
EEL

beeldingen van dit Gewas vindt men by Wein-
Hoofd- mann 3 PI. N. 933 § 934 waaruit tevens de
stuk*

verfchillende kleur en figuur der Vrugten cnde

vi^!
nWy

' gedoorndhcid der Kelken blykt. Dc aangehaalde

van Plukenet komt , wat de Bladen aan-

belangt, zeer weinig met de Eijerplant over-

een. Dezelve heeft een kromme lange Vrugt*

en niettemin merkt die Autheur aan, dat het

flegts eene Verfcheidenheid zy van de gewoo-

ne en geen byzondere Soort 5 wordende Potlii-

jon van de Engelfche Hoveniers geheten. Men
zou ze Kromme -Eijer Plant kunnen noemen.

5 J
T

«w
Nagtfchadp met een gedoomde Kruidige

injanum; Steng
9
Eyronde Wollige Bladen ; de Bloem-

fche?

mdi
" Jleelen hangende verdikt ; de Kelken ge*

dournd.

De bynaam infanum voegt
, Q ten ware men

'er ongezond door verftaan mogt ,) even zo min

aan deeze Oostindifche , van Welke , zo Ru m-

phius verhaalt , de Appelen r die 'er zo groot

als Komkommers vallen, een gemeene Kost zyn

door geheel Indie^ komende zelfs, wanneer zy

in de langte doorgefneeden , en dan met Wyn
en Suiker gefloofd zyn, op de Tafels der Groo-

ten. Ten minfte wordt het Tamme of Tuin-

Trong

(19) Solanum Caule aculeato Herbaceo , Fol. ovatis &c#

Trongutn Hortenfe* Rümph. Amh> V. p< 23 8« T* 85»
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Trong van dien Autheur thans hier t'huis ge- IV,

bragt , offchoon ik aan deszelfs Stengen niets
Afd*el»

Doornachtigs kan bcfpeuren ; maar het Wilde Hoofd?

Trongy waar van de Appeltjes niet veel grooter STÜK#

dan Musketkogels zyn , is fterk gedoomd. Ook nyffi
g**

heeft hy van dit Kruid nog meer Verfcheiden-

heden. De aangehaalde van Plukenet, by

de Eogelfchen Brounjolly genoemd' wordende

,

heeft de Steng geheel elfen, doch de Bladen

en Kelken gedoomd. De Vrugt is fterk geribd,

rondachtig , uit den witten paarfch van Kleur.

Volgens hem is het die Soort van Nagtfchade %

welke Focky der Javaneezcn by Bontiüs gety-

teld wordt.

Een Takje dat my , onder den Soortnaam

van Solarium infanum , uit Oostindie toege-

zonden is , heeft hier en daar , op de Steng , Tak*

jes , Blad en Bloemfteelen
, ja zelfs op de Kel-

ken, een enkeld Stekeltje of Doorntje. Mis-

fchien heeft dit Kruid eenigen tyd noodig, om
zynen wilden aart geheel afteleggen? Misfchien

ook krygt het weder Doornen door de lcbraaf-

heid van den Grond ? Rumphiüs merkt aan

,

dat van het Ambonfche Witte Trong,in de Ho*
ven gezaaid 3 de meefte Planten wel naar het

Moeder - Gewas geleeken, maar onder dezelven

waren 'er met Doornen bezet 9 zegt hy , gelyk

het Wilde Trong ; en dus kan men daar uit de

veranderlykheid van dit Kruid opmaaken* Hier

uit blykt ook, dat de meer of minder Gedoorn*

heid eigentlykgeen bewys zy van een Soortelyk

verfchil. Vv 4 (20) Nagt-

IU Deel, VII. Stuk,
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IV. (26) Nagtfchade met een gedoomde Kruidige
Afdeel. Steng, Hartvormige hoekige jlekelige Bla~

Hooi'D- den en ruige Bes/en 7 die door den Kelk

stuk. bedekt zyn.
XX.

S
fe?(fxï

Malabar groeit deeze , die Ana - Schunda

sterk ge. heet by Rhekde. Zy komt in Geftalte met

de beide voorgaande Soorten taamelyk overeen»

Behalve de Steng , Bladen, Blad- en Bloemftee-

len , zyn ook de Kelken zeer fterk gedoomd.

Men vindtze ook op Java.

xxi. (2O Nagtfchade met een gedoomde ruige Steng ,

€hk«jh?

€m
de Bladen Hartvormig langwerpig vyf-

kwabbig , met verheven Jlompe hoeken.Amen*
kaanfche*

De Stengen van deezc Amerikaanfche Nagt-

fchade, van de Baay van Kampêche afkomftig,

zyn fterk gedoomd; zo ook de Bladen , die op

de groene boven -Vlakte paarfche Stekels heb-

ben , fomtyds aan de enden gefternd en dik-

wils met een breed Bandje omringd* De Bloem-

fteelen hebben fterker Doornen en de Bloemen

iyu Violetkleurig.

(3J) Nagt-

(co) Solarium Caule acul. Herb* Fol. Cordatis &c, Ana-

Schunda, Hort. Mal. II» p. 65. T. 35.

(21) Solanum Caule acuL h'irto/Fol. Cordato - oblongis &c.

Mant. 340. Vir, & H, Cliff. Sol. Campechieafe CaJycibns echi-

natis, DlLL. Ellb* 26 14 T. 268. f. 347. Sol. fuscatum. Sp.

Plant. a68. N. 23» Sol. Americanum , Caule & Pedun-

culo mgris 5c folio Acanthi ipinous» I30ERH, Lugdb* 11^

p. «?»

\
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C35) Nagtfchade met een gedoorrde Kruidige IV.

Steng ; de Bladen Hartvormig gehoekt en
/iFD

^
EL »

gekwabd; wederzyds ruig en Jïekelig. Hoofd-
stuk*

Deeze 5 ïn de Europifche Kruidhoven bekend xxxv.

en door Juffr.MERiAN in Afbeelding gebragt,

heeft de Vrugtcn zodanig, dat zy naar getepel-/^

de Prammen gelyken. De Bladen zyn byna zo
JPrammise*

breed als lang en mede zeer fcerk gedoomd.

Zy zegt dat de Vrugt in 't wilde geel is, in de

Tuinen rood en Vergiftig , wordende Appels

van Sodom geheten.

f36) Nagtfchade met de Steng en Bladfteelen xxxvr.
Panicula*

gedoomd; de Bladen uitgehoekt > van boven
turn.

glad; de Bloemen gepluimd. Gepluimd.

Een BraCliaanfch Kruid, Jurepebaby Piso
genaamd , maakt deeze Soort uit. Het is geheel

Wollig en heeft Hartvormige Bladen.

(37) Nagtfchade met de Steng hoekig en ge- xxmr 1

doornd ; de Bladen Plnswyze verdeeld en^&*&*
a num

i *

Jte- vftgïnï-

fche.

(^(35) Solanum Catile aculeato Herbaceo, FoL Cordatïs Sec»

Vir. Hort, Ciiff. üps4 R. Lugdb. 425. Sol. Barbadenfe Spi-

nofum nnnuurn &c. Pluk. Alm, 350, T. 225* f. i # Me»
KIAN Surin. Tab, 27.

(36) Solanum Caule Petiolisque aculeatis &c, Jiirepcbj, Pis,

J3r*i. 181.

(37) Solanum Caule aculeato angulato &c. R. Zagjfó 42 j 4,

SoL Americ. ladniatum (pliiofistlmutn, Dill» Eltb, 360. T.

267. f. 346, Sol. annumn Virg. Digricans lpinofisf. Pluk.

^Z/w, 351. T. 62. f, 3.

Vv 5
II, DEEL, VII, STUK,
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IV. Jlekelig aan beide zyden; met Jlompe uit-
Afdeel.

gehoekte Slippen: de Kelken gedoomd.

Hoofd-
stuk* Met deeze Virginifche Soort, die ongemeen

Eenwy- ffcerk gedoomd is, befluit ik thans hier de be«

fchryvinge van dit Geflagt. Zy heeft de Stekels

Sneeuwwit , de Vrugten klein , groen en wit

bont. Het is, gelyk de meefte voorigen, een

Jaarlykfch of Zaay - Gewas , groeijende door*

gaans maar anderhalf of twee Voeten hoog.

Capsicum. Spaanfchë Peper*

Een Raderachtige Bloem , met famenluiken-

de Meelknopjes ; een tweehokkig droog Zaad-

huisje, fomtyds naar een Bezie gelykende ; kan

men als de byzonfdere Kenmerken van dit Ge-

flagt befchouwen.

Het bevat vier Soorten, altemaal üitheemfche

Planten, als volgt.

i. (0 Spaanfchë Peper met een Kruidige Steng

cnnlumT en enkelde Bloemfteeltjes.

laarlykle.

Deeze Soort is de gewoonlyk zogenaamde

Spaanfchë Peper , die haare afkomft uit Zuid-

Amerika heeft , en van daar voortgeplant is in

Oost-

(i) Capficum Cauïe Jferbaceo, Pedunc. (oHtarns, Syfl Nat»

XII. Gen. 251. p. 174.. Veg. XIII. Gen. 252» p. J89.

Lugdb. 426. Caps. anniium. H, Clif. Ups* FL Zeyl. Mat.

Med. Caps. filiquis longis propendentibus. TouRNF. 7«y?.

Ijf2, P'per Indicum vulgatisfimum. C. B. Piu % 102, Vallis»

Capo- Molago, Hart. MaU II. T. 35*
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Oostindie. Wy noemenze ook wel Brafilie-Pe- H#
jo^r , de Franfchen Puivr* d'/rade de Guinee ,

FD
y

f

de eigenfchap der Vrugten afgeleid, om welke

*

reden fommigen die Kruid ook Piperitis genoemd

hebben* In de Zuidelyke deelen van Vrankryk

noemt men het ook wel le Corail des Jardins ,

dat is Tuin -Koraal ,
wegens de hoogroode

Vrugten.

Het groeit fomtyds een Elle hoog, hebben-

de groene getakte Stengen met Lancetvormige

Bladen ,
dunnetjes verfpreid en Bloemen als die

der Nagtfchade; maar het brengt langwerpige

Vrugten, als fpitfe Haauwen, voort, van vee-

lerley figuur, fomtyds regt, fomtyds krom, en

altoos nederhangende. In 't eerst zyn dezelven

groen, doch worden in de rypheid hoogrood en

glanzig , als of zy gevernist waren* Hierin zyn

een menigte van platte Hartvormige Zaadjes

begreepen.

't Geheele Gewas is fcherp, doch het Zaad

munt hier in uit, als veel heeter zynde dan Pe-

per en brandende den Mond als Vuur. Van het

Aftrekzei , evenwel, op Brandewyn, maaken

fommigen gebruik als een Maagmiddel, en het

kan in Borftkwaalen , die uit Koude ontdaan,

ook van dienst zyn. Voor den Smaak wordt

wel een Vrugt of twee gedaan by de in Azyn

ingelegde Komkommers en Augurkjes. By de

Indiaanen zyn de groene , ja zelfs de drooge

Haau-
IJ. Deel, VII, Stuk»
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IV. Haauwen een lekkere verfnapering , die zydocn
Afdeel,

iQ ai)eriey Geregten.

stokT (2) Spaanfche Peper met een Heefterachtige

it. gladde Steng en dubbelde Bloemfteeltjes.

Capfcum

BeiieS* De kleinheid der Vrugteö , als Aspergie-Bes-

gende. fen ^ onderfcheidt deeze , die een overbly-

vend Heefterig Gewas is , kleinder Blaadjes

hebbende, zeer dun aan de Takken verfpreid,

en de Vrugt niet altoos rond. Dus wordt de

Weftindifche
5
met pieramidaale Besfen , hier ook

t'huis gebragt j zo wel als de tweede Indifche

van RumphiuSj een Boompje dat vieren vyf

Voeten hoog groeit. De Bloemfteeltjes zyn in

de voorgaande Soort dikWils dubbeld en in dee-

ze fomtyds enkeld , fomtyds dubbeld zo de

Heer Gouan aanmerkt.

in. Cs) Spaanfche Peper met een laag Heejler-
C
G°ï£t-'

achtige Steng en dikke Vrugten van vee-

vrugtige, lerley figuur.

Van

(2) Capftcum Caul. Frutic» Iacvi , Fedunculis gemlnis.

Mant. 47. Capf. Fr. luinimo Conico mbro. BBOWN, Jam»
176. Caps, minus tcc. Sjloan. Jam. 111. Hifi. I. p. 240*

T. 146. f. 2. Piper SiKquos. magn. Bacc AsparagL
J. B. Hift.lU

p. 944, P^per Brafil. Pcrita. CLUS. Cur. 55. RüMPH. Amb.
•V. 247. T. &8. f. 2.

(3; Capftcum Caule Suf¥rute<cente &c» Mant. 47. Pi-

pet indicum. Sjljfc. rptüpd's maximum* C. B. Pin. 103.

Piper Indicum. Besl. Eyft. Aut. 2. T. 2, C ï« Ca'ps. Fruo
tu Fongö Ventre tumido, per fummum tetragono; item Caps«

Ilii&U bifidOg ÏOURNF. Inji. 152.
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Van deeze, die door de grootte en dikte der lv*

Haauwen van de beide voorgaanden verfchik 9

F

^EL«

vindt menaanmerkelyke Verfchcidenheden
,
ge-HooFD-

lyk by Toürjsefort in befchryving enby STÜK*

Weinma n.'n in Afbeelding , op Plaat 928 ^ nflT°
g^

929, is te zien. De Vrugten zyn fomtyds geheel

rond en van grootte als maatige Appeltjes ; meest

itaan zy overend of knikkende ; fomtyds zyn zy

rood 3 fomtyds geel van Kleur. De figuur is

doorgaans als een ftomp Kegeltje, 't Gewas heeft

naauwlyks een Voet hoogte.

(4) Spaan fche Peper met een Heejlerige ruuw- iv.

achtige Steng en enkelde Bloemfteelen. Fruu$clZ%
Heeften

*

Weinig verfchilt deezevan de Tweede Soort ,^chtig*

dan dat de Besfen , die zy draagt, zo groot als

Kerfen zyn of grooter. De Takken gaan regt-

hoekig uit de Steng , die fomtyds tot de hoogte

van een Boom groeit , zo Mon ar dez aan-

gemerkt heeft.

Voorts moet ik , ten opzigt van alle de hier

voor befchreevene Kruiden , die naar de Nagt-

fchade in hoedanigheid eenigszins gelyken , nog

erinneren 3 dat zy allen de Bladen fcheef ge-

vormd hebben, zodanig dat deeene zyde by het

Steel-

(4) Capftcum Caule Fmticofo fcabriusculo , PeduncuHs fo-

Htariis. Caps. Caule Frut. Pedunc. geminis. R. Lugdb. 426.

Capfcum Frutescens. H. Cliff. 59. Caps. Erafilianum. Clus.

Exet% 340. f. 2. Caps. Indicum. Ruüöph, AmK V* p. 24^

.

T. 88. f. 1 , 3 , **

21. Deel, VII, StüK,
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IV. Steeltje korter is, dan de andere: zyzyndoor-
Af

V
EEL

' gaans ook ruuw op 't Gevoel , en de Bloemfteel-

Hoofd- tjes groeijen aan de zyden der Bladen of tegen
stuk. dezelven over.

vilQ* C H I R O N Ui

Een Raderachtige Bloem , met een neerhel-

lende Stamper en de Meeldraadjes op het

Pypje zittende ; de Meelknopjes Spiraal : het

Zaadhuisje tweehokkig. Dus zyn de Kenmerken

opgegeven van dit Geflagt, 't welk agt Soorten

,

altemaal Uitheemfche , bevat.

ï*
t

(i) Chironia , die Kruidig is , met de Kelk*

tiinlrvL. blaadjes Vliezig gekield.

Dricribbi-

2e' Deeze, als een Kaapfche opgegeven 3 is door

den Heer J. Bürmannüs, onder de Ceylon-

fche Planten, afgebeeld, en befchreeven als een

Soort van Wederick , met uitgehoekte , onge-

ftedde, Lancetvormige drieribbige Bladen
y eefl

groote blaauwe Bloem, den Kelk gekield, ge-

vleugeld, 't Gewas heeft een Vezeligen Wortel

,

die , benevens de geheele Plant , in bitterheid

uitmunt, volgens Hermannüs,

(2) Chironia, die Kruidig is , met Lancetvormu
jasmmot- ^ Bladen en eene vierhoekige Steng.

achtige.

(1) Chironia Herbacea
,
Calycinis foliolls &c. Syjï. Nat. XI r.

Gen* 254.. p. 175. Veg* XHL Gen. 2$t.p. 191. Fl. Zeyl. 50. ff.

Cliff 54- Lyimisrchia Folio finuato Sec, BuRivi.^?y/. 14.5. T.67.

(2) Chironia Herbacea , Fol, Lanceolatis &c. Am. Acad,

VI* Afr. 5,
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Deezte, naar de Jasmyn gelykende, heefteen
Ay
^* ,

taamelyk hooge Steng, en Bloemen als die van v .

*

de Tabak. De Groeiplaats is aan de Kaap derHooro-

Goede Hope.
S*ÜK -

(3) Chironia met een enkelde Steng , de Bladen nr.

fmal Lancetvormig.

des.

Aan den voet der Bergen, op de Kaap, groeit Lychnis*

deeze , die een Steng heeft van omtrent twee

Voeten , aan 't end uitloopende in drie Bloem-

fteelen , waar van de zydelingfe een paar Bis-

vormige Blikjes hebben» De Bloem is paarfch 5

van grootte en figuur naar die der Lyehnis gely-

kende 5 waar van de bynaam*

(4) Chironia , die Kruidig is , met byna Li'
Ca *J^

niaale Bladen > de Kelken zo lang als deiata.

Bloem. jgp*
Deeze y in Kanada door den Heer Kalm

gevonden , heeft een ronde Steng vaneen Voet

hoog , met lange Takken en fmal Lancetvormi-

ge Bladen : de Bloemen , aan 't end eenzaam

voorkomende , zyn paarfch en zitten op lange

Steeltjes. Zy hebben Spiraale Meelknopjes*

(5) Chironia, die Kruidig is , met een fcherp-

hoe- Hoekige.

(3) Chironia Caule fimpllci , FoL lineari * lanceolatis. Mant•

207. Chir* FoU longis lineaiibus acutis, Paucifloia. JSerq,

Cup. 45.

f4) Chironia Herbacea Fol. fublinearibus &c.

;

(S) Chironia Herbacea Caule acutangulo

IU Dssl. vil« Stuk*
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IV. hoekige Steng , welke van de Bladen % dit
Afdeel* Eyrond zyn> omvat wordt.

stuk™ In Virginie is decze waargenomen, dienaar

de Kleine Santorie gelykt , groeijende maar een
™ze-ï Voet hoog , met Blaadjes als van Sc.jans Kruid

en vergaarde Bloemen gelyk het zelve heeft : den

Styl gegaffeld: de Meelknopjes fpiraal.

vi.
, (6) Chironia , die Kruidig is met -zeer fmalle

ChirorAa -

L'moides. h laden*

Vlafchach*

tt
fi
c- Onder den naam van een de Raponce nabyko-

mend Kruid , in de gedaante van Vlafch , van

de Kaap der Goede Hope, is deeze door Breyn
afgebeeld. Men vindtze in de Openbaare Kruid-

hoven* De Kelken zyn ten halve in vyven ge-

deeld en ftomp.

vu. (7) Chironia , die Heejlerachtig is en Bes/en

fiezicdcaa-
draagt.

gencle.

Door den vermaarden Commelyn is dee-

ze, als een Boomachtige Kleine Santorie y m Af-

beelding gebragt en befchreeven. Dezelve maakt

een Boompje uit, dat byna 'tgeheele Jaar door

bloeit , met kleine roode Bloempjes, waar op

weeke Besfen volg-n. Deeze heeft korte Kel-

ken

(8) Chi-

(6) Chiroma Herbacea Fo!. l'nearibus. BERG. Cap*$i.

(7) Chironia Frutescens Baccifera. Centaurium minus Ar-

borescens rulpiferuiu, Comm* Rar< 9, T«



(8) Chironia die Heefterachtig is* met Lan- IV#

cetvovrtkc . iets Wollige Bladen en Kloks-
^F^Et>

j^yza Kelken. Hoofd»
tTVKm

Toe deeze Soor
v
t is de Breedbladige Afrikaan- vin.

fche Kleine Santorie van Commclyn betrok ?tutl7cm$

ken die veel gyooter hoogroode Bloemen hcei t ,
t̂^r"

en waar van ook een Smalbladige voorkomt,

meer gelykende naar die , welke order de Afri-

kaanfche Planten , door den tioogleeraar J. Bur-

mankus, is afgebeeld en befchreevcn. Dezelve

draagen geen Besfen maar drooge Zaadhuisjes 9

die rond zyn. Beiden bloeijen zy , in de Euro-

pifche Tuinen, den geheelen Zomer,

In de befchryving , welke de Heer Bergiüs
van deeze Soort geeft, meldt zyn Ed. dat de

Styl Draadachtig, regtopftaande,een weinig lan-

ger dan de Meeldraadjes is , blyvende op het

Zaadhuisje j
terwyl herzelve aanrypt. Hier van

befpeur ik geen biyk in de Afbeeldingen, noch

van den Heer Bukmannus, noch van C o M-

melyn, in welke hatüe hy zeer duidelyfc van

de Meeldraadjes af en nederw.^rds geboogen

zig vertoont , dat een weezendyk verfchil uit-

maakt.
G

(8) Chironja Fruticofa FoL Lanceohtl? &c. Berg. Cap+

4j. Am> AcaL IV. p. 303* N. 130. Clvr Frute>c2ns Óp*

fuiifera, Mill. Ditt T. 97. Cent» min Afr. Arboie«cens

latif. & anguftif. COMM. Rar, «8. V. 8> OLD. Afr* z6\

Cent Fol. bmis oppofitis angtulis linearibus* BURm. Afr,

20$. T. 74* f. U

Xx
II* Deel. yil t Stuk,
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IV • G alax, Springzaad*
Afdeel*

Hoofd ^en Trompetachtige Bloem, met een tienbla-

stuk. digen Kelk: het Zaadhuisje eei>hokkig, twee-

Eenwy kleppig, Veerkragtig.

Dus zyn de byzondere Kenmerken van dit Ge-

Gaiax flagt, waar van masr ééne Soort bekend is, in

sfa^edoos Virginie huisveftende. De Bloem heeft een Cy-

Jindrifch Pypje, naauwlyks zo lang als de Kelk

en is plat gerand : de Meeldraadjes zyn klein

met ronde Meelknopjes: de Styl is Draadachtig

en zit op het Vrugtbeginzel , dat een Eyrond

Zaadhuisje wordt, 't welk twee groote platach-

tige Zaaden bevat , die het, door zyne Veer-

kragt, wegdoet fpringen. Hetfchynt Rankach-

tig te zyn , om dat Mitchelius hetzelve

Viticella genoemd heeft.

Lagoecia. Haazen - Leger.

Dit Kruid , naar de Kroontjesdraagende ge-

lykende, heeft een algemeen en een byzonder

Omwindzel ; een Roosachtige Bloem met de

Bloemblaadjes in tweeën gedeeld , en 'een en-

keld Zaad, onder ieder Bloem.

,
T -

. Maar ééne Soort (i) is 'er van bekend, aan

Cumimides < Wel-
Komyn-

«chtig. Gajax Sŷ Nau xn% Gcnt 274< p# IS3# reg.XUL
Gen. 276. p. 200» Viticella. Mitch. Gen. 24* Anonymos f,

Belvedete. Gron» Virg, 25, 34»

(1) Lagoecia* Syft* Nat 9 XII. Gen. 2S2, p. is*. Vcg.

XIII» Gen. 285 , p* 203» Cuminoides. Tournf. /«/? 300^

T. J55* Cuminum fylyeftie. DOD# Fempt, zoo. CAM. Epit.
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welke Ltnk^üs den byafem geeft van IV.

minoides , onder welken 'er een by "/.onder Ga- Afj
^eL«

flagt van gemaakt was door TouöneforTj rJooFD»

als een Kruid, naar de Kcfcrfya ge$yke»d& An- STÜK#

deren, immers , hadden het Wilde Komyn gz-ni«f
9n°^

noemd* Bellonius getuigt, dat tiléö 't op

Lemnos Haaien- Leger noemde , en daar van

heeft onze Ridder den Geflagtnaam gevormd,

Misfchien neftelen de Haazen in Bofchjes van

dit Kruid. Het gtoeit in Griekenland en aan de

Vafte Kust van Klein Afie , als ook by Kar-

thagena in Spanje.

De Gcftalte is als een klein Heeftertje , met

dunne Stengetjes van een Span hoog, bezet

met ongedeelde , byna ronde, Zaagswys' inge-

fneeden Vinblaadjes, ten getale van vyftien of

zeventien aan éénen Bladfteel , die 'er aan het Sten-

getje doorgaans maar vier of vyf zyn* Op den top

heeft het vyf of zes zagte ronde Hoofdjes , vol

Kafachtige Zaadjes , fcherper Van Smaak dan

de Komyn en niet minder kragtig tot Windbree*

king, enz»

Roridula. Daauwertje.

De Kelk en Bloem zyn , in dit Geflagt, bei-

den vyfbladig: met de Meelknopjes, van onde-

ren, naar het Balzakje gelykende en een drie-

kleppig Zaadhuisje*

Maar

518. Cèsn. Epifi* soj Cuuiinum fylveffre Capit^ globojGft

C* B, Pin. 146,
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IV* Maar ééne Soort (i) bevat hetzelve , die doof
Afdeel.

den j_feer N< l# f$ ur m a n n u s , eere-t, onder

Hoofd- de Kaapfche Planten ontdekt , en voorgefteld

STUK
' is met den naam van Ireon verticillatum , welken

Kolldula de Ridder in dien van Roridula, om dat het naar

*Ceund
ket ^onne-Daauw \&os SoHs of Drofera) ge-

lykt, veranderd heeft» 'c Is ten Heeftereje, dat

aan de enden der Takjes gefternde Blaadjes

heeft, die Elsvormig en plat zyn, met Draad-

achtige Tandjes , welke aan 't end Kliertjes

hebben ,
gehaaird. De Bloemen komen , aan de

toppen der Takjes, uit de Oxelen der Blaadjes,

van drie tot zes op een gemeen Steeltje , uiten-

keide Bloemfteeltjes voort. De Kelk is byna zo

jang als de Bloem, die korte Meeldraadjes heeft

en Meelknopjes als gezegd is. Het Zaadhuisje

is byna driehoekig , driekoppig en heeft drie

hokjes, bevattende veele Zaaden.

Saovagesia.
Hier is de Bloem vyfbladig met Franje; de

Kelk vyfbladig zo wel als 't Honigbakje , dat

beurt houdt met de Bloemblaadjes, cndeVrugC

een eenhokkig Zaadhuisje»

Van dit Geflagt is ook maar ééne Soort be.

i. kend (i) , welke door Doktor B r o w n e voor-

Jia erefta.

Regtop-

Mailde» (O Roridula. Sy/l. Nat, XII. Gen. 1234* p* 185» Vtg»

XHI Gen. 1234. p, 203 Ireon verticillatum. Burm. FU
Cap* Prodr< p 6.

(i) Sauvagefia. Syft. Nat.XU.Gen. 283. p. 185. Pïg.XllU
Gen 286 p 203. >reon herbaceus minor &c. Brown. Jam* 17

^

t T,« f. s. Sattvagcfia» J AC<t Amvr% Hifi. 77. T. $i*f*3*
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geftcld was , onder den naam van Kruidige ,
IV;

kleine Ireon , met langwerpige zeer fyn gekar-
kFD*Eti

telde Bladen ,
gehaairde Stoppeltjes , en enkelde Hoofd*

Bloemen indeOxels der Bladen. Zy is benoemd
S™K*

naar den Heer Sadvaoes, door zynebefchry- wn#

ving der Montpellierfche Planten vermaard. In

de Westindiën , op Sc. Domingo
, Jamaika en

te Suriname, is haare Groeiplaats deHeerjAc-

quin heeftze op Martenique waargenomen Haa»

re Geftalte is als die van Sc. Jans Kruid, heb-

bende naauwlyks een Voet hoogte. Zy heeft

regtopftaande Kruidige Stengetjes , bezet mee

Lancetswys Eyronde fpitfe Bladen % die gekar-

teld zyn en gefteeld. De gehaairde Stoppeltjes

bezetten byna de geheele Steng*. De Bloemen

zyn wit en Reukeloos.

Claytonia.
De Kelk is tweekleppig; de Bloem vyfbla-

dig ; de Stempel driedeelig in dit Geflagt; 'c

welk een driekleppig Zaadhuisje heeft, in ééne

Holligheid drie Zaaden bevattende.

Hiervan zyn drie Soorten, altemaal Uitheem*

fche, bekend, als volgt.

( 1) Claytonia met Liniaale Bladen. i.

Claytonia

_ Fïrginica*
j

Uee» viigini»

fchc,

(ï) Claytonli FoiHslinearihus. Syft. Nat. XII. Gen. 284. p.

125. Veg. XI LI. Gen. p. 203. Claytonia, GRON. firg.

2Si 3 5* Ornithogalis affinis Virg Sec. PLUK* Alm* 271,

Sol. f. 3. R.UDB. Elyi* II. p. 139. f. f.

Xx 3
II. DEEL. VII. STBS.
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ÏV« Deeze Virginifche is benoemd ter eere van
Afdeel.

defi Hcer Cla yto w^doorwien de Kruidkun-

Hoofd- de verrykc werd t -met de kennis van zo veele
STUK

* te vooren onbekende Gewasien uit die Land-

y&
MtJym

fïreek en met de opheldering van anderen Zy
gaf dus aanleiding tot den Geflsgtnaam. 't is een

onnozel Plantje , welks Srengetje , naauwlyks

een halve Handbreed hoog
, uitloopt in een

Trosje , van zes, agt óf tien Bloemen, die ie-

der een Steegje hebben. De Kleur derzeivcn is

wit | met rooüe Streepjes van binnen. Het Sten-

getje lègÊ op den Grond 3 en verbergt zig, als

de Bloemen afgevaren zyn, met de Zaadhuis-

jes onder de Aarde. Het heeft een knobbeligen

Wortel en draagt doorgaans mtór twee Bladen,

die final , glad en Vleezig zyn : het eene by den

Wortel , het andere onder aan de Bloemtros ,

welke naar die van de Veld - Ajuin gelykt.

cuyunu ^2) Claytonia met Eyronde Bladen.

Sibirica

giberikhc.
£je jjeel. £ x N Nm v s TKreeg^ Kruid van Pe-

tersburg , alwaar men het uit Siberië bekomen

hadt. Het bloeide in de Upfalfche Tuin , en

werdt door zyn Ed. niet alleen in Afbeelding

gebragt, maar ook omfrandig befchrecven. De
Wortelbladen zyn gedeeld , Eyrond en zeer glad.

Het heeft twee Stengen , die naar den Grond hel-

len,

(2) Claytonia FoL ovat's, H. Ups. $z> Limnia» JLcl. Szoikb
A



p i s t a n d ï i'a;

Jen 5 en deeze hebben twee dergelyke Bladen , jp#

ongefteeld , doch ook Iterk geribd als die van AfdeelJ

Weegbree , by elkander, onder de Bloemtros.
jj0q^

De Bloemen zyn zeer 1-ing gedeeld en hebben stuk,

dit byzonders, dat zy over dag, en by mooy Mono^

Weer, opgeregt liaan , maar , by Onweer en te-
m*'

gen den Avond, gaan nederhangen. Dit niet al-

leen , maar de Bloemfteel regt zig niet op , voor

dat de Bloem ontluikt : zo dra die verflenst is

,

buigt hy zig neer, en verheft zig wederom, by

de rypwording van het Zaad. De Kleur der

Bloemen is rood.

(3) Claytonia met [een Boomachtige opjlaande
c/a û

Steng. rortuiacd*
ria.

De Ridder hadt bevoorens dit Gewas onder
KaaP(chc*

de Crasfulaas geplaatst , met deezen zelfden by-

naam, om dat het van Dilleniüs Crasfula 9

die Boomachtig is , in de gedaante van Porfe-

lein, genoemd was. Men vondt 'er, in de El-

thamfche Tuin , die een Stam hadden van een

Arm dik , groeijende één of twee Ellen hoog

;

doch niettemin hadden zy 'er nooit willen bloei-

jen, zo min als in Sweeden ; des Linnjeus
eindelyk eerft, na dat het in een Tuin te Ve-

netië gebloeid hadt , de Kenmerken van den Heer

Tur.

(3) Claytonia Caule Arboreo cre&o. Mant. 211. Crasfula

Porrulacnria. Sp. FUnt. II. p. 406. Anaeampferos CatiIeArbo-

ieo , &c. H* Cliffl 207* Ups. 147. Crasfula Portuhcac facie A*-

l>orescer*6. Dill. EUb. 120* T. ioi. f. 120,

Xx 4
II. DCSL* VII. STOKn
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IV. Türra ontvangen heeft, waar uk zyn EcL
Afdeel, yoo^vvani, dac het naast tot dit Geflagt behoor-

Hoofd- de. Vïugteri of Zaad hadt 'er niet voortgebragt.
_

stuk. j)e afkomft is van de Kaap der Goede Hope.
Eenwy-

Achyranthes. K nbloem.

Een vyfbladige Kelk zonder Bloemkrans ; de

Stempel in rweeë? gédeeld, en enkdde Zaa-

d^n : v c den als de bvzond \r Kenmerken op-

gegeven (* ) ven di. Geflagt, 't welk zes Soor-

ten , meelt OofflfiÉfèfièj bevat, als

ï. ("O Kafbloern ecu Hteftsrachtige regtop-

fhtZ'pera. fl ahüe m dmgebbógene Kelken, die

auuwe. legen da Aair zyn aangedrukt.

Tot

(*.) N .imc yk in Syfi, Nat. Ed. tUÏ , als ook in

Ed, XH- te wvl men in loeiden, aan 't hoo rd der Klasfe , in

de oprelling der <JefLg:en vindt : Calyx exterior triphyllus

nudus. In Cener Plantarurn ; alwaar men zou denken dat de

Kermeiken het n*<auwkeur*gfte vocrgefteld waren, ftaat QaU

Periantbi triphjllum. Cor. Petala quinque Calyctformia perji*

Jlentia* Wat zal men daar uit befliikeö i

{1} Ach)tanthes Caule Frutic ere&o, Calyc, reflexïs
,
Spl-

cae appresfis. Syjl. Kat. XII. Gen 285. p. 186. Vei. vm.
Gen. 238. p. 204. Fl, Zeyl 105. Achyr. Caule e-e&o

Ciif. 42. R. Lugdb. 41 8. «e. Amar. Sfe. ipicatüé. Bocc Sk.

16 T. 9* Pluk» T. 260. f. 2, tournf /«/?. 11$ .

GOUAN. Monsp 116. £ # Amaranth. Spie, Zeyl. Fol. obiuiis

&c. Eurm* i6. T. 5. f. 3. Amar fpicatus Di&. Cre-

tici folio , Mad. Pluk Alm. 26. T. 10 f. 4» JvnLL.

T. IX. f. 2. Auricula Can-s mas. Rumph. Arab, VI. p, 17.

T. 12. f. i f Gadeli. Hort. Mal, X. p. T« 78. Achyr,

aspera ind. Burjm. Fl< Ird. p. 63«



P E N T A N D R 1 A. ÓP7

Tot deeze Soort, die runw genoemd wordt, IV.

wegens de Aairen , behoort in de eerfte plaats ^Pfö*
de Siciliaanfche ge-aairde Amaranth van Tour- HdofD-

i^efort , waar uit men begrypt, dat het Kruid <TUK *

eenigermaate xweemt naar de Amaranthen. BoCx 9̂mih

cone hadc dezelve afgebeeld. Voorts is hier

t'huis gebragt de Ceylonfche, naar dezelve ge-

lykende, volgens de fignrur van den Hoogleeraar

J. Bürmannus. Deeze was door veifchei den

Autheuren tot het Yzerkrui 1 betrokken. Dan ook

die van Madrasf, by P l u k e n e t voorkomen-

de , rondachtige Blaadjes hebbende , als van

den Kretifchen Difltamnus. Einddyk brengt hier

ook de Ridder t'huis, het Mannetjes -Honds-

Oor van Rumphius en de Cadeli van Malaf

bar : zeggende , dat de Arabifche V erfcheiden-

heid de Bladen wederzyds glad, groen en gelyfc

aan die van het Ceylonfche Loodfctuid heeft

,

breeder dan in de Siciliaanfche en van onderen

geftippeld (*).

De Heer N. L. Burmannüs onderfcheidc

de Indifche Rauwe Kaf-bloem , welke de Ridder

aanmerkte als een batterd- Kruid, hebbende de

Bladen ftomp Eyrond, dik, gegolfd en vyfmaal

grooter dan de Siciliaanfche, welke evenwel

,

volgens Gouan, hoogcr dan eens Mans lang»

te wordt, met eene Aairvan een Voet lang- Het

Honds-

(*) In de befchryving der Arabifche Planten door FOPSKAOH&

zyn 9
behalve deeze, wel agt nieuwe Soorten van Achyranthes

opgegeven.

Xx 5
lt DEEL, VII. STUK.
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IV. Honds - Oor Mannetje , byRüMPHius, heeft

Afdeel.^ Aairen fomtyds wel twee Voeten lang, wel-

'Hoofd- ke door de neergeboogen fcherpe Kelken zigals

stuk. weerhaaken aan de Kleederen hechten , en dus

<iifeï

nwym
c'e Paden door Wildernisfen byna ongebruik-

baar maaken. DeAairen zyn hier door zo ruuw,

dat iemand, die tedere Handen heeft, zig do©r
5

t opwaards ftryken daar aan bezeeren kan.

Men begrypc hier uit, dat dit een zeer haate-

lyk Kruid zou zyn , indien het niet tot een Ge-

neesmiddel firekte tegen de Koode en andere

Buikloop ; zo wel op Ceylon als op Malabar

en de Molukkifche Eilanden: misfchien door ge-

heel Indie. Men gebruikt daartoe
, echter, meest

het Wyfjes Honds -Oor , dat de Bladen meer

naar Honds -Ooren gelykende heefc , hoewel

ook geenszins Itomp. Dit blyftlaag, heeftkrui-

pende Stengetjes, die aan de Knietjes Wortel

fchieten en zig naauwiyks een Voet of anderhalf

boog verheffen.

Deeze is Klimmend Majer met eene Klis-

achtige Vrugt genoemd en afgebeeid door den

Heer

Klisachti*

ge.

Achyrcn*
tbes Lap-
pacsa.

(2} Kafbloem met een Heefterachtige ver/prei-

de Steng , neerleggende , en afgebroken Aai-

ren ; de Bloempjes met een bondeltje van

haakige Borjleltjes aan beide zyden*

(z) debyranthes Caule Fruticofo difïlifo Sec. Fl. ZeyU io$ é

Blitum icandens Fr. Lappaceo. Burm. Zeyl. 47. T.i3, f. 1. Cen.
taur. ciiiare minus &c. Pluk. Aim, T. 82, ïk z %
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Heer J.
Bcrmannüs- Anderen hadden ze IV*

ook tot het Yzerkruid betrokken, DeStengetjes
* L
^U

fchynen gedoomd te zyn : de Bladen ovaal , we- Huof*>.

derzyds fpits : de Zaadhoofdjes gelyken naar
sl

^
#

die der Klisfen. Het groeit in Ooflindie, niï.

"

(3) Kafbloem met een Heefierachtige uiige- M»

breide Steng; de Bladen overhoeks ; de Bloe- f^Murj*

men geaaircU ver van elkander , jforowd;^^^& JftZ&era rappig.

Deeze is afgebeeld door RüMphiüs, die

dezelve aanmerkt als een kruipende Heefier ,

hebbende de Bladen fpits Eyrond en lang ge-

fteeld : de Aairen ongemeen dun en met zeer

kleine Bloempjes, wel een Voet lang ? aan de

énden omgeboogën 3 en in de Knopjes een zeer

klein Zaad bevattende.

(4) Kafbloem met viervoudige /malle Blaadjes iv.

en eene Aair , die gegaffeld is y Ktoonijes- GeiZon*'

wyze. dc *

Zeer gelykt deeze naar eene Soort van Faro-

nychia, onder welken naam gedagte Hoogleer-

aar dezelve ook afbeeldt. Anderen hebbenzetot

het

f3) Achyranthes Caule Fmt. patulo, Fo!. aïternïs &c*

Achyr. alternifolia. Mant. 344.» Blitum frufescens. Rümph.

Amb. V. p. 235. T. 83. f- 2.

(4) Achyranthes Fol. quatemis linearibus &c. Paronychia

Foi. ad Genicula coiifcrtis &c. Burm. ZeyL 1S4, T. 6$ t f.2.

Amar. Fol. tenuislïmo &c* Bosc. Mus. 44, T. 35.

II. Dksl, VII. Stuk»
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Hoofd*
STUK.

Eenwy-

Afdeel
^et Limoenkruid , Amaranth

,
ja zelfs tot het

v.
" Gras betrokken. Ten opzigt van de Blaadjes

zou zy nog meest naar het Walftroo gelyken*

De Kelk is vyfbladig en het heeft vyf Bloera»

vigel * blaadjes.

Mh\mn ^ Kafbloem met laag Heefierachtige Sten*

ihes dicbo- g-tjes en gepaardefmalle Blaadjes , die vlak

qégafc enJPits zyn i het Kroontje gegaffeld.

Telde.

'

Deeze , in Virginie waargenomen , heeft vyf-

deelige Kelkjes * die uit Elsvormige ftyVe Blaad-

jes befraan , welke gebaard zyn. Ieder Kelkblaad-

je bevnt een Meeldraadje. Bloemblaadjes zyn 'er

niet. Zy gelykt veel naar de voorgaande.

P V' t ^ Kafbioem met leggende Stengen , langwer*

Leggende* pige Aairen en twee Bloempjes by elkander y

tusfehen haarige Bondeltjes.

Hier wordt het Wyfjes - Honds - Oor van Rum-
phiüs t'huis gebragt, waar vantevooren is ge*

fproken. Men houdt het voor het Indifch Yzer~

kruid van Rontiüs# Het heeft leggende , dik-

wils kruipende Stengen, van anderhalfVoet hoog 5

donker paarfch
,
Haairig. De Bladen zyn gepaard

,

ftomp Eyrond , doch niet een fpitfe Punt, aan

de kanten paarfchachtig. De Aairen, uit de mik-

ken voortkomende, zyn langwerpig, groen , doch

aaa

(5) Achyrantbes Caul. fufFrutjcofis &c, Mant. 51.

(6) Achyrantbes CauL proftratis Fruticofis &c Auris Cani-

na Foemina, Rumph Amb. VI. p. 26. T. iu Verbena Iadica,

Bont, Jav, 15a. T. 150.
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aan *t end paarfchachtig : de Flocmpjes klein, JV.

'met hun tweeën vervat ineendricbladi^e Kelk, Afd
^
el »

die gcfpitst is , en hebben ieder op zyde een Hoofd-

paarfch Penfedtje van Haakige Borfteltjes. STÜir*

Monogy*

Ceiosia, Haanekam.

De Kenmerken zyn hier , een dricbladige ge-

kleurde Kelk, die naar de vyfbladige Bloemkrans

gelykt: de Meeldraadjes om laag met het ge-

plooide Honigbakje famengevóegd : het Zaad-

huisje Waterpas fplytende, en drie Zaaden be-

vattende.

In dit Gellagt zyn thans negen Soorten, ook

altemaal Uitheemfche Planten 3 begreepen 3 naa-

melyk.

(1) Haanekam met Lancetvormige Bladen 3 iets 1.

Zeisfenachtige Stoppeltjes , hoekige Bloem- A^gmta*

Jleeltjes en rappige Aairen*
yxtw^l'

(9) Haanekam met Eyronde Bladen, Zeis/en- ir .

achtige Stoppeltjes, hoekige Bloemfieeltjes Mar&aH-

en rappige Aairen. Gepaa-
relde.

Tot

(1) Celojia Foi. ianceolatis, Stipulis fubfalcatis &c. Syft»

Nat. XII.. Gen* 2S<r p 187- XIII* Gen. 289, p 2o$*

CeU Fol. lineai-laneeol. H Ciiff^z.K. Lugdb. 419. Amar. $pU

ca alb. hsb MABT Cent. T. 7. Hort. Mal X. p. 7j*¥, 39*

(2) Cefofta Fol. « vaiis, Stipulis fa.catis &c Arnar» fiinpÜQ

Panicula. C. 15 Pin, 121. Amar. Spica albescentc habitiore.

MART. Cent. 7. T. 7* Mal, Xf p. 7?. X» 38, BüRM,

K Ind. p* 64.

II. X>8*«* VU? Stuk*
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IV* Tot decze beiden is de Amaranth , met eene
A*^EELt witachtige dikkere Aair, van Martin, betrok-

Hoofd ken. De eerfte zou in China, de tweede in Amc-
«tuk,

rii^a huisveften. Zy komen beiden in Oosnndie

vip™
wy

~ voor , volgens den Heer N. L. B urm an nus,
maakende'de figuur der Bladen byna het eenig-

Ite verlchil. Volgens zyn £d. zyn de Aairen uit

den rooden witachtig in deeze laatfie. De Heer

Gouan zegt , dat zy in de eerfte , zo ver de

Aair bloeit, Vleeichkleurig, doch daar zy Vrugt

draagt , bleeker zyn* Hy betrekt 'er toe de Ama-

ranth, die de Aairen Vleefchkleurig heeft, met

glinfterend geel doormengd, van Tournefort.
lapanfche. Tot een van beiden fchvnt die te behooren ,
Pi XI lil

Fig. i. wa^r van > u^ c myne Verzameling van Japmfche
Planten hier de Afbeelding in Fig. i , op Plaat

XLIII
,
gegeven wordt. Myn Takje is een Voet

hoog: de Bladen zyn, onder, vier Duimen lang,

met den Steel 3 en rykelykeen Duim breed, zeer

fpits Lancetvormig. De Aairen van figuur als men
kan zien , fpits Eyrond, naamelyk of Kegelvor-

mig, van Kleur uit den rooden en geelen glan-

zig witachtig.

c}ln
^ Haanekam met langwerpig Eyronde Bladen ,

ronde eenigermaat'e gejireepte Blosmjleelen ,

Gekamde* m langjVerpige Aairen*

Dee-

(3) Cclofia Fol. oblongo- ovatis Cel. Fol. Lanceohlo*

ovatis. /ƒ. Ups. $z* Amar* panicula conglomerata. C.

o. Pin iz w AmarAh 'major , Pan. förre&is ftavcscentibnr,

HERM. Lugdb* 30, GOUAN. Monsp< 117*
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Deeze, die de Bladen fomtyds broeder, fom- IV;

tyds fmaller heeft , behoort tot de zogenaam- Af»eei^

de Amaranthus Haanekam> in de Bloemtuinen Hoorn-

bekend. Zy komt 'er, met de twee volgende,"™'

van verfcheide Kleuren, geel, paarfch, groen

en wit, ja ook driekleurig voor, en verfiertde

Bloemperken ongemeen ; maar kan naauwlyks

dan in Broeibakken geteeld werden: zyndeeeq

Jaarig of Zaay- Gewas.

(4) Haanekam met Lancetswys - Eyronde
f
ge- ^

Jlreepte , uitermaate fpitfe Bladen, Zeis-Ca/iren/ts,

fenachtigs Stoppeltjes en gekamde Aairen. &

De halfmaanswyze Blaadjes aan de Steng on-

derfcheiden deeze , die by Rümphius Ge-

meene lndifche Amaranth genoemd wordt. De
Bladen zyn , van onderen , met roode Aderen

geüreept of ook paarfch gevlakt; de onderfteu

dikwils drievoudig en de Takjes komen ieder

uit een Oxel der Bladen voort. Hy fehiet in

Indie wel op , tot de hoogte van zeven of agt

Voeten. De Bloem gelykt mede naar een Haa-

nekam, zynde hoog paarfch of fchoon Karmo-

sryn-rood van Kleur.

(5) Haa-

(4) Celofta Fol. Lanceolato • ovads lin.eari's Sec. Amar, mi*

nor Spica fïngulari* BAftR» Kar. 471. Tab. 1195. Amar.

criftarus. CAM* Epit, 79 2 , Amar, vulguris. RüMPB» Amh V*

2}6. T. 84»

Spitsbla-

IJ» Dihi* Vit Siros|
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IV. (5) Haanekam met Eyronde , gejlrekte, niet
Afdeel. geoorde Bladen , een gejletifde Steng en

Hoofd we le gekamde Aairen.

stuk*

v. De Kleur der Bloemen is hier volkomen
C
ccifea Paar ĉ

'

11
>
niet hoogrood met een paarfchen Kiel,

Hoog- zegt de Ridder: des de Bynaam vreemd luidt;
toode.

te meer ^ om ciat de bloemen der voorgaande

Soort ook een roode Kleur hebben. De Bladen

zyn driemaal zo. dik als in de Gekamde, voor-
gemeld , en broeien. Zy maa'ct de fraaifte uit

van de Haanekam- Amaranthen: allen uit.Oost-
indie afkomftig*

By Weinmann vindt men aanmerkelyke Ver-
fcheidenheden afgebeeld; doch 9

t is niet möbg.'
lyk dezelven, in haare volle Schoonheid, zelfs

niet met Kleuren , in Plaat te brengen. De
Duitfchers noemenze \ deswegen \ Taufendfchon ,

dat is Duizcndfchoon. Zy werden bevoorens van
den Heer LinnjEüs aangezien als monftrcuze
vcranderingen,afhangende van de vetheid van den
Grond, en zyn Ed. merkte op , dat dit Gewas,
in drooge magere Aarde gezaaid , zeer laag blyft

,

brengende natuurlyke Bloemen voort (*).

Uit

f5) Ce fofta Fol. ovat's üri&is ïnnuricalaris Sec. Amar, Pa~

jücuU incurfl* C. B. Pin. 121. Amar. Panïcutè fpeciofö

crifhta. J. B< Hifi. 1U p. .909. Wbinmann. Tab, «4> %s
%$ , 9 Z

, 96*

(*) Zie, wat de monftrcuze figuut aangaat , Knorr, Thef.
Rei UerharU ty'^Hortcnfis, Neur, 1770, Fol. P, l^X* 'd

5*6.
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Uit Zaad van Java 1$ hierin de Amfterdamfe .
^*

. t 1 • a Afdeel*
Tuin, voor eemge Jaaren een zodanige Ama- v .

ranth geteeld , die een Vadem hoog wterd en Hoofd*

met enkelde Aairen bloeide , welke door den
8TU* #

Heer B urm annus in Afbeelding is gebragt n;a.

en uitgegeven (*%

(6) Haanekam met Eyrond - langwerpige Bla-
Celô l'Pdm

den , een opfiygende gepluimde Steng en nicêiata.

overhoekfe end - Aairen rer van elkander. d^
eP
lmn*"

De Ridder hadt deeze Soort gevormd van de

Klimmende groote Haanekam der Westindiën *

door Sloane Majer genaamd; doch de Heer

N. L. Burmannus brengt ze ook tot de

OofHndifche Planten ^ hoewel zyn Ed. erkent ,

dat de Javaanfche meer gelykt naar de Regtop*

itaande Heefterige Amaranth van Sloane* De
tegenwoordige, van Jamaika, heeft een leggen-

de ronde Steng, met Takken, die ieder uitloo-

pen in een Pluim van Aairen , welke zelf ook

dikwils Takken uitgeeven. De Bloempjes zyn

onderfcheiden , hebbende korte Meeldraadjes en

een driedeeligen Stempel*

(7) Haa*

(*) Celöfia Pyramidalis, EuRM. Fl. Ind. p, 6$. Tab. 2j #

f; i.

(6) Celofia Fol. ovato - obfongis , Can?a asfurgente panicu-

3afö. Celos» major farmentofa asfurgens &c. Bröwn. Jam.

179. Bhtum album m3jus fcandens. SiöAN, Jami f9. Hijh

l. p. 142. T. 91* t

ti
II, tflH. VU. STUK,
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IV.
(7) Haanekam met Eyrond -langwerpige ÏÏtfa

Afdeel.
^gn . em j«w m een ^riedeeligen

Hoofd- Stamper.
STUK»

vir* Aan de Knst van Senegal groeit deeze Soort

,

triona, die van de anderen zou verfchillen 5 door drie

Driewy.g
tyicn te hebben ; doch in de befchryving worde

gezegd , dat zy één enkelden korten Styl heeft,

met drie Stempels, welke langer dan de Styl en

paarlch van Kleur zyn : zo dat zy, in ditopzigt,

met de voorgaande ftrookt. De Steng ftaatregt-

op en is Kruidig, hoekig, geftreept, anderhalf

Voet hoog, aan 't end gekroond met een Tros-

je van witte Bloemen, die Zilverkleurige, Ey-

ronde, Blikjes hebben. Het Zaadhuisje , dat rond

is, bevat drie Klootronde Zaaden.

V'ii. (8} Haanekam met Lancëtyorrmge > Wollige,

«ewoide. Jlompe Bladen , getropte Aairen en gewolde

Meeldraadjes.

„ Jf* (s>) Haanekam met Wigvormige fpitsachtige'

Knoop* maden en Klootronde zydehngje Aairen.
bloeuïige.

Deeze beiden groeijen op 't Eiland Ceylon.

De laatfte is door den Heer J^Bürmannüs,

(7) Celofia Fol« ovato- oblongis , Racemo laxa , Tiftilla

trifido* Mant* 212*

(8) Celofia Fol. Lanceclatis tomentofïs obtufis, Spieis con«

feitis, Snminibus Lanaüs. Fl. ZsyL \oz.

{(j) Celofia FoL Cuneiformibus aciitiusculis &c. FL 2?eyh

10 1. Amaranrhoides Ind. nodiflorum* BtiRM, ^eyL 16. T«

f. 2. Amaranth, Ind. globoimn &c, PLUST* Alm% 27» Tf

1^ ft



PEN^ANDRlA. joj

^ndcr den naam van Indifche Knoopbloemige Amdr IV.
(

ianthoides > welke uit den witten groenachtige
Afd

|-
gL-

Bloemhoofdjes heeft, afgebeeld en befchrecVen. Hoofd*

't Is een zeer klein Plantje* STUK-

1 l L e c E brum. Hardkelk;

Een vyfbladige Kraakbeenige Kelk; zonder

Bloemkrans: een enkelde Stempel : een vyfklep-

pig eenzaadig Zaadhuisje , onderfcheiden dit Ge-

flagt 5 't welk zeventien Soorten , meest Euro-

pifchen, bevat, naamelyk

(ï) Hardkelk met een opgeregte Kruidige ge* ^ i» ^
armde Steng en gepaarde gladde Bladen. $rachia.

turn.

Deeze Soort 3 en de drie volgende , zyn Oost- Gearmde*

indifche. Men vindtze Indifche AmarantH, mee

doorfchynende Bladen van Majer,de Hoofdjes

tusfehen de Bladen verfpreid , by Plukenet
genoemd. Te vooren hadt Linn^us dezelve

fcjtrokken tot het Gcflagt der Kafbloem. De
Steng is Kruidig met Lancetvormig - Eyronde

Bladen 5 en draagt veele kleine ruige Aairtjes ^

die wit zyn > by elkander in de Oxels der Bladeiï

als ook in de Mikjes der Takken.

(2) Hard*

(1) ///^^wCauleere^oHerbaceobraduato&c. Syji. Na*\

Vtgs XIII. Gen. 290* p. 205, Mant. 213, Achyranches bra-

éfriata. Mant. jo, Amar. Indor. BlitI Folio Uct Plv£, jttï#J

ÏL. T. 3H. 5.

Yy k

iU DEi iU VIL STUK.
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IV. (>>) Hardkelk , dat Heefierachtig is , met ge~.
Afdeel. paarde Bladen en famengejtelde Aairen^die

Hoofd- by elkander vergaard zyn.
stuk.

it. Deeze, Bloedige Kafbloem genoemd geweeft,

'SjróT om dat de Bladen w^derzyds Bloedrood zyn,

^Bioccii
kee^ de Steng dikwils leggende, zeer Takkig:

°C
'
g' de Aaïren digc by elkander , ongedeeld , los en

Wollig: den Kelk groen en ruig: deMeelknop-

jes geel, den Stamper paarfch. Het RoodeYzer»

kruid van Rümphius is hier t'huis gebragt

geweelï.

in. (3) Hardkelk met een byna Kruidige regtop-

^Gewold! Jlaande Steng, zydelingfe Bloemen en over-

ftu xLin. hoekfe Bladen.

Volgens den Ridder heeft deeze dc Steng ftyf f

eenigermaate Haairig, van onderen alleenlyk ge-

takt: de Bladen gedeeld ,
effenrandig

,
fpitsach-

tig, van boven kaal, van onderen Wollig: de

Bloemfteeltjes zydeiings zeer kort , met drie of

vier ongefieelde Aairen, die ongelyk zyn, met

een Blaadje. Vyf Meeldraadjes van onderen la-

mengevoegd , door middel van eene vyftandige

Kroon : een enkeld Nierachtig Zaad. Van

r
' (2) llkcehrum Fruteseens , Fol. oppofitis &c. Achyranrhes

Sanguinofenta, Sp. PU 19^4 Veibena rubra. R.UMPH. Amb.

VIL p» 60* T. 27. t 2.

(3) Illeoebrum Caule iubherbaceo erefto &c. Achyranthes-

Lanata. Sp. Plant* 296. Chcnopodium incanum .Racemofurn

&c. Burm. zeyl. 60 T. 26. f. 1. Amar. Ind, vcrticill, al-

bus. Pluk. Alm* 27, t. 75. f» & Scherubala, Hort. Mal. X»

p. 7;. T. 29.
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Van decze komen , volgens den Heer N. L. IV.

BürmannüSj twee Verfcheidenheden voor ,
ApD

v
EEL »

in grootte verfchillende , waar van dc grootfte Hoofd-

de Steng iegtopftaande heeft, met zeer vee!e STUK*

opgeregte 1 akkige Aairen ; wordende van de Ja-

vaancn Cundav.g Casjï en Folie Kotte genoemd;

de kleine een leggende Steng, met byna enkel-

de, zeer korte, eenvoudige Aairen* Deeze laat-

fte teelt uit het gevallen Zaad fterk in de Tui-

nen voort. Met dezelve komt de Ceylonfche

Ganzevoet , van den Heer J. Bürmannüs,
naast overeen, zo wel als delndifche Amaranth

van Plukenet; maar van de Heefterachti-

ge heb ik Takken van twee Voet languit Oost-

indie afkomftig , die een geheel andere Vertoo-

ning maaken
; gelyk uit de Afbeelding van eea

Takje daar van in Fig. a, op Plaat XLIII,

blykbaar is.

(4) Hardkelk met eene Kruidige regtopjlaan-

de > wit Wollige Stengen over'Jioekfe Bladen, javïtu™

Deeze is , onder den naam van Irefine ^aJavaanfch.

vanica , door den Heer N. L. Bürmannüs
afgebeeld, Het zou de Witte Amaranth van de

Ganges, metfmalle Salie - Bladen, zyn van Plu-

krnet. Zy heeft Eyrond.Lancetvormige Bla-

den, die, gelykerwys de Steng, wit Wollig

zyn,

(4) lllecebrum Caule Herbaceo ere&o &c. Irefine Javanica,

ByRM. Tfl. Ini. 212. T. 6;. f. 2. Amaranth» albus Gange*i«

cus. Plus. Alm* 26» P&jtt T. io. f. 1.

Yy 3
II. DESL» VII» STUK.'
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fV- zyn, van boven Afchgraauw. Aan 't end komt
Afdeel.

een pju jm van Aairen voort, die uit doorfchy-

Eoofd- nende groen gekielde Kelkjes beftaap. Het
stuk» Vrugtbeginzel is Klootrond met twee roode

vi[c

C

.

KWym
Stempels , het Zaad glimmend zwart. Volgens

gezegden Hooglecraar groeit de Steng wel een

Vadem hoog.

v. (5) Hardkelk met gekranjle makte Bloemen $n

T'Tüciiu. leggende Stengen,
ium*

Cekranst. jsfu volgen Europifche Soorten* Deeze komt

alom voor; behalve, zo 't fchynt . in Duitfch-

land en in de Noordelyke Gewesten. In onze

Provinciën wordt zy in Vriesland, inOverysfel

en het Sticht , op vogtige Zandige Gronden ,

hier en daar gevonden. Vaillant noemtze

Moeras - Paronychia met Blaadjes van Wilde

Thym. Tournefort hadeze in de Levant

waargenomen. De Sneeuwwitte kruipende Po-

Jygala van C. BAüHiNus,endic, welke L o-

B el afbeeldt, hooren hier t'huis.

VI.
t

(6) Hardkelk met eenzaame Bloemen zydez

rÉ?*'** lings, en laag Heejlerige Stengen.

spinfeh. Dee-

. (5) lllesehrum Flor. verticillatis nudls &c» OF.D. Dan% 33$.

Illcc. Canl. procumb. R. Lugdb. «114» Dalib Paris. 76,126*

Jllecebrum. H. Cliff. 492. Paronychia Serpillitoiia paluftris,

Vaill. Parit* 157* T. is< f. i 4 Gouan Monsp. 117. Gorx.

Bek- 65.

(6) Illecehrum Flor. larcralibus folltariis Illcc. Caulcerec-

to. R. Lu^db. 214, Paronychia Hisp. Fituicofa Myrti folio»

TöUENï. /«/? 50$.
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Dceze is Spaanfche Hccfterige Paror.ychia , 1V0

smet Myrtenbladen , van Tournefort ge-
Afd
^u

tyteld. Zy heeft een opftaamle Steng. De Groei- Hoofb-

plaacs is in Spanje.
6TÜS *

(7) Hardkelk met de Aairen in Kroontjes over T „
VI

,

r *

v l '
, r . . - J IVecebrum

eene zyde en verfpreide Stengen. cymnfum.
Kroonig.

Eteeze is gevonden in Portugal , als ook in

Languedok en Provence. Het is , gelyk de bei-

de voorgaanden , een klein Kruidje, dat naar

het Varkens -Gras gelykt, hebbende een Draad»

achtige Steng, bezet met vier fmallc Blaadjes.

De Bloemen zyn vergaard tot Aairen, en dee*

ze tot Kroontjes , zo op zyde als aan 't end

der Takjes. Het heeft de Kelken vyfbladig*

gekleurd , met Baardjes. Boccone hadt het

Varkensgras, met gedoomde Hoofdjes tusfehea

de Knietjes , geheten*

(8) Hardkelk , die de Bloemen met glanzige vnr.

Blikjes omringd heeft; de Stengen leggen- chiZ

de; de Bladen effen.
schubbig.

De Bloemen zyn , in de gezegde glanzige

Blik-

f7) Illeeebrum Splcls Cymofïs fecundrs > Caule difïufo. MOR.
Hifi. II. S. g. T. 29» GER» Prov% 337* GoüAN Mousp, 11$.

I'olygon. Capit4 inter Gem'cula echinatis. Bocc. Sic. 41, T.

T. 20. f. 3.

(Z) Illeeebrum Flor. Bra&* nitrJis obvallatis &c. Herniaria

Sqimmis nitidis &c. Cliff. Ups. R. Lugdb. &c. Parpny.

chia Hispanica, Ci.us* Hifi. II« p. 183* Hkp. 47^ TOUBNï/
ƒ«/? 507*

II. DEÏL. VIL STUK,
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IV. Blikjes of Schubben ,
byna geheel verborgen ib

^deel.
ficezc Soort , welke de Spaanfche Paronychm,

Hoofd- is van Clusius; waar uit de Groeiplaats

stuk. blykt. Zy komt ook voor in Languedok en Pro-

vife.*

wy
'S'ence. Het Kruidje verfchUt anders van de

voorgaanden weinig.

ix. (9) Hardkelk, wier end -Hoofdjes met glanzi-

^clpiZ? Se BUkjes bedekt zyn j de Stengen byna regU

tum. opftaande. de Bladen geha&ird van onde*

T ren ruig-

Deeze is eenigszins fraaijer door de opftaan-

de Stengetjes en de glanzig of Zilverwitte Hoofd-

jes, die groot zyn naar de kleinte van het Kruid-

je, gelyk uit de Afbeelding by LoBELblykt.

De Groeiplaats is als boven.

x. O0 ) Hardkelk met een opgeregte Kruidigs
jlmgbalm* Steng; de Bladen overhoeks en gepaard ,

égaals, Lancetvormig 9 ruigachtig.

De Steng van dccze, die te Bengale, op Ja-

va , en elders in Oostindie groeit, is regtop.

ftaande ,
ruigachtig , een of anderhalf Voet hoog :

de Bladen , die byna ongedeeld zyn , en breed

Lancetvormig, gefpitst, ruigachtig, wederzyds

gvoen ,
groeijen ten deele overhoeks , ten deel©

gepaard of tegenover elkander , aan de Stengen:

de

(9) Ilhxhrnm Bra&. nitidrs occultantibus Sec. Paronychïa

Narbonenfis ere&a. Tournf. lnji. 50S. GoüAN Monsp.

folygonum mootanum Niveum minimum. Lob. Icon t 420.

(io; LUubruni Caulc ere&o , Kerbaceo &c, M*nt% 213,
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de Aairtjes , die klein , ruuw en wit zyn , zit- IV,

ten niet alleen in de Oxels der Bladen, maar
Ari)

£
EU

ook aan den top , alwaar zy rondachtig getropt Hoofd-

zyn , zonder Bladen. stuk*

Die Soort van dit Geflagt, waar van ik een Ind}f^
Tak bezit meer dan een Voet lang, uit Oostin-pi. xliu.

die gekomen, verfchilt aanmerkelyk van deeze,
Fi£% 3%

£y is in Fig. 2 °P ^aat XLIII. afgebeeld.

De Steng, die regtopftaat, is glad, geelachtig

en niet Leden , waar van het ondertte byna een

half Voet langte heeft* Van binnen fchynt zy

hol te zyn , als Riet. De Bladen groeijen gepaard

aan de Steng, by ieder Knoop twee, en daar

geeft dezelve ook fomtyds Takjes uit. Zy zyn

final Lancetvormig , met een kort Steeltje. In

de Oxels der Bladen komen de Bloemhoofdjes

voor , waar van de onderden rype Zaadhuis-

jes bevatten met een enkel Zaad. De Bloem-

hoofdjes zyn glanzig wit,uitgetropte Bloempjes

famengefteld. Aan dit geheelc Gewas is geene

Wolligheid te befpeuren.

(11) Hardkelk met verfpreide Bloemen , die xr*

vergaard zy& 3 even groot als de sh^Wj^SÈ^
Blikjes y en leggende Stangen. Arabifch»

In Arabie zou, door wylen den Heer Fors-

kaöhl, deeze waargenomen zyn, naar deagt-

fte Soort gelykende* doch fmaller van Bladen,

en

(11) lllectbrum Floribus. fparfis congeflis &c. Mant, $i»

Yy 5
11, DEEL. VU» STOB»
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IV. en de Bloemen niet tot end - Hoofdjes vergaard

,

Afdeel. maar ]angS de geheele Steng verfpreid hebben^

Hoofd, de , met de Meeldraadjes van onderen famen-

stuk. gevoegd en twee Stylen. In de uitgegevene
Eenwy- ^ jfrYQfo\c(]i yan dien Kruidleezer , vind ik

echter geen éénc Soort van dit Geflagt opge-

tekend (*\
f

xii, (i*) Hardkelk met kruipende Haairige Sten-

Acb^
m

£en > Eyrmde gzfpüfie Bladen , het tegen-

iha. cverfiaande kleinft: de Hoofdjes byna Kloot»
Kaffi** rond en eenigermaate gedoomd.

Dilleniüs hadt deeze, niet Achyrantha ,

maar Achyracantha genoemd , als een Plant

met Kaffige Bloemen en gedoomde Hoofdjes.

Hy geeft 'er Bladen van Witte Majer aan, en

zegt , dat 'er monfters van , aan den Engel-

Ichen Kruidkenner Sherard , van Buenos

Ayres , de Hoofdftad van Tucuman in Zuid-

Amerika 3 gezonden waren» De Ridder heeft waar-

fchynlyk , door overhaafting , van Tucumania ge-

maakt Turcomannia 9 en dus zou men deeze

Plant, die een Wcftindifche is, uit zyne Spec.

Plantarum voor een Turkfche aanzien : 't welk

wat veel verfchilt.

(13) Hard-

(*) Men zou mogen denken , of het ook zyne Achyran*

thes procumbent ware, welke hy monadslpha noemt, doch die

hadt end - Hoofdjes , enz.

{12) Illecebrum Caulibus repenribas piloiïs &c. Achyrantha

srepens Foliis Bliti pailidi, Dill» Eltb. 8 4 T. 7, f4 7,
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(13} Hardkelk met kruipende ruige Stengen, IV.

breed Lancetvormige gejleelde Bladen en
FD
£
EL

*
v

rondachtige kaale Hoofdjes. Hoofd-
stuk.

Deeze, die in de Westindiën op de Zee -Oe- xiil

yers groeit, is Kurasfaufch laag Amarantlwides 9 Poiygom^

met Bladen van Varkens - Gras , door HER-
2̂rkens-

MANnus geheten. Als eene Verfcheidenbeidgrasachtig.

behoort daar toe , de Ruige Zet- Amarantimo-
des van Plumier, met Bladen als van Zee-

Porièlein. Naar de volgende gelykt ze zeer

,

doch heeft de Steelen, niet de Bloemen, ruig.

(14) Hardkelk met kruipende gladde Stengen ; . xtv.

breed Lancetvormige gejleelde Bladen eranikbiadig.

ronde ruigachtige Hoofdjes.

Hier behoort de Zee - Amaranthoides van

Plumier» met Varkens - Gras Bladen en Zil-

verkleurige Hoofdjes. Dezelve groeit ook op de

Zee -Oevers van Amerika en nu in Spanje, zegt

de Ridder, en voegt 'erby , dat de Bloempjes,

voor fcherpziende Oogen , ruigachtig zyn. De
Heer

(13) lllccehrum CanUbus repentibus hirtis &c. Ment, 1%%*

Gomphrena Polygonoides, Sp. PU I. p. 225* Herniaria hirfuta re-

pens &c* Brown. Jam. 184. Amirant. humile Curasf. Herm»

£ar. 17. T. 17. SLOAN". Jam. 48» Wft. I. p* 141. T. S6. f. 2. /?.

Amaranthoides hirfuta Halimi folio. Plum» 12.T. 21, f. 2.

(14.) ïlkcebrum Caulibus repentibus glabris 8cc, Gomphre-

na Ficoidea. jAcq. Amer. Hifi. 80, T. 6o. f. 4. Amaran*

thoides manna repens. Pijjm. Sp. 20. Gomphr, CauledifFufo.

Lugdb. 41 8.

!! DEELt YU, STUKf



716 VYFMANNIGE KjRUIDEtf.

IV. Heer Jacqüin beeldt een Plantje af, dateeti
AfI

v
EEL

grooc Onkruid is op de Velden van 't Eiland

Hoofd- Martenique , en langs den Grond kruipt, fchie-

$tvk. tende Worteltjes uit ieder Knietje, Het heeft
Eenwy-

je [>]acjen, zegt hy , Wigvormig üomp Eyrond,

fpits
,
ongefteeld , 't welk aanmerkelyk van de

bepaaling deezer Soort verfchilt. Hy befchryft

het onder den naam van Gomphmna Ficoidea ,

onder welken deeze Soort bevoorens door Lin-

NjEüs was geboekt, maar oordeelt, dat het na-

der komt aan de Celofia , volgens de opgege-

vene Kenmerken.

' xv. Oj) Hardkelk met Kruipende Stengen, die we-

*%%um derzyds Wollig gekield zyn ; Lancetvormi-

Ougciteeld. ge byna ongefteelde Blaadjes en langwerpi-

ge gladde Hoofdjes.

Dit dient genoegzaam tot onderfcheiding van

het Kruid dat Rumphius Garmalen - Moes
noemt, om dat men het, in Oostindie, by de

Garnaalen kcokt. Volgens zyne befchryving moet
het niet zeer klein zyn : want de Leedjes der

Stengen waren drie of vier Vingerbreed van el*

kander, geevende wcderzyds,en als in 't kruis,

Takken uit. Hy merkt aan , dat hier van eene

Verfcheidenheid was met ^einder , fmaller en

dik-

(15) Ulccchrum Caul. repent. glabrïs &c, Gomphrxm fes-

filis. Fl. Ze^l, ii6. Amarnnthoides humile Madeiaspata-

i»um &c. Pluk. Alm* 17. T. 133. f. i t Amar. humilis

FoL oppofitis &c. BüBM. Zeyl. 17, T» 4. f. 2. Colupp*.

Hert. Mal, X. p* 21. IV ^.
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dikker Blaadjes , welke misfchien tot de volgen- IV»

de Soort zou kunnen behooren.
Afdeel;

De Heer Burman nüs merkt aan , dat 'er Hoofd-

een wonderbaare Verfcheidenheid in deeze Soort STm#

heerfcht, zo ten opzïgt van de Stengen, als dc „i^"
10*7*

Grootte van 't Gewas en der Bladen , die Ey-

rond , Lancetvormig , langwerpig, Ovaal, on-

gelteeld of gedeeld zyn , en de Hoofdjes cn-

keld of famengefteld ; gelyk uit veele monfters ,

van Java ontvangen, bleek. Ik heb 'er één, onder

myne Oostindifche Planten , die als een middel-

ilag is tusfehen deeze Soort en de voorgaanden*

(16) Hardkelk met kruipende gladde Stengen ^xvf.

en byna Rolronde Vleezige Bladen : derermkuta.

Hoofdjes langwerpig , glad 3 aan H eiïd. %
m
^mh]m

Deeze in Brafil, op Kurasfau, als ook elders
dlg%

in de Westindiën gevonden, is door de figuur

der Blaadjes genoegzaam onderfcheiden.

("i 7) Hardkelk met verfpreide Stengen 3 Eyron- xviu

de Bladen en vergaarde Bloemen met glan* 'faj^*^

zige Blikjes.
bitfig**

Hier wordt de Spaanfche Paronychia , met

Bik-

(ïó) llkcebrum Caul. repent. glabris &c. Gomphrarna

vermicularis. Sp> Plant. i. p. 224. Caraxeron humile;

VAïLL. Mem. de ijzi* Aimranthoides humile Curasfavicum.

HERM. Par. is. T* 15. Pluk, Alm. 27 .T\ 75. f. 9. Amaran*

tho affinis Aizoides &c BREÏN Prodr. 2,

(17) Ilkcehrum Caul» diffufis , FoU ovétis &c» Mant* ƒ1. Pa*

fonychia Hisp. fupma Alfinifolis Capitu^s mtawbus, TQURNfr,

Ittf. 508»

II. X>Ï&1, VII.
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IV. Bladen als van Muur en leggende Stengetjes
AFD

v
EEL, met kleiner Hoofdjes (*) , die door Tou&~

Hoofd* nefort voorgefteld was 5 betrokken.

STUK»

Eenwy G l a u x. Melk - Kruid.

De Kelk is eenbladig , zonder Bloemkrans :

het Zaadhuisje eenhokkig , vyfkleppig, vyfzaa-

dig, in dit Geflagt, 't welk maarééne Soort be-

t. vat (ï), die men in ons Land, alwaar het' veel

J^rithM. °P brakke Gronden en Zee - Stranden groeit *

Mê uld
Zee - Melkkruid noemt. De oirzaak dier benaa-

ming isafkomltig van de Ouden , wier denkbeeld

was 5
dat door deszelfs gebruik het Zog der Vrou-

wen vermeerderd werdt. 't Is zekeflyk een ge-

zond Kruidje, byna met de Beekeboom óf Por

5

felein overeenkomende , dat fommigen als Salade

êeten. Het valt niet alleen op onze Stranden , zo

aan de Noord- als Zuiderzee 5 op die van En-

geland , Sweeden 5 en elders in Europa, maar

ook , volgens den Heer Pallas, op zoute

Moeras - Gronden , binnenslands , in Siberië > eri

zeer overvloedig aan de Ooftzee. Loeseke
heeft het in Plaat gebragt onder de Pruisllfche

Planten. Men vindt het ook by L o b e l afgebeelde

Dee~

(*) Dus wordt 2y uit het Werk van Töt'RtfErORV , i« Mant*

frlma , p, %\ % voorgedragen ; doch die Auiheur heeft, Capil;

minus ccmpacfis ,* dat is minder digte of loslcr Hoofdjes.

(1) Glanx. Syfl. Nat. XII. Gen, 2*8. p. m. Vtg. XIII;

Gen. 29U p. 207. li, Oiff. 43. R. Lugih. +17. ÈL Suee. 199.

Lnpp. 72. Glaux maritima, C. B. Pin. 215* Alfinc bilolia ,

Fiuctu Coriandri, Radice ccnicuteta. LOEs. Prusf. 13. T. U
Glaux exigua maritiraa, an Dioïcoiidis, Lob. Icon t +i$.
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Deeze Autheur ftck twyfelachtig , of het de pfJ

Glaux van Dioscorides zy. Inderdaad

,

tTFI^Ei*

daar zyn andere Kruiden 3 welke insgelyks dien Hoofd-

naam voeren , behoorende tot de Vlinderbloemen. 8TUK '

En , wat de gezegde eigenlchap aangaat , van^onügym

het Zog te vermeerderen , dezelve vindt men
ook in andere Planten.

Het is een laag Kruidje, naar Muur gelyken-

de, met twee ovaale Blaadjes by elkander aaü

de groene Stengetjes,die knoopig of met Leed-

jes zyn, en in wier Oxelen de Bloempjes voort-

komen > paarfchachtig van Kleur 3 verfierende

dit Plantje ongemeen. De meefte Stengetjes en

Takjes leggen , doch fommigen verheffen zig *

draagende ronde Huisjes als Koriander - Zaad ,

waar in vyf Zaadhuisjes vervat zyn. De Wor-
tel blyft over en fchiet 's Voorjaars weder uit* i

Thesiom, Vlafchblad»

Dit Gefiagt heeft eenen eenbladigen Kelk >

daar de Meeldraadjes ingeplant zyn, en een

enkeld Zaad , dat met den Kelk gekroond is*

Het bevat thans elf Soorten , als volgt.

(i) Vlafehblad met een Bladerige Bhempluim u
en Liniaah Blaadjes. Dee-

(i) Tbefium Paniculd Foliacea, Foh linearibus» Syft. Nat. Gemeen*

XII. Geru 289. p* 188* Veg* XIII, Gen» 292, p, 207. H. Ciiffl

4t* HALL» Helv. 18 3. DALIB» Paris. 75. GOUAN Jiïonsp. 11 8»

Éinariamontana. C» Pin. 213» Anonymos Lini folio* Clus«

Tmn* 312* Alchimilia Linau* folio* TOV&Nï? $09*
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ÏV. Deeze voert den bynaam van Flafchbladig $
Afdeel. om ^Q ZQ\fóQ reden, waarom de Duitfchers aaü

Hoofd- dit Geflagt den naam van Leinkraut geeven. Ik
stuk* noem het liever Vlafchblad >

dewyl die naam

vif%

KWy
' aan het Kruid Linaria eigener toebehoort en

tytel deeze Gemeen ; om dat zy de gemeende

Soort is , voorkomende op drooge Gebergten in

Duitfchland en de Zuidelyke deelen van Euro-

pa, als ook in de Levant en volgens den Heer

Pallas in Siberië. Baühinüs hadc het

Berg-Vlafchkruid , met witachtige Bloempjes,

geheten , enT o u a n e f o r t Byvoet met Vlafch-

kruid- Bladen %
hebbende den Kelk der Bloemen

wit*

Volgens GöUAtt is 't een Kruid van ander-

half Voet hoogte in Languedok. Volgens Clu*

sius , die 'er de Afbeelding van geeft, heefi

het by Weenen Takjes van een Voet lang,

maar by Parys viel het kleiner. De Heer Hal*

ler zegt , dat het niet zeldzaam voorkomt op

de Switzerfche Bergvelden en befchryft het als

zeer Takkig , met ftyve fmalle Blaadjes, gce-

vende overal Bloempjes , die in 't eerst groen
j

achtig wit, vervolgens geel worden. Hieronder

zit het Vrugtbeginzel j waar uit de Slippen van

den Kelk fpruiren, die Klokvormig is, in viet

of vyven gedeeld , geevende even zo veel

Meeldraadjes tot de zyden uit. Hy heeft van

binnen de zelfde Kleur als de Bloem. De Styl

is enkeld,- de Stempel Klootrond.

(a) Vlafch*
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(2) VJafchblad met een gebladerde Tros en Li- 1V *

niaale Bladen. Afdeel.

Hooid-
Op de Bergen en Heuvels van Italië en Pro- stuk.

vence, niet alleen 9 maar ook omftreeks Wee- TL

nen (*), komt deeze voor, welke van de voor* ji^ZmT
gaande verfchilt door niet Takkig te zyn, de

ltaUfch*

Bladen fmaller , digt by elkander ; de Bloemen
niet gepluimd maar getrofl: te hebben

9
zynde

dezelven dikwils in vieren , niet in vyven , ja

ook fomtyds in drieën gedeeld. Deeze Soort ver-

gaat tegen den Winter miet 9 maar heeft een over-

blyvende Wortel.

(3) Vlafchblad met byna geaairde 9 Haairswys' nr.

gewolde 9 zydelingfe Bloemen , en Elsvor* J%3fï£~

mige Bladen.

De reden van den Latynfchen bynaam deezer

nieuwe Soort, die aan de Kaap der Goede Ho*
pe 3 door den Heer K o e n i g , gevonden is , niet

doorgrondende , noem ik ze Wollig, wegens

de

(1) Tkfium Hacemo foliató, Fo ?
« ]fiiearibu94 Linopbyllnm

£ollinun.i lignofum minus- Tonth. Anth+ 261. Seg. Veron.

I?r. p, 90* Alchimilla Aipina Linariae Coliis &c. TiLL. Pis.

tf* Alchim. Linariae folio &c Shaw. Spec. 14. jACq» Vind,

213* GAr» Prov. 442. T, 17. f. i.

(*) Habitat in Italia Alpibus , in Suecia Collibus
y zegt

LlNN^EUS in Spec. Plant. Waarfchynlyk zal dit ook een Druk*

feil zyn , om dat het onder de Sweedfche Planten niet is aan-

getekend JACQTJ1N vondt het by Weenen in Ooftenryk,

(i ) Thtfium Flor. fubfpicatis fecundis ciüato - Lan.atis, Mant»

213.

11* Deel, VIL Stuk.
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ÏV. de Wolligheid der Kelken. De Stengetjes zyn
Afdeel, maar een Handbreed hoog > met een Bloemtros-

Hoofd- je aan 't end.

stuk.

iv. (4) Vlafchblad met geaairde effene Bloemen en

sJctfu*T
Elsvormige zeer korte Blaadjes ver van el*

Geaauci. kandcr.

Deczc 9 cok aan de Kaap groeijcnde , is groo-

ter , hebbende een Steng van drie Voeten hoog

,

ter dikte van een Ganzefchaft, regtopftaande ,

oogfchynlyk byna Bladerloos. De Aairen zyn

byna van dikte als de Pink, door drie gefpitfte

Blikjes onderfcheiden*

- v. (5) Vlafchblad met ongefteelde end» Hoofdjes

,

^Toofdigl
driekantige gladde Bladen en Eyronds

Blikjes»

vu fö) Vlafchblad met Kroontjes - Bloemen en Li*

^Geüldu
rdaak ajïoopende Bladen.

Deeze beiden groeijen ook aan de Kaap, en

het laatfte is door Bergius omftandig be-

fchreeven. Het heeft een Heefterige Steng.

vu. (7) Vlafchblad met Kroontjes - Bloemen en lang»

Gekloond*
f4) Tbefium Floribus Spicatis Isvibus &c. MdnU 214,

($) Thefium Flor. Capit. fesfilibus terminalibus , Thcf. Flor.

Capitatis. B.. Lugdb. 214.

(6) Thefium Flor. Umbellatis , Fol. Jinearibus Sec Mant.

214. Berg. Cap. 73,

(7) Tbrfium Flor. ümball. Foliis oblongïs. Centaumimluteum

Atcyroidss Virginianum. Pluk» Mant, 43, T. U
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Deeze Soort komt voor, op vogtige Weiden IV.

van Virginie cn Fenfylvanie, en blyft over, vol-
A
^;

KL#

gens den Heer Kalm. De Steng verdeelt zig, Hoofd-

boven, in Takjes f die vyf- of drïebloemige 3TUKï

Kroontjes draagen. *****

(8) Vlafchblad met gefteelde Hoofdjes en drie- ^W m̂
kantige Bladen , mlke aan den rand en fcabrum.

Kiel uitermaate ruuw zyn.
Ruuw^

(9) Vlafchblad 3 dat geheel gepluimd is. u.
Vamen*

Dit , zo wel als 't voorige , ook aan de KaapQ^im^
huisveftende, heeft een byna Houtige Steng van

een Voet hoog , geheel tot een Bloempluim ge-

fchikt, als in het Walftroo,en maar zeer kleine

Blaadjes hebbende, waar van de bovenften Els-

vormig» De Bloempjes zyn ook zeer klein en

gefteeld , hebbende een onder -Kelk, die in

drieën , vieren of vyven , gedeeld is , afftandig

van den bovenden , en de Vrugt als Koriander-

zaad, gelyk in andere Soorten. Veel Bloempjes

misdraagen hier*

(10) Vlafchblad met bynageaairde ,eenzydige 9 A^)ex^
Haairswys' gewolde Bloemen.

Omvat*
Qptend,

(s) Tfhtfium Capitulis Peduncutetis , Fo2# triquetrls &c.

Berg. Cap, 72.

(9) Tkeflum totam pamculatum. Mant. 51.

(10) Thefium Flor. lubfpicatis fêcundis , riüatQ • Lsnatif»

Mant 213»

Zz 2
II. Deel. vil» Stuk,
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IV. Op hooge Bergen aan de Kaap groeit deeze

,

Afdeel. ^ de Steng byna Houtig, regtopftaande en vier

Hoofd* Voeten lang heeft , met fpits Hartvormige Bla-

stuk. jen van een Duim groot, die dezelve omvatten.
Eenw)* ^an '

t end komen Trosfen voort van kleine

Bloempjes , doormengd met grootere Eyrondc

Blikjes,

xi. (n) Vlafchblad met driebloemige end - SteeU

Euphriï? lies en ^sez^Se tym Eyronde Bladen*

eides t

DikWacJ/g. Deeze 3 van den zelfden Landaart , fchynt

door Plükenet, onder den naam van Afri-

kaanfche Boomachtige Phnt , met Porfelein- Bla-

den, voorgelteld te zyn. De Heer Berg ius
heeftze omftandig befchreeven. Hy zegt, dat

het Gewas zo zeer naar de Euphorbia gelykt %

dat men het 'er , in den eerden opflag , byna

voor zoude aanzien. De Steng is Hcefterachtig

en de Bladen zyn byna een Duim groot als in 't

voorgaande : zo dat deeze twee Soorten veel van

de anderen afwyken.

P & d e r i a. Knapbesfen.,

Onder de Planten , die de Bloemen , eer zy

open gaan , gedraaid hebben , is dit het eerst voor-

komende Kruid , hebbende den Styl in tweeën ge-

deeld. Het brengt een ledige, broofche, tweezaa-

dige Bezie voort , en daarom noemt men het Knap-

besfen. De

(u) Theftum Tedunculis triftorls tcrminalibus &c. BERG.

Cap. 74. Plama Afric. Aiborescens Portwlacac foliis, Pluk*
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De eenigfte Soort (1) is een Ooftindifch Ge- lv*

was , dat Rümphius Stinkende Winde noemt*
Af
^
eel

|

Het groeit Heefterachtig , met een Stam van om- Hoofd-

trent een Vinger dik , die Ranken uitgeeft als
STUK*

de Winde , doch met Bladen, welke naar die p^ria

van Zuuring gelyken of van Patich , als niet ge-{^^
ndc

oord zynde , met lange Steelen. Deeze Bladen

hebben een zodanig viezen Reuk, dat de Indi-

aanen het Gewas , in hunne Taal, deswegen

Feeflblad noemen. In 't voorbygaan van plaat-

fen , waar dit Kruid veel groeit , houdt men de

Neus toe 9 wegens den Stank. Nogthans worde

het Sap daar van, of het Blad zelf, tot Wind-

breeking ingenomen. De Bloempjes komen Tros-

wyze uit de Oxelen , doch gelyken meer naar

kleine Klokjes of Kelkjes, dan naar die der Win-
de* Zy zyn meest gefronzeld of gedraaid , en daar

op volgen Vrugten als Kruisbefiën , van binnen

hol , en maar twee kleine Zaadjes , als Geerst,

bevattende,

Allamanda.
Dit Gefkgt heeft zynfcn naam van den Heer

Allamand, thans Geneesheer van het Kei-

zerlyke Hof te Petersburg , door wien de Kruid-

kunde onlangs verrykt is met verfcheide nieuwe

Geflagten van Planten , door zyn Ed. in en by

onze

(1) Padexiru Syft. Nat. XII. Mant, 52* fagè XIII. Gen* 1252,

p, *og. Convolvulus foetidus. Rumph. Amb ê V. p. 436. T. itfo,

Apocynum foetid^m. Bu^M, FL ?nd4 p. 71.

Zz 3
U, OlELiYIJi STUK*
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IV. onze Volkplantingen , aa*i de Kust van Zuid-
Afdeel. Amer jka f ontdekt.

Hoofd* De eenigfte Soort (i) wordt Klimmende Melk*
STUK" geevende Echinus van Barrere genoemd* Zy
jiiiïmanda&ocK door geheel Guajana aan de Rivieren. Het

%wgee*'*s een P'ant > d5e aan de R^ken vier ongedeelde

rende. Bladen in 't kruis heeft , welke langwerpig fcomp

Eyrondzyn , met een Puntje. Aan 'tendderRan-

ken komen zeer groote geele Bloemen voort. Het
Zaadhuisje is Linsachtig , regtopftaande 3 ge-

doomd
,
eenhokkig , tweekleppig 3 veelzaadig. Het

Aftrekzei der Bladen > 't welk purgeerend is , werdt

aldaar tegen het Kolyk van Poitotj gebruikt.

V i n c a. Maagdepalm.

Hier zyn de Bloemen Trompetachtig , doch

mede gedraaid voor dat zy opengaan : de Zaad-

huisjes , twee in getal 3 ftaan opwaards en be-

vatten eenvoudige Zaaden.

Van dit bekende Gewas komen vier Soorten

wor, naamêlyk

VinCéL

minor*

p (l) Maagdepalm met leggende Stengen, Lan-

cetswys'* Eyronde Bladen en gefteelde Bloe*

Kleine. mem J)f c

fi) Allamanda* Syft. Nat. Veg. XIIT. Gen» 1295. P- 209.

214. Echinus fcandens La&esc«ns. Barmer. jEquinoïï. 48.

(1) Vinca Caulibus procumbentibus , Fol Lanceolato- ovatis

&c. Syft. Nat. XII. Gen* 293» p, 189. ^g.XULGen. 295. p.

209, Vinca Fol. ovatis. H. CHjff* Ups. Mat. Mei* R. Lugdb*

412, Pcrvinca» Tournf. Inft. 119. HALL. Helv. 326. GoüAM.

Monsp. 1*9. Clematis Daphnoides minor. C. R. Pin. 301 Clema-

tis Daphnoides. Don- Pempt. 405. Clem* i>3phnoidcs t Vinca

Fervinca an Centunculus Pünii* Lob. U. as*
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Die zeer bekende Kruid groeit, volgens den IV.

Heer de Go rte r ,in de Bofchagie voor Uien-
Af
^
eel«

pas in Gelderland. Misfchienis het derhalve on- Hoorn-

der onze inlandfche Planten te tellen, anngezien 5TÜK*

men het in Duitfchland, Engeland en Vrankryk,^^^
wild groeijende vindt. Niets is gemeencr aan de

Wegen in Swiizerlaqd , zegt de Heer Haller ,

dan degewoone kleine Maagdepalm. Dien naam

heeft hetzelve, om dat het Loof, gelyk bekend

is , by Trouwgevallen van jonge Lieden, tot het

verfieren der Maagden niet alleen, maar ook tot

het beftrooijen van Bruid en Bruidegom
, gebruikt

wordt. De Latynfche naam , Vinca pervinca, is

de Moeder van den Italiaanfchen Pervencha 9 den

Spaanfchen Pervinqua , den Franfchen Pervan-

che en den Engelfchen Pervinche. De Duitfchers

noemen het Sinngrun of Wintergrun , die van

Brabant en Vlaanderen Vinkoorde*

De Geftalte is te bekend, om befchreeven te

worden. P l i n i ü s noemt het Chamadaphne of

Laage Laurier , en anderen Clematis Daphnoi-

des , om de klimmonde Ranken, die het heeft,

en dat de Bladen eenigszïns naar Laurierbladen

gelyken zouden. Ik zal alleen aanmerken , dat
?
cr, wat de Kleur der Bloemen en Bladen aan-

gaat, veele Verfcheidenheden van zyn* Die met

bleek blaauwe Bloemen is degemeenfte. Voorts

heeft men ze met witte , paarfch- of roodachti-

ge en bonte: men heeftze met dubbelde of ge-

vulde Bloemen , van alle die Kleuren , en met

bonte Bladen ; doch in 't wilde vindt menze by-

Zz 4 na
II. Deel. VIL Stuk*
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IV. na nooit dan met bleek blaauwe Bloemen : des
AFD

v
E
.

CL
*die veranderingen door de Eweeking zullen ver-

Hoofd- oirzaakt zyn.
stuk. pe Maagdepalm is in de Apotheeken bekend ,

%'k^
Wy

' doch weinig in gebruik. De Bladen zyn bitter

van Smaak en hebben een Samentrekkende kragt.

Om die reden vindt menfce tegen den Witten

Vloed, tegen de Neusbloeding als men dezel-

vcn flegts in de Mond houdt of in de Neus

ftéékt , en a!s een Wondzuiverend Middel aan-

gepreezen. Het Afkookzel , in Mdkwey^zou,
volgens ïournefort, tegen den Rooden

Loop, en tegen de Teering, dienltig bevonden

zyn : een Gorgeldrank daar van tegen Keel-Ont-

fteekingen, enz. Boer ha ave heeft aan het

Sap der Bladen een groote kragt tot Bloedzuive-

ring, tot wegneeming van Slymige Verftoppin-

gen, en in 't byzonder tegen het Blaauwfchuit >

toegefchreeven.

'tt. (2) Maagdepalm met opgeregte Stengen, Ey
ronde Bladen en gefled.de Bloemen.

wa/vr

Groote.
Als eene Verfcheidenheid van de voorgaan-

de , wordt thans deeze aangemerkt , die men
Groote Maagdepalm noemt , komende meest voor

in de Zuidelyke deelen van Europa Zy kruipt

wal hooger op, hebbende de Bladen cn Bloe-

men grooter^ zegt Dobokueus. IndcBloem^

fteelen

(1) fir.ca Caulibus ere&is, Fal. ovatis, Flor, peJunculatrsr

Cieruaiis Daphnoides tn^jot, C. B, Pin. DOD, Pempt, 3sè.
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fteelen en in de Kelken , die zo lang als het IV".

Bloempypje zyn , valt ook eenig verfchil. Tour-
fd
^
el*

fort noemt deeze Breedbladig , de andere Hoofd-

Smalbladig. Volgens eenigen zou het de Egyp-
STÜK*

tifche Maagdepalm van Plinius zyn. Ja!*°
sym

(3) Maagdepalm roet een windende Steng en

langwerpige Bladen. lutea.

Oeeibloc-

In Karolina is deeze, een klimmend Rankge-
mige'

was, door den Heer Catesby waargenomen.

Zy heeft Bladen als der Wilgen en een groote

platte Bloem.

(4) Maagdepalm met een Heejlerachtige regt*

opjlaande Steng, gepaarde ongesteelde Bloe- Rooze-

men , en langwerpig Eyronde Bladen , die
kIcuri£e«

de Steekjes van onderen tweetandig hebben.

Deeze heeft haare Groeiplaats in Japan , op

Java en elders in Ooftindie. In de Montpellier-

fche Tuin wordt dezelve 3 of een dergelyke 5 &z

Prévanche de Madagafcar genoemd , volgens den

Heer Gouan. „ Men houdtze 'er (zegt hy)

3) in de open Lugt , in 't Winterhuis en ia

55 Broeihuizen. Zy is Heefterig > roodachtig ,

3> met

f3) Vinca Caufe voluhili , Fol. oblongis* Am> Acad. IV, p.

307. Apocynum fcandens Salitis folio , Flore amplo plano,

CATESB. Car. II. p. T. 53.

(4) Vinca Caule Frmescenteere&o, Flor.geminisfesfilibus &c.

Vinca Fol. oblongo - ovatisintegerrinus&c. MlLL. Di&. T, ig6.

Vinca Flor. fesfilibus , infer. folitiriis , caeteris aggregatis , Ne&a-

ciis fubulatis. GOUAN Monsp. 119. Burm. FK h.d, p. 17.

Zz 5
II» DEEL. VII, STQSt
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IV. „ met de Bladen dikwils uitgerand, de Bloe*
Afdeel ^ men Roozekleurig , zeer lang van Pyp, die

Hoofd- 3 , boven wat wyder wordt. De onderften komen
stuk. - enkeld of eenzaam , de volgende by tweeën

,

»»«qr: „ vieren , agten , en zo vervolgens voort ; zo

„ dat men 'er , in 't boventte van 't Gewas t

ontelbaaren heeft."

In de Takjes, my van deeze Soort uit Oost-

indie bezorgd , vind ik de Bloemen niet meer

dan twfce by elkander , (^gelyk de Ridder het

waargenomen heeft), tot aan den top , en de

Zaadhuisjes vier op 't hoogfte y allen in de Oxels

der Bladen , die langwerpig ovaal en cffenran-

dig zyn, met een witte middel -Rib : maar de

Kleur der Takjes , die rond en Houtig zyn , is

paarfchachtig. Gedagte Zaadhuisjes zyn niet zo

lang en fpits als die van de gewoone Maagde-

palm , maar kort en breed. Hec Bloempypje

heeft wel een Duim langte.

Cbropegia. Kaarskroon.

De rand van de Bloem is famenluikende in

dit Geflagt , 't welk zyn naam daar van heeft

,

dat de Bloemen , met elkander, aan het ge-

meene Steeltje , als een Kaarskroon gefchikt

zyn. Het draagt twee regtopftaande Scheedjes

met gepluimde Zaaden.

Vier Soorten , meest Oostindifche, zyn 'er

in vervat, naamelyk:

(i) Kaars-
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(1) Kaarskroon met hangende Kroontjes en op- IV*

geregte Bloemen.
Afdeel.

HOOFD-
Deeze, in de Malabaarfe Kruidhof afgebeeld ,$tuk.

is een Rankgewas, zig om 't Geboomte flinge- 1.
\

rende. Hec heeft dunne, ronde, groene Sten-£wX*

gen , met langwerpige gefpitfte Bladen , aaH
^v^elbio-

ieder Knietje twee, dik van geweefzel, dochmige*

zagt en gjad. De Bloemen zyn vyfbladig, geel-

achtig groen en groeijen aan een neerhangend

Kroontje , elk op haar eigen Steeltje ; doch

haare Blaadjes, die fmal en fpits zyn, krullen

om, en voegen zig met de Punten famen, zo

dat zy ieder een getralied Bolletje uitmaaken

,

vertoonende zig met elkander als een Kaars-

kroon. Het midden van de Bloem is Blaasach-

tig en barst met een knappend Geluid* De
Zaadhuisjes gelyken naar die der volgende Ge-

Aagten.

(<z) Kaarskroon met tweebloemige Steeltjes. ir.
V 7 J

Blflora.

Deeze, die opCeylonis waargenomen, heeftbblmi^
eene klimmende Steng en de Bladen verfchillen

weinig van die der voorgaande , maar de Bloe-

men komen meestal gepaard uit de Oxelen , en zyn

niet omgeboogen, maar regt uitgeftrekt.

(3) Kaars-

(1) Ceropegia Umbelh's pendulïs Flor. ere&is. Syjï. Nat, XIU
Gen. 299. p. 191. Veg% XIII Gen. 30a. p. 21 i.Niota - Niodens*

Valli. Hort. Mal. IX. p. 27. T. 16. Bürm. FL Indt p. 69,

(2) Ceropsgia Peduncuiis bifloris» Fl. Zz)l. 4$.

II. DSSL. VII. STUS*
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(3) Kaarskroon met ongejteelde Kroontjes en
Afdeel. Pyiswyze Bladen.

stuk
F

.

D
Dit is een Kaapfch Gewas f

't welk de Hoog-

iit. leeraar J. BüRMANNüsin Afbeelding gebragt

e*zi7tata? en genoemd heeft, Cynanchammet Eikelachtige

Pyibiadige. Wortels Jmalleuitgehoekte Bladenen Bekerachtige

hoogroode Bloemen. In die Bladen kan ik geen

Pylvormigheid befpeuren. De Heer Linn^üs
zegt, dat dezelven Pylvormig offmal Hartvor-

mig zyn , met omgeboogen randen , wederzyds

Wollig, van onderen bleeker. De Draadachtig

dunne windende Steng geeft uit de Oxels der

Bladen veelbloemige Kroontjes, wier Bloemen

onder minder buikig zyn dan boven : 't welk

zig* in gezegde Afbeelding, ook anders ver-

toont*

Té ^foiia f4) Kaarskroon met fmal Lancetvormige

smaibia- Bladen.

De zo even gemelde zou nader fchynen te

behooren tot deeze Soort , en is ook tot de

Smal-

te) Ceropegja Umbellfs fesftlibus, Fol. Sagittatis. Mant.zis.

Cynanchum Radice Glandulofë Fol. anguftis finuatis, Flor.

t/rceoiatis miniatis. Burm. Aft. 16* T. 15?

(4) Cercpegia Foliis Lineari- Lanceolaris. Periploca tenui*

folia. Sp. Plant. 110. Apocynuro Frutescens ftn&isfimis rt-

gidis & pradongïs foliis* PLUK Mant. 17* T. 335. f. 5. Apo-

cynum fcaojd. Afr> Asphod, radiee ,anguftisfimo folio. Herm.
Par. 59. Cynanchum Linearibus Fol. acutis &c, Burm. Afr*

37« T. 16. f. 1. Nam nindi. Hert. Mal. X. p, 67, T. 34.
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Smalbladige Periploca t'huis gebragt door den jon- Wi
gen Heer J3urmannus: maar de Ridder hadt Afd

^
e^

daar toe insgelyks eene andere van den ouden Hoofd.

Heer betrokken , die fmaller Blaadjes heeft. 't
STUK«

Schyntdat hier eenige verwarring plaats heeft, J^"
19**

misfehien daar uit fpruitende , dat men de Afri-

kaanfche of Kaapfche en Ooftindifche tot ééne

Soort heeft willen brengen.

Van de Eenwyvigen , onder de Vyfmannigc

Kruiden ,
gaan wy thans over totdeTwEE^

wyvigen, dat is 3 die twee Stylen of Stem-

pels hebben , als

Periploca. Slingerplant.

Dit Geflagt heeft een Raderachtige Bloem ,

xx\et een Honigbakje dat deTeeldeelen omringt,

geevende vyf Meeldraadjes uit. De Vrugt be-

üaat,gelyk in de drie volgende, uit twee Scheed-

jes , daar in de gepluimde Zaaden Schubswyze

op elkander leggen , gelyk in 't voorgaande

Geflagt.

Het bevat vier Soorten , altemaal Uitheem-

fche, als volgt.

(1) Slingerplant met de Bloetiien van binnen 1,

ruig, en aan 't end der Takken. oZla™*
On- Syriichc.

(i) Periploca Floiibus interne hirfutis termfnalibus. Syft.

2JdU XII. Gen. 300. p. 192. Veg. XIII. Gen. 305» p. 212.

PeripU Fol. Lanceolato • ovatis. // Cliff. 7S. R. Lugdb* 410.

ApocynumFol,oblongo. C. B. Pin. 303. Periploca altera. Doo»

Tempt* 408. Pcripl. fèrpens anguftiore Folio. Lob, Icqn, 4$6#

II. VUU YII, STUK*
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IV. Onder den naam van Kruipende Periploca±
AFDEEL.

met fmaj|e Bladen, vindt men deeze by Lobel

Hoofd- afgebeeld. Zy klimt, zegt hy, rondom de Boe*
stuk* men ^ met haare windende Ranken

, gelyk het

J™
ewy- Geitenblad , naar welks Loof de Bladen ook wat

zweemen , doch puntiger zyn. De Scheedjes

van het Zaad voegen zig met de Punten aan el-

kander, zodat zy naar een Vogelbek gelyken*

De Groeiplaats wordt gefield in Syrië.

De Slingerende hoedanigheid der Ranken van

dit Gewas fchynt aanleiding gegeven te hebben

tot den Griekfchen naam , dewyl het zig daar

door in de Struiken verwart ; klimmende ook by

Stokken of Latten op , gelyk de Turkfche Boo-

nen. Hierom noem ik ze Slingerplant.

n. (2) Slingerplant met de Bloemen van binnen

Sec7ml™
a

ruig en gepluimd , de Bladen Lancetvormig
Egypd&hc ovaal.

Den bynaam heeft deeze van de Secamone ;

welke Alpinus voorftelt onder de Egypti-

fche Planten 3 en Tournefort noemt Pe-

riploca met langwerpige fmaller Bladen. Zy ver-

fchilt van de voorgaande weinig, dan door de

kleinheid en menigvuldigheid der Bloemen*

itt. C3) Slingerplant mt gefchubde Aaircn.
Ir.dïca, Eö"*

Ooftindi-

f2) Perïplocï Flor. interne Inriïitis panïculatid Sec. Mant, n<r;

Pcriploca Fol.oblongis anguftioribus. TOURNF. Inft* 93. Se-

camone» Alp. JËgypr, 13 j. T. 134.

(3) Periploca Spicls imbiicatis* Fl, Ze^ 113* Peripl. FoL

m
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Enkelde Aairen , niet fpitfe Schubben , waar K*.

tusfchen de Bloemen geplaatst zyn , komen
Af
^2L*

hier uit de Qxekder Bladen voort, die Eyrond TIoofd-

en clad zyn, met zeer korte Steeltjes. De Bloem 5™'
.

is Klokswyze uitgebreid, in vyven gedeeld en
6i

heeft aan de hoeken > van binnen, eenopftaand

randje.

(4) Slingerplant met ruige Stengen.
p

ll

y0SJl

Onder de zeldzaame Planten van den Amfter-
A
£u$u

damfen Tuin is deeze door den beroemden

Commelyn afgebeeld. De Bladen kwamen

met die van de Maagdepalm byna overeen,

en het Gewas kroop , als het biet onderfteund

werdt , langs den Grond. Hier zou het Indifchs

kleine Jpocynum ,
metPenningskruid-Bladen, van

Morison t'huis behooren. De aangehaalde van

den Heer Burmannüs fchynt aanmerkelyk

te verfchillen, en heeft de Vrugtbyna Komkom*
merachtig.

Cynanchüm. Worgkruid.

Dit Geflagt verfchilt van het voorgaande in»

zoaderheid door een Cylindifch HonigbaJcje 9

dat

anguftis &c. Eurm. Zeyl. 137, T. 83. f. 1. Apocynnm Cauïe

vol. percnne» R. Lugdb* 412. Apoc. genus fcand» ex Imï.

Or. Pluk* Mant. 17* T* 359. £ 2.

(4) Peripkca Caule hirfuto. Apoc. fcand. Afr, COMM,
Itar* 18* T* 18. Apoc* fcand. Afric. Pluk, Alm. 37. T* 137»

f. 4. Apoc. Ind, minus. MOR» ffift. III. p. 6iu S. is* T* 3. f. 62*

Cynanclmm Fol. planis finuaii* &c. Burm, Afr* 54. T. '\%% £ 2«

?It DEIL, VU, STUK»
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IV. dat vyftandig is. Het bevat tien Soorten, meest
Afdeel. Weftindifche Planten.

stu^
D

" (O Worgkruid met een windende
, overblyven*

i. de , Bladerlooze Steng.

Cynancbmn

^ad«too« ^e Euph°rbia Viminalis , welke Alpinüs
'onder de Egyptifche Planten afbeeldt, is thans

hier t'huis gebragt. De beroemde Herman-
Nüs noemde ze, Guineefch dpocynum , dat ge-

heel Bladerloos is , met een witte vierbladige

zeer welriekende Bloem. Volgens nader Waar-

neemingen van den Heer B a§si, heeft zy een

Raderachtige Bloem , met een vyfdeeligen , zeer

kleinen Kelk ; vyf Honigbakjes , die naar Bloem-

blaadjes gelyken , en een geknopten StyL De
.
Meelknopjcs , die klein en bruin zyn, zitten op

het Knopje.

Dit Gewas wordt lange of Egyptifche Peper

genoemd van Vesc-ingiüs, en by fommige

Egyptenaars , zegt hy
, Roomfe Peper ; om dat de

vStengen, gekwetst zynde, een Sap uitgeeven,

dat als Peper brandt. Het groeide aan de Zee-

kust van Afrika, zo hy verhaalt, menigvuldig,

met Biesachtige Takken, een Vinger dik, twee>

of drie Ellen hoog, In de Amfterdamfe Tuin

bereikte het maar drie Voeten hoogte, volgens

COM-

(i) Cynancbum Caule voluMli perenni aphyllo. Sy/l. Nat.

Veg* XIIL Gen. 304. p, 2 12. Euphorbia Vimlnalis. Spec. Plant,

649, Felfel-Tavil. Alp, j£%ypt* 96* Apocynum Guineenle me-

re aphyllum 8cc. Herm. Parad. 61 • VeslinG. p. 34. Tithyma-

lus Ramofis&ttms &c, Comm, Pr&l. 23, Am* AtaA> UI. p, 1 i<h
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Commelyn. Anderen bepaalen de hóogte IV»

van drie tot zes Voeten > met de Steng zo dik
Afd

^
eL*

als een Pennefchafc en zeer lange Takken , die Hoofde

fcig als een Touwetje omflingeren. stuk*

(2) Worgkruid met een windende Kruidigè c n^uM
Steng en Hartvormig langwerpige gladde

Bladen.
Gei>itst'

Deeze Soort , in Sicilië 9 Spanje als ook in

Perfie natuurlyk 'groeijende , bevindt zig in de

Êuropifche Kruidhoven. ?

t Is het derde breed*

bladige Apocynam van Clusius. Men vindtze *

als naar de Scammonie van Montpelliergelyken-

de, doch met fpitfer Bladen 9 voofgefield vaii

C. Baühinus 3 die daar toe de Eerjle Pen-

ploca betrekt van Dodoneüs.

(3) Worgkruid met een windende Steng én til.

Hartvormige gladde van onderen Wollige
T

PJ^oê

Bladen } de Steeltjes eenigermaate getrost. Hatbioe*
mig*

(4) VVorgkruid meteen windende Steng, Hart-
R
™m

vormige gladde fpitfe Bladen en eenvoudige

f

um .

Trosfen.
GM

(5) Worg-

" (z) Cynanchum Caule voiubiii Herbiceo &c. li. Clïf. Ups.

R. Lugdb. 409. Scammon. Monsp» affinis, C. B. Pin. 294.

feriploca prima. Dod. Pempt, 403. Apoc. 3* latifol. Clus,

Hifi* I» jn 125,

(3) Cynancbttm Caule voi. FoU Gord, glabris &c* jACq*

^wer, gz. T. s$\

(4) Cyhancbüm Caule vol, Fol. Cord. glabris acuüs &£•

JACQ. Si. T, 54.

Aaa
ÜU Dasi* vil stuit
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IV. (5) Worgkruid met een windende Steng , Hart»

Afdeel. vcrmige ruige van onderen Wollige Bladen

Hoofd» en verSaarĉ e Bloemfteeltjes.

STUK*

v^
De beroemde Kruïdleczer Jacqüin heeft

Cynancèumdeeze drie 'Soorten , in de Westmdiën, waar-

mum,
" genomen , befchreeven en in Afbeelding gebragt.

zcekants, \ 2yn altemaal Melkgeevende Planten. De
laatfte rukte hy aan den Zeekant van Tierra

Bomba uit, zo als hy 't Sehepe zou gaan, om
naar Europa terug te keeren , en gafze daar van

den naam. De anderen groeiden by Kartbagc-

na y alwaar zyn Ed. nog eene Soort waargeno-

men heeft 5 die hy de allerhoogfie noemt, be-

klimmende de Boomen in de Bosfchen, tot vyf-

tig Voeten hoogte.

t

VL (6) Worgkruid met een windende Steng, om

Kutkbaftig! laag den Bast Kurkachtig gefpleeten heb-

bende ) met Hartvormige gefpitjle Bladen*

Deeze is , onder den naam van Karolinifche

Periploca met eene kleinere gefternde Bloem
, by

Dilleniüs afgebeeld. Men vindtze in de Eu-

ropifche Kruidhoven.

m

vu: (7) Worgkruid met een windende Heefterach-
Hirtum.

jKüig, tU

(s) CjKdKcham Caule vol. FoL Corch glabris hirfutis &c,

JACC^ *Amer. 86. T. $6*

(6) Cynanchum Caule vo'uh. inforne Suberofo fïsfo, &c. H,

Ciiff. R. Lugdb, 409. Periploca Carol. FJ. minore ftellato,

DlLL. Elib. 300, T. 219. L 296.

(7) Cynar.&hwn Caule volubiii &c. J2. Clij% R, Lugdb* 410,

J3T
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Mgt Steng , rf/ö dew /?<<z/ï afa laag Kurk- IV.

achtig gefpleeten heeft enEyrond Hartvor-
Afd

|
el »

Bladen. Hoofd-
stuk*

De Heefterachtigheid ondeïfcheidt deeze , die iytgy&**
in Zuid -Amerika groeit , inzonderheid van de

voorgaande* De Bloem is groot 3 zo wel als de

Vrugt cn het Loof gelykt naar Citroenbladen*

Men vindze ook te Suriname.

(8) Worgkruïd met een windende Kruidige vin.

Steng en Nierachtig Hartvormige 'i^SS^Ü
Bladen, cum >

Mont-

Deeze valt aan de Zeekust van Langucdok byPelllcrs%

Montpellier en heeft daar van den bynaarcu E-
venwel groeit ze ook in Spanje* zynde Scammo-

me van Valmce door Clüs i us genoemd: ten

minfte heeft zyn Vierde Breedbladig Apocynum

'er veel overeenkomst mede*

(9) Worgkruïd met een windende Steng, Lah- 1X ,

cetswys' Eyronde gladde Bladen , en Kloot-^duUm

ronde Kroontjes, Gegolfd.

Gezegde Heer Jacquin heeft ook deeze

by Karthagena in de Bosfchen waargenomen,

(10} Worg-

Periploca fcandens 6cc Plum» Spec. 2. Apocynum fcand. Vir*

gin. &c* Moris. Hifi. III. p. 611 S. 15. T. 3. p. tfi.

(S) Cynancbum Caule volubili &c. H* Cliff» K.Lugdb., Govan»
Monsp, 120. Scammoneci Monspeliaca , Fol, rotundioribus* C*

T>. Pin. 294- Apocynum 4 latifolium , Scammonea Valentina.

CLU3, Hifi. L p. 126- GKR» Prov, 327.

(9) CyKanzhum Caule volubili &c. JACQ^ Amer. S5»Tt $3«

Aaa a
/r

U. Dm* VII* Stuk*
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(10) Worgkruid met een regt opjlaande gemik*
fdeel»

{e gteng^ bladen Hartvormig en glad.

Hoofd
stuk* Deeze is het Apocynum met rondachtige Bla-

x. den van B a u h i n u s
?
of het Eerjle Breedbladi-

waum.
Um
gt van Glusius, groeijende niet alleen in

flto^l»
Syrië, maar ook by Montpellier. De Bladen zyn

b
Hartvormig rond , zagt, dik en blinkend groen.

Lobel noemt het Griekfche Periploca met

breedere KJyfachtige Bladen , en verbeeldt zig

dat hetzelve het Apocynum zy van Diosco-
rides , of ook de Cynocrambe van Gale-
Wüs, en Cynomorus , om dat het de Honden

terfiond doodt, als zy 'er van eeten. Hier van

ïs de naam Cynanchum , dat eigentlyk Honds-

worger betekent, op dit Geflagt toegepast.

Apocynum* Hondsdood.

De Bloem is Klokvormig in dit Geflagt , niet

Raderachtig uitgebreid 5 gelyk in de anderen.

Vyf Klierachtige Honigbakjes , ieder met een

Borflelig Draadje , tusfchcn de Meeldraadjes

geplaatst, omringen het Vrugtbeginzel , dateene

Vrugt worde, wier Scheeden een Pluis als Zy-

de bevatten, dat de Zaadjes kroont.

Hier van komen vyf Soorten , meefl: Indifche*

voor, als volgt.

(i) Honds*

(ie) Cynanchum Oule ere&o divaricato &c. II. Ciijf. 79Z

R. Lugdb. 4C9 SAUV. Mansp. 133. GOUAN Monsp, 120, Apa»

cynum Folio fubrotundo. C. B. Pin. 302. Apocyi^um prirn*

Jatifolium. Clus» Hifi* l. p. 12+. Hisp p» 223, Apocynuia*

Periploca Gixca Sec. JLoa. Icm. 631* Kruidt 767*
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(l) Hondsdood met een regtachtige Kruidige IV*

Steng, Eyronde Bladen, wederzyds glad, v#

en Trosjes aan *t end der Takken. Hoofd-
stuk»

Decze doorTournefort genaamd Indifch 1.

Apocynum, met Bladen van het Groote Andro-J^^/^
fsemum , en by Morison Kanadafch dpo-mW££
cynum getyteld, wordt zelfs in de Koninglyke biadige.

Tuin te Montpeliier gehouden in de Winterhui-

zen. Men noemtze daar VOuette of Ouate, mis-

fchierï wegens de Wolligheid der Zaaden, die

naar Watten gelyku B

o

ccone befchryft dit

Gewas, dat zig als een Boompje verheft, met

een Jaarlykfe Steng van een Voet hoog , die don-

ker rood is y zig in verfcheide Takjes uitbreiden-

de , waar aan langronde Bladen , welke gefteeld

zyn , tegenover elkander. De Bloemen die

Tuilswyze aan 't end der Takjes voortkomen,

worden by die der Lelietjes van den Dale ver-

gdeeken 5 doch zyn roodachtig wit van Kleur

en niet onaangenaam van Reuk. Hier op volgen

fmalle Scheedjes , met eene witte Wolligheid

als Zyde gevuld , die de platachtige Zaaden

kroont. „ 't Gewas geeft overal, waar het ge-

kwetst wordt , een Melkachtig Sap uit, en

33 doodt

(1) Apocynum Caule re&Iuscu'o Herbaceo &c« Syft. Nat.

XIU Gen. 302. p. 192. feg. XIII» Gen* 3°5* p. 2,13* Apoc*

Caule er. animo Fol. ovatia. R, Lugdb. 41

1

4 H4 Cliff, go. Apoc,

ïndicum FoL Andros majoris. &c. TOURNF. Ir.ft* $\ % Apocy-

num Canad» &c. BOCCON. Sic. 3$. T. 16. f. 3. MORIS. Hifi,

lll. £> 6op 4 S. 1$. T. 3* f* 16. DOï># Mm, 5^* T< $9%

Aaa 3
H. Dkil, VIL Stuk*
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IVi 3, doodt de Vliegen, die op de Bloemen zit-

TL
» tcn 8aan (*)•"

Hoofd- Die zegt Boccone, die het Kruid in de Ko-
stuk. ninglyke Tuin te Parys hadt gezien > waar uit

rfendeE^" blykt, dat de Vliegdooderde Eigenfchap van
geiifchap. hetzelve ten zynen tyde reeds bekend was ;

een zonderling Verfchynzel, waar van ik hier,

in 't voorleeden Jaar > in de Hortus Medicus

Ooggetuige ben geweest. Sommigen hadden

zulks aan de Vergiftigheid der Apocyna toege-

fchreeven ; doch , aangezien 'er zo menigvul-

digerley Soorten van zyn , en deeze in 't by<-

zonder die Eigenfchap heeft, mogt men met

reden om een andere oirzaak denken. Met dit

inzigt heeft de Heer Swagerman, voor-

naam Heelmecfter hier te Amfterdam, ziende

dat de Vliegjes met de Snuit in de Bloempjes

itaken , derzelver inwendig Geftel , door Ont-

leding der Vrugtmaakende deelen, naauwkeu-

rig getragt voor Oogen te ftellen (f); doch

zyn Ed, fchynt zig vergist te hebben, wan-

neer hy den Styl zegt Pijlillum genoemd te

worden: want de Styl is maar een gedeelte van

den Stamper, welke uit het Vrugtbeginzel, den

Styl en den Stempel (Stigma) , van hem het

Merk

(*) Muscirum penucies eft , fi Floribus inGdejuit.

(f) In het Vertoog, dienaangaande door zyn Ed* aan het

Zeeuvyfche Genootfchap te Vlisfïngen gezonden , en in des-

fcelfs Verhandelingen
9
V. D bladz. 2f i. enz, geboekt, welks

Tytel die Eigenfchap , als aan d$ Ap)*$na geineen, fchynt voo$

te pellen»
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Merk genaamd, beftaat. 't Is ook niet aannee- IV^

melyk , dat de Groote Linn^eüs, wegens het
FD
£
EL<

Groefje in het Stigma , deeze Plant onder de Hoofd-

ïweewyvigen (Digynia) geteld zou hebben. *™\
a

Zo er een Styl is, heeft de Ridder dien altoos
'sywa'

gebruikt om de Vrouwelykheid der Planten te

bepaalen , en in dat geval doet de Stempel niets

ter zaake; gelyk iedereen dit, onder vecle an-

deren y duidelyk kan zien in het Geflagt der

Klokjes (Campanula), alwaar de Stempel blyk-

baarlyk in drieën is gedeeld en dat evenwel

door den Heer Linn^eüs tot de Ecnwyvigen

(Monegynia) is betrokken. Te verwonderen is

't, dat iemand 3 die,b!adz. 282, van de Studie

in de Philofophia Botanica , als zyne byzondere

Liefhebbery fpreckt , daar in zulks niet, heeft

kunnen vinden. Geringer zaaken gaa ik voorby(*) #

Voor het overige vind ik de verklaaring van

gedagte zonderlinge Eigenfchap , en dat zulks ,

voornaamelyk , door beknelling der Snuit van

bet gedagte Vliegje tusfehen de Meelknopjes,

ontftaan zou, niet oneigen. Zyn Ed. zegt , bladz.

299 5 dat die Snuit > welke hy Zuiger noemt,

be-

(*/ By voorbeeld dat men de Stamina zo wel Styltps-

noemt als de Stylus; zynde het gedeelte, met F in Fig t 3*

getekend t
liöt eenigfte datmen daar voor houden kan ; fbladz.

2 3 9«) Dit gedee're, nu, wordt, bladz. 306, PifiUlsm gehe-

ten en van het Stigma zo wel a's van het Vrugtbeginzrt on-

clerfcheiden , welk laatfte y zo ik geloof , met de Letteren

D , D, die volgens den Text twee Stamina zonden beteko
nen, en niet met C , aangeweezen wordt;

Aaa 4
U. Deel. vil. Stuk.
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1V* beftaat uit twee halve Kokers en een Priemvormfg
'Afdeel.

Li^cjmam ?
tusfchen beiden in leggende. Dit

Hoofd- laacfte zal de tigentlyke Zuiger zyn. Dan veiv

£TÜK#
volgt hy , zeggende „ de gedaante van deeze

» Zuiger [dat is Snuit] en deszlfs famen-

^ Helling overeenkomftig bevonden te hebben

„ met de Afbeeldingen 5 welke ons door den

Heer Reaumur daar van zyn medege*

deeld." Maar zyne aanhaalingen van dien

Heer (*) vertoonen de Snuit van een geheel

ander Vliegje 9 welke flegts een enkele Scheede

heeft en een vierborjleligen Zuiger. Is nu die

Zuiger zodanig gelteld in deeze Vliegjes, ea

niet geknakt , dan zouden zy fehynen te be-

hooren tot het Geflagt der Staande Vlfegen

{Bombylii) 3 en onder dezelven een nieuwe

Soort uit te maaken (f) ; doch dit vereifeht,

mooglyk , een nader onderzoek*

H# (a) Hondsdood met een regtachtige Kruidige

"fiSST! Steng»
%urn.

Smalbla* (*) Naamelyk Mem* des Ittfc&es* Tom. V IM. 8. Fig, 16,17.
d'g€« Zyn Ed heeft wel Tom» 9 : doch , alzo 'er maar zes Tomes van

Reau^urs Infekten - Werk in't licht zyn , zal men door 111-

binding de halve Tomes derzelven , milhftelyk, vocht gehee-

ld geleld hebben. Ik zou daar van niet fpreeken , indien het

opzoeken daar van my , om die reden , niet veeï moeite ge-

geven had.

(f) Zie het I. Deels , XIL Stuk van deeze Natuurlyfa

Hiftorif ) bladz. 592, enz.

(2) Jpocynum Caule re&iusculo Herbaceo &c. Kalm. 7r.

\\\. p. 25 8 , 317- Apoc. Canad. Ramofum &c. JMo». Hifi»

\\h p. 605?. S. 15. Tt 3. U if, Apoc, Virgin* MOR* Pr*U
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Steng 9 langwerpige Bladen en Bloemplui- Vfi

men endehngs. v^

HoOFD-

Deeze Plant , ook in Virginie en Kanada stuk.

groeijende, is onder dien naam bekend by ver- D*$in***

icBeide Autheuren. Zy heeft de Bloempjes

klein; de Scheedjes zeer lang en dun; de Bla-

den naar die van Wolfsmelk gelykende. De
Heer Kalm vondt deeze Soort of de voor-

gaande (*) overvloedig op de Grenzen van Nieuw
Engeland en Kanada , en zegt , dat de Franfchen

hzavHerbe a Lapuce noemden. Het Melkachtige

Sap 3 daar van, hadt by fommigen 9 die teder

van Huid waren 9 eene brandende eigenfchap;

doch op hem hadt het geene aandoening, 't

Schynt dat menzc Cannabinum gebynaamd heeft

wegens den Bast 9 die den Indiaanen voor Hen-

nip zou verftrekken 9 wordende van de Engel-

'fphe Amerikaanen Indian Hemp geheten. De
Bloemmiltjes komen ook zydelings voort. Clay-

ton vondt in Virginie nog eene Soort metfmal-

ler fpitfer Bladen en eene Heefterachtige Steng.

De Bloempjes waren in beiden wit of ook

groenachtig.

(3) Honds-

Apoc, Canadenfè maximum. Pluk» Alm, 3;. T. 13. f„

1. Apoc* ete&um Virg. &c* Ibid, T. 260. f. 4. Asclepias ereo

ta Ramofa &c. Clayt. N. 43 8» GRON. Virg* p, 36»

(*) Want Kalm, hier aangehaald, fchynt te fpreekcnvan

de voorgaande, doch zy verfchillen weinig»

Aaa 5
II. DlSJL, VII* STUK»
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IV. (3) Hondsdood met eene regtachtige Kruidige
Afdeel.

Steng , de Bladen Eyrond Lancetvormig.

Hoofd-
stuk. Op de Eilanden aan de Adriatifche Zee of

in. Golf van Venetië komt deezevoor, die als een

iriïtnm. Soort van Wolfsmelk by fommigen geboekt
vcnetiaan. ftaat# Zy heeft de Bloemen paarfchachtig. Tour-

kefort geeft 'er Wilgen -Bladen aan. De Bloe-

men hangen nier,

iv. (4) Hondsdood met eene regte Heefterachtige
F

Hecfte/
# Steng 9 de Bladen Lancetvormig ovaal ; de

»ge. Bloemen fpits 9 doch ruig van Keel.

De Hoogleeraar J. Bürmannüs noemt

deeze Soort, onder de Ceylonfche Planten, te

regt Apocynum met gebondelde Bloemen. Het is

,

volgens zyn Ed« , een Boompje rnet Houtige

Stengen» De Bloempjes zyn uitermaate klein.

v. (5) Hondsdood met een windende overhlyvende

R*£culam Steng en Eyronde geaderde Bladen.

Tot dceze Indifchc Soort wordt thans het Bit-

te*

cieadcide.

(3) .Apoc'jr.um Caule. re&iusculo Hcrb. &c. P.« Lugdb. $\\.

Sauv. Monsp, 133» Gouan Monsp. 121. H. Ciiff. go. Tithy»

malus maririmus &c# C. B« Pin, 291. Efula rara e Lio Vene*

ter. infiiia, LOB* Rift< zoï t Apoc, marit. Venet. Salicisïolio,

fl, purp. TOURNF. /«/?. 92.

(4) Apocynum Caule ere&o Frutescente &c. Fl. Zeyl. 114*

Apccynum Caule ereóto Arborco &c, R. Lugdb, 412. Apocy-

num Flor. fasckulatis. BüRM. Zeylm 23. T« la- f". lr

(5 ) Apocynum Caule volubili perenni, Fol. ovatisVenofis, R.

Lugdb 4 412, 01u.s crtidum. Rump"- A**b t 7, p. 75» T« 40.
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tere of jgpauwe Moes van Rumphiüs t'huis IV.

gebragt, dat een Rankgewasis, welks Bladen ,
AFD

yƒ
L*

hoewel bitterachtig, nogthans van de Indiaanen Hoofd*

gegeten of tot Moes gebruikt worden. De STUK*

Vrugten zyn vier of vyf Duimen lang en een
Dww**

Vinger dik 3 van Hoornachtige figuur, met ge-

pluisde Zaaden* De Oppervlakte der Bladen ,

die glanzig groen is, heeft een zeer fraaije Nets-

wyze Tekening van witte Aderen,

Asclepias. Zyde- Vrugt.

Gelyk het voorgaande Geflagt ,
volgens de

betekenis van het woord, den naam van Honds*

dood , in *t Franfch Tuechien , in 't Engelfch

Dogsbane , voeren mag, offchoon mïsfehien de

Soorten van die vergiftige hoedanigheid onder

de andere twee verfpreid zyn : zo mag het te^

genwoordige dien van Zyde - Vrugt wel draagen ,

aangezien 'er Soorten in voorkomen, die de Wol-
ligheid der Zaaden zeer lang hebben , wel-

ke als een Soort van Zyde gebezigd wordt.

Sommigen zyn zelfs als Tegengiften in gebruik.

De Kenmerken , die het van de anderen on-

derfcheiden
9
betiaan in vyf Eyvormige holron-

de Honigbakjes , met een uitfleekend Hoorntje,

Het bevat thans meer dan twintig Soorten

,

waar van de vyfticn eerften de Bladen gepaard

en vlak; de vyf volgende met omgerolde kan-

ten en de twee laatflen dezelvcn overhoeks ge-

plaatst hebben.

II, Deel. VII, Stuk*
CO Zy-
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XV. (i) Zyde-Vrugt met ongejleelde langwerpige
Afdeel. Lancetvormige gegolfde gladde Bladen , en

Hoofd- Bloemblaadjes die op de kant gehaairdzyn.

STUK.

i. Onder den naam van Afrikaanfche Hondsdood

JdJ^ta! mt Patich- Bladen t is deeze, uit den Amfter-

gegolfde, damfchen Tuin , door Commelyn in Af-

beelding gebragt. Zy gelykt veel naar een Soort

van Patich* De Bloemen, die tropswyze aan

den top voortkomen , zyn vry groot, groen*

achtig van Kleur ; de Stengen dik en overbly-

vende.

li. f2) Zyde-Vrugt met Lancetvormige gekrulde

Gekmicie*
ruige Bladen , de Bloemblaadjes van buiten

Haairig*

Dit Gewas , aan de Kaap op den Steenberg

groeijende, is door den zelfden Autheur afge-

beeld» De Stengen zyn veel dunner; de Bladen

eenigermaate gelykende naar die van 't gewoo-

x ne Fonteinkruid 5 dat men Vorfchen -Slaa noemt

;

de Bloemen als Kroontjes op den top der Sten-

gen, geelachtig groen.

r m» (3) Zyde-Vrugt met Eyronde geaderde kaale

Bla-

(j) Asclepias Fo!« fesfiübus oblongis Lanceolatis 8cc4 Syft*

Nat. XIU Gen. so3* p. 1P3. Veg. XIII. Gen. 30^ p 213*

Apocynum Africanum Lapathi folio. Coytm» Kar. ï6*T. itf*

(l) Asclepias Fol. Lanceolatis crispis hirfut?s Beuq*

Cap4 75. Apoc. ere&um Afric. hhfutum Fol, undatis. Comm.
Rar. 17* T, 17*

, (3 ) Asclepias FoU ovatis Vcnofls nucïis 5cc« Mant t 215, Apo-

pvhescens,

Ruigacl>
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Bladen ; de Steng Heeflerachtig en zo wel IV.

als de Bloemfteeltjes Haairig. Afdeel*

Tot deeze Kaapfc behoort het Afrikaanfclie^®™*

knobbelige Hondsdood van Morison, een Plant Digynia.

metbreede Wilgen - Bladen, 't Geheeld Gewas

is fyn gehaaird en heeft de Bloemen paarfch-

achtïg.

(4) Zyde- Vrugt met omvattende
9 langwerpig iv.

ovaale Bladen 9 die om laag gehaaird zyn.&JZTel.
Rcusach-

Deeze Soort, bekend in de Oofterfche Lan- 1*^^
den , groeit aldaar tot by de twee Ellen hoog-

te, zo Alpinus verhaalt. Zy heeft de Bla-

den langwerpig rond, zegt hy, dik en wit, gee-

vende, gelyk het geheele Gewas, daar het ge-*

kwetst wordt , overvloedig Melk uit , die zeer

fcherp is en brandende ; zo dat fommigen daar

van gebruik maakten , om de Beeften-Vagten van

Haair te blooten. Gedroogd wierdt zy een ge-

vaarlyk Purgeermiddel , doch uitwendig was zy,

tot zuivering van de Huid, in Schurft en der-

gelvke Kwaaien , in Smeeringen zeer dienftig.

De

cynum Afric* tuberofum , latiore Salicis folio &c. Mor. WH.

III. p. 6ia. S, ij. T. 3. f. 3*. PLUK* Pbyt T. 139*^ I.

(4) Asclepias Foh amplexkaullbus, oblongo* ovalibus , Ball

pilofls* Fl. ZeyU 112. Apoc. er, mijns latifol, Indicam* ViMK*

Alm. i$. T, 175. f. 3. Beid-cl-Osfar. AL?, AZgypt. 8$.

T. %C. Eriru» Hort. MaL ÏU P. 5 3* T. 31* SEB. Tbes. ft

p. T. 26. f. 1 Zia Rack« ?>run. Ju 315. T. 184* jACq.

Obs. HL T, 69. Madozius. rumph. Amk VII. p. is. Burm,

JU Deel» VII» Stuk»;
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IV. De Bladen, zo raauw als gekookt, werden toÉ
Afdeel.

een gebruikt , tegen koude Gezwellen eii

Hoofd- Pynlykheden* Het droeg Saffraankleurige Bloe-
stuk. men ^ naar c]je ^er Ranonkelen gelykende, op

J™
ev>y- wdken twee Vrugten volgden , van eene Tes-

tikelachtige figuur, met eene witte Wolligheid

en klein breed Zaad. Die Wolligheid werdt

van de Egyptenaars als Katoen om Matrasfen

te vullen , of ook tot Tonder gebruikt, vatten-

de zeer ligt Vuur.

De Groeiplaats van dit Kruid was op vogrige

plaatfen , daar het Nylwatcr lang flaan bleef 5

by Kairo en Alexandrie. Veslingius , de

befchryving willende ophelderen , geeft , zo de

Ridder aanmerkt, een andere Soort, die thans

volgt. De tegenwoordige is door verfcheidene

in Plaat gebragt , en het allerfraailte in 't Werk
van S eba, met welke Afbeelding, hoewel het

Gewas aldaar Amerikaanfch genoemd wordt, het

Takje met Blad en Bloemen veel overeenkomst

heeft, dat ik uit Ooflindie ontvangen heb, en

waar van ik hier de Afbeelding geef, wegens

de daar by zynde Vrugt , die aan de meefte

andere Figuuren ontbreekt; als ook om de zon-

derlinge Geftalte van de Bloem naauwkeurig te

vertoonen , die anders wat duifter door den Rid-

der was uitgedrukt (*).

Dit Gewas fchynt ook door Rümphiüs
voor-

(*) Ne&aria promunt non Cornicula Subulata, fed Laml*
nas Solidas Cüniüventcs, Sp> Plant.il, p. 312.
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Voorgefceld te zyn , onder den naam van Ma* IV.

dorie - Struik , welke zig kort boven den Wor-
AFD

v%

EL#

tel in Takken vans dikte als een Arm verdeelt , Hoofd*

en Bladen heeft , naar die van 't Wollekruid
STÜK

'
.

gelykende, van zeven tot negen Duimen lang
Dt&nt*'

en half zo breed , by paaren kruislings aan de

Stengen geplaatst en ongefteeld. Tusfchen de

Bladen komt een Steel voort, zegt hy, die een

Bloemkroontje draagt, van vyf of zes Bloemen

,

welker zonderling famcnftel hy aldus befchryfc»

„ Zy befcaan voor eerft uit vyf uitgebreide

j. Blaadjes , welker randen neerwaards geboogen

„ zyn , of in de gedaante van Haanetongen ;

„ van Kleur paarfchverwig aan 't uiterfte met

een weinig licht -blaauw vermengd. Indemid-

„ den is een vreemd Geftel, verbeeldende den

4, Voet van een Zilver Zoutvat , te weeten $

gemaakt van vyf Krullen , van Kleur ligt-

purper ; hebbende boven op een vyfhoekig

groen Kaasje, en in deszelfs midden nog een

3, groen Dopje , in tweeën deelbaar*"

Op onze Plaat XLIV, ziet men vooreersteen

Takje van dit Gewas afgebeeld , met het Bloem-

trosje s van eenige geflooten Bloemen, op zynen

dikken Steel, tusfchen de Bladen
, by A. Een

ge-opende Bloem is by B, in meer dan Natuur-

lyke grootte * vertoond , waar binnen zig het

gemelde Gefcel openbaart. De vyf Honigbakjes

,

caamelyk ,
geeven Plaatjes uit , die zig ver-

eenigen met het Middelftuk en ieder gekroond zyn

met een driepuntig Standertje. De Bloem hecfc

een
II, DEI!* TB» SïÜSt



75* Vyfmannice Kruiden;

IV. een vyfbladigen Kelk, en zelf is zy ook vy£*

Afdeel bladig. Of zy , in deeze Soort , geen Meel-

Hoofd, draadjes noch Stuifmeel heeft; gelyk Dille-
stuk, niüs 'er die niet in gevonden hadt , zou men
3?™ev,y ' in de verfche JBloem best kunnen onderzoeken*

De vyf geele Puntjes met zwarte Topjes 3 die

zig boven aan den omtrek van den Stamper

vertoonen , zou men inmiddels voor Meel-

draadjes kunnen houden* De Vrugt, hier inde

Natuurlyke grootte voorgefteld by C, vertoont

zig ,
geflooten zynde , Komkommerachtig , of als

een puntige Citroen* Ik heb dezelve aan de Rug-»

zyde open gefheeden , en inwendig zodanig be-

vonden , als hier te zien is. Een menigte platte

ronde Zaadjes zyn wederzyds Schubswyze op

elkander geplaatst, en hebben ieder een lang

Pluis , als Zyde glinfeerende 5 gelyk één der*

zeiven by Letter D is afgebeeld.

Als deeze Vrugt ryp wordt, verfpreiden zig

de Zaadjes , en geeven een goede Hand vol

fyne witte Wol
5 fynder dan Kapok, of ver-

ftuiven met den Wind, zegt Rumphius.
Deeze Wol werdt tot het vullen van Hoofd-
kusfens gebruikt. De Wortel wordt, zegt hy,

als een Tegengift aangemerkt , voor den Beet

zelfs der Venynigfte Slangen; als men hem in

de Mond neemt, 'c Sapinzwelgt enhetkaauw-

zelop.de Wonde legt. De Melk was niet fcherp,

maar wat bitter en famentrekkende , dienende

tot Stremzel van Koemelk. Van het Hout van

dte Boompje wrerden Kolen gebrand , die men
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tot het maaken van Buskruid gebruikte. Men IV#

noemde het, opCeylon, deswegen Polverboom,
Am

v
KKL̂

Op Malabar geeft men het den naam van Eri- Hoofd-

cu, en daar worden de Bladen, met 0!y ge- STÜKm

fmeerd zyndè , op de pynlyke deden gelegd ,
DM?nta'

tegen het Voet -Euvel. Aan de Kust van Ko-
romandel groeit het zeer menigvuldig in 't wil-

de, gelyk op Java; maar öp Amboina, Balyen

elders, wordt het van Stek voortgeteeld. Men
ïnerkt aan , dat het Hoornvee, daar aan niet

gewend zyndc, door den Reuk der Bladen fterft.

De Heer Jacquin vondt dit Gewas, by

de Stad Kingston op Jamaika, overvloedig indé

Velden wild
,
opfchietende tot twee Mans lang*

ten, met den Stam een Arm dik, wanneer het

in de Tuinen aldaar aangekweekt wTerdt. Na
den tyd van Sloane, merkt zyn Ëd. aan ,

moet het op dat Eiland eerst gebragt of ten

minfte wild geworden zyn: dewyl diéAutheur

*er geen gewag van gemaakt heeft. Het Vee

ïiet hetzelve onaangeroerd. De Haairigheid der

Bladen , waar van Lïnn^us in de Soortely-

ke bepaaling fpreekt, béftóqdc , juist als in het

myne, uit zekere rosfc Haairtjes,aande boven-

zyde, op het begin van de middel -Rib. De
Kelken waren geeiaehtig wit , de Bloemen Sneeuw-

wit, van binnen paarfch getipt. Des verwon-

dert hy zig,dat Alpin us dezelven Saffraan-

geel noemt : doch dat kan eenc verandering zyn

:

gelyk '

fommigen de Bloemen paarfchachtig, an«

deren bleek Violet heeteri.

Bbb (O Zy-
IJ. Dfït, VII. Stwk.
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Iv * (S) Zydc-Vrugt met ovaale van onderenWoh
Afdeel.

^ ^ Bladen , een geheel eenvoudige Steng

Hoofd- en knikkende Kroontjes.

STUK*

v. Dk is het Kruid , dat V e s l i n g i u s zig

AseUptas fchynt verbeeld te hebben het eisentlyke Beid el

5yiifche. 0{/flr te zyn ; doch het verfchilt aanmerkelyk

van het voorgaande , en is in de Europifche

Kruidhoven bekend. Het wordt doorCLusius

en zelfs door Cornutüs 3 Syrifch Hondsdood

getyteld 5 en fchynt zo wel in Noord -Amerika

wild te groeijen als in Arabie. Het Bergvolk in

Virginie weeft van den Bast deezer Plant, vol-

gens Clayton, Tapyten en Kleedjes. Zy
t

groeit aan 't Water , met een regte Steng en

breede Wilgen - Bladen, brengende grootc, dik-

• ke, ruige Scheeden voort*

Exah&ta. Als eene Verfchéidenheid komt hier dat Ge*
suiker was ^\m\s , 't welk Asclepias met Lancetswvs*

Snevende»
ovaale Bladen , een enkelde gladde Steng en

famenluikende Hoorntjes van 't Honigbakje, ge-

noemd is. Het voert misfchien den bynaam van

exaltata , om dat het aan de Franfchen , in Ka-

nada , Suiker uitlevert. Men plukt , zegt Kalm*
„ ?

s morgens de Bloemen
y als die nog met

5> den Daauw bedekt zyn , en perst het Sap

daar

(5) Asclepias Fol. ovalibus fuhtiis tomentofïs &c. H. Cliffl

7S, Ups. 53. GKON. yif%* S7» R. Lugdb. 410. Apocynura

majus Syriacum re&um. Corn. Canad. 90. Apoc4 Syriacum.

Clus. Hifi. II. p. 87. Beid el Ss;ir. Vesl. Egypt. 28. As-

clepias Fol. LanceoIatO' ellipticis &c, Am< Aiad. III. 4©^.

Kalm» hm. 111, p. 259 s
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daar uit , waar van men Suiker kookt , die IV.

3> bruin is, doch zeer wel fmaakt. Ook vervul-
AFD

y
m '

5 3 len deeze Bloemen, als 't in de tyd is, de Hoofd-

3, Bosfchagiën met een zeer aangenaamen Reuk. STÜK -

39 %y groeiden 3 aan de Grenzen van Kanada Q}&nUi

3i by 't Meir Champlain 9 zo Wel op drooge

,

3, dorre piaatfen in 't Bofch 9 als aan de kanten

33 der Rivieren. De Wol der Scheecjen, naar

3 , Katoen gelykende, om welke de Franfchén

5, dit Gewas Coitonier noemden , iverdc van de

3, Onvermogenden , om Bedden daar mede ia

plaats van met Veeren te vullen , verzameld. De

33 Paarden aten het Loof niet ; doch de jonge

33 Sprugtels werden als Aspergies gekookt, en

toebereid, en van de Menfchen zonder hinder

genuttigd. Evenwel werdt de Melk, die ÜÜ

53 de afgefneeden Stengen vloeide , voor eeni-

^ germaate Vergiftig gehouden."

Deeze verfchilt van de Syrifche* zegt men ,

door de Steng eens zo hoog , de Bladen lan-

ger 3 en aan de Steng meer dan twee, dikwils

agt of negen Kroontjes te hebben : doch in*

zonderheid , door dien de toppen of üïtftee-

kende Hoorntjes der Honigbakjes 3 boven het

mïddelfte Lighaam van de Bloem , of boven

de Stampers , famenluikende elkander raaken.

De Bloembladen zyn bleek en de Honigbakjes

bleek rood (*).

CO |f
(*) Bcmonfk, Ptëntarum. Atn» Jcud. \\\ % p,

Bbh 2
11. deel. yiu stm*
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IV. (6) Zyde - Vrugt met Eyronde van onderen een

Afdeel, weinig gehaairde Blaadjes ; een enkelde

Hoofi>- Steng ; de Kroontjes en Honigbakjes op~

stuk% Jlaande.

t»£fa** De Bloemen typ fchoon paarfch in deeze
schuonc. Soort, welke haare Groeiplaats heeft in Noord*

Amerika. Zy groeide , in een Pot , wel twee

Ellen hoog.

(7) Zyde- Vrugt met Eyronde van onderen

Haairige Bladen , een enkelde Steng ; de

Kroontjes opftaande; de Honigbakjes neder*

waards.

Deeze Soort is in Karolina, of ook in Nieuw

Jork, waargenomen.

vijl C8) Zyde- Vrugt met Eyronde
, rimpelige , kaa*

Variegata.
\e Bladen; de Steng enkeld; de Kroontjes

byna ongefteeld ; de Bloemjleeltjes Wollig.

De Bloemen maaken een groote Tuil op den

top der Stengen van dit oude Amerikaanfche

Honds-

(6) Aidepias Fof. ovatis , fubtus pilofiusculis Sec. Apocy-

num Flor. amoene pitrpmeis, Dill. Eltb, iu T. 27* f. 30.

(7) Aiclepias Fol. ovatis fubtus villofïs &c. Apoc. Flor,

obfolete purpuicis. Dill. Elth. $z* T. 28. f. 31. Herm.

Pat. 33.

(s) Asclepias Fo\ ovatis rugofis nudis &c. Asclepias e Vir-

ghiia. C. B. Pin. 215* Apoc. vetus Amer. Wizank. Dill»

Eith. 32, Apocynum Amor. erecium &c. PLUK» -^//a, 3**

T. 77* f« *

VII.
Parpuras*
eens.

Paarfch-

$chtige.
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llondsdood , 't welk ccn knobbel igcn Wortel IV.

heeft, iVifank genaamd in Virginic. vy
-

HOOFD-

(9) Zyde-Vrugt met Lancetvormige gladde stuk.

Bladen , een enkelde Steng; de Kroontjes i*.

tipgeregt) eenzaam, zydelings. öéras/a*
vica.

Op 't Eiland Kurasfau groeit deeze, die rooYc^
rasfail "

de Bloemblaadjes heeft , met Oranjekleurige

Hoorntjes , zynde Heefterachtig , met een Ve-

zeligen Wortel. De Scheedjes zyn op zyde ge-

tand 3 't welk haar van de volgende onderfcheidt.

(jo) Zyde-Vrugt met Eyrond Lancetvormige x.

gladachtige Bladen, enkelde Stengen en op- sneeuw.

Jlaande zydelingfe eenzaam Kroontjes. w,;tte '

Deeze heeft de Bloemen groen, met Sneeuw-

witte Honigbakjes. Zy verfchilt van de Kuras-

faufche door een weinig ruuwe ofminder gladde

Bladen , die van agteren meer gerond zyn en niet

volkomen Lancetvorm ig. Volgens Dilleniüs
zynze met die van 'c zagte Perfenkruid overeen,

komftig. Plumiër heeft een dergelyke met
Amandelbladen in de Westindiën waargeno-

men*

(11) Zy-

(9) AssIepUs Fot, Lanceol. gUWis n !

tldis &c. ƒƒ. €&ffï

&> Lugdh. 411. Apoc. Rad. fibrosa, Dill. Eltb, 54. T.

3 cu f, 3 3* HERM. Parad. 36. T. 16,

(10) Ascleplas Pol, ovato - Lanceol. fcabriuscuïis &c. Apoc,

Perfïcaria: mts folio &c. Dill. Eltb, 33* T. 29. f. 32, Apoc.

Amcrkinum. Plum. Sp, z ê Ie. 3o#
-

Bbb 3
II. DESL. VII' STUK*
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(li) Zyde-Vrugt met Lancetvormige Bladen ,
Afdeel. , « i j i ,

v. de oteng van boven verdeeld en opgeregte

Hoofd- dubbelde Kroontjes.
§TUK*

xi. Deeze Soort is in de Europifche Kruidhoven

Uc'fviïa. bekend, zynde'Kleiner opgeregt KanadaafchHonds*

. dpod getyteld door Gorn üTüs. Daar de Steng

zig verdeelt , brengt zy drie Bladen 'er tegenover

voort
; zegt Linn^üs»

xii. (ia) Zvde- Vrugt met Haairige Bladen en leg-

&rft Stengen.

gende.

De Bloem is - hoog Goudkleurig, met ron-

de , ruige >
leggende Stengen , die zeer fterk

gebladerd zyn , volgens Clayton. De Groei-

plaats van deeze en de twee voorgaande, is ia

Virginic,

xiit. (13) Zyde-Vrugt met Eyronde Bladen, op*

^eikgee
2

- Jlaande Stengen en zeer korte, kinderend^

veilde - Kroontjes.

Deeze Ceylonfche voert den bynaam van

Mdkgeevende , die op alle andere Soorten toe-

pasfelyk is , in 't byzonder, om dat haar Melk,

by

(ir) Asckpias Vol* Lanceolatïs Asc!ej*> Caule ere&o

Ramoib anriuo. H. Ciiff. 78, R. Lugdb. 411. Gron. V*rg%

57. Apoc, minus rc&um Canadcnfe. CöRN* Canad. T. s>3*

BARR. Rar, u T« 72. RAJ. Hifi* 10S9.

(iz) Asclepias Fol. villoiis , Caule decumbente &c, Apoc.

Carolinianuni AutantiacumPilofurn. Petiv. Sicc. po.

(13) Asclepias Fol. ovatis &c. A$clep. Caule ere&o , ümpllci

^

Kcibacea, 8fC# Fl. £cyl. 11

:

4 BüjRM. J5
/, Jndt 172.
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by gebrek der Melk van Beeftcn , aldaar tot Spy* IV.

ze gebruikt wordt , niet alleen, maar dat men
AFD

v
E

#

ELt

ook van de Bladen een Melkkosc bereidt. DusHoofd-

moct 'er die fcherpe hoedanigheid niet in zyn 3

STÜK*

welke veele andere Soorten , van dit en de voor-

gaande Gcfiagten , gevaarlykof Vergiftig maakt.

Die van Ceylon noemenze, deswegen, Kiria-

ghiina. Zy verlchilt , in Geftalte 3 van de vol-

gende weinig.

f14) Zyde-Vrugt met Eyronde Bladen , om xw.

laag 'gebaard , regte Stengen en Kinde-^wxl
rende Kroontjes. curn >

J Tegen-

Op woede, ruuwe, Steenachtige plaatfen jn
£lfcise*

Switzerland, zo wel als elders in Europa , zelfs

in Sweeden , groeit dit Kruid, dat men, wegens

zyne Tegengiftige kragt 5 volgens den bekenden

naam, in 't Franfch Dompte-Venin noemt, in't

Ncdcrduitfch Zwaluw - Wortel
9
naar den Latyn-

fchen Hirundinaria , welke ook in 't Engelfch

en Hoogduitich wordt nagevolgd. De reden daar

van is te zoeken in de vertooning , welke de

Zaadhuisjes maaken met hunne gepluisde Zaa-

den. De Bloemen komen zo wei uit de Oxels

der

(14) AsMepïas Fol. ovatis , Bafi Barbatrs &c. Asdepias

Caule eie&o Fl Suec. 200, 212. Mat. Mcd, 103. Dalib.

P^ris. 76. H. CUJK 78. R, Lugdb, 410. N. 2. Asciepias aibo

Florc. C B. Pin, 303. TouBNF* Injl* s>4. HALL* Helv.siS*

GOUAN Monsp. 122. Asclep. £ Vincetoxicum, LOB, Icon, 6$©,

Vrocetoxicum, Dod, Fempt, 407.

Bbb 4
II. Deel. VII. Stok.
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!V. der Bladen voort > als aan den top der Stengen»
Afdeel»

v#

to

Zy zyn wit en beftaan uit een Bloemkrans , m
Hoofd- vyf fpitfe Slippen gedeeld , hebbende in de
stuk* Keel een dergelyk Geftel, met Hoorntjes, wier

vip"™'*' Draaden zig boven het Tannetje, dat de Stem-

pels dekt, vereenigen.

De Woitel, die zig wyd uitfpreidt, is,verfch

zynde, feberp en bitter, zo dat fommigenhem
dus voor Vergiftig gehouden hebben ; doch ge^

droogd levert hy een Iterk Zweetmiddel uit ^

is dienltig tegen de Waterzugt
5 en wordt uit-

wendig tot zuivering van Zweereg , als ook om
harde Gezwellen te doen verflaan , gepreezen.

*v
: O 5) Zyde-Vrugt met Eyronde Bladen, dis

tï'vT™ om laag gebaard zyn ; de Steng van boven
zwane, cenigermaate windende*

De zwarte Bloemen , iets zeldzaams in 'c

Ryk van Flora , onderfcheiden dceze, die by

MontpelIIer, zowel als de voorgaande, op Heu-

velen wild groeit en fomtyds zes Ellen hoogte

bereikt , volgens C am ërarius. De Bloemen

zyn zwartachtig paarfch. Men wil dat deeze,

of de voorgaande, het Asclepias der Ouden zy,
welks naam , wegens de Tegengïftige kragt %

van iEcuLAPius was ontleend (16) Zy-

(15) Asclepias Fol* ovatis, Rafi imbntis 3r,c. Ascjep, Cm-
Ie fubvolubili Herbaceo &c, Lugdb. 41 o é N. 1. li. Ups.

53, Sauv. Monsp* 133. Gouan in> Asclepias nigro flore.

C. B Pin* 303. Vincetoxicum Fl. ntgro. CAMER» Epit. $60+

{*} Zo dir Iver regt het tegendeel plaats heeft , van de Vergif-

tigheid , welke veelal ctoor de zwarte Kleut wordt aangewec-

ken ,
volgens LiNN. PHhf. Botan. p, z8 6.
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(ïC) Zyde- Vrugt met omgewonden Eyronde IV.

Bladen ; Heefteraclnige eenigermaate^*ü*zu

Jiaairige Steng. Hoofd*
«TUK.

Aan de Kaap der Goede Hope groeit deeze, xvr.

op het Gebergte. Zy is door den Hoogleeraar ^blrel

J.
Burmannus afgebeeld. De Steng valt *****

omtrent een Vinger dik 3 en geeft aan 't end achti^T"

Kroontjes van groote witte Bloemen uit. De
Vrugt is zonderling , en meer naar die der Doorn-

Appelen gelykende , dan naar die der andere

Soorten.

(17) Zyde - Vrugt met ovtgemndende > fmal xw.
Lancetvormige Bladen enHeefterige Sten- ^HeeOe-

gen.

Deeze , die 9 in de Europifche Kruidhoven

bekend , van de zelfde plaats haare afkomst heeft

,

verfchilt aanmerkelyk door de fmalheid der Bla-

den , welke naar die van fommige Wilgen ge-

lyken. De Vrugt is ook ruig en vertoont zig

als gedoomd , doch met flappe puntjes. De
Bloem heeft famengedrukte Honïgbakjes, zon-

der Nagel , in wier plaats twee omgeboogen

Oortjes komen.
Zy-

(16) As:lepia$ FoI« revolutis ovntis &c. Mant* zi6 é Apoc.

ïxutescenslatisundulatisfoliis&c* Bubm* ^f/V« 3 1* T. 13.

(17) Asclepias Fol. revohiüs Linêari - Lanceolatis &c, Apoci

Catile ere&o. , Fmticofo &c. H. Cl;

.ff.
Ups. R 4 Lugdb. 410.

Apoc. ere&um Afr. Herm. Parad. 23. T» 2^ MlLL, D;&9

T. 45* Pi.uK. Alm. 36. T. 133. f. 2.

Bbb 5
II. Deel, VIL Stuk.
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IV. (18) Zyde -Vrugt met Gulpachtig omgewonden
Afdeel. ne Bladen y die gehaaird zyn.

^tu™ Hier komt het Afrikaans ruigachtig, regtjtam-

xvnr. mig Hondsdood , met gegolfde Bladen , t'huis ,

Untf/ïta.dzt door denvermaarden Co mme lyn, onder

Gegolfde, de zeldzaame Planten van den Amfterdamfen

Tuin, is afgebeeld en befchreeven.

(19) Zyde- Vrugt metomgewondene
9fmalLan*

S
'sVïttb

cetvormigc >
gepaarde en drielingfe Bladen:

fcte. de Steng leggende.

Deeze is , voor veele Jaaren , door den Kruid-

kundigen Amman, en nu onlangs door den

Heer Pallas in Siberië waargenomen.

XJC (20) Zyde - Vrugt met omgewondene > Liniaa

Verücil-

Gekranfte.
"

Verücü- fa gekranste Bladen en een opgeregte Steng*
lala*

Dit is een Noord - Amerikaanfch Gewas , daü

zeer fmalle Bladen als van Vlaschkruid heeft

en Kroontjes draagt van Bloemen , wier ges:

meene Steeltjes tegen de Bladen overllaan. Ia

Maryland heeft men het gevonden*

Zy-

(ï$) Asckplas Fol. revoluto repandls pifofïs Apocynum er»

Afv. fubhirfutuin &c, COMM. Rar4 17, T. 17»

(19) Asclepzas Fol. revolutis Lin» Lanceolatïs &c* AscU

montam humilis* Amm. Rutb. io.

(20) +4$c/epias Fol. revolutis Linearibus &c. Grom, Pïtg.

3$. Apocynum Marianum &<: Pluk. Manu 17* T« 336,

4* Pet. Mus, 609.
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f21) Zyde-Vrugt met overhoekfe Eyronde IV.

Bladen en veele Kroontjes op een gemeen ^™EE^
Steeltje. Hoofd-

stuk.

De Kleur der Bloemen geeft den bynaam xku

aan deeze, die in Virginie groeit,
fubJT*'
Roode,

Q12) Zyde-Vrugt?»^ overhoekfe Lancetvormi- XXIL

ge Bladen en gemikte gehaairde Stengen. ^e

*$ëf*

Deeze , in de Europifche Kruidtuinen be-
ö v

kend, is uit Nieuw Engeland afkomftig. Zy
heeft de Bloemen Oranjekleur*

Stapelia.
Van den geleerden Bod^us van Sta-

pel, een Amfterdamfch Geneesheer, die voor

anderhalve Eeuw leefde , en de Hiftorie der

Planten van Theophrastus door zyne Aan-

tekeningen heeft opgehelderd , kreeg ditGeflagt,

om dat hy de eerfte Soort daar van aan 't licht

gebragt heeft, den naam*

De Kenmerken , die hetzelve van de voor-

gaanden onderfcheiden , zyn , dat het Honig-

bakje met een dubbeld Sterretje de Teeldee-

len bedekt*

Drie

(21) Asckpias Fol. alternis Ovms &c. Gron, Virg. 37*

(zz) Asckpias Fol» alternis Lanceolatis &c« Asclepias Caule

ere&o divaricato viilofo &c. H. Cliff. 78. R, Lu%fo> 410.

Apocynmn Novx Angliae hirfutum , Tuberoft Radice. Hebm.

lu&db, 6*6. T. 617» D*LL» Elth. T. 30. f. 3^

XI. dui» VIL Stuk* 1
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IV. Drie Soorten , altemaal aan de Kaap groei-

Afdekl»
j
cllcje , zyn 'er thans in begreepen,- naamelyk

stuk. (O Stapelia met de Tandjes der Takken uit*

X, gebreid.
Stapelia

V
7onT Gedagte Stapel hadt deeze, in het Werk

van Theophrastüs, voorgefteld onder den

naam van dikke Kivits- Eijer Bloem van de Kaap

der Goede Hope* Hermannus noemtze

Laag Huislookachtig Afrikaanfch Hondsdood ,

met opgeregte Haauwen. Men vindtze onder

den naam van Asclepias Aizoides , die ongebla-

derd is , by Morïson geboekftaafd. 't Gewas

,

dat op Steenige , dorre plaatfen aan de Kaap

groeit, wordt in de Europifche Kruidhoven,

op gelyke manier als de Westindifchc Vygplant,

voortgeteeld en gekoefterd. Het heeft gedoom-

de of getande Takjes , welke byna driekantig

zyn, met een bitterachtig, Lymig Sap , dat wal»

gelyk is , gevuld ; van een Span of langer , een

Vinger dik; groen, doch 's Winters paarfchach-

tig van Kleur. Uit de mikken deezcr Takjes

Icomt een dunne Steel voort, een Kelk maaken-

de van drie of vyf punten, die een groote Bloem

be-

(i) Stapelia DenticuJis Ramonim patenti!>us. Syft. Nat.

XIï. Gen. 304. p* 194» Veg, XUI. Gen 307. P 2ï5« H. Clijj.

y-j. K. Lugdb. 409. Asdepias Aizoides Afr. 6BADL Succ. 3.

p. 3. T. 22. Mcmis, Hifi, lir. p. 610. S. 15. T, 3» f. 4,

Apocynum humde Aizoides, Herm. Lugdb. 52. T. si.Snss*

JRot, 32* Fritillaria crasfa. Stap. Thespk* 335, Fih\ crasfa mi-

Vlou WfilNM* Kruiib. Pl. 155.
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bevatten , welke zig uitbreidt met vyf Slippen*
A
f

^*
die aartig gemarmerd zyn 3 en in 't midden zo-

FD
v.

£
*

danig een Sterretje of Rondzeltje heeft, als ge- Hoofd-

zegd is. Men kan best oordeelen van deeze Bloem,
S^**

.

door die zelf te belchouwen , gelyk daar van een
w11"9

goede Afbeelding, met Kleuren, in 't Werk
van Weinmann, op Plaat N. 155 , en op

de volgende nog eene van een zeer monftreus

gegroeide Plant, van deezen aart, is gegeven, 'c

Zy hier genoeg gezegd , dat de Bloem van bui-

ten groenachtig , van binnen geelachtig is met

paarfche Vlakken en een ftinkende Reuk heeft ,

zynde zo taay als Leder. Deeze wordt de Klei-

ne geheten. Heister hadtze Stisferia genoemd ,

naar den Kruidkenner , die den eerften aanleg

gemaakt heeft van den Helmftadfen Tuin,

(2) Stapelia met de Tandjes der Takken op- u.

1 ^ Ruige»

Deeze noemt men de Groote Fritillaria , en

zy voert hier , tot onderfcheiding , den bynaam

wegens de ruigte van de Bloem. Ook is de Ge-
ftalte van 't Gewas aanmerkelyk verfchillende ,

gelyk uit de Afbeeldingen van Commelyn
en Bürmannus blykt. In de laatfte, nog-

thans,

(2) Stapelia Dentxulis Ramorum ere&is. Mill. U. i$% m

Jf. Ctijjfl 77. R» Lugdb, 409. Asclepias Afrlc* Aizoides , Flore

pulchie fimbriato. COMivn Rar% 19, T. 19. BRAdl. Succ. III*

p. 5. T. 23. BURM. Afr. T. 12. f, li WE1NM* Kmdk % ?l N.

J57. ROES. Ins. II. Must. T» 9.

II» Deel. Vil, Stuk.
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IV. thans, zyn de knobbeltjes, waar uitdeTakkeö
Aï"EL#

beftaan , veel ronder , 't welk van de Groeiplaats

Hoofd- kan afhangen. De Bloem , insgelyks in 't Werk
stuk* van vv e i N m a n n, Plaat 1 57 , afgebeeld , ver-

?™
t

eewy
' toonc zig veel pragtiger , en is aan de kanten

zeer aartig mee Franje van witte Haairtjes, als

Fluweel ,
gezoomd. Zy maakt een groote vyf-

puntigc Ster uit , wel een Handpalm breed, wie?

punten fierlyk paarfch gerand zyn, en verder in-

waards geel met paarfcheStreepen. Het midden

of de Navel onderfcheidtze , vcornaamelyk , als

niet hetgedagte Rondzeltje, dat de Teeldeelen

in de andere bedekt , maar , in
5

t midden van

een ruige Schyf , zekere uitfleekende Puntjes

hebbende, die als een Sterretje binnen de Ster

tnaaken. Deeze kroonen de Vrugtbeginzels , wel*

ke 'er twee zyn, zonder Styl of Stempel.

Behalve de zonderlinge vertooning van zeke-

re Natuurlykc deelen , in deeze Bloem, heeft

dezelve ook een zeer ongewoone Reuk* Ltn-

NjEüs noemt dien Bokkig , Vencriaal en geil : doch

Roesel merkt aan , dat dezelve veel overeen-

komst heeft met dien van rottend Vleefch en dit

zou de reden zyn , dat de Vleefchvliegen deeze

Bloemen niet alleen vlytig bezoeken , maar ook

met haare Eijeren beleggen, zo dat men dik-

wils de uitgekomen Wormpjes daar in ziet krui-

pen. Het is s volgens hem , zeer blykbaar , dae

niets auders dan de gedagte Reuk de Vliegen

daar toe beweegen kan.

(3; Sta*

\



Pentardria; 767

(3) Scapelia , die de Tandjes der Takkenjlomp

heeft , met een Doornachtig puntje.
Afdeel.

HOOFD-
Dit zonderlinge Gewas is thans ook tot dit jTÜK#

Geflagt betrokken. Het verfchilt van de andc- nr.i

ren ongemeen , door de kleinte der Bloem
, ///J^£

welke de Ridder ook nog niet onderzogt hadr.^'5 - *

De Hoogleeraar J. Burmannus, hetzelve de.

*

in Plaat brengende , meldt , dat het uit een dik-

ken Stoel, van byna een Vuist groot, die zig

als met kondig Snywerk vertoont , Takken

uitgeeft , welke alleenlyk uit ronde Sappige

Knobbels, aan elkander gevoegd, beftaan, en

deeze zyn met langwerpige Vleefchkleurige

Schubbetjes getepeld. Uit het midden van dee-

ze Schubbetjets fchynt de Bloem voort te ko-

men , die paarfchachtig is en zeer klein ;" wor-

dende gevolgd van Haauwcn, omtrent een Vin-

ger lang 5 die niet overend fiaan , gelyk in de

eerfte Soort , maar nederhangen. Naar een ge-

fchilderde Afbeelding is deeze in Plaat gebragt.

Herniaria. Duizendgrein.

Een vyfdeelige Kelk zonder Bloemblaadjes,

behalve de vyf geknopte nog Vyf onvrugtbaaje

Draadjes bevattende , en een eenzaadig Zaad-

huisje, dat zeer klein is; maaken de byzondere

Kenmerken uit. v Vier

(3) Stapelia Deuticulis Ramorum obtufo mucronaüs. Syft.

Natê Veg* XIII. Stapelia aphyllos ad nodos raamillaris , Flos*

ciilo mbello , Siliquis pendulis. BuRM. Afr% 27. Tt 11 •

lh DEEiri Vil. Stuk*
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IV. Vier Soorten , altemaal Enropifche, kómtm
Afdeel .

q ^ Qe (]agt voor , naamelyk:

stuk!° CO Düizendgrein, dat glad if.

lientaria In de Koornlanden cn Moeshoven > als ook

*GUd °P a^erIeY dro°ge Zandige Gronden, komt dit

klein leggende Kruidje, door byna geheel Eu-

ropa, voor. Het is zo welinlandfchinSweeden

als in Languedok. Ook zyn 'er veele plekken,

op de drooge Vlakten aan de Rivier fit» in

Siberië , mede bedekt (*). Men vindt het ia

alle Provinciën van onze Nederlanden , daar het

Düizendgrein genoemd wordt, wegens de me-
nigvuldige Zaadjes , volgens den Latynfchen

naam Millegram of Centograna, gelyk de Ita-

liaanen het heeten. Wat de oirfprong zy van

den naam Herba Turca , dien het ook voert %

is my onbekend. Sommigen hebben het Klein

Duizendknoop 9 om dat de gertalte 'er wat naar

gelykt , getyteld. De Duitfchers noemen het

Bruchkrauty dat is Breukkruid, 5
t welk met den

Franfchen naam Herniole en den Latynfchen

Herniaria ftrookt. Men vindt het by Dodo-
Néus vry wel afgebeeld.

Het

(i) Herniaria glabra. Syjl. Nat. XII. Gen. 3<**. p. 194.

Vtg. XIII. Gen. 308. p. 215. Hern. glabra herbacea.
J. B«

Hift. lil. 3 78- Hem. Calyclbus Brafte3 nudis. H„ Clijf. 41,

Fl. Suec; 207 , 213 Mau Mei. «04, Hall. Helv. 182. Dalïb.
Toubnf. &c Polygonum minus f. Millegrana major, C. B.

J>in^z%\* Herniaria. Don. Pempt* 1 14.

(*J Pallas Reizen* II. Th. U, B. p, 473,
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Het is fcberpachtig en famentrekkende. Van ^
,

__ AI? DEKIj^
ouds heeft men het gepreezen tegen de Breü- v.

ken , uitwendig opgelegd , en , door zyne Pis- Hoofd-

dryvende kragt , zou het ook tegen den Steen
'j^jjj^

en het Graveel dienftig zyn, 't zy in Poeijer of
#i

Afkookzel.

(a) Duizendgrein^ dat ruig is. n.
Hcrniaria%

De Heer Haller en anderen merken dee- Mt/****
Ruig»

ze , die op de zelfde plaatfen en onder het voor-

gaande 3 doch meest in de Zuidelyke deelen van

Europa , voortkomt , als eene Verfcheidenheid

aan waar toe ook dc Ridder fchynt over te hel-

len» In de geftalte is weinig ofgeen verfchii,en

de Bloempjes komen hier zo wel getropt voor *

als aan de gladde Soort.

(3) Duizendgrein met Heejlerige Stengetjes en ut,

yierdeelige Blosmpjes.
Heeft^

t Getal van vyf is , zo ten opzigt van dei

Kelkverdeeling als van de Meeldraadjes, hierin

vter veranderd. Dus, naamelyk, nam de Heer

Loeflino dit Gewasje , dat de Steogetjes

tot een Span lang , deels leggende , deels opftaaü-

de heeft, in Spanje waar. Het heeft , niettemin

,

een

(2) Htmana hirfuta Rerbacex
J. B> ƒ///?, IIL p. $79-

(3) Hcrniaria Ciulibus FruticoS?, Flor. qindrifidis» Art*

Acai. IV* p. 269. Loefl* Jtin. iï?. Herrtu Frat» Viticulis

lignofis* C. E. Tm 382. Polygonum Kerniatix Tol, & facie &c

,

j. B* Hifi, $11.p4 378. LOB. Icon. 1U 8$.

Ccc
II, DSCLi VIL STUS*
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IV. een Wortel van omtrent een Vinger dik. Met
Afdeel»

je ^^//ix van yalenCe^ door CLUSiusdus
Hoofd genaamd , welke de Heer Gouan tot de voo-
stuk. nge betrekt, fchynt het veel overeenkomst te

^ewym
hebben. Ook groeit het, volgens LoBEL 3 ins-

gelyks in Provence*

iv.
(

(4) Duizcndgrein met Eyrond langwerpige ge*

Llnücuit haairde Blaadjes.

ta.

Linsbiac% Onder den naam van Klein Linsbladig Var-

kensgras befchryft C. S a u h i n u s een leggend

Plantje 5 met rondachtige Blaadjes en tropjes van

kleine Bloempjes, 't welk door hem by Mont-

pellicr was gevonden* Een ander hadt het in

Spanje, op de Bergen by het Eskuriaal, verza-

meld, 't Schynt ook in Engeland waargenomen

te zyn door Petiver, en is door Plüke-
jset afgebeeld > als aldaar aan Zee voorkomen-

de , met dikke glanzige Blaadjes , van Wilde

Thym. Hier vertoonen zig kleine Lins- ofNeet-

achtige Blaadjes, by de grooteren aangegroeid,

waar van Bauhinus fpreekt. Buxbaum
vondt het in de Oofterfclie Landen. De Heer

N. L. Burmannus merkt aan , dat het ook

aan de Kust van Koromandel groeit. Des befluit

LiNNiEüs, dat het uit Ooflindie verhuisd zy

in

(4) Hcrmdrld, fubfruticofo , Fel. ovato «oblongis pilofïs»

Syft. Néit. Vtg. XIII. Polygonum minus Lentifolium. C. B.

Frodr. 131. Polyg, markimam &c. Pluk. Alm,, 302. T. 53*

f. 3* Pet. Htrb* 10. f. 6, Camphorata frutescens, Buxjb, CV»r»

! p. !$ Tf 28* f. 2» liURM, FL Ind. p, 72*
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in Europa: 't welk, inderdaad *, alzo de kleine IV.

Zaadjes ligt met den Wind verituiven kunnen ,

Afi^l.

van alle waarfchynlykheïd niet is ontbloot. Hoofd»

Maar het heeft dus , als eerft volgens zyn Ed. STUK »

uit het Paradys derwaards gebragt zynde , een
D'syma*

dubbelen weg moeten afleggen.

C h e n o p o d i u m. Ganzevoet.

Een vyf bladige
,
vyfhoekige

5 holbladige Kelk

;

geen Bloemblaadjes : een enkeld LinsachtigZaad

,

dat in de Kelk aanrypt , komen als de Kenmer-

ken voor , van dit Geflagt
y
waar van fommige

Soorten den Styl in drieën , doch ver de meefte

in tweeën gedeeld hebben.

Agtticn Soorten , waar van de eerden de Bla-

den veelal uitgehoekt
,
hoekig of getand ; de vyf

laatften alleen dezelven niet ingefneeden .heb-

ben; en wel meed Europifchen , komen in het-

zelve voor.

( i) Ganzevoet met driehoekig Pvlvormige ef- i.

fenrandige Bladen en famengeflelde % Bla* Bonus

derlooze y Oxel- Aairen. Menrkuu
Algocae.

Op allerley woefle plaatfen > op Mest- en Puin -

hoo-

(i) Chmopodium Fol. triarrgiilari • Saghtatis Syft. Nat.

XII. Gen. 3o5, p. ip*. ifeg, XIII. Gen* 309. p, 216.

Clif, Fl. Suec. Mat, Mei. K. Lugdb. 278. HALL. Helv. 174*

DALIB. Paris* 79. Gouan Monsp, 123, Lapathum un&uofum*

C. E. Pin. Bonus Henricus. J. B. Hifi* II. p^6j 4 Tot»

bonn. Doo. Pempt. 651. Lob» Ic> 25S.

CcC 2

li, mtu vu, sru*
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hoopen , aan de Wegetf èn in verwilderde Tui-

v,
* ren , komt dit Kruid door geheel Europa voor,

Hoofi?- Van fommigen is het Smeerige Patich , van an-
STUK

* dere Wilde Majer of Melde, en Veld - Spïnagie
Twewy-

genoemcj geweest ; doch de algemeenfte naam

is Goede Henrik ,
gelyk de Franfchen dien met

le Bon Renriy en de Duitfchers met Gut Hein»

rich navolgen. Het fchynt dien naam gekregen

te hebben, om dat het, als Moes gegeten , een

verkoelend , verzagtend Purgeermiddel is , die-

nende uitwendig tot Wondzuivering: weshalve

het ook Tota bom, in \ Neerduitfch Algoede,

en, wegens de figuur der Bladen, Lammerkens-

Oor geheten wordt. In Engeland voert het den

naam van English Mercury , dat is Engelfch

Bingelkruid. De jonge Spruiten worden op fom*

mige plaatfen als Aspergies , en de jonge Bladen ,

in 't Voorjaar > als Salade met Olie en Azyn.

genuttigd.

De Stengen van dit Kruid groeijen een Voet

of een Elle hoog : zy zyn dik en hol , van bui-

ten geftreept : de Bladen driekantig en veel naar

die van het Kalfsvoet gelykende , uit wier Oxe-

lende Aairen,die gedeeld en ongebladerd zyn >

voortkomen* Aan de kanten zyn de Bladen eenigs-

zins gegolfd , en van onderen begroeid met een

witte Wolligheid \ welke , daar afgewreeven wor-

dende, Smeerig fchynt. De Wortel is dik, van

binnen geel, fcherp en bitter van Smaak. Het

Kruid komt veel te Putten in Gelderland en by

Wyk te Duurftede voor, zo defieerDEGoR-
ter waargenomen heeft, (2) Gan*
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Qi) Ganzevoet met driehoekige eenigermaate I\T«

getande Bladen en digt getrcpte Trosje ,

AfT)

£
e*-*

die zeer lang zyn en dun 3 tegen de Steng Hoofd-

aan. s™*-
ir.

In Sweeden groeit deeze Soort zeer veel op^^v
de Straaten van Upfal en andere Steden. Van '

s

**
edfch

Batavia , in Oostindie , is een dergelyke over-

gezonden.

(*) Ganzevoet met Hartvormig driehoekige, ni.

Jlompachtige , getande Bladen, en opjtaan- Roode.

de Trosjes, die famengefteld, eenigermaa-

te gebladerd zyn , en korter dan de Steng*

Deeze behoort tot die Kruiden , aan welken

men ,
wegens de figuur der Bladen 5 den naam

van Ganzevoet gegeven heeft 3 en waar van dus

de Gefiagtnaam affcomftig is. In 't Franfch

noemt menze Pied d'Qye, in 't Engels Goofe-

foote, in 't Hoogduitfch Ganfefusz; \ welk al

het zelfde betekent. Zy is gemeener in Euro-

pa,

(z) Chenopodium Fol. triangularibusfubdentatis &c. Fl. Suec.

2,09. 21 5 Chenop. laüfol* minus ramofum &c. Buxb. Hall»

*9# T. 1. Chenop* eredam &c. Raj. Syn. 3. p. 155.BUBMU

Fl, Ind* p. 72.

(3) Chenopodium Fol. Cordato - trïangularihus &c, F/. Sa^*

$10, 217. Mat. Mtd. 107* DALIB. Psris. 78* GOUAN,

M*nsp> 123. HAUL Helv, 174. N, 3. Chenop. ere&nm &c.

ƒ/ C/;^". 85. R* Lugdb. 219. N. 6. Atriplex fylveftris latifo-

lia. C. B. Pin. 119* Pes Anferinus. Dalech. Hifi. 542.

Dod. Pempu 6i6* Atriplex fylv. f. Fes Anferinus &c. Lob.

254»

Ccc 3
II, DeeIm VH« Stuk*
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IV. pa , ten minfte in onze Nederlanden , dan de
Afdeel. eerfte Soort. Men vindtze cok op wilde woefte

Hoofd- Steenachtige en vogtige plaatfen. De Zaadbol-
stuk.. ietjes worden rood of paarfchachtig. Tragus
T^eewy merkt aan 5 dat deeze Plant Vcnynig is en de

Varkens doodt , wanneer die daar van eeten.

Het Vee laatze ook meest onaangeroerd. Men
vindtze echter, onder den naam van Wilde Mel-

de , by de Geneesmiddelen geboekt* •

iv. (4) Ganzevoet met Eyronde getande fpiije

dfut*Mul glanzige Bladen, de Trosjes Takkig en on-

gebladerd*rak.

Mamfch.

Deeze verfchilt hier door 5 als ook doordien

de Trosjes voorby de Steng uitftecken , van de

voorgaande. Voor 't overige komt de figuur der

Bladen en de geftalte overeen ; zo dat men ze

als een tweede Soort van Ganzevoet aangemerkt

vindt. Sommigen hebben de Bladen by die van

den Doornappel vergeleeken. In Sweeden , niet

alleen, maar ook in Duitfchland en in onze Pro-

vinciën komt deeze Soort 3 mede op dergelyke

plaatfen , als ook op Muuren en aan de Wegen
voor,

(5) Gan^

(4) Cbenopüiium Fol. ovatis nltidis denntis acutis &c, FL

Suet. H* Clif. &c. KRAM. Auflr. 63. GORT. Belg, 67. Che-

aopodium primunu Tab. Hift. 8 12. Atr. fylv. latifolia acu-

riore folio. C. B. Pin. 119. A triplex Stiamonii folio. Vaiix»

Tav* 36. T. 7. f. 2. Atriplcx di&a Pes Anferinus
1

alter f. ia-

jKofior. ] B. Hifi* II. p. 976.
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Cs) Ganzevoet met driehoekige , diep getande , IV.

rimpelige gladde , eenvormige Bladen : de
Af
^ei~

Trosjes endelings. Hoofd. >

STUK»

Tournefort maakt van een dergelyke v.

Spaanfche gewag , waar mede het Engelfche

Majer met Vygebladen van Ray overeenkom- num -

ftig fchynt : des de Groeiplaats gefteld wordt

in Spanje , Vrankryk en Eageland. De Steng

is eens Mans langte hoog; doch het bloeit zeer

laat.

(6) Ganzevoet met Ruitachtig driehoekige , uit-

geknaagde Bladen , van agteren gaaf; de bo- wit*

yenjien langwerpig en opjiaande Trosjes.

Wilde Melde , met uitgehoekte witachtige

Bladen , is deeze getyteld by B a ü h i n u s* De
fmalheid der bovenfte Bladen onderfcheidtze ge-

noegzaam , voor dat de Trosjes door derypheid

wit worden. Zy beftaan uit overhoekfe , onge-

iteelde, digtgetropte Aairtjes, Bolachtig Tarnen-

gehoopt.
9
t Gewas is aan Dyken, Wegen en

Wal-

(s) Chenopodlum Fol. Dcltoideis &c. Am. Acadt IV. p. 309.

Chenop. Hisp. procerius , Folio Deltoide. ToufcNF. Injl. App*

$66. Blitum Ficus folio* RAj. Angl.^p. 155.

(6) Chenopodium Fo! 4 Rhomboideo •» triangnlaribiis &c.

TL Suec. 212, 218. Dalib. Par* go. Goüan Mcnsp% 124»

GORT. Belg. 67. Chenop* Fol. inf. ovatis &c* H. Clif. %$.

GRON. Virg. 145» R. Lugdb. 219* N. 8. HALL» Helv. 174,

N. 5. Atripiex fylv. Fuchs. Hifi. 119. Atrlplex iylveftrisFo*

Sio finuato candicante. C. B. Pin. 119.

Ccc 4
lh Deel. VII, Stuk*
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IV. Wallen f niet minder gemeen dan het gewoone
Afdeel Ganzevoet. Men noemt het, in ons Land, Wit*

Hoofd* de Melde. Het Zaad , dat zeer zware is , munt
stuk* uit in de witte Trosjes , die op 't end van den
Tuww* Herfst , als de Bladen afgevallen zyn 3 byna het

geheele Gewas getrost doen voorkomen , zo de

Heer H aller aanmerkt. Het groeit ook in

Virginie.

vn. (7) Ganzevoet met Ruitachtige Tandig uiige-

dfumvtZ hoekte Bladen; de Trosjes Takkig en eeni-

^Groen
germaate gebladerd.

Deeze, waar mede de Wilde Ganzevoet met

Gelderfche Roos Bladen , van Vaillant,
veel overeenkomst heeft , is een laftig Onkruid

in de Moeshoven. Zy fchynt wel een Verfchei-?

denheid te zyn van de voorgaande Soort en voert

den zelfden naam. \

vm* (8) Ganzevoet met Hartvormige hoekigge/pit*

^miT fie Bladen en TakkiSe Trosjes die ongebla-

derd zyn.

Hier zou de Ganzevoet met Doornappel Bla-

den,

(7) Chenopodium Fol. Rhomboideis dentato - finuatis &c.

J7« Suec. &c. GORT* Belg* 67. KRAM- Anjlr. 63. GOUAN Monip*

124. Chcnop, fylv. Opuli folio. Vaill. Par. 36, T. 7. f, 1.

Atriplex fylveftris. ]. B. HiJI. II. p. $72.

(8} Chenopodium Fol. Cord. acuminato - angulatis &c, Fl,

Suec. &c. &c. Che.n. Fol. triangulari - S3gittaris. K^Lugdb. zi%

N. lo.Chcnop, Stramonii folio* Vaiil. Paris, 35. T.7. f, 2*

Chcnop. fecund, Tajierï^ Wft% % 12. f. 2,
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den , vin Vaillant 5 t'huis behooren. Zy IV.

fchynt ook wel maar een Baftcrd- of vermeng-
Afdegu

de Soort. Hoofd-
stuk*

C9) Ganzevoet met langwerpige uitgehoekte Bla- ix.

den en naakte veeldeelige Trosjes. dum°È°ol
irys.

Overvloedig groeit deeze in Italië, Provence Dcuif*

en andere Zuidelyke deelen ^an Europa
; ja zy

a°htlS*

komt ook wild voor in Duitfchland en in onze

Nederlanden. Men noemtze Botrys> dat is Drui-

yenkruid , om dat zy als een Druiftros draagt

van Bloem- en Zaadhoofdjes. Wegens den aan-

genaamen Reuk krygt zy den bynaam van slm-

brojïoidesy die echter meer toekomt aan de vol-

gende. De Italiaanen noemenze Botri ,deFran-

fchen Pyment 3 de Eugelfchen Eik van Jeru-

falen : om dat de Bladen naar die der Eiken

eenigszïns gelyken.
9

t Gewas groeit naauwlyks

een Voet hoog en vertoont zig als een Hee-

liertje, doch overwintert niet. Het komt meelt

op Zandige piaatfen voort. Het heeft een ver-

warmende kragt; wordt wegens den Smaak wel

in 't Moes gedaan en by het Vleefch gekookt.

Men legt het droog by de Kleederen , niet al-

leen om den Reuk, maar ook tegen de Motten:

weshalve het den naam van Mottektüid > by

fommïgen. voert. (10) Gan-

(9) Chtnopodium Fol. Lpnceolatis dentiïis &c. £ƒ. Gliff»

Ups. Mdt. Med. R. Lugdb. 219. N. 4, GOUAtf Monsp. 124,

Bütrys Ambrofioides vulgnris, C. B. Pin* 13S. Botrys. DüD.

Fempt. 34. _
Ccc $

Ih Ds5L* VII. Stu*»
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IV. (ioJ Ganzevoet met Lancetyormige getande
Avdbel.

Bladen en gebladerde enkelde Trosjes.

STUK» Deeze noemt men Mexikaanfche ; hoewel zy

x. niet alleen in Nieuw Spanje > maar ook in fom*

^IZjïol niige deefcn van Europa , waarfchynlyk door
de

wdrie
^aac* overëe^agc zynde > van zelf voorkomt,

kend. Dit heeft by Weenen plaats, als ook in Portu-

gal. Zeer gemakkelyk wil zy voort in de Ho-

ven ,
zynde ook een Zaaygewas. De Reuk is

zeer fterk , doch niet onaangenaam ; de Smaak

Kruiderig , naar dien van Komyn-Zaad gely-

kende. De Konferf der Bladen, met Honig y

wordt voor een goed Borstmiddel gehouden. Men
noemt het , in Provence 5 Thee van Mexico ;

misfehien om dat de Bladen als Thee getrokken

worden , en dus gebruikt.

xr. (n) Ganzevoet met Bladen die/mal gefnipperd

dUm!^' zyn 3 en ongefieelde Bloempjes in de Oxelen.
Vecldée-

H^ (is) Ganzevoet met Eyro?id- langwerpige ge*

jtothtL tan^c Bladen en ongebladerde Tros/en.

Wormciiy- T/sn
vend.

Van

fio) Chenopodium Fol. Lanceolatis dentaris &c. H. Ciitf.&c.

tic. Boriys Ambrofioidcs Mexicana. C. B. Pin. 138,51$. Chen.

Ambrofioides maximum. Tournf, Infl. 505. Botrys Boetica

Atr* fylveftris facie. BARR- Rar. Ic. 1185.

(11) Chenopodium Fol* mulrifidis &c. Chenop* fempervirens,

Foliis renuiter laciniatis. Dill Elth. 78. T* 66. f, 77*

(12) Chenopodium Fol. ovato - oblongis dentatis &c. KALM»

H* p. 283 , 305. Chenop, Lycopi folio perenne. Diuu
Slik. f* 76.
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Van deeze twee Soorten , beiden afkomfiïg IV.

van Buenos Ayres in de Spaanfchc Wcstindiën,
Afd

£
el»

Is de Reuk zo fterk niet als in de voorgaande. Hoofd*

De veeldeelige groeide, in vrye Grond, tot
STÜK

\
twee of drie Voeten , de andere tot drie Ellen

Di&ym*

hoog. Dilleniüs geeft 'er Bladen van Wolfs-

poot aan. De Heer Kalm, deeze Plant oolc

in Penfylvanie waarneemende , verhaalt , dac

het Zaad aldaar den Kinderen tegen de Wormen
ingegeven wordt; zynde tot uitdryving derzeï-

ven -voortreffelyk. Zy groeide , zo wel aldaar,

als in Nieuw Jerfey, in 't wilde.

(13) Ganzevoct met Eyrond langwerpige uit'
c
*™'

g
,

gegulpte Bladen en naakte enkelde Kluwen-

achtige Tros/en.
; zeegroen.

Dit is wederom een Europifche, die in onze

.Nederlanden veel voorkomt by Boeren Woo-
ningen en Mesthoopen. Men vindrze ook in

de Voorftad van Weenen , genaamd Erdbeer

,

en op de Straaten te Stokholm groeit zy over-

vloedig. Het is de fmalbladige uitgehoekte Mel-

de van Bauhinüs.

(14) Ganzevoct met geheel effenrandige Ruits- XIT*

P ulvari&m

Wys* stinkend.

(13) ChenopodsumVoL ovnto -oMon-gis repandis &c. FL Suec.

H. GUff* &c. Lugdb. 219. NT. 7. Chenop an^tiftif. lacinii-

tum minus. Ter rnf. A*jf. 50S, Atriplex anguftifoh'a facinirt-

^ta. J. B. Hifi. II. p. 47^« lc - 473. Atriplex fyly. fecunda.

Tab. Ic. 427.

(14) Chenopodium Fol. integerr. Rhomboideo*ov3ris &c.

FU
II. D£il. vu. Stuk.
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IV. wys'Eyronde Bladen en KluwenswyzeBloe*
ApD

vf
u

men in de Oxckn.

Hoofd-
stuk. Niet minder algemeen komt deeze voor in de

Twecwy- Moeshoven en fomtyds ook aan de Wegen. Dq
Vi*e' Stank, naar dien van rottige Zoute Vifch gely-

kende , volgens Dodonjeus, onderfcheidtze

genoegzaam. Hy noemt het Kruid deswegen

Garosmus , anderen hebben het Vulvaria gehe-

ten ; doch de gemeenfte naam is Stinkende Mel-

de. Zo 'er Vrouwsperfoonen met de Rokken te-

gen aan geweest zyn , komen de Honden haar

bezyken. Het wordt tegen de Opftyging nuttig

geacht.

ciawpo*
Ganzevoet met effenrandige EyrondeBla-

dium poiym, den 3 leggende Stengen en gegaffelde Kroon-

^vecizS'. tJ es > &e ongebladerd zyn % in de Oxelen.

dig.

Veelzaadig Majer wordt deeze gemeenlyk ge-

noemd , om dat zy by de andere Soorten van

Majer daar in uitmunt, Zy groeit in Moesho-

ven , op gemefte Akkers en gebouwde Gronden

,

in Europa, Men vindtze in Sweeden , Duitfch-

land ,

FI4 Snee. 2I6, 222. Mau Mcd. ioS. DALIB. Paris 77. Che-

r>op. FoJiis rriangulari - ovatis» H* Cliff, 84. R* Lugdh 218.

N* 2, AtripJex foetida. C t B # Pin, 119. Vulvaria Garum

©lens. LOB, le. zs$, Garosmus. DOD* Pempt. 616.

(is) Cbenepodinm FoU inregerrimis ovatis &c. FL Suec+

217. R» Lugdb, ai8» N. 3. Blitura Fol. ovatis* H. Cliff. 28.

Bliruiït polyfpeimum, C. B. Pin, 113. Tolyfporon Casfiaiw

&c. Lob. U. 25$,
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fchland, Vrankryk en elders. In Swïtzerland is IV.

zy ook 5
volgens den Heer H aller, niet on-

AFD
yf

l'

gewoon ; die aanmerkt , dat de Meeldraadjes Hoofd*

Veerkragtig zyn , en de Bloempjes fomtyds in vie-
STUK#

ren gedeeld. Men wil dat dit Kruid tot-lok-a-as

vopr de Visfchen kan verftrekken.

(16) Ganzevoet met fmal Lancetvormige Bla- xvi.

den> die vlak en effenrandig zyn. i£w*&£
paria*

Dit is een zeer Takkig Jaarlyks Kruid, twee
k^em%

Ellen en hooger groeijende , met dunne ronde

Takjes en langwerpige Blaadjes, veel naar die

van Vlafchkruid gelykende, doch op de kant ge*

haaird. In de Oxels der Bladen komen kleine

getropte Bloempjes, groenachtig (van Kleur. Om
dat men 'er 3 in de Zuidelyke deelen van Euro*

pa, Bezems van plagt te maaken of nog maakt,

voert het den bynaam van Bezemkruid* Het heefc

de Steng zeer glad en witachtig
9 en moet een

fraay Kruid zyn , dewyl de Italiaanen het Bel-

vedère noemen» Wild komt het in Griekenland

voort 3 waar men het Osyris heette. Waarom
het, van T abern^monïanus , Studen-

ten - Kruid genoemd zy 5 is duider. Het groeit

ook

(16) Cbenopodium FoU Lineaii- Lanceolatïs &e* H- Cliff.

Ups. R. Lugdb. 220* N. 11. Chenop* Lini folio viilofb,

TouRNP. Inft. so6, Unaria Scoparia. C, B, Pin. 212. Ofy*

ris* Dop» Pempt. 151, Linaria Belvedère diüa. J« B. Hifi»

III. p* 462. Herba Studiofoium, TAB» Hijl* II, p, 102,

Tsifu. K&MPH, Jap. 885,

II, Dsu» VII, Stu*i
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IV. ook in Japan, volgene Ktempfer, die ver*
Ayiyezu

| ia? ] t5 jat het aldaar een voortreffelyk Genees-

Hoofd- middei uiclevcre. Men vindt hec, insgelyks, ia,

stuk» andere deeien vau Ooftindie.

xvii. (17) Ganzevoet met Elsvormige half Cylin*

éwX" drifche Bladen.

^eckants. Deeze Soort, die kleine Witte Kali , met glin-

fterend £aa"d , genoemd is geweest , valt niet

alleen aan de Zeekuften van Europa, zo in de

Noordelyke als in de Zuidelyke deeien , als ook

in onze Nederlanden ; maar de Heer Pallas
heeftze ook onder de Kruiden, die aan de Zout-

Meiren , in de Zuidelyke deeien van Sibe-

rië, groeijen, gevonden. Te Montpellier, daar

het aan de Zee voorkomt, noemt men dit Kruid

la Blanchette.

xviii. (1 8) Ganzevoet met Lancetvormige , eeniger-

GetordT* maate Fïeezige 9 efenrandige Bladen, en

gemikte Trosjes die gebaard zyn , in de

Oxelen*

Deeze, die weleer voor een Virginifche werdt
gehouden , is door den vermaarden Gmelin

in

(17) Cherxpsdium Fol. Subulatïs femlcylindricis* Ctitft

Fl. Süèc. R. Lxgdb. 220, Kali minus album Semine Iplenden*

te* C* B. Pin. 2S9. Moris. Hijl. II % p. 6io* S* T. 33/f;

3* Obd, Dan. 4S9.

( 18} Cbenoptdium Fol. Lanceolatis fubcarnofis &c* AB% Qott„

37;2. Chenop. Virginicum &c* Sp
%
PUnt.l, p, 222. GmEL.

Sik. III, p. 83, T, 15. £ !•
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in Siberië waargenomen en afgebeeld. Zy heeft IV*

een groote zeer wyd gemikte Bloempluim ,
Afdeeu

en 3 daar de verdeeling ophoudt, komen de Bloe- Hoofd-

men ongefteeld, met Baardjes, voort, STÜK*

B e t a* Beete-

Dit Geflagt heeft een vyfbladigen Kelk , zon-

der Bloemblaadjes, en een Nierachtig Zaad,

binnen de zelfftandigheid van het onderfte des

Kelks aanrypende. Het bevat drie Soorten
y

al-

lemaal Europifche, naamelyk

(1) Eeete met getroste Bloemen* x.

Een zeer bekend Moeskruid , dat men over-*?"*'

al in de 1 uinen heeft , maakt deeze Soort uit.

Het voert den Neerdukfchen naam naar den

Latynfchen Beta, die van de Letter B zou af-

komftig zyn. De Grieken hebben het Seutlon

geheten : de Italiaanen noemen het Beta , of

Bietola , gelyk wy ook meest Biet zeggen :

de Spaanfchen Afelgas ; de Franfchen Poirée;

de Duitfchers Mangoldt. Men zaait het in de

Tuinen , doch de plaats der afkomst is on-

zeker.

Van

(O Floribus congeftis. Syft. Nat* XII* Gen* 307. K
195. Veg. XIII* Gen 4 510* p. 217* Beta Caule ere&o. Sp*

Plant* 322. Beta. H. Clif. Ups. Mat* Md. R* Lugdk. 220.

Beta rubra vulgaris. C. B. Pin. 11%. fi* Beta rubra major

Mfd, y. Beta rubra R.adice Rapx. Ibid. i* Beta lutca major.

Jhld* e. Beta pallide virens major» iïid, Beta candida 3 rubra&
cubia Romana* Doi>. Pempt % 620»

II, DEEL, VII* STOK*
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IV. Van ouds heeft men , naar de Kleur derBIa-
AF

£
EEL

'den, een Witte en Zwarte Beete onderfcheiden*

Hoofd- De eerfte, die tot Moes gebruikt wordt, heeft
stuk.

groote , breede , gladde
, glanzige Bladen , die

gxtewy* geelachtig groen zyn : de andere heeft donker

groene Bladen * met roode of paarfchachtige

Stengen en Steelen. Hier van worden de Wor-
tels , onder den naam van Beete- Krooten of

Bietwortels , gekookt zynde , onder de Siaa

gegeten. In 't Franfch noemt menze Bette-Raves

:

in 't Latyn wordt deeze Beete door den naam van

Beta Romana of Roomfche Beete >oridGrrchéiden.

In 't Hoogduitfch geeft men 'er den naam aan

van Rothe Ruben , dat is Roode Raapen ; hoe-

wel de Wortels weinig overeenkomst, in figuur,

met de Raapen, zelfs met de Fanfche Raapen

hebben* Die Wortels zyn, gelyk men weet,

zeer lang en dik , van het top - end allengs

verdunnende, en van binnen zeer donker, doch

fomtyds ook bleeker rood; zoet van Smaak,

Men vindt cok een Beete met Geele Wor-
telen opgetekend J en daar is onder dit Moes-

kruid een Roode Beete, waar van alleenlyk het

Loof genuttigd wórdt. Voorts verfchilt het

Gewas in grootte zeer , en geeft een Bloemfleng

van een of twee Ellen hoog, die geftreept is

en Takkig. De Beete - Krooten moeten uiige-

rood worden , eer het Kruid is gefchooten. Uit

derzelver Sap kan Suiker gemaakt worden. Dat

van de Bladen , verfch geperst , dient tot een

Niesmiddel. Voor 't overige heeft dit Moes
eene
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ecue zagtelyk Purgeerende hoedanigheid , eh j^»

wordt geteld onder de Geneesmiddelen» Afdeel;
v.

(2 } Beete met drievoudige Bloemen. Hoofde
v J ö

STU1C.

In deéze is bovendien waargenomen , dat de

Kelkblaadjes van oriderën niet getand zyn , ge- cuïa.

lyk in de voorgaande plaats heeft* Voorts wordt ltahfchc'

zy onderfëheiden door den bynaam Cicla, welke

zo veel zegt als Sicula of Siciliaanfche. Dat zy

onder dien naam bekend zou zyn in de Winke-

len , vind ik niet. Men heeftze in Portugal 3 aan

de Taag , groeijende gevonden.

(3) Beete wef gepaarde Bloemen* nï:

Deeze is Wilde Zee - itote genoemd geweest; Wilde,

Zy groeit aan den Zeekant van Engeland en on*

ze Nederlanden. Het verfchil met de Gemeenc

beftaat daar in * dat fcy het eerfte Jaar bloeit;

dat zy dè Bladen fchuins heeft of Vertikaal

:

ien dat de Kelkblaadjes aan de Kiel effen, niet

ééntandig zyn.

8 a l s o l a» Loogkruid*

Hier is ook de Kelkvyfbladig, zonder Bloem*

blaad-

(2) Beta Floulms ternis, Beta alba vel pallescens ,
qnx CU

cla Ofïïdnamm» C, B. Pin. ns. Bera communis viridis» lb%

(3) Beta Flor» gemïnis. Beta Caul. dccumbentibiis» Sp+

Plant. U. p. 322* MiLU Z>i?ï Beta fylveftas ^iMg* C>

£, Pin, iiS. IV* p* 127.

It* D$£&. VÖ. SttöU
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IV. blaadjes , en het Zaadhuisje bevat maar één en-
ArD

v
EL

' kei Zaad : doch het welke als een Slekkenhuisje

Hoofd is gedraaid.
stuk rp

oc ^ t Ge f]agt behooren thans 5 volgens

w^#4—" hfr m&M&s 9
dertien Soorten, die meestal aan

de Zet kutten van Europa 5 en aan de Zout-Mei-

ren , in de middelfte deelen van Afie, voorkomen.

T. (i) Lóögkruïd dat Kruidig is en leggende , met

X*lu
U

Elsvormige doornachtige ruuwe Bladen , en
Rmgbladig. gerande Kelkm in de Oxelen.

Dit Kruid , dat op de Zee -Stranden van ons

Wereldsdeel , en op die van onze Nederlanden ,

hier en daar, overvloedig groeit , wordt Steeken-

de Kali genoemJ, om dat de Blaadjes Itekelig

zyn. Dezelven zyn dik en Sappig 5 groeijende

digt by elkander aan de Takjes van dit Gewas,
?
t welk een Voet hoog opfchiet , draagende, in

de Oxels der Bladen , zyne Bloempjes en Zaad-

huisjes. De Kelken zyn met een bladerigen rand

gezoomd.

il (2) Loogkruid dat Kruidig is en opjlaande ,

«ttadbladig* mei

(1) Salfola Herbricea decumbens &c. Syft. Nat. XII. Gen.

30?. p. ip<?* Veg, XIII. Gen. JU. p 217, Salfola Foï. pi:n-

gentibus. IU Clffi FL Suec. R. Lugdb. zio. GRON. Vir%é

as. Kali fpinofo affiuis. C. B. Pin. is$. Tragon .Matthioli.

Lob Icon. 797.

(2) Saljola Herbacea crefta Sec. Am. Acad. IV. p, 311*

Kali (pinofum cochleatum. C. 8. Pin. 23$. Kali fpin. Fol#

kngior. & anguftioribus. TOUBNï. Infl. 347, Drypis Theophs.

TA», Wft. **3«
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mei Elsvormige Doornachtige gladde Bla*

dm en Eyronde Kelken.
Afdeel?

Deeze is maar een Vcrfcheidenheid van desTux^
voorgaande , zo fommigen willen. Men vindtze

niet alleen op de Stranden, zo van den Oceaan als

van de Ooftzee , maat ook aan de Oevers van

den Donau en elders by Weenen in Öoftenryk,

ja zelfs in Virginie* De Bladen zyn langer en

fmaller dan in de voorgaande.

(3) Loogkruid dat Kruidig is, met Elsvormige nr.

gefpitjle Bladen en uitgebreide Kelken. Ro/ffea.

Roosach*

Wegens de Roosachtige figuur der Kelken 3

tIg*

die paarfchkleurig zyn , heeft deeze den bynaatn.

Zy groeit in de middelde deelen van Afia, aan

de Zout - Moerasfen ,
overvloedig. De Heer Pal-

jas oordeelt, dat het maar een verbaftering zy

van het gewoone Kali,

(4) Loogkruid dat Kruidig is en uitgebreid , ïr.

met ongedoornde Bladen. oïg£*

Dit

(i) Salfila Herbacea , Fo!. fubulatïs &c. H. Ups. $60

Kali huinile Alis purpureis &c. Bu&B. Cent. U p. 9. T. 14»

(+) SalfiU Herbacea patula Fol. inermibus. jicq». Hert*

T. 68, Mant. 347. GOUAN Monsp. 126. GORÏV Belg. jd.

Kali niajas Cochleato femine. C. B. Pin. s.%7. Kali» DOöL
Pempt. %i. Soda Kali nragnum, Sedi medü foüo# Ijflfc lé¥

Dëd *
11, DÈki, VIL Sttit,
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ÏV* Dit Kruid is bekend onder den naam van
Afdeel

jn > t Franfch Sowfe, naar den Latynfchen

Hoofd- naam Soda* die 'er ook aan gegeven wordt. In
stuk. >

t Hoogduitfch noemt men het Saltzkraat> in

JT™
ecwym

>t £nge]fcli Glasfwort , dat is Glashuid , om
dat 'er de Spaanfehe Souda, een .soorc van Pot-

asch 5 welke men tot het maaken van fyn Glas

gebruikt 3 van gebrand wordt, 't Is ten minfle

het voornaamfte onder de Kruiden, die men
* zie daar toe bezigt *. En , als men begrypt, dat

hier voor/ hetzelve in Spanje dikwils eens Mans langte

hoog groeit , zo is het ligt te begrypen 9 dat

men veeleer dit Kruid daar toe zal aantallen,

dan de Salicornia, welke veel kleiner blyft (*).

Bereiding By Alikance wordt dit Kruid, daar toe, in
der souda. men jgte f aan jen Zeekant ingezameld» Men

droogt het in de Zonnefchyn, bewaart het voor

den Regen , en , genoeg daar van by één heb-

bende, vult men daar Groeven mede, die in

de Aarde zyn gemaakt en doet het langzaam

verbranden, Men krygt hier door een Zoutige

Itoffe, welke zo hard wordt als een Steen; des

menze , koud zynde > met Hamers moet aan

flukken fiaan , om ze uit de Groeven te kry-

gen.

(*) De Heer PALLAS zegt wel , in zyne Reisbefchryving

,

II* D. I r
4 Boek,^a«f p. 466, dat de Salicornia foliata by-

na van alle Planten, door hem beproefd, de raeefte en belle

Souda geeft; doch 't is taamelyk zeker, dat de Kali, die

aan de Zcekuft van Spanje groeit , niet door zyn Ed onder*

zogt zy , en de groeiplaats maakt hier in een groot vcifchil

,

gelyk bekend is.



STUK.

gen. Deeze hard- en vaftheid is een blyk van de

deugd der Alikantfche Soude: waar in dezelve v#
*

die , welke in Duitfchland , of ergens aan de Kus- Hoofd^

ten van Europa , van dergelyke Kruiden ge-

maakt wordt , overtreft. Dus is zy zelfs beter

dan de Karthageenfche , welke niet zo blaauw ziet y

en in groote Ballen komt. Die van Bourde en

Cherbourg aan de Kuit van Vrankryk, als ook

de Bemburgfche in Duitfchland bereid worden-

de , zyn zeer flegt, Steenig en worden vogtig.

De Egyptifche , die men by Alexandria brandt,

is niet minder deugdzaam dan de Spaanfche.

Misfchien hebben de Venctiaanen^daar van % tot

hunne fyne Glazen gebruik gemaakt.

De Souda is , zo min als de Potafch , een en-

kel Alkalifch Zout. Zy beftaat ,
volgens Schei-

kundige Proefneemingen , wel ten grootfteu

deele uit Loog -Zout , doch 't zelve is vermengd

met veele tot Glas frnekbaare Aarde en een ge-

deelte gemeen of Zee -Zout, In de Genees-

kunde heeft zy weinig nuttigheid , maar het zo

voortreffelyke Zout van Seignette wordt van de-

zelve met Wynfteen-Zuur gemaakt. Behalve

haaren dienrt in de Glasblazeryën , komt 'er ook

van, die keurlyke Spaanfche, Venetiaanfche en

Jerufalemfche Zeep. Bovendien wordt de Loog

der Souda, in Spanje en Vrankryk, zo wel om
het Linnen fchoonte wasfchen,als tot hetBIee-

ken gebruikt

(S) Loog-

(*) Zie de bsfchryving van deeze Sloffe en deizeiver nut*»

.l r. 3. tig..

1% Deel» VII, Stuk,
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ïV»
(5) Loogkruid dat Kruidig zig verfpreidt , met

Afdeel»
ronde gladde Bladen en famengehoopte

Hoofd - Bloemen,
STUK*

v. In verfcheide deelen van Spanje , inzonder-
Sai/ola

Yidd by Almeria cn Alikante, wordt dit Kruid,

Geaaid, dat de andere kleine Kali van Bauhinus zou

zyn, tot bereiding van de Souda op de Strand-

velden gezaaid , volgens Loefl iNG,die zulks

aldaar waargenomen heeft. Met zeer takkige

Stengen fpreidt zig hetzelve wyd en zyd uit,

zynde grysachtig en Sappig door zyne Blaad-

jes, welke naar die van de kleine Huislook ge-

lyken. Van de Spaanfchen wordt het Earilla

geheten.

vr. (6) Loogkruid, dat Kruidig is, opjlaande en

zccthoog. zeer Takkig y met Draadachtige fpitje Blaad-

jes , di$ v&n onderen Bloemjleeltjes uit-

geeven*

Dceze Soort groeit, volgens den Ridder, aan

de Zout-Meiren van Italië, Saxen en by Aftra-

kan* Zy is zeer hooge Ganzevoet, met Sappige
' Bla-

tigheid, door den Heer Schmidt, in de Uitgezogte ï'erhandel.

Vill. Deel, bladz. 405 , enz.

(s) SatfiU Hcrbacea difFufa &c. Loefl. //«ju 132» Kali

Hisp. fupinum annuutn &c. |üss. Aïï, Paris* 1715. p. 74*

Kali minus airerum C. B Pin.

(6) Snlfola Herb» ere&a Ramofisfima &c. Chcnop* altislï-

mum Fol. fucculentis. BUXB. Cent. Lp. 21. T. 31. f 2. Kali

Gramineo folio. C, B. Pm< 289. P*odr. 133.
fim

Salfola Fol.

Filiformibus inermibus &c. H> Ups. 5d 4 Lcrchea Fol4 Filif»

keuris» HAJLL. Colting. II. p. 22,
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Bladen ,
genoemd geweest. Men betrekt 'er toe IV.

het Kali met Grasachtige Bladen , v.m C. B a ü- kv»*E**

hinüs, 't welk echter van dien Kruidkenner Hoofd»

befchreeven wordt, als de Stengen maar een*TUf^

Voet hoog hebbende , die dunne broofche Tak- f
jes, van vier Duimen lang, uitgeevcn. Het was

hem , droog, van de Zoiupoelen in Saxen , over-

gezonden.

(7) Loogkruïd , dat Kruidig is en byna regt- vrr.

opjlaat , met frnalle eemgermaate Vlee-

zige, fiompe Bladen en Sappige doorfchy- zoutig.

nende Kelken.

By de Stad Aftrakan
,
leggende aan de Wol-

ga f niet ver van de Kaspifche Zee, is deeze

door Büxbaum waargenomen. De Stengen

zyn Kruidig , een Voet hoog, paarfchachtig :

de Bladen van boven vlak. Drie Bloemen, by

elkander , komen in de Oxelen voort. Zy zyn

ongefteeld f en hebben drie Stylen, gelyk de

voorige Soort Als de Viugt ryp wordt, zvn

de Kelken Sappig , glad, byna doorfchynende f

•doch niettemin groen. Hierom twyfeltLiNN^LTs,

of het Beziedraagende Alexandrynfche Kali niet

het zelfde zy.

(8) Loog-

(7) Salfila Herb, cre&inscula &c. Chenop. Fol Lineari*

bus obtufiS; H. Ups 55. Cheaop. maritimum Fol. SeUi t$«

ietibus, Ruxb Hts. f. U

Ddd4
Ét. I>£Bb. VU. siea»
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IV» (8) Loogkruid, dat zig Kruidig verfpreidt, met.
$fdeel.

rmdepmpe jfrMige Bladen.

Hoofd-
r

stuk. Onder den naam van Kleine, ruige Kali, is

vin. deeze bekend en befchreeven. Zy groeit inDee-

hr/uta. nemarken en by Montpellier aan den Zeekant,
Kuige. zegt $e Ridder,

ix. (9) Loogkruid , dat zig met Houtige Takjes

^vcci-'
5
" verfpreidt , hebbende langwerpige Bladen

zakkig, en de Kelken gerand
, getrost 5 gekleurd.

Deeze , aan de Zeekust van Sicilië en Spanje

waargenomen , is een zonderling Kruidje , dat

Vleezige Blaadjes heeft en ongedeelde Bloemen.

De Kelken zyn Trechterachtig , in vyven ge-

deeld, Vliezig, met een kleinen , vlakken, ge-

kleurden Rand.

s. O o) Loogkruid , dat Heejlerachtig is , met Li-

Xeggcnd?
niaale

,
gehaairde

,
ongedoornde Bladen.

Deeze Soort, die ook in Spanje fchynt voort

te komen , groeit overvloedig in de Zuideiyke

deelen van Siberië. P all as heeftze, in zyne

Rei-

£g) SalfoU Herbacea drffufa &c« Chetippodium hirfutum.

Sp.. Plant. I* p. %zu Kali minus villofam. C» B. Fin. 289.
' Kali parvum hirfuttim.

J. B. Hift. III. p. 702.

(9) Salfola Sublignofa diflfufa &c. Mant, 54. Anthylloidcs

jrotundifolia Sicula Bocc. II. p. T. 34. Fedicularis mi-

nima polyclonos humifufa* BARR Rar> 214. T. 275,

(10) Salfola Frutescens Fol. lincaribus &c. Salfola Lfgno-

fa. LOEFL. /*. 13 X. FALL-i Iïin. I. p, 490. T. 5. GMEL Si*.

III. T. is. f. 2* T. ip, f. i.&Tab. iof BuxB» Cent. UIL 1^
&c T. Hè f, 2,
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Reizc, afgebeeld en merkt aan 3 dat dit Kruid, IV.'

aan de Zandige Oevers van de Irtifch , het Helm
Afd

v
eef-

behulpzaam zy 3 om de verftuiving van het Zand Hoorp»

tebepaalen.
STtJK*

fiigywa*

fu) Loogkruïd , dat Heefterachtig is , met XL

fpits Eyronde Vleezige Bladen. J^ï*
ta.

Op de Heuvelen , omftreeks Madrit , vondc de
bla

l

J
orm *

Heer Loeflikg deeze y zo wel als de voor-
b*

gaande
,
overvloedig groeijen. Dus kwam den Heer

Pallas in Siberië ook deeze , zo wel als de

anderen voor. Degroote Kelken , van eene geel-

achtige. Kleur v zig als Bloemen vertoonende
,

verfieren dit Gewasje s dat Blaadjes als Hey of

. Tamarifch heeft en niet veel meer dan een Voet

hoog groeit , ongemeen. Het ziet uit den groe-

nen witachtig , doch wordt vervolgens byna ge-

heel grys.

(12) Loogkruid , dat Heejlerig is en regtop* xn.

ftaat 9 met Draadswys' dunne Jlompachtige

Bladen*

Dee-

(11) Salfola Frut Tol. Ovntis acuris Carnofis. Loefl. Itiri*

129, 182. Kaii Frut. Ericac folio, BüXB. Cent. I. p. 8. T*

24. f. 1. Kali genkulatum aphyllatithes &c. BARR» Rar, 501»

T. 21$ , 216.

(12) Salfola Fruticofa ere&a &c. Chenop. Fol. linearibus

&C. H. Ciïf. 86. R» Lugdb. zzo. GUETT. Stampa 2. p. 425,

Chenop. Sedi folio minimo. Pu Ham. Arbr. I. p. 16$+ T«

4z. Lerchea Foh obtufls» Hall, Gote. 21, Kali fpec. Verm»

marina Arborèsccns. J B Hijl. III. p. 704* Anthyli 4 Chamz»

D d d 5 i*
IU Deel. VIL Stuk.



794 Vtfmannige Kruiden;

IV. Deeze , aan de Zeekusten van Vrankryk ,

Afdeel. Spanje en Perfie voorkomende, is, gelyk ver-

Hoofd- fcheide anderen, bevoorens tot het Ganzcvoet

stuk* betrokken geweest. Müntjnc noemtzeiCfoöi

Boomachtig HuisJook, om dat de Blaadjes naar

't zelve gelyken : doch de Slakhoornachtige

Zaadjes brengenze hier t'huis. Zy groeit ook

op onze Zeekanten.

xm. (13) Loogkruid , dat Heefterig is en uitge-

mlrilaia. hrfiU, » met ruiSe Takjes , en de Kelken
^Gedoom- gedoomd heeft.

Men ziet hier de reden van den bynaam. 't

Gewas is Zee-Ganzevoet met Roedswyze Tak-

jes van Büxbaum getyteld. Het groeit in de

Zuidelyke deelen van Europa en in Egypte 9

zegt Linn^us.
De Petersburgfchc Hoogleeraar Pallas

heeft op zyne Reize door de Zuidelyke deelen

van Siberië, in den jaare 1768 en vervolgens

,

aan de Zout - Meiren en Moerasfen , bcooften

de KaspifcheZee, verfcheide Soorten van Loog-

kruid , met die der Europifche Kuften byna

overeenkomende, doch ook eenige nieuwe, daar

van verfchillende , gevonden. De meeften zyn

door

pit. (tut. C. B. Fin. z82. Scdum minimum Arborescens**

Munt. Hifi. 469.

(13) Saljola Fiuticofa patula , Ramulis hirfutis &c. Mant. S4- 9

fiz, Chenop. maiit. Ramulis Virgaris. BuxE, Cent UI. p. 27. T.

49 ? Basfia muricata. ALL1QM sitijs. 177> T, 4. f4 u
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door zyn Ed. efgebeeld en omftandig befchree- IV.

ven. Dus is door hem een Salfola Arbusada Afd
v
eel*

waargenomen , doende zig als een Boompje Hoofd-

voor, geheel Houtig , doch weinig meer dan STUfC*

een Voet hoog groeijende. Deeze fchynt aan
DiMnU*

het Heefterigc Loogkruid van den Ridder na-

by te komen. Voorts heeft hy een Hyfopbla*

digy dat dikwils een EHe hoog groeit, 't welk

de Viafchbladige Wollige Kali van BüxbAUM
fcheen te zyn : een Huislookachtig , welke zyn

Ed. acht misfehien het Ruige Loogkruid te kun-

nen zyn , van Linwjeüs» Een Salfola oppo-

fit iflora was zyn Ed. ,
op dorre drooge Vel-

den , aan de Jaik , met de Rofacea , doch niet

zo overvloedig, voorgekomen Eindelyk maakt

hy ook gewag van een Gewold Loogkruid 9 zyn-

de een zeer fraai] » Soort, in de jongheid ge-

heel bezet met lange witte Wolligheid , die

zy naderhand voor een gedeelte , doch nooit

aan 't end der Takken , aflegt. Zy groeide zei-

den twee Voeten hoog , hebbende ronde Vlee-

zige ftompe Bladen. De Bloemen waren fchoon

geel, met Roozekleurige Mee! knopjes; 't welk

dezelve van alle anderen onderlcheidt.

Wylen de Heer Forskaohl, van de

Deenfche bezending naar Arabie, vondt aan de

Oevers van de Middellandfehe Zee , by Alc-

xandrie en elders, behalve de gewoon e Kali,

ook verfcheide nieuwe Soorten van dit Geflagt.

Hy oordeelt , dat de Glad- en Ruigfaiadige

weezentlyk in Soort verfchillen en dat de zoom-

pjes
IU DttU VII, STUK*
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IV. pjes der Kelken eigentlyk behooren tot de Vrou-
Afdeel. ^jy^ 0f Gelubde Bloemen, hoedanigen 'er,

Hoofd- zegt hy, in de meefte Soorten van Loogkruid
stuk. veej voorkomen. By de Pieramieden van Egyp-

£™e™r
te , in het Stuifzand , vondt hy 'er eene met

gewrichte Bloemtakjes, zonder eenige Bladen:

een andere, met gedoomde Takjes, by de Graf-

holen van Alexandrie : een derde, die de Tak-

jes als gefchubd heeft n by Lohaja
,
op dorre

plaatfen. Voorts een Langbladig en een Enkeh

hlikkig Loogkruid
, by Buckier , tusfchen Ale*

xandria en Rofette, enz. (*)

Anabasis. Zoutdruif*

De Kenmerken van dit Geflagt, waar op de

andere naam van het Zee -Druif (Ephedra) is

toegepaft, zyn: een driebladige Kelk, een vyf-

bladige Bloem; de Vrugt een eenzaadige Bezie 3

met den Kelk omgeven*

Het bevat drie Soorten , allen tot Europa en

Afia behoorende ,• als

ï- (x) Zoutdruif, die Bladerloos is 3 met uitga*

fiphytia. rande Leedjes.

Blader-

Dee-

(*) Flora JEgypttaco* Arabica. Hafnia?. 177*.

(1) Anabafts aphylla Articulis emarginatis, Syft. Nat. XII*

Gen. 309. p. 196. Veg. XI]!. Gen. 312. p. 218. Am. Acad.

II. p. S47è GRON. Oriënt* 73. Kah Bacciferum &c, Buxb.

Cent. I, p. iu T. 18. Salfola Baccifera SaJicorniac facie*

Gmel» Sik. III. p. 101. T« i8« Kali geniculatiim altemm £
minus, C. B> Pin. 2S9.
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Deeze Soort , tot welke de Bniedraagende Kali IV.

van BüxbaüM, welke de gedaante van Sali-
Ar
^
EEL^

cornia heeft , betrokken wordt
,
groeit aan de Hoofd-

Oevers der Kaspifche Zee en verder Ooftwaards *TÜK»

aan de Zout - Moerasfen in 't midden van Afie.
Dl^nia

\

Raüwolf vondtze ook by Tripoli in Syrië 5 en

noemtze Kali der Arabieren Men wil dat van

dit Kruid , 't welk de Ingezetenen Schinan hee-

ten, aldaar een foort van Souda bereid wordt 3

tot het Zeep maaken zeer bekwaam,

(2) Zoutdruif met byna geknodjie Bladen, n.
Anabafn

Van deeze , ook aan de Oevers der Kaspi- Geblader*

fche Zee en elders onder de Zoutkruiden in
de%

Afie voorkomende 3 heeft de Heer Gmelin
Insgelyks de Afbeelding mede gedeeld*

(3) Zoutdruif met Elsvormige Bladen en droo- m*

Tamarifch*

Tot deeze Soort wordt het Heejlerige Spaan bIadi£^

fche Kali, van Tournefort, met Tama-

rifchbladen 3
t'huis gebragt. De Heer Loef-

lino, niettemin , betrekt dezelve tot het Worm-
bladige Loogkruid 9 voorgemeld. Het is een Hee-

Itertje met zeer gladde witte Takjes; Elsvor-

mi-

(z) Anabajis Fol. fubclavatls» Bi/XB Cent. I. p. 19. T* f. i¥

Salfola FoU incrasfatis obtuGs &c. G mel Sik. III. p. 99.

(3) Anabafis FoU Subulatis, Pericarpiis exfuccig. Kaji Ftlttlj

cofum Hisp. Tamatisci folio. TOüRNï. Jnjl, »fjf

II. PSU.« VII* STOS*
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IV. mige driekantige Bladen
; geaairde cnkelde BIoe«*

AFD
v
E

.

EL
*men, van de gezegde Kenmerken. Het Vrugt-

Hoofd beginzel loopt uic in een Elsvormigen Styl,met
stuk. ^rje stompe Stempels

Ctetacea. op de Kryt- en Kley - Heuvelen van 't Ge-
Kr>tjge.

feYgtQ itfch^a^ jn dc Woeftyn der Kalmukken *

vondt de HeerPALLAs een zeer aartig Plant-

je, dat zyn Ed. Andbafis Cretacea noemde, om
dat de Vrugt veel overeenkomst met ditGeflagt

hadt, hebbende hy de Bloemen daar van niet

gezien* Het heeft een dikken Penwortel, die

van boven Takjes uitgeeft, niet boven de twee

Duimen lang, 't eenemaal uit rondachtige Leed-

jes beftaande , als die der Vygplant in elkander

gewricht , en fommigen op zyde Vrugtdraa-

gende (*>

C r e s s a* Zoutbloem,

Een vyfbladige Kelk ; een Trompetachtige

Bloem, die de Meeldraadjes op het Pypje heeft

zitten en een tweekleppige, eenzaadige Vrugt;

zyn de byzondere Kenmerken van dit Geflagt,

Cm/a
^ et **** ' volgens den Ridder, maar ééne

Cretica. Soort (i), die den bynaam van Cretifche, naaf
Cretifciu ^ .

(*) PALLAS Reizen. J # Theil , bUdz.493. Tab. K.

(1, Cresfa. Sy/l. Nat. XIU Gen, 310. p. 197. Pleg^XllU

Gen, 3 is. p. 218. Arm. Acad Lp. $9$, GQTJAN Monsp. 127.

Ger. Prov. 319. Anthyllis. Alp. Exot. 157, T. i$6. Quamoch'l

minima &c. Tour nf. Infi. Cor. 4. Chamspit}^ incana &c. C.
B. Pin. 249. Lyfimachia: fpicat* purp. affiais. PLUK. MM*
23*. T. 43* f. 6.
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de Grolphats, voort. Men vindt het, even- IV/

wel, ook in Languedok cn in Proveuce, aan Afd*el*

de ZeekuflT, des Zomers, in uitgedroogde Moe- Hoofd-?

rasfen , en by Rome aan de Monden van den STÜK -

Tyber , als ook in Griekenland. Tourne-
fort heeft het zeer kleine, leggende Moeras-

Quamoclit, met Bladen van Duizendgrein , ge-

heten. C. Bauhinus fielt het voor , onder

den naam van Gryze Veld - Cypres met zeer klei-

ne Blaadjes. Men wil, dat het de Anthyllis zy,

van Al pin us , die dezelve befchryft als een

Plantje van een Handpalm hoog, maakende een

digt Heeftertje uit, dat aan de enden der Takjes

langwerpig ronde Zaadhuisjes draagt , van groot-

te als Tarwegraan. Hetzelve hadt een Zoutigen

Smaak, zynde tevens wat famentrekkende en

opdroogende : des een Wondmiddel , en in Af-

kookzel dienftig tot de Waterloozing en voor 't

Graveel.

De Heer Forskaohl heeft in Arabie een

Plantje gevonden , 't welk hy Cresfa Ardbica

noemde , groeijende , met Draadachtige Sten-

getjes , een Span hoog» Dit hadt ovaale Blaad-

jes en cnkelde Steekjes in de Oxelen, met een*

bladigc Klokswyze Bloemen van een half Duim
breed. De Meeldraadjes waren in de bodem van

de Bloem ingeplant , en , alzo hy de Vrugt niet

hadt gezien , kan het met weinig zekerheid hier

t'huis gebragt worden (*).

S T B*

(*) Fkr. JE&p* Arak. p. **,

ÏL VIL ItUK*
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IV.

Afdeel.
v.

S T e r i s. Pyltjes - Bloem.

Höofd- De Kelk is in vyven gedeeld, de Bloem Ra-
stuk. derachtig, de Vrugt een Bezie , die veele Zaad-

jes bevat in eene holligheid.

s
*\

f
Hier van is ook maar ééne Soort bekend (i)*

javana. welke den bynaam van Javaanfche 9 wegens
pavaan-

afkomft > voert. Het Plantje is Kruidig

,

in de gedaante van de Spaanfche Peper, doch

kleiner en zeer Takkig , met overhoekfe , ge-

fteelde ,
langwerpig ovaale , gladde Bladen

,

overhoeks. De Bloemfteeltjes komen of tegen-

over dezelven , of in de üxelen , of aan 't end

der Takjes, eenigszins verdeeld of eenbloemig

voort. De Bloemen zyn blaauw en van grootte

als die der Spaanfche Peper*

De Heer N. L. Bürmannüs heeft , onder

deezen naam , een Plantje afgebeeld , 't welk

aan de Kust van Koromandel , op Waterige

plaatfen , groeit , en in eenige opzigten hier

mede ftrookt. Hetzelve , zegt zyn Ed é , heeft vyf

Elsvormige Meeldraadjes , van langte als de Kelk

,

met Pylswyze Knopjes, en hier van heeft men
dit Geflagt , in 't Hoogduitfch, Pfeilblume ge-

heten Dat 'er echter ook zodanige Meel-

knopjes in andere Planten voorkomen , heb ik

* bi. 573. hier voor getoond *.

PI. XL1I.

G O M«

(ï)iSterls, Syfl. Nat. XIII. Gen. 1254. p, 2*8. Mant. $4*

Steris Aquatica. Borm. Fl. Ind. p, 73- T. 39» f- 3»

(*) Linn. Gatt* der Planten , uberzetft von J. J. AM
ner» Gotha 1775. p« 2irf
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Gomphrena. Rondbloem* lV#
Afdeel,

De Kelk is gekleurd * dc buiten fle drïebla-
Ho0

y"
D .

dig, met twee famenluikeode gekielde Blaadjes ï STUK#

de Bloemblaadjes zyn ruuw en Haairig. De Bloem

heeft een Cylindrifch Honigbakjc , dat vyftan»

dig is. De Styl is ten halve in tweeën gedeeld

:

het Zaadhuisje eeqzaadig.

In dit Geflagt zyn zeven Soorten, altemaal

haare Groeiplaats hebbende in Ooft- of West-

indie*

(1) Rondbloem met een opflaande Steng, 2£y-~ T
-,

rond Lancetvormige Bladen , enkelde Hoofd- Giofofa*

jes en tweebladige Bloemjleeltjes.
laadykie,

RüMPHrus heeft deeze , die in Ooflindie

groeit , de Ronde Bloem getyteld , welke naam

op alle die van dit Geflagt cenigermaate past.

Deeze is onder 't Geflagt van Amaranthoides by

Tournefort begreepen. Zy komtmetZil-

verkleurige of witte en met paarfche Bloem-

hoofdjes voor. De Bladen worden by die van

Bernagie vergeleeken. Het groeit aldaar ewce of

drie Voeten hoog en is hier bekend in de Ho-
ven , daar men het alle Jaaren zaait. In Oofiin-

die

(i) Gomphrena Caule ere&o &c Sy/l. Nat. XII. Gen. 3 1 1. 1>,

*97« ^ff.XIH. <3en. |i4.p.2i9. H CUff. Ups. Sec. K. Lu%db.

4'S. Amaranthoides Lychnidis folio. Tournf. Inft. 654 Atia-

rantho afliiiis Ind. Orientilis &c Brein Cent. T« 5 r # Flosglobo-

f«3. RUMPH» Amh.V, p. -39 T. ?oo. V. 2.

II* DEEL. VII. STUK,
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IV. die gebruikt men de Bloemen T tot fieraad^ op
Afdhëu

j3 ru i[0ftea en Gastmaalen ; om dat dezelven

Hooi d lang duuren , zonder te verwelken» De Fran-
ötutt.

fchen noemen het , deswegen, de Roode lm*

Xe"™*' rnortelle der Tuinlieden*

v. (a) Éondbloem Lancetvormige Bladen en

tweebladige Hoofdjes; de Bloempjes met ei*

Oveibijr- gen Kelkjes onderfcheiden.

Deeze Soort is uit Zaaden, van Buenos Ay-

res afkomftig , in de Elthamfe Tuin geteeld.

Zy heeft bleek geele Bloemen , die in losfe

Hoofdjes vergaard zynen eenigermaate gekranst

of geftraald.

11T- (3) Rondbloem meteen opfiaande Steng, twee*

stdkSge, hladige Hoofdjes en gekartelde Bladen.

Hier komen de Hoofdjes uit de Oxels der

Eladen voort : de Bloemen zyn blaauwachtig.

Op Malabar is de Groeiplaats.

iy. (4) Rondbloem met Eyrond langwerpige Bh-
BrafiUen* ^gn ; em ^ftatmfa Steng t en gefteelde ,

rciaiiaan- Kkotronde , naakte Blaemhoofdjes*
feta

Deeze

{2) Gom}bnnn1èo\ Lanceolat's &c. Amaranthoicies perenuc

&c*DlLL Elib. 24. T. 2o» f. 22.

(3} Gomphrena Caule ereft)
, Capit. dfphyliïs &c. Min - Ar>

g;mi. H. M.iL\X. p. 141. T. 72* BüRM. i% p 73.

(4) Gomphrena Fol. ovato - oMongis , Caule ere&o &c.

vl^-i 4. p. 210. Amaiaatlio affin's Brafiliana. 8B£¥N ( Ctni*
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Deeze is de Brafiiiaanfche naar de Amaranth IV.

gelykende Plant , met kleine ronde Bloemen , van
Afd
^
el#

13 re vn afgebeeld. Zy heeft de Hoofdjes Hoofd*

fyner gefchubd, kleiner en op Steeltjes voortko-
STUK

*
%

mende uit de mikjes^der Bladen.

( 5 ) Rondbloem met een opjlaande gearmde

Steng 9
enkelde ongefteelde end- Hoofdjes

Zaagtandige Kelken. 1

dfge*
8"*"

(6) Rondbloem met een opjlaande Steng en af - yr*

gebrokene Bloem - Aairen. ê££^
kene.

(7) Rondbloem met gepaarde ytweedeelige drie- vu.

koppige Steeltjes , het middelfte Hoofdje on- Ge^VJ*

fleeld*

Deeze drie , door het gezegde wel onderfchei*

den , hebben haare Groeiplaats io Amerika en

de Westindiën.

N A M A.

Dit Geflagt heeft een vyfbladigen Kelk en

eene vyfdeelige Bloem; het Zaadhuisje eenhok-

kig 5 tweekleppig. Twee Soorten , beiden uit-

hecinfche , zyn r
er in vervat, als volgt.

(O Na.

($) Gomphrena Caule ere&o Brachlato &c*

(6) Ccmpbrena Caule ere&o, Spica intemipta'. R» Lugd.

(7) Gompfoena Pedunculis oppofius bifidis tricapitsüs»

Goraphr, pedunculis ad Alas gemmntis, ü 4 Cliff. 87*

Eee 2

ÏL DSïJL. VIL $T«l«.
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IV. (i) Nama met een opjlaande gladde Steng, Li*
Aföeel.

niaale Bladen en getrqfle Bloemen»

stukT" Decze groeit op Ceylon , als ook by Madrasf

l aan de Kust van Koromandel
, zynde Muur,

ZnuZ*a .
naar Ecrcnprys gelykendc, met Bladen vanGe-

^ceyion- nadekruid , door Plu ken et getyteld. Het

Stengetje is een half Voet hoog, Takkig met

fmal Lancetvormige Bladen overhoèks , die efFen

zyn en uitgebreid, geevende uit de Oxclenop-

Itaande Trosjes , met overhoekfe Bloempjes,

Ti. (2) Nama met leggende Stengen
%
Eyronde Bla

Jamaicen- ^ m eenzaame Bloemen,

Jatïiai-

kaïche. Hier behoort een Gewas , door Brownr
op Jamaika gevonden en afgebeeld , dat de Bloem

eenbladig en Cylindrifch heeft , met vyf Tand-

jes , van langte als de Kelk.

H y d r o l e a. Water -Olyf.

Een vyfbladige Kelk ; een Raderachtige Bloem

,

die de Meeldraadjes van onderen Hartvormig

heeft; het Zaadhuisje tweehokkig tweekleppig,

met veel kleine Zaadjes.

Dus

(1) Nama Cauïe ere&o glabro , Fol* lioearibus &c4 Syjl.

Nat. XII. Gen. 314. p. 198 Veg. XIII. Gen. 317. p. 219.

Nama Am. Acad. T. p. 395 • Fl. Zeyl. N. 117.T. 2. KnïPH. Grig.

4. Prsef AnagallisZeylomca aq^BuRM. Zeyl. 19. Alfine Veronic»

affinis, G ratio!x fol o Pluk Alm. zz. T. 130. f. 2.

(z) Nama Caiilc decumbente öcc. Brown. Jam. T.

xs. f. u
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Dus zyn de Kenmerken opgegeven van dit IV.

Geflagc, 't welk maar ééne Soort fi) heeft,
A™EELt

groeijende in Zuid - Amerika , en aldaar door den Boofd-

Heer Loefling waargenomen. De Stengen STÜIU

zyn opflaande, een Voet hoog, met overboek- ufdrok*

fe Takken : de Bladen Lancetvormia: % oDee-^ 1"*^'

iteeld, Haaing en Lymeng kleevende, met Doorn- de.

tjes in deOxelen. Weinige, digt getropte Bloe-

men , die hoog blaauw van Kleur zyn, komen
aan 't end der Takjès voor.

SCHREBERA.
Een vyfdeelige Kelk , een Trechterachtige

Bloem met de vyf Meeldraadjes in de Keel en

even zo veel Schubbetjes , tot het Honigbakje

behoorende , aan 't onderfte der Meeldraadjes

aangegroeid: de Vrugt tweehokkig, met enkele

Zaaden.

Zo komen de Kenmerken voor, van dkGe-
Geflagt , 't welk ééne Soort bevat (1), die

door den Heer Schreber aan de Kaap is^wiif
waargenomen. Zy maakt een klein Heeltertje^*2^
uit, met ronde Wollige Takjes en overhockfe

Lancetvormige Blaadjes, die aan de Punt drie

of vyf Tandjes hebben , glad, met zeer korte

Wol-

(1) Hydrolea. $yft. Nat. XII. Gen* 315. p. ips. P%£
%

XIII. Gen. 318. p* 220. Planta lacuftris C paluftris fpinofa,

Loepl. lt. 310. 399.

(1) Schrebera. Syft. Nat. XH. Gen. i\6 t p. 198* Pêgï XIII.

Gen. 319. p. 220. Schitius MyricoHes. Sp* Plant, p, i66z„

Eee 3
II. Deel» Uil* Stuk.
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IV. Wollige Steeltjes. De Bloemftceltjes , veelen
Afdeel

elkander aan het ondeifce der Takjes voort-

Hoofd- komende, zyn Draadachtig dun
$ zeer lang ën

stuk» Takkig,met dergciyke, overhoekfe , eenbloe-

migc Voetjes der Bloemen , die wit zyn. Het]

draagt eene Steenachtige Vrugt.

H E ü C H E R A.

Dit Geflagt, naar den Kruidkundigen Heu-
cherüs, die omtrent het begin deezer Eeuw
Hoogleeraar te Wittenberg was , benoemd , heeft

vyf Bloemblaadjes, welke in den Kelk zyn in-

geplant , en het Zaadhuisje is tweehokkig met

twee Snuiten,

i. De eenigfte Soort daar van (i), in Noord-

Am^rtcan^ Amerika waargenomen, is een Kruid, welks Bia-

fche

Xini
* ^CÜ vee* naar van ^e ^an^e* gelyken. Het

heeft een lange Pluim van Mosachtige Bloemen

,

vuil paai fchkleurig. Dezelve befcaan uk vyf zeer

fmalle Blaadjes en vyf Meeldraadjes met geel-

achtig roode Topjes , volgens Boerhaave,
die dit Kruidje tot de Mitella heeft t'huis ge-

bragt ; doch aanmerkt , dat men het , wegens

de geftalte, tot deGeum betrekken zou kunnen.

Hermannüs hadt het Amerikaanfchc Cor-

tu-

(x) Hcuchera. Sffi. Nas. Xlh Gen. 317. p» 193* V*%. XlII.

Gen. 3~o. p. "O* Cliff. %Z> GBON. Virfr. 3p 4 R. Lugdb»

437. Cortu fa Ara ericana Flore fquallide purpureo, Herm. Pa-

rad. 131. T. 131. Sanicula f. Cortuft Americina Spicata &c.

Pluk. Alm. 33** T* si* f« 3. Mitella American a Sec, üoebh.
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tufa of Berg Primula Veris getyteld* Het groeit „
^ #

natuurlyk in Virgime. v.

Hoofd-
V E L E 'Z I A* STUK.

Een kleine vyfbladige Bloem
?
niet een Draad-

achtig duunen vyftandigen Kelk, en een een-

hokkig Zaadhuisje, dat veele Zaadjes inhoudt,

die op een enkele ry geplaatst zyn.

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge- T -

flagt, welks eenige Soort (1) in de Zuidelyker/^v?.

deelen van Europa groeit. Van C.Bauhinus styvCé

vindt menze Wilde zeer kleine Lychnis , met

een klein Blommetje 5 genaamd. By Montpel*

iicr wordt het, zegt hy, Allerkleinfle Santorie

geheten. Hy vondt het aldaar met een Sten-

getje van drie of vier Duimen hoog , met Leed*

jes €n gearmd, hebbende zeer kleine fpitfe Blaad-

jes en fmalle ftyve Bloemfteeltjes , een paarfch-

achtig Bloempje , van vyf Hartvormige Blaad-

jes, draagendc. Een Handpalm hoog, by Flo-

rence aan de kanten der Akkeren groeijende ,

hadt hy het naderhand van Burserus beko-

men. De Heer Gouan zegt, dat het, zelfs

by Montpellier , anderhalve Handpalm hoog

voor-

(1) Velezia, Syfl. Nau XIT. Gen. 447« P* *9«* V%
:

XIII.

p. 220. Gouan Monsp. 185. Gin. Prov. 412, Silene Fol. Sin

bulatis Steiv Monsp* Lychnis fyW. mïnimi exiguofio-

re. C B. Pin, 206. Prodr. 10 j Lychnis cornicu!ata minor.

EARR. Rar. 66$ T. 1018, I017. BOCC Mus. II. p, 5©. T.

43» Knawel minus Fol. Cariophyllaeis. Buxs. Cent, IL p. 4.1, T.

47. Eee 4
II. deel. VIL Stuk.
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IV» voorkomt, liet groeit ook op drooge dorre Lair-

Afdfel.
jn ^e 2uidelyke deelcn van Provcnce.

HOOFD-
STUK S TV E R T I A.

De Ridder beeft dit Geflagt benoemd naar

den bekenden Swertius, die de Kruidkun-

de met zo vcele fraaije Afbeeldingen heeft;

vcfrykt. Het heeft een Raderaehtige Bloem ,

met Honigvoerende Gaatjes aan *t Grondftuk;

der Slippen
; zynde het Zaadhuisje eenhokkig

en tweekleppig* Vyf Soorten komen 'er in voor A

als volgt.

t. (1) Swertia mei vyfdeelige Bloemen m ovaab

fï%£* Stoelbladeiu

Deeze % haar Groeiplaats hebbende op Bergen

in Switzerland , Beijeren en Vrankryk
y
wordt

Bteedhladige Moeras - Gentiaan geheten van Bau-

xunus. Clusiüs verhaalt dat, toen hy zig,mi.

byna tweehonderd Jaar geleeden, te Londen

bfeyondt
%
hem de afbeelding en befchryving

daar van weidt medegedeeld door Doktor Pkn-

NiEus, die dit Kruid gejlifpelde Gentiaan noem- .

de. De Steng was Knoopig, een Elleboog, met

Bladen als de gemeenc Gentiaan , om iaag gc-

fteeld,

(1) Swertia CorollisquiiKjiiefidis &c. Syfi. Nat. XII. Gen»

3 1 S. p. J99* fer. Xlllt Gen. 321. p. 210. Swertia. H*Cliff* 53*

R. Lugdb. 4.33. Gcntiana Cor. laciniis Ne&ario gemino notatis»

MONfl. Oh* 154,. Gqntiana paluftris Ia!;ifoiia. C. 8- Pin, 1$%»

Gentiani punóbta PennaeL Clus* Pann, z$o4 Ic. 292 BariW

Jiar% T, 91* HALL. Hdv. 475^
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fteeld, de bovenften ongefteeld , uit wier Oxc- IV*

len , omtrent in 't midden van de Steng, en
ApD

^
EU

verder opwaards, drie- of tweebloemige Bloem- Hoofd-

ücdties fprooten. De Bloemen, blaauwachtig 5TÜK*
#

van Kleur , waren zeer fraay getekend met zwarte

Stippen en hadden vyf Draadjes aan *t end geel*.

Zy zyn zeer diep ingelbeeden, en in ieder hoek

komen twee ronde Kliertjes voor, die van eene

donkere paarfch blaauwe Kleur zyn, maakende

een zeer zonderling Honigbakje uit , in geene

andere Plant bekend, zegt Linjs^us*

(2) Swertia met vyfdeelige Bloemen , de end- u.

bloem in zes/en gedeeld , de Bloemjleelen ^rmilt
zeer lang en de Bladen Liniaal. Mismaak*

In Virginie groeit deezc , die zeer lange ,

•naakte ,
eenblocmige Bloemfteelen

, tegenover

elkander , heeft , en zeer fchoone witte Bloemen

,

met Lancetvormige Slippen. Het Kruid dient in

Koortfen, Geelzugt, Blaauwfchuit en de Jicht»

doch inzonderheid, zegt men, tegen een Dolle

Honds Beet. Sommigen hebben het tot de Klei-

ne Santorie betrokken,

(3) Swertia met vyfdeelige Bloemen en Lan- nu
cetswys' Liniaale Bladen. piuWoe*

(4) Swcr-oüge/*

{2) Swertia CorolHs quinquefiJis , terminali fexfida &c*.

Geiitïana Fol, linearibus acuminatis &c. Grom. Virg. 30,

40.

(3) Swertia Coroll. quinquef. FoU Lanceolato • linearibu*.

GMEJU. Sib. IV* p. 114. T. 53. £

Eee 5
II. DEEL. VII* $TU2»
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1V* (O Swertia met vierdeelige vierhoomige Bloe-
Afdeel. mn%

stuk?** Cj) Swertia met vierdeelige ongehoornde Bloe-

IV>
men.

Sivertia

Cornicuia- Deeze drie zyn in Siberië waargenomen , door

Gehoom wylen den Heer Gmelin, en door denzelven
dc#

niet alleen afgebeeld , maar ook befchreeven.

Dkbotoma De eerfte , die ook op Ysland voorkomt, groeit
gegaffelde.^ gpan hoog%

G e n t i A n A. Gentiaan.

Dit Geflagt heeft een onbepaalde Bloem : want

dezelve is wel by de meeften in vyven, doch

by fommigen ook in vieren, by anderen in zes-

fen of agten gedeeld, en het getal der Meel-

draadjes volgt deeze verdeeling. De Mond of

Keel gaapt in fommigen wyd , in anderen is

dezelve geplooid, in eenigen met Haairtjes gc-

llooten ,• anderen hebben de Slippen met Fran-

je : anderen gefternd , met kleine Blaadjes daar

tusfehen. Ook is de Bloem in lömrnige Soorten

Trechterachtig , in fommigen Klokvormig zon-

der Pyp. De Vrugt is beftendig ; ccn langrond

Zaadhuisje van boven fpits, eenhokkig, twee-

kleppig, bevattende veele. Zaadjes. Het is met

den tweedeeligen Stempel, die zonder Styl op

't Vrugtbeginzel zit , gekroond.

Ia

f4) Swertia Cor. quadriildis quadricornibus. Gmhl. Sik*

ütfupra f. 3.

(s) Swertia Cor, quaduf. ecornibas4
Gmel. Sib. ut$. f. 2.
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In 't zelve komen thans een - en - dertig Soor IV,

ten voor, waar van de negen eerften de Bloe-
Afdesl,

men in vyven gedeeld en byna Klokvormig; de looFD-

zestien volgende dezelven Trechtcrachtig en de 1TUK *

zes laatften niet in vyven gedeeld hebben. Ver
Dl£ymA*

rle meeften zyn Europifche Planten.

* De Bloemen vyfdcclig en bvna Klokvormig* T -

(l) Gentiaan met byna vyfdeelige > Raderach-
iU

t*iziQ.

tig , gekranfis Bloemen en Scheedachtige

Kelken.

Dit is de groote geele Gentiaan, die byna op

alle hooge Gebergten van ons Wereldsdcel groeit

en gebruikt wordt inde Apotheeken. In *t Noor-

den 9 evenwel , is zy zo gemeen niet als in Swit-

zerland s alwaar men niets gemeener aantreft op

Jura en de i\lpen, zelfs op laage plnatfen , zo

de Heer Hall er aanmerkt. Men vindtze,

volgens zyn Ed. 5 byDoDONéus zeer wel af-

gebeeld. L o e e L heeft even de zelfde figuur.

Haar Steng fchiet
, ongetakt , tot twee Ellen

hoogte op , hebbende om laagbreede, Eyron-

de, vyfribbige gefteelde Bladen, zeer naar die

van

(j) Gerttiana Corollis fubquinq'iefïdïs remtis fubverticJHa»

fis &c. Gent. FU confertls &c. H. Ciijf. Fl. Suec. Lapp. Matm

ffled t K. Lugd» 432. Gouan Monsp. \z%. Gcntiana m<jor

lutea. C. B» Pin. 187. Gendana. Cam. Epiu 415* Dod.
Pempt. 34*. Gentiana major. Loi5. Icon* 30S. Aftenas.. Re-
KEALM. Sp. 6f. T. <>3.

IX. Vul, VIL Stuk»
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IV. van Weegbree gelykende ; doch de bQvenftcn
Afdeel.

zyn j'ma j]er en ongedeeld. De Steng is hol,

Hoofd- een Vinger dik en met Leden , aan welken
stuk digte Kransjes voortkomen van Bloemen met

vj*u**** Takkige Steeltjes , door Bladkroontjes onder-

fchraagd. De Bloem is diep ingefneeden , met

lange Slippen, van vyf totagt, geel met veele

Stippen, en Raderachtig uitgebreid van een kort

Pypje. Onder aan het Vrugtbeginzcl zynzoveel

groene Kliertjes als de Bloem Slippen heeft. De
Zaaden zyn breed en plat, Hartvormig Eyrond,

Bladerig gerand en byna geel. De Wortel is

lang , dik en rond , insgelyks geelachtig van

Kleur.

De Italiaanen
,
Spanjaarden en Franfchen

,

behouden met ons den Latynfchen naam, Gen-

tiana
, by de Ouden zeer bekend. De Engel-

fchen noemen het Kruid ook Felworth en de

Duitfchers Entzian of Bitterwurzel, wegens den

Smaak van bitterheid, waar in het uitmunt. Men
gebruikt den Wortel , inzonderheid , in de Ge-
neeskunde

, wegens deszelfs Masgverfterkcnde

hoedanigheid. Tegen Koortfen, tegen de Wor-
men en andere Ongeftcldheden , kan men den-

zelvcn met voordeel ingeeven. Men heeft hem
ook tegen 't Podagra , de Jicht en den Steen,

geroemd. Hy komt in verfcheide Winkelmidde-

len. Uitwendig , als een Steekwiek, maakt men
'er in Fiftelen fomtyds gebruik van. De Genti-

aan dient om verfcheide dingen voor 5

t bederf

te bewaaren en is als een Tegengift zelfs van

de
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de Pest cn van een Dolle Honds Beet , van IV.

ouds beroemd.
A™*tu

Hoofd -

(2) Gentiaan met byna vyfdeelige ,
Klokswyze , 5TTJK#

gekranjie Bloemen en geknotte Kelken. ir.

Genlidn/Z

De grootc paarfche Gentiaan, groeijende öpW^^
dezelfde Gebergren , is van de voorgaande niet

aanmerkelyk verfchillende , dan dat de Bladen

een weinig fpitfer zyn , de Kelken {tomper en

de Bloem Klokvormig, paarfch van buiten, van

binnen bleek met roodachtige Vlakken. De Steng

groeit ook zo hoog niet ; maar de Wortel is

veel grooter; fomtyds Wel een Arm dik en twee

Voeten lang , van buiten geftreept en van bin-

nen wit zynde. Men acht hem bitterer en kragtiger

te zyn dan de voorgaande. Zy komt ook met
witte Bloemen voor, en men vindt, by Clu-
s 1 u s van eene Berg - Gentiaan met blaauwe

Bloemen gewag gemaakt: doch dit zal die van

P e n n je u s zyn , behoorende , gelyk wy ge-

zien hebben , tot het voorgaande Geflagt.

(3) Gentiaan met byna vyfdeelige Bloemen f m.
Ul* Geüippei-

de*

f2) Gentiana Cox. fubquïnquefidis Sec. Gefit. Fol. imis pe*

Solaris &c. HALL. Heiy. 478, Gent. major purpurea. C* B.

Pin» 18 7. QED Dan. T« jo. Gent. major alia. CAM. Epit,

4 16. CLÜS. Pann. 277. Coilantha. RENEALM. Sp* 65.

(3) Gentiana Cor. fubquinquefkfis &c. Gentiana major Flore

pun&ato. C. B. Pin. i$7* Gent. Fol, ovatis, Fl Campanifoc*

inibus verticillatis. Hai,l. Hclv. 47 8 « Gentt major palL pun&is

diftin&a. Clus. Pann. 2S9,

II» Dgl'L. VII» STUK,
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Afdeel.
V.

HOOFD'

die Klukvormig en gefiippeld zyn ; de Kel-

ken vyftandig.

«tuk. De Hecr J ac Qüin beeldt een Gentiaan

iTiueewy»af>> daar zyn Ed* den bynaam van Gejlippelde
Vl&- aan geeft, op 't gezag van Linn/eüs. De-

zelve heefc de Steng maar één of twee Voe-

ten hoog en verfchilt, zegt hy, weezentlyk van

de Paarfche, hoewel de Bloemen ook die Kleur

hebben. Onder duizenden 5 door hem met voor-

dagt daar toe befchouwd 3 heeft gezegde Heer

geen ééne in vyven , maar de meeften in zes-

fen
, eenigen in zevenen , verdeeld gevonden*

De Meeldraadjes , tot een Cylinderfamengelymd 5

zegt hy, omringen den Scyl, gelyk in de geele

en paarfche. Zy komt onder dezelven op de

Ooftenryklche en nabuurige Bergvelden over-

vloedig voor % wordende derzelver Wortel aldaar

van de Boeren , tot het maaken van bitteren

Drank > als ook tot Geneesmiddelen voor het

Vee, gebezigd.

Volgens den Heer Haller heeft deeze

de Bladen wat grooter. De Kelken vyftandig en

kort C*%de Bloemen bleek met donker paarfche

Stippen , komende dus byna overeen met die

van ClüsiüSj welke bleekgeele Bloemen hadt

met zwarte Stippen. In Siberië heeft de Heer

Gmelin eene Verfcheidenheid van deeze

(*) Sc!o Vleris colore di/ïinfta a pvrpurea. HALLER. Vind

ik thans in dt batftc Uitgawe van her Syft* N<tur& : doch

dn itryd: tegen dc üefduyving van dien lieer alhier opgege-

ven.

SüOrt
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Soort gevonden , met Liniaal Lancetvormige IV.

Bladen , en drievoudige end- Bloemen, opeigen
Afd
^
el#

Steeltjes, zynde geel met paarfchachtigc Stip-Hooyp-

pen; srüK -

C4) Gentiaan met vyfdeelige Bloemen, die Klok- vr.

yormig zyn , gepaard en ongejleeld

;

Bladen de Steng omvattende. dea + .ö Smalbla-

Dit is de Gentiaan met Zwaluwwortel - Bla-

den van Clusius, welke door den Heer Hal*

ler genoemd wordt , Gentiaan met Eyrond

Lancetvormige Bladen , en ongedeelde Klok-

vormige Bloemen in de Oxelen. Zy heeft 5 vol-

gens zyn Ed. 5 de Stengen omtrent een Elle hoog

en de Bloemen zyn blaauw. De Groeiplaats is

,

zegt Lin n^eus, op de Bergen van Switzer-

land ,
Ooftenryk en Mauritanië. Zyn Ed* voegt

'er by , dat de Kelken zo lang zyn als de Bloem

;

als ook , dat de Bladen en Steng kruislings te^

gen elkander overftaan (*Y Dit laatfte begryp

ik niet ; misfehien zal het de Bloem willen be-

tekenen. De Kroontjes zyn digt by elkander

menigvuldig aan de Steng , waar van de Griek-

fche naam door RenealmeIs ontleend.

(5) Gen-

(4.) Gentiana Cor. qiiïnquefidis &c. Genf. Fol* ovaro-lan-

ccolatis. Hall. Hel*. $78. Gent. Flor, lateralibus &c. //•

Qiff, go* K. Lugdb. 432. Gentiana Asclepiadis folio C Pin.

X87. Clüs. farm. 280, T% 28 i,Dafyftephana. Renealm. Spet,

47. T. 68.
'

(*) Folia & Caulis emeiatüa oppofita. tf/>. Plant. 350,

II. Bziu VII, STUK*
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IV. (5; Gentiaan met vyfdeelige Khkvormige Blo**

Afdeel. men ^ ^e tegen elkander overjtaan en ge*

Hoofd- Jleeld zyn ; de Bladen Liniaal.

STUK.

v. Dit Kruid , groeijende op vogtige Hey-Vel-
Geatiana

fen ^oor geheel Europa , als ook in onze Ne-

n*ntJ*4 derlanden , heeft een groote Klokvormige blaau»

biaauwe, we Bloem, die naar de Kleur van Koornbloemen

trekt ; weshalve Renealme deeze Soort Cya-

na heeft getyceld. Men vindt het. by Dodo-
NiEüs, onder den naam van Herfft- Klokjes ,

en Lob el heeft de zelfde Afbeelding genoemd

Pneumonanthe , dat Longbloem zou kunnen be-

tekenen.

vi. (6) Gentiaan met vyfdeelige Klokvormige Bloe*

MeriW)!-' men 4 die Buikig zyn en gekranst ; de Bla-

ge.
i den met drie Ribben.

Deeze wordt Virginifche met Zeepkruids-Bladen

en eene lange blaauwe Bloem > van Catesby
geheten* Zy groeit 'erin Slooten, ruim ander-

half Voet hoog , en heeft regtopftaande Sten-

gen , met lange fpitfe gepaarde Bladen.

(7) Gen-

(5) Gcntiana Coroll. quïnquefidi's Sec* Gent. Cor. termfna.

libus raris &c. H. Cliffl 80. FL Suec% 202 9 238. R. Lugdb*

432. Gent anguftif Antumn, major & Gent. paluftris an-

guftifolia. C. li. Pin. *88. Camp» Antumnalis. DOö. Tempt.

168. Pncumonanthe. Lob Ic 309.

(6j Gentlar.a Coioil. quinquef. &c. Gent. Flor. Ventricofis.

Gkon. firg 29,40 Gent. Virg Saponariae folio. CATESB* Car*

h p, T. 70. SEJ- iCtf, lil, DEEL ,Pi. 40.
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(7) Gentiaan met vyfdeeligë , Klokvormige , *V!»

Buikige Bloemen en ruige Bladen.

Hoofd-
Deeze groeit ook in Virginie. Zy heeft de stuk.

Bladen langwerpig en gefpitst,- de Bloemen vsn viu

huiten geelachtig, van binnen geitreept, vmlfa"*
Ruigbla»

(8) Gentiaan met een vyfdeeligë Klokvormige^-

Bloem , langer dan de Steng. A?aïh
Ongeften^

De Heer Haller betrekt tot deeze Soort^.

de Gentianella Helvetia van L o b e l en de Groo-

te Voorjaars - Gentiaan van Clüsius. Het is

^en Kruidje, op Steenige plaatfen der Alpen

in Switzerland , als ook op de Bergen van Oost-

enryk en de Pyreneen , overvloedig voorkomen-

de* De Bladen, die Lancetvormig zyn, maa~

ken een Roosje op den Grond , 't welk Bloe-

men uitgeeft , op enkelde Steeltjes , grooter

zynde dan de geheele Plant, zegt Haller. Zy
zyn Klokvormig en hebben den Mond in vyven

gefneeden, blaauw van Kleur , den Keel geftip^

peld. De Stempels kroonen het Zaadhuisje, dat

groene ovaale gefpitfte Zaadcn bevat.

(9) Gen»

(7) Gentidna Coroil. qmnquefidis &c. Genriana Flor. Ven»

tiicofis, Cainpanulatis ere&is
^
qninquefidis , Fol. oblongis acu«

jnainatis leviter villofis. GRON» Virg* 145 , 40.

(8) Gentiana Corall. quinqnef. &c» Gent* Cor 4 Campanu-

lata &c. H. Clïfi. si. R. Lugdb.^z Hall. Helv 477. Sauv.

Momp. 136. Gent. Alpina latif, 6c anguftif. magno Flore. G.

B* Pin. 187- Pfèdr. 97. Thylscuis. REN. Spes9 70» T.

v
€entianella Helvetia* Los, ton. 3 10

Fff
y. dm*, vy. sras.
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IV. (9) Gentiaan met vyfdeelige gekroonde gekar*
Afdeel. u^e fiioemen • de Blomjteel zeer lang ,

Hoofd- gegaffeld aan '£ end.

STUK.

ix. Deeze Amerikaanfche verfchilt van de andere

?JaUatl Soorten van dit Geflagc , en inzonderheid van
^Amea- je naastvoorgaanden , door een hooge regtop-

n
* üaande Steng en door het Kroontje binnen de

Klokvormige Bloem , die ook een Styltje heeft

en de Zaadjes zyn zeer klein.

** De Bloemen vyfdeelig cn Trechterachtig.

x. (10) Gentiaan met een vyfdeelige Trechterach-

. v^o^rs. tige Bloem , langer dan de Steng en ge«

Gentiaan. iropte Stoelbladen die groot zyn.

Op de hooge Gebergten van Europa komt

deeze onder de anderen voor. Clüsiüs heeft-

ze Kleine Voorjaars - Gentiaan getyteld. De fi-

guur der Bloem , die uit een lange Pyp , welke

zig aan 't end als in vyf Blaadjes uitbreidt , be-

ftaat 3 onderfcheidtze genoegzaam van de Agtfte

Soort, en de kortheid van den Steel of Steng,

die maar twee Duimen lang is, van de Vyfde,

wel-

(9 ) Gentlana Corolla qninquef. &c a Centaureum minus Mari-

timum , amplo Fl. coeruleo* Plum. Sp* 3. Ic. si. f. t«

(10) Ganüana Corolla quinqucfidl Infundibuliformi &c.

Gent. Flore unico tubulofo &c 4 HALL. Helv* 476. Gentiana

Alpina verna major, C. B. Pin, 188. Gemianella verna minor,

Clus. Hift. 315. Pann. 287. Loi, /c. 310. med. Erieoila.

Ren. Sp. T. 68.
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welke zo wel Fïo/a Calathiana fchynt genoemd IV.

te zyn, als deeze. Volgens Boerhaave be-
Afi
^
el-

hoort zy mede tot de inlandfche Planten van Hoofd-

onze Nederlanden. Volgens M y g i n d ü s ge-
S™K

*,.

lykt zy meer naar eene Primula en is naauwlyks

bitter, hebbende een grooten ronden 3 uitgehol-

den Stempel.

(ïi) Gentiaan met een tiendeelige Trechter- Gf„t\anA

achtige gelyke Bloem 5 welke de buitenjle Pyrcnaica*

Slippen ruuwer heeft. neelïïu

Op de Pyreneefche Bergefllgroeit deeze, die

naar de voorgaande wel wat gelykt , maar de

Bloem heeft vyf buitenflippen , beurtlings met

de anderen geplaatst en van onderen groen. De
Bloem is anders blaauw 9 van binnen en van

buiten. De Steng is leggende met opgeregte

Takjes , ieder met ééne Bloem , zo lang als het

Takje* De Bladen zyn fmal Lancetvormig.

(12) Gentiaan met een vyfdeelige 9 Trechter- xir,

achtige, eenigermaate Zaagtandige Bloem > Naantj^t

de Bladen Lancetvormig Liniaal. Gentiaan*

Deeze y
op de tippen van den Schneeberg , by

Weenen voorkomende en door den Heer Ja c-

quin afgebeeld , verfchüt van de volgende

weinig* (13) Gen-

Cu) Gentiana CoroIIa decemfida &c. Mant. 55.

(12) Genüana Cor, quinquefïd&, infundibuliformi fubfèr-

rata &c JACQ. Vind. 215. Qbferv. II. p. 2p« T* 49. CAM»
Hort. T. 15. f* I*

Fff 2
1L Deel* vil* Stuk,
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IV. (13) Gentiaan mét een vyfdeelige, Trechter*
Afdeel.

fófittge', Zaagswys* getande Bloem > en Eyron-

Hoofd- de fiompe Bladen.

STUK.

xni. De Heer Jacqüin heeft ook deeze afge-

SSSSL beeld, die reec'sdoor Camerarius, byde
seierfche. voorgaande , in Plaat gebragt was. De Bladen

zyn ftomp , niet fpits gelyk in de Voorjaars-

Gentiaan en de karteling der Bloemen is doo

den eerden wel uitgedrukt. Niet alleen in Bei-

jeren, maar ook cp deSwitzcifche Alpen groeit

déeze , hebbende een Steng van drie Duimen

hoog , volgens H aller en geen Roosje van
1

Bladen maakende op den Grond. De Bloemen

,

elk op een Stengetje, waren blaauw, in \ mid-

den wit.

*IV* (14) Gentiaan 'met vyfdeelige Trechterachtige

c^udklcu. Bloemen > die zeer fpitfe Punten hebben ;

den Keel ongebaard en cngepunt,de Takken

tegenover elkander4

Deeze is afgebeeld door Barrelier, die

dezelve gehad heeft van Bourgdoyfan > een

Stéedjc misfchien in 't Bergachtigfte van Dau-

phiné, alwaar men een Boitrdeanx vindt; doch

geenszins van de vermaarde Stad deeze naams

aan

f13) Genïrana Cor. qüinquef. &c. Gent. Fol. ovatis &c.

Helv. 47 6. Gentianella elegantisfima Bavarica, Cam.
Hm. 65, T. 15. f. 2. JAG(^ Oh IIL p. 194 T. 51.

(14) Genxiana Coroll. quinquefidis &c Gehtiana Alpina pa*

aiïia Tlore Aureo» B ark. fi*r* p. T. 104*
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&an de Zeekust van Vrankryk; alwaar ook geen IV.

Bergen zyn , die den naam van Alpen voeren
AFJ

^
£fiI

- *

mogen f
geljk de Ridder zig fchynt verbeeld teflooFD*

hebben (f). Het groeit, volgens de befchry- 8TUK*

ving , maar een Vinger hoog , en heeft om laag
D ''&yn'**

een Roosje van Bladen als der Myrten , maar

die aan de Stengetjes zyn fmaller 5 allen bitter

van Smaak. De Bloemen > als Klokjes , waren

geel of Goudkleurig. Die door Solanden
op de Bergen van Noorfch Lapland is gevon-

den 9 hadt de Steng een Span lang,

(15) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige xv.

Bloemen en eenbloemige overhoekfe Takken.
Sneeuw-

Dit is 3 wederom, een zeer klein Berg - Gen* Gentiaan.

tiawtje, voorkomende in Lapland , Switzerland

en op de toppen der Pyréneen. Men vindt het

Zeer laage Gentiaan, met een Takkige Stengen

pen zeer lange Bloempyp , van den Heer H al-

ler genoemd , die het Kruidje in Afbeelding

gebragt heeft , onder den naam van Aller-

kleinjle Gentiaan. Zyn Ed. betrekt 'er toe , die

van

- (f) Zyn Ed. zegt. Habitat in Alplbus BurdegaUnfibus et

LapponU Norvjegica. D» C. Solander. Sp. ?lant, p* 331.

C15) Gentiana Coroll* quinquefïdis &c. Fl> Suec. 204,231,

FU Lapp. 9S* Gentiana humillima &c. HALL. Heh. 475.

T. 7. f. s* Gentiana Alpina aeftiva Centaurii mlnoris folio*

C. 6» Pin. 3 33. OED. Dan. T. 17* Gentiana nivaiis, jACq*

Viniob. 214» Gentiana fugax quiata, Clüs, Pm», p, 290*
k

/<?. 191. B'ARR, /<? I03t f. 2.

Fff 3
Ir. Dksl, vu, stok.
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IV. van L o b e L dus getyteld , als ook de Elfde
Afdeel.

Gentjaan yan Clusius of de Vyfde der ge-

Hoofd • nen , welke die Kruidkenner verdwynende genoemd
stuk* heeft , dewyl de Wortel jaarlyks fterft. Ook
j™™y- breng t zyn Ed. hier t'huis, de voorgemelde van

Barrelier, gisfende , dat men by dien

Autheur voor Aureo flore zou mogen leezen

Azureo 9 óat is met een Hemelfchblaauwe Bloem:

terwyl de Uitgeever zig verbeeldt , dat de Goud-

ge ele of geele Kleur, uit Wit, door 't droogen

kon ontftaan zyn.

De geftalte is omtrent als die der Kleine Sarf-

torie en verfchilt aanmerkelyk van de gedagte

Afbeelding , door de fmalle Blaadjes. Het hadt

de Stengetjes van één tot zes Duim lang, ieder

getopt met eene fchoon Hemelfchblaauwe Bloem,

Hier op volgde een lang Rolrónd Zaadhuisje.

Dceze of de Kleine Voorjaars- Gentiaan, dagt

Clusius, zou het kunnen zyn, welke Sim-
le r u s , in zyne Verhandeling over de Alpen ,

Himmelflengel genoemd heeft; misfchien we-

gens de Hemelfchblaauwe Kleur: gelyk dezel-

ve zyne Agtfte Gentiaan Kaïberfchis geheten

hadt.

xvi. (ï6) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige

Tquatka. Bloemen , de endelingfen ongejleeld ; de

water- Blaadjes met Vliezige randen.
Gentiaan. J ö

j}ee

( 16) Gentiana Cor* quinqiiefidis Sec. Gent. Fol. margine

fcitmbranaceis. Am. Acad. 11. p. 343* Gentiana lmmilisAqua*

lica verna, Amm. Rath. p, T. 1 f. i #
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Deeze komt , onder den naam van Laage IV.

Voorjaars Water - Gentiaan
,
by A m m a n voor ,

Afd
£
eU

in deszelfs befchryving der Rusfifchc Planten. Hoofd*

De oude Heer Gmelin hadt dezelve in Si-
STÜK

\
berie waargenomen 5 zynde de Steng van het

Dl^ma*

Plantje naauwlyks twee Duimen lang. Een aan-

merkelyke gelykenis heeft het naar de voor-

gaaride Soort ; doch het is maar zeer weinig

bitter.

(17) Gentiaan met vyfdeelige Trompetachtige

Bloemen 9 de Kelken plooiachtig gekield. Utrkuh/a.
BlaaskcU

De uitzetting der Kelken > die zig als een
klge*

geplooide Broek of Beurs vertoonen 9 geeft den

bynaam aan deeze Soort 3 groeijende op de Ge-

bergten van Switzerland, Ooflenryk en Italië.

Het is een klein Plantje met blaauwe Bloemen.

(18) Gentiaan met vyfdeelige Trompetachtige xvnr.

Bloemen ; de Kelken Vliezig gekield; de^**^^
Steng gegaffeld; de Bladen Hartvormig, ge*

Deeze Kaapfche, die de Kelken zeer Blaas-

achtigi en a!s met Vliezige Wieken heeft, is

door

(17) Gentiana Cor. quinquefïdis Sec* Scop. Carn, 299»

Gent* Utriculis Ventricofis. C. B. Pin. I8S* Gentianella coe-

tulea Cordata. Col* Ecpb. zio k T. 221, Gent. annua azurea

Flore. BARR. Rar. 18. T 4 48, & 122, f. 2.

(ï8) Gentiana Cor* quinquef . &c. CenU pesfóliatitm. BUBM.

Jfr. 208. T* 74. f. 5. Cent* luteum PI. ,amp!o. Pluk» Mm*
aog. T. 275. f. 4- SEB. Mus» h T, 22. f. u

II, Dsil» YXÏ, Sra&



324 VYFMANNIGE K&UID£Nj

IV. door den Heer J. Bürmannus afgebeeld
Afdeel

oncjer ^ Afrikaanfche Planten , en genoemd

Hoofd- Doorbladige Santorie. Zy maakt een Plantje uit *
STÜK#

van naauwlyks een Vinger hoogte , met gtoote

^ewy
' Bloemen , die geelachtig zyn van Kleur.

xix. (19J Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige

Ontau™ Bloemen 3 gegaffelde Stengen en een erikeU

Tjum '

. den Stamper.
Sanrone. x

Onder den naam van Kleine Santorie is dit

Kruidje algemeen bekend, hoewel men het ook,

In onze Taal , Duizendgulden - Kruid noemt ,

wegens zyne voortrefFelyke hoedanigheden* Die

betekenis is eenigszins in de Latynfche naam

Centaurium , welke in de meefte Taaien van

Europa gevolgd wordt, begreepen. In't Franfch

noemt men het ook Fiel de Terre, dat is Aard-

gal 9 wegens zyne bitterheid. Het groeit in Bos-

ichen , op opene Velden > in Valeijen en op Ber-

gen, door geheel Europa. Het komt ook,

in onze Provinciën, op veelerley plaatfen voor.

De gewoone kleine Santorie heeft Blaadjes

als die van St. Jans Kruid, aan Stengetjes van

minder dan een Voet hoog en is getopt met rood-

achtig geele Bloempjes. Men vindt ze ook mee

wit-

Op) Gentiana Goroll. quinquef. &c. Gent* Fol. IJnean-

Lanceol. &c. H> Clif* 81. FU Suec, Mat. Med. R. Lugdbp

4.33. &c. Cent» minus- C. B. Pin. 278. Eriihrrea. Ren. Sp,

77, T. 76. Cent* min. paluftre ramofisfimum &c Vaiia.

Par> 32. T. 6. f* 1 , 2. Genr. Caule brevisfi ramoüsfimo*
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witte Bloemen en dc Heer Vaillant geeft IV.

de Afbeelding van een Zeer kleine fterk getakte
K™**u

Moeras -Santorie , door zyn Ed. by Parys ge- Hoofd.

,vonden , met paarfche Bloemen, en daar toe
STUK *

fchynt ook zyne Allerkleinfte Moeras - Santorie 9

DwM**

met niet opengaande Bloemen , te behooren*

Dit Kruid wordt aangemerkt van eene uit-

fteekende 9 fommigen zeggen van eene onver-

draaglyke bitterheid te zyn 4 zo dat men het

naauwlyks , dan het verdikte Extrakt in Pillen

,

zou kunnen gebruiken- Doch de Ondervinding

heeft my geleerd 3 dat de Bloemen minder bit-

ter zyn dan Knoppen var* Alst en Gentiaan-

Wortel , en hierom in Aftrekzei minder te-

genftaande. 't Is een byzonder goed MaagmicN

del , neemende de Slyrnige Verftoppingcn niet

alleen in de Ingewanden 3 maar ook in de ver-

dere Lighaamsdeelen , weg. Dus heeft men
het tegen Afgaande Koorden f tegen de GecI-

zugt , de Jicht , het Blaauwfchuit en andere

Kwaaien , inzonderheid tegen Opftyging enBe-

naauwdheden , welke uit Winden in flappe Lig*

haamen ontftaan , dienftig bevonden»

(ao) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige xx.

Bloemen > dubbelde Stylen en een gegaffelde Marltim^

Stens met weinige Bloemen. Aan ^
e<&ants«.

0 0 Gentiaan»

f20) Gentiana Corollis qiunqucP. &c. Geïu Prov, 3 T Cen*

tauruxm kueum puGilum non peifoltatura. C. 3. Pin. 27a,

Cent* min. luteum &c. Eocc. Mui IU T. jó. Bam> Rar.

4^8 , 4^9» Cent. luteum novum Col, Ecphr. II. p. j%. T, 77,

II. Deel* vil Stok.



«26 Vyfmannige Kruiden.

IV. Aan den Zeekant 5 der Zuidelykb deelen van
Afdeel.

jta jie en Vrankryk 9
groeit deeze, welke als

Hoofd- een Nieuwe Geele Santorie dopr Column a
stuk.

js geboekt. Zy gelykt naar de voorgaande zeer,

%y?
ewym maar heeft de Bioemen gefteeld en geel , de

Bladen één- niet dricribbig. Het Plantje is

zeer klein.

xxi. (21) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige

/piZIT* Bloemen, overboekt en ongefteeld.

Ceaaixde.

C. Bauhincs geeft een Afbeelding van

deeze Soort , onder den naam van Witte ge-

mirde Santorie* Hy zegt dat dezelve op de

Eergen by Padua 3 in Languedok en elders in

Italië , op vogtigc Velden, groei je. De Steng

verdeelt zig, kort boven den Grond, in Takken

van een Handbreed lang en deeze wederom in

anderen. De Blaadjes zyn klem , de onderften

ovaal , de bovenften fmal en fpits. Tusfchen de*

zeiven komen de Bloemen voort.

xxii* C*s) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige
iTertictiia. Bloemen , die gekranst zyn, en zeereen*

Gekranste. voudige Stengen.

Met

(21) Gentian* CoroII. quinquef, &c. Cent. minus Spica»

tum album. C. 15. Pin 278. Prodr. 130. Cent. minus al-

bum. Tab. Ic]%o 4 C«2f, minus fpicatum Flrubello. Tourne.

lr.fl. 121.

(22) Gentinna Coroll. quinqueüdis &c. Cent. minus ad Alas

fljrklum. Plum. Spec. 3. Ic. gi.f. 2. Cent. anguftifolium

BUBM. Afr. zq6. T. 7^ 3* Burm. FU Ind. pt 73,
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Met de Amerikaanfche , onder den naam van IV.

Kleine Santorie, die uit de Oxelen bloeit, door Af*eel *

Plumie R afgebeeld , komt de Oottindifche Hoofd-

zeer overeen , welke de Heer N. L. Burma n„ stuit.

wus befchryft ; als ook de Kaapfe van den ou-
Dlw**

den Heer afgebeeld onder de Afrikaanfche Plan-

ten. Des fchynt dit Gewas tot de drie andere

Wereldsdeelen te behooren» Van de Malabaa-

fen wordt het Valerhu genoemd.

(23) Gentiaan met vyfdeelige Trechterachtige g*1
}
1?

Bloemen 5 een fpitshoekig Stengetje en Ey- QtHnqu*

ronde omvattende Blaadjes.
''v'yfbiadi*

In Penfylvanie is deeze waargenomen door
g

*

den Heer Kalm, die ze als een zeer klein

Draadachtig Plantje befchryft, dat het Stenget-

je onverdeeld heeft , met drieribbige fpitfc

Blaadjes; de Bloemfteeltjes tegenover elkander*

met vyf Bloempjes , die blaauwachtig zyn , en

voorts als in de bcpaaling is gezegd (*).

(24) Gentiaan met vyfdeelige Trompetachtige XXIY
Bloempjes, het Stengetie ongebladerd* Aphyiia.

Blader-

Deeze, in Amerika groeijende, is afgebeeld
Iooze*

door den Heer Jacquin, en befchreeven als

een

(23) Gentiana Cor* qulnquef. Sec, Ofd. Dan* 344»

(*j Het zal derhalve, waarfchynlyk f Vyfbloemige , niet

Vyfbladige, Gentiaan, willen zyn.

(24) Gentiana Cor. quinquef* &c. JAC<^. Amer* 17* Hfi*

p. $7. T. 60. f.

Qgg2
IL Dselc VIL Stuk»
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IV. een geheel Bladerloos Plantje , dat Stengetjcs
Afpeel<

^Qtft van vicr ]3u jm hoog, ieder getopt met

Hoofd een geelachtig Bloempje , van een Duim lang

stuk* en vervolgens met het Zaadhuisje. DeScengetjes

zyn a
door gepaarde Stoppeltjes , als in Leedjes

onderfcheiden. Hy vondt het nergens, dan bin-

nen donkere holle Bcomüammen , in groote

vogtige Ëerg-Bosfehen, op 't Eiland Marteni*

cjue, op een weinig Aarde , daar in vergaard.

Men vindt ze ook in Oostindie.

xxv. (15) Gentiaan met vyfdedige Trompetachtige

^iZrelia»
Bloemen > die den Keel gebaard hebben.

Herfst-

Gcmiaaq. Deeze is op drooge Velden , zo in Ooften*

ryk als in Switzerland , zeer gemeen. Mooglyk

heeft zy den bynaam van eene uitftcekende

Bitterheid , boven de anderen van dit Geflagt.

Ik vindze , door den Ridder , onder de Ge-

neesmiddelen opgetekend, De Steng is , vol-

gens den Heer Haller, niet wel een Span

hoog, met Takjes bezet , die aan den top een

trapswys' Kroontje maaken. Opfanthehadt Ren-

ealme deeze Soort genoemd, dat is Laatbloem;

dewyl zy in de Herfst bloeit,

*** Met

(is) GeKtiana Coroll. qumquefidis &c» Gent* Cor. Hypo-

erateriform. Fauce barbatl. H. CUff, fL Suec. R, Lugdb.+iz,

Mat* Mtd, in, DALIB» Par. Si. HALL» Helv 473 Gent,

Flor. confertïs. Guett. Stamp, 303. Gent. Prat. fl. Lanugi-

nofo 8c Gent. Autumnalis Ramofa, C. 15. Pin, 18 8» Amarel-

la* Fhanck. Spet*
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§** Met de Bloemen niet vyfdeelig. IV.
Afdehu

(26) Gentiaan met vierdeelige Bloemen > die den

jfóei gebaard hebben. stuk.

xxvu
Op drooge Velden in Europa 3 zelfs in de Gentiana

Noordclyke deelen, komt deeze voor, die van
c^/m*

de voorgaande naauwlyks dan door de vierdee- Gentiaaïl«

ligheid van de Bloem vcrfchilt. De Etecr Hal*
ler heeft ze tot eene zelfde Soort betrokken:

gelyk LiisNiEUS ook erkent 3 dat zy 'er al te

naby aan kome. In onze Nederlanden is zy op

cene Heide in Gelderland gevonden , zo de

Heer de Gorter fchryfu Hier wordt thans

eene Verfcheidenheid thuis gebragt met onge-

baarde Bloemen , die de Bloemfleeltjes vier-

hoekig heeft , zynde in Deenemarken waarge-

nomen door den Heer O ede rus.

£27) Gentiaan met vierdeelige Bloemen , die xxvu.

aan den Rand gehaaird zyn.
ctófafceie,

Dee-

(16) Gentiava Cou quadrifidis , Fnuce barbatls. Fl. Suec^

Lapp. Gentiana putpurea minima. Col» Ecphr. I. p. 223.

Barr» 1c. 97* 2. Gent. Alp. verna minor. C, B P/«#

is3. Hall. Hdv. 473. Gort. FL Belg. p, 72» Gentiana

Alp. unicaulis Beilidis folio. Bocc. Mus, 144 T, 10 1. Oed*

Dan. 367. £# Gent. Cor. quadrifidis imberbibus , Pedunc.

tctragonis. €>ED. Dan* 368.

(27) Gentiana Cor, quadrif. raargine cüiacis* H. Ciiff. 81.

Geur. anguftif. Autumnalis minor* C* B* Pin. i8t. Gen-

tianella coerulea fimbriata , &c Col. Ecpbr. I. p. 222, T«

^2i f U OED. Dan. TV 517*

Ggg 3
II. DWl» VII. STUK»
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IV» Deeze Soort groeit op de Gebergten van Swit-
AFD

v
£

.

EL
*zerland , Italië en Kanada , zegt de Ridder.

Hoofd De Amerikaanfchc , voegt zyn Ed. 'er by,
81

"

ÏJK* heeft de Bloemen zeer gehaaird; de Italiaan-

fche middelmaatig ; die op Ysland en in Noor-

wegen valt, heeft ze alleenlyk Zaagswyze ge-

tand. Zy zyn Trompetachtig en blaauw van

Kleur.

xxviit. Gentiaan met vierdeelige Bloemen die on*

Crlllata
gebaard zyn , Kransyyyze geplaatst en 011-

Madet- gejleeld.
geer.

De naam van deeze is Cruciata , om dat

de Bladen , by paaren , als in 't kruis ftaan ; in

5
t Franfch Croifée, De Duitfchers noemen het

ook Creuszwurtz , om dat de Wortel zig in

drie of vieren verdeelt, en Modelleer of Ma-
delgeer , gelyk wy het heeten. De Groeiplaats

is niet alleen op de Bergen , op opene Velden

en aan de Wegen , in Ooftenryk , Italië en

Switzerland ; maar ook in Bourgonje , groei-

jende op platte laage Heuvelen, zo Lob el
fchryft. Hier te lande komt het in verfcheide

Duin • Valeijen , agter Overveen , buiten Haar-

lem voor*

De

(28) Gentiana Cor. quadrifidis imberbibus &c. Gent, FI*

confertis terminalibus &c. H. Cliff, 8i* R. Lugdh. N.
Dalib Paris. go. HALL. Helv. GORT Belg. 72. Gen-

tiana Cruciata. C. B. Pin, m. Gentiana minor. Cam. Epit*

417. Tetxarrhifa» Rent»
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De Steng van dit Kruid is ongevaar een IV.

Span hoog
?
met Bladen die Eyrond Lancet- AFD*ELi

vormig zyn , met vyf evenwydige Ribben. De ttoopD*

Bloemen groeijen kranswyze et* tropswyze aan'TUK#

den top. Zyn zyn Buikig van Pypje, en heb-
Dî ni4m

ben vier of vyf Slippen , in den haak omge-

boogen , blaauw van Kleur. Het is zeer bitter

en van dergqlyke kragt als de Groote Winkel-

Gentiaan,

(sp) Gentiaan met vierdeelige Bloemen , die m*
G
*****

gefleeld zyn 9 en Eyronde Bladen.
Onge-

Pater FEüiLLéE vondt dit, naar de Gen-
ftceLde%

tiaan gelykend Kruid, op de Velden van Bue-

nos Ayres , aan den Oever van Rio de Ia

Plata, in de Zuidelyke deelen van Zuid -Ame-

rika , en dus geenszins in Chili of in Peru,

De Bladen zyn langer dan de Steng , die

maar twee Duimen hoog is en gelyken naar die

van de Breedbladige Weegbree.

fqo) Gentiaan met vierdeelige onbehaarde Bloe-

men , de Steng gegaffeld en Draadach» Draad-

tig dun.
achli^

P
In

(19) Gentiana Cor. quackïfïdis ,FIoribus acaulibus , &c Gen»

tianoides Flore luteo. fEüiLL» Petuv. III. p. zo* T« 14.

(30) Gentiana Cor. quadrifidïs imberbibus Sec* Oed. Dan.

324* Sauv. Monsp. 13a. Gent. Caule dichotemo &c. Güett.

Stamp. U p. 30;. DALIB. Paris. $1. Cent, paluftre iuteutn

minimum. RAJ, Hifi. 1092, Vaill. Paris. 32. T tf, f. 3*

Cent# i* pufilium lutemn. Q, fi. Pin, 27$. M4GN. Jk?mpt

2; 2.

jyu Dxij^ vu, snmi
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IV. In Vrankryk is deeze waargenomen en, on-
Afdeel.

^er jen naam vaQ kleine geele Moeras-

Hoofd- Santorie, door Vaillant afgebeeld.

xxxr. (31) Gentiaan met onregelmaatig vierdeelige

h?t?rod? Bloemen en een gearmde Steng.

Byzondeie. Door den Heer Konic is deeze op de Vel-

den van Malabar gevonden. Zy gelykt veel

naar de gewoone Kleine Santorie.

Hier afbreekendc , zal ik , in 't volgende

Stok , een aanvang maaken met de befchry-

ving der Kroontjes -Planten 9 die gemecnlyk

Umbellifera genoemd worden , en dan tot de

anderen overgaan.

($ 1) Gentiaan Flor. quadïifïdi* inegularibus , Caijle bra*

chiato» Mant, 560.

De Plaat en zyn dus iogevoegd:

Plaat XXXVIII* tegenover Bladz. 109

. XXXIX. .
. 257

. XL. ——— 361

. XLL —— 391

. XLII, 539

. XLIil. — — 701

. XL1V. — 749
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