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ï£S£1 INHOUD van dit STUK.
VIERDE AFDEELING,

De KRUIDEN.
XIII. Hoofdst* Befchryving der Twin-

TIGMANKICE KRUIDEN (IcO-

fandria) , dat is die ten minfle twintig

Meeldraadjes hebben : tot welken de

menigvuldige Soorten van Middag-

bloem of Ficoides , Ganferik of Vyf-

vingerkruld , Aardbezie , Braamboos

,

Tormentil, Nagelwortel en anderen,

betrokken zyn* Bladz. I

XIV. Hoofdst. Befcliryvïng der Veel*

mannige Kruiden (Polyan-

dria), dat is die veelmeer dan twintig

Meeldraadjes hebben > tot welken , ok«

der anderen > de Maankoppen , Plom -

pen , Corchorus 3 Peonie 3 Ridder-

fpooreo, Monnikskappen , Akeleijen,

Anemonen, Ranonkelen 5 behoorem * i 8i

* 2 XV-



XV. Hoofdst. Befchryving der Twee-

magtige Kruiden (Didyna-

mïa 5 ) dus genaamd, om dat zy vande

vier Meeldraadjes twee langer hebben

dan de twee anderen : waar toe de zo*

genaamde Kransjes - Kruiden , gelyk de

Melisfe , Thym , Orégo , en veele

anderen; als ook de Grynsbloemigen

,

gelyk het Leeuwenbek-, Vingerhoed-

Kruid , enz. , enz, behoren. Bladz. 266

XVI. Hoofdst» Befchryving der Vier*

magtige Kruiden (Tetrady-

t&mh), dus genaamd, om dat van zes

Meeldraadjes, in derzelver Bloemen,

vier langer zyn dan twee anderen , die

tegenover elkanderfiaan: gelyk ditplaats

heeft in de Kool , Radyzen , Violieren

,

Lepelbladen, Thlaspi en veele ande*

re Kruiden. 593
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AANWYZING der PLAATEM 1

,

en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven wor&m*

Plaat LUI. Afbeelding van een der

Twintigmannige Krui-

den: naamelyk tegenover Bladz. 33

'Fig* i« Het Kaap fe Mefemhryanthemum

,

of Middagbloem ,
gemeenlyk Fi-

coides genaamd, zo als hetzelve

met ten deeïe geflootene* ten

deele door bevogtiging geopende

Zaadhuisjes zig vertoont. Zie hl. 35,

mm, 2. Zodanig een Zaadhuisje vergroot.

«-— 3. Hetzelve geflooten en Fig. 4. ge-

opend doorgefneeden , zynde de

aanwyzkig der Letteren hl. 55 > 3tf

verklaard.

Plaat LIV. Afbeelding van Veel-

mannige Kruiden. -——— Bladz. 139

Fig, i. De Cotchorus Olïtorius uit Oost*

indie met zyne Zaadhuisjes» hl, 14 r;

~. 2. Een fraaije Japan fche Corchorus

met dubbelde Bloemen. Ik 14&

* 3 - Plaat



$L*kT LV. Afbeelding van Veel-

maknige Kruiden* tegenover Bladz. 191

ÏÏig. 1. Een Japanfche Anemone of ^f-

nemoneides. . . &/. 19 1#

—» 2. De Fyfbladige Clematis uit Ja-

pan. . . &/. 205,

Waar van de Meeldraadjes by a en

^ bet Zaadkuifje by b vergroot is

voorgefteld*

Plaat LVI. Afbeelding van Twee-

magtigb Kruiden.
-

'Bladz. 281

Fig. 1. Het Teucrium Virginkum uit

Japan. , % bh 281.

De Bloem by A fterk ver-

groot»

— 2 De Nepeta incam ook uit Ja-

pan. . • bl. 307.

De Bloemkelk van 't gewoone

Kattekruid ofdergelykeuit Ooft#

ïndie , by Letter B. *

Plaat LVII. Afbeelding van Twee*

hagtige Kruiden, ——.—. Bladz: 365



Fig. i. Een Leonurus Japmicus of

Hartgefpan. . , bh 3o°6*.

De vergroote Bloem en Kelk

by A.

— 2. De Phlomis Zeylanka of Oost-

indifch Viltkruid. • U, 371;

Waar van B de Bloem , C den

Kelk en D de vier Zaaden, al-

len vergroot, aanwyst.

Plaat LVIII. Afbeelding vanTwEE-

magtige Kruiden. tegenover Bladz. $3?

Fig, 1. De Erinus Capenfis of Kaapfe

Balfembloem. bh 540*

A. Een Blaadje daar van ver*

groot.

—-— 2. De Buchnera cernw van de

Kaap. . hl 541,

B. De Bloem : C het Zaadhuisje

vergroot en by D doorgeüiee»

den.

-— 3. De Sibthorpia Europea uit Oost»

indie, . . bh $$iï

Plaat LIX. Afbeelding van Twee-
MAcriG£ Kruiden. ——— Bladz9 575

Fig;



Fig, i. Dl Ruëllia repanda of Uitgc-

gulpte. . bh 576.

jjh» 2. De Ruëllia ringen* of Gryn-

zige. . ; &J. 577»

— 3. De Ruëllia articulata , Gewrichte

of Kortledige Ruëllia, hl. ^79.

Allen uit Ooftindie.

Plaat LX. Afbeelding van Vier-

magtige Kruiden. tegenover Bladz. 611

Fig. ii De Draha Muralis uit Ja-

pan. ... bh 611,

— 2. De Bunias Qrientalis of Ooster-

fche Knodsvrugt. • II* 741.

Waar van het Zaadhuisje by Let-

ter A vergroot.

— 3» De Cleome dodecandra ofTwaalf-

mannige Hederik uit Oostindie» hu 753,

By Letter B de Bloem daar van ver-

groot.
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BESCHRYVING
DER

P L ANTEN.
VIERDE AFDEBLING,

Ds KRUIDEN.

XIII. HOOFDSTUK.
Befchryving èrTwiNTiGMANNioEKRUi*
den (Icofandria), dat is die twintig ofmeet

Meeldraadjes hebben : tot welken de menigvul-

dige Soorten van Middagbloem of Ficoides 3

Gaoferik of Vyfvingerkruïd , Aardbezie »

Braarnboos, Tormentil 9 Nagelwortel man*
deren, behooren*

't^^^g^etal van twintig Meeldraadjes, al-

$ p % leen , onderfcheidc deeze Klasfe

ït $ niet," maar 'er komt by, dat de-

m
'ÊSfchéGsSÏ Zelven in den Rand van den Kelfc

zyn ingeplant, en dus worden 'er ook toe be»

trokken die meer hebben dan twintig Meel*

draadjes , als zynde daar door van de Veel-

mannigen ondericheiden , in welken de Meel-

A draad-
II. Dfsl« IX, stuk»



Ö TwïKTIGMANNIGE KRülDEU.

IV» draadjes hunne ffondplaats op 't onderfte van

Afdeel, de Bloem hebben , tegen het Vrugtbegin*

Hoofd. ze * aan (*) Het getal der Meeldraadjes, nog.

stuk. thans , is in deeze Klasfc op ver naa zo groot

priewy- n ïet als in de volgende»

Het eerde Gefiagt, dat hier voorkomt, be-

hoort tot de Driewyvigen , alzo de Eén- en

Tweewyvigen , als allen Boom- of Heefterach-

tïg zynde , reeds befchreeven zyn. Het voert

den naam van

Sesüviüm.

Dit heeft een vyfdeeligen gekleurden Kelk,.

zooder Bloemblaadjes; het Zaadhuisje Eyrond,

driehokkig 3 omgefneeden , bevattende veele

Zaadjes.

i. De eenigfle Soort van hetzelve ( i ) is door
Sefwmum ,

Portula- öe
caftrum.^

Porielein- (*) r>e duifterheid van het wooid Receptacultm heeft my-
schtig» ne u j t£jru jc ic ingeri (jaar omtrent verfchülende gemaakt : zie

de Tytels van het X. en XI. Hoofdftuk der Heefteren , als

ook het II. D. u Stuk van deeze Nat. Hijiorie

;

alwaar ik dae

gene, 't welk de Bloemblaadjes, den Kelk, het Vrugtbe-

giozel en de Meeldraadjes famen verbindt , (volgens Pink

Bot. N. 88. Reseptaculum genaamd ,) niet oneigen het

Bloemkaije genoemd heb ,- hoewel het in veele Bloemen 3

inzonderheid in de Syngmefia , daar het ee» weezentlyk

Deel is , eigener den naam voert van Stoel.

(i) Sefuvinm. Syst. Nat. XII. Gen. 624. p. 343. Veg»

XIII. Gen. 624. p. 388. jAcq. Bijl. 15$. T* 95. Portulaca

Jol. Lanceol. convexis &c. Loefl. hm. 191. Port. Curas-

favica &c. Pluk. Mm. 303. T. 216. f. 1. HERM. Par. 2jz
%

T. 212, Poit. manna latifolia. PtUM. $]f» *• /*. 223. f. 2.

Port,

-



Icösa&dria. 3

de voornaamfte Krui clbefchryvers tot het Por- iVé

felein betrokken geweest. Men vindtze onder
Ay

den naam van Kurasfaufch leggend Porfelein , Hoofd-

met lange , fmalle , glanzige Bladen en roode STUK*

Bloemen , zeer wel afgebeeld door den fchran- „?a
™tas1!"

deren Plükenet» Zy heet Breedbladig Zee*

Porfelein by Plu mi er, Rumphius noemt-

ze Crithmus Indicus of ïndifche Zee -Venkel

en zegt dat zy in Oostindie * naar 't Portu-

geefche Perexil do Mar , van dé Hollanders ook

Zee - Peterfelie geheten wordt * doch in 't Ma-
leitfch Gelang laut

9
dat is Zee - Porfelein.

Dit Kruid , dat zo wel in West- als in Oost*

indie valt $ is ook door den Heer J a c q ü i n
afgebeeld s die het aan de Zeekusten der Karï-

bifche Eilanden heefc gevonden en afgebeeld.

Het is , zegt hy , een Sappige överblyvende

Plant, met dikke , ronde , gladde, verfpreide^

Takkige , leggend - opflygende Stengen : de

Blaadjes zyn Lancecvormig , glad en Sappig*

dik ^ gepaard , anderhalf Duim lang. Uit de Oxels

komen eenbloemige Steekjes voort P met Reu-

kelooze 5 van buiten groenachtige, van binnen

witte , Roozekleurige of paarfche Bloemen, dtè

als uit een famengegroeide Kelk en Bloemblad

fchynen te beftaan 3 als hebbende dubbelde

Tippen. De Meeldraadjes waren paarfch. Op
Mar-

fort Aizoliïes &c. Slqan. Jam. 82, Mijti I. p. 204. Crith-

mus Indicus. RumPH. Amb: VL p» 165» T. yz. f. 1. Buhm«

FL Ind.

A %
12» DEEL, IX* STUK.



4 TwiKTiGMANNlGE KRUIDEN.'

IV. Martenique hadt hy altoos vier, opKubadrie^

KUL*" °P Domingo drie ofvierStylen in deeze Bloemen

Hoofd» waargenomen , en met het getal der Hokjes was
stuk, het even 't zelfde.

jjÏÏf^" In Ooflindie houdt men dit Kruid voor het

weezentlykfte Ingrediënt van het Atsjaar, een

Verfnapering uit verfcheide Kruiden , Bloemen

en Wortelen , die men op gepekelden Azyn
vervaardigt , en by allerley Spyzen op Tafel

zet , om Appetyt te verwekken : wordende der-

halve dit Kruid , in de Ambonfe Taal , zo RuM*
phiüs zig verbeeldde, ook Asfar geheten.

In de Rang der Vyfwyvigen volgt een zeer

uitgebreid Geflagt van Kruiden , dat den naam

voert van

Mesembryanthemum. Middagbloem.

Die door den geleerden Breynius aan

deeze Kruiden gegeven was , om dat zy meest

omtrent den Middag, maar eenige Uuren , de

Bloemen ontlooken hebben ; gelyk zyn Ed.

het zelf verklaart. Dilleniüs heeft flegts,

om redenen , de I in Y veranderd.

Het heeft een vyfdeeligen Kelk en menig-

vuldige Liniaale Bloemblaadjes,* het Zaadhuisje

Vleezig , beneden de Bloem en veelzaadig. De
meeften zyn met vyf Vrugtbeginzels en Stam-

pers voorzien, doch men vindt 'er twee Vier-

wyvigen en vyf Tien- of veelwyvigen on-

der.

Toe



ÏCOSANDRÏA* 5

Tot dit Geflagt zyn de meefte Planten , die IV*

men te vooren Ficoides genoemd hadt , betrok* xuf!"
ken : waar uit en derzelver Geftalte en de plaats Hoofd-

der afkomst kenbaar is ; alzo men den Baar-
STÜK*

moeder van byna allen op den Zuidhoek van^"'^"
Afrika , genaamd de Kaap der Goede Hope

,

vindt.

Het bevat tusfchen de veertig en vyftig Soor-

ten, welke , naar de Kleur, in Wit- Rood- en

Geelbloemige onderfcheiden zyn*

A. Met Witte Bloemen.

(i) Middagblosm met overhoekfe , Spilrond* i,

achtige Jlompe Bladen, die aan den Voet dntiZul'

kanthaairig zyn. nt^m '

bloemig,

Deeze groeit , in Egypte en in 't Napelfche

,

op Zandige plaatfen aan de Zee, die van den

Vloed befproeid worden.

(2) Middagbloem met overhoekfe Eyronde Te- ir,

CryMU
num.
Yskruïdig,

pelige gegolfde Bladen. Inf^/4
'

,

(i) Mefemhryantbemum Fol. altem. teretiusculis obfufis,

Bafi ciliatis. Syjl. Nat. XII. Gen. 6z%. p. 34*. Veg. XIII.

p. 389. //• Upu Jz $' K a! ï Cnsful* mïnoris folüs. C. B.

Pin. 289. Mor. S. 5. T. 33. f. 7. Kali Neapolitanum Aï-

zoides repens. Col. Ecpbr. II. 72* T. 73; Kalli fecundum.

ALP. J&gypt- ii5. T. 127»

(2) Mefemhr. Fol. alternis ovat's, Fapulofïs undulatis. H.

Cliff. 1\6. Ups. 127. R- Lugdb. zit. N. I. GOUAW Monsp,

243. FAB». lïilmfi. 24.7. Mes, Cryftallinurn. DiLJL. £7*/;.

231. T. I80. f. 221. Ficoides Africana Fol Plantag. im-

dulato , Micis Argenteïs asperfo. Uradl. Susc. §. T. 15.

f. 48.' .

A 3
II. DEEL. IX, STUK,



6 T W I N T I C M A N N I G E KrüIDEN.

ÏV. In 't Franfch is deeze Soort by den naam van la

^xmf
L

' Olaciale^ ons onder dien van Tskruid bekend ^

Hoofd- om dat de Bladen zig als met bevroozen Water-
stuk, druppels befpiengd vertoonen. De Steng , van
jryfwy-

eeQ yinger jaDg 5 js kezet met gepaarde Bladen

en geeft veele langs den Grond verfpreide Tak-

ken uit, met overhoekfè Bladen. Die Ysachtige

pukkeltjes zyn blaasjes met Water gevuld en

verdwynen derhalve in de gedroogde Plant t'ee-

nemaal. Pe afkomst fchynt ook uit Afrika te

zyn.

in. (3) Middagbloem met half Spilronde Tepelige

fntbeLum onderfclieiden Bladen ; de Bloemen onge-

Co
l
ü
™Zi fieeld in de Oxelen ; de Kelken vyfdeelig. }

gMuU? (O Middagbloem met half Spilronde Tepelige

florum. onderfclieiden Bladen ; de Bloemen ongc-

bloemig. fieeld in de Oxelen ; de Kelken vierdeelig.

Zo weinig verfchillen daar in deeze twee Soor-

ten , waar van nogthans de eene een Zaay - Ge-

was, de laatile Hecïicrachtïg is. De eerfte zou

haare

(3) Mefemhryüntheum FoL fernketeiibus Papuiofis di/linc-

tis, Flor. fesfiiibus Axillaribus &c. Kali .fëgypriacum Fo!.

valde longis hiifutis. C. B. Pin. «Z6. Kalli tcitium. Ale.

jEgypt. i29« T. 128.

(4) Mefembr. Fol. femiteretibus &c. Mef. Rnmis undicjue

Papilloils, Folio crasfioribus. H. Cliffl 21 8, N. zz. R. Lugdk.

2.S5* N. 22» Mef. Cap. Genicuüflorum. Dill. Eltb. 271. T*

205. f. 261. Ficoides Neapolitina Flore candjflo. BRADJ.»

Suec. 5. T. 17, f. 24» FABR. Helmjl. 247.



IcosA'ndria» 7

haare Groeiplaats in Egypte hebben. De an- IV*

dere,die men verkeerdelyk voor Neapolitaanfch^
F

x
D
.^

T*

heeft aangezien , is van de Kaap afkomfïig, zo Hoofd-

wel als alle de volgende Soorten. stuk.

(5) Middagbloem met half Rolronde , en pui-
J-

fiige 9 onderfcheidene Bladen
, gefleeldeanthemum

Bloemen en yierdeelige Kelken* ^lmf°'
Nagtbloc»

Deeze voert dien bynaam , om dat zy , tegen^ig*

de eigenfchap der meefte anderen , de geheele

Nagt bloeit , zynde de Bloemen over dag fa-

mengecrokken. Dus verfpreidt zy , in de dui-

fternis , een zeer aangenaamen Geur. De
Bloemen zyn van binnen wit , doch in eenigen

van buiten rood , in anderen Saffraankïeurig..

f6) Middagbloem met Spürondaclitive , pui- „ ,

vr
;

jiige 5 omgekromde , onderfcheidene , ge qianzg.

tropte Bladen en Vingerachtige Kelken

aan 't end.

De Steng heeft witte Stippen op deniecal-

leruiterfte Takken ; de Bladen zyn driekantig

rond,

(5) Mefembryanthemum Fol. femicylïndr. impun£latis dis-

tin&ss &c. Mes. Fol. Subulatis , femi -cylindr. H. Ciïjf.

220. N. 28. R. Lugdb. 286. N. 28. Mef. Wo&iflorum &c.

DïLL. Elth. T. 20.6. f. 2.62, 2"S?.

(6) Mtfembr. Fo!. fubteteretibus impun&atls &c. Mes.

Fol. confertis fplendentilms &c. Dill. Elth. 270. T. 204.

f. 260. Ficoides Capenfis Frutescens. EKADL. Succ. I. p. 7.

T. 6.

A 4
II. DKSL. IX. STUïf.



g TWINTÏGMAKNIGE KRUIDEND

IV. rond , aan de enden fpits , die der Oxelen krom 2

ituï!'
de Bloem geelachtig uit den witten $ de Kelken

Hoofd regtopftaande Vingcrachtig flomp, zegt de Rid-

der* Volgens Dille nius zyn de Bladen

fappig , bleek groen , met uitpuilende groene

Stippen of Wratten , inzonderheid daar het

Plantje bloeit , befpreHgd. Het heeft ongevaar

een Voet hoogte.

stuk*

Vxfwy
v'%*+ 1

VIT.

Jiïefemkry'*

antbemum
Umbel &•

turn.

Gekroond,

XXXVII.

Vitgcbitui,

IX.
Tripolium.

Langbla-

(7) Midciagbloem met Klsyormige , rmw pui-

Jlige , Jamengegroeide Bladen , aan de

tippen uitgebreid ; een opjlaande Ste?ig x

met een driedeelig Bloemtrosje.

(37) Midciagbloem met platachtige Lancet-

vormige 3 piiiftige , uitgebreide , onderfchei-

dene , gepaarde en overhoekfe y afjlandige

Bladen*

(9) Middagbloem met overheekfe Lancetvor»

(y) Mefembryar.thmum Fol. Subulstts , fcabrido - pun&a-

tis &c. Mef. Frut. foliis albis «mheilaris. Fabr. He/m/1, 24.7.

DiLL. -E//A. 2~7« T. 20?. f. 266. Ficoides Afxicnna erefta

teretifolia &c. Hekm. 7W. T. 166. Bradl. Succ. 4. p. 12.

T. 34. Pluk. /7j?r. 117. f. 1.

(37) Mefembr. Fo!. planiusculis Lsnceolatis &c. Mefembr.

tortuofum Fol- Seropervivi espanfis. Dill. Eltb. 234- T.

182. f. 223. Ficoides Capenfis. Pet. Gaz. T. 78. f. 10.

Fic. Afr. proeumbens &c. Bradl. £«*. III. p, 7. T. 15.

(9) Mefembr. Fol. sJtcrn. Lanceolaris &c. f/# £/$£ 217.

r//>5, 128, & R, Z/a^. 28 1. N. 11. Mef, Tripolii folio
,

Flore Argenteo, Dill. £;'?£ 230. T. 179. f* 220. Fic. Aft.

procumbens &c. Bhadl, Succ. V. p. 14- T. 47. Fic. Africa-

puna öfC. PLUK, Mant, 77. 1\ 329. f. 4<



ICOSANDRIA. O

mige platte Bladen , losfe enkelde Stengen iV.

en vyfhoekige Kelken. Af
?!;

?
;
l*

(Z) Middagbloem , dat ongzfteeld is 9 met byna
iTlJKm

Spilronde , opjlygende, puntige famenge- v VTm

groeide Bladen en aètwyvÏÉe Bloemen, M*jjhmföy*

Caiamlfor-
Dceze vier Soorten zyn door haare bepaalin- me.

gen genoegzaam onderfcheiden. Zy komen ,
Peiiachtis*

gelyk de voorgaanden , in het draagen van

witte bf witachtige Bloemen overeen ; zelfs

het Uitgebreide 9 thans hier geplaatst , dat de

Bloemen van binnen wit , van buiten geel heeft.

Het Gekroonde groeit Heefterachtig , een Voec

of anderhalf hoog en heeft zelfs Kroontjes van

witte Bloemen, als die der Asters of Chryfan*

then 5 zeer welriekende. Te agt Uuren 's mor-

gens gaanze open , en blyven dus tot een weinig

na den Middag. Deeze is in onze Tuinen ge-

meener dan de overige Soorten , zeid Herman*
r*us. De drie anderen zyn Kruidig , allen de

Bladen met Puistjes hebbende, inzonderheid het

Uitgebreide \ welks Bladen als die van Don-

derbaard zyn en met Zilverachtige Tepeltjes

praalen. Het volgende heeft de Bladen als van

die wilde Soort van Ader, welke in zoute

Wateren groeit , Tripolium genaamd
3 meest

glad,

(2) Mefembryar.thenum acau!e , Fof. fubtèrétïbüs adfcen*

dentibus 6cc. Mill. Dicl. T. 176. f. J. Mefenjbc. Calami-

forme. Dill. &'.tb. ii9> T. 186. f. 228. Ficoides 'Capenfis

humilis Cepasx folio. liRADL. Succ. II. p. io. T\ 15»,

Aj
II. Deel, IX Stuk.



10 TwiNTIGMANNIGE KRUIDEN.

IV. glad , doch aan de kanten als met kleine Tand-
AF

xiii

:L
Jes §ezoom^ ^et ^aatfte Penachtig, wegens de

Hoofd - rondheid der Bladen , in Engeland getyteld 3 heeft

stuk* dezelven als bezaaid met ontelbaare fyne groene
v,fv,r pukkekjes (*).

B. Mee roodachtige Bloemen.

x. (i o) Middagbloem dat ongejleeld is , met drie-

fnfhwul' kantige Liniaale Puijtige Bladen, aan de

Beiudiflo* tippen drievoudig gezand.
rum
Madelievig

Uit enkele Bladen , die kruislings over elkan-

der en getropt groeijen , beftaat dit Plantje , \

welk, op Steekjes van anderhalve of twee Dui-

men lang, Bloempjes draagt, die niet alleen in

grootte en figuur, maar ook byna in Kleur, met

die der Madelieven overeenkomen. Hierom

draagt het den gedagten bynaam 5 welke , ik

weet niet by wat toeval, thans, geheel oneigen,

is veranderd (fj.

O O Mid.

(*) 't Woord impunftatus zal zekerlyk deeze Puistjes be-

tekenen : want punïïaia Folia hebben ingedrukte Stippen of

Putjes. Pbil. Bot. p. 45.

(Io) MefembryaKtbemum acaule , Fol. triquetris Linearibus

&c. H. Cliff. & R. Lugih. N. 13. Goüan Monsp. 243. Me-

fembr. Eellidflorum. Dill. Eith. f. 233-

(f) In BeUidifoiium , naamelyk , (Sy/t. Nat. Ed. XII. &
Veg. XIII , beiden,) terwyl de Bladen geenszins met die

der Madelieven ftrooken. Daar bevindt zig tegenwoordig al-

hier in de Horrus Medicus een Soort , welke Lancetvormige

platte Bladen , byna als die der Madelieven , heeft en enkel-

de Bloemfteelen met groote vyfkantige Viugten , komende

hst
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(ij) Middagbloem met driekantige 9 drielm- lv*

kige , Puijtige , onder•fcheidene Bladen

,

xuu
'

Hoofd -

Wel vyf veranderingen heeft de geleerde ;tuk*

Dille nius afgebeeld van deeze Soort van xi.

Middagbloem , die de Bladen als naar den Griek- J^k^um
fchen Letter A gelykende heeft , waar van de D^ m̂

bynaam. In eenigen zyn zy alleenlyk op de zy-fög.

den , in anderen ook op de Rug getand en vcr-

toonen zig tegen 't Licht als met Gaatjes* Het

zyn laage Plantjes , die men ook in onze Kruid-

hoven vindt s draagende welriekende Rooze*

kleurige Bloemen»

(12) Middagbloem met byna Eyronde , gete- xir.

pelde , onderfcheidene Bladen 9 die aan de Gebaard.*

tippen gebaard zyn.

Van deeze, die hy Geftraalde noemt, heeft

Dillenius ook Verfcheidenheden. 't Zyn
kleine Plantjes , die de Bladen aan de tippen

Straals-

het Bellidiforms van dzn Heer N. L. BüRMANNüS, oog-

fchynlyk , zeer naby.

C 11) Mefembryanthemum Fol. triquettis s Dekoidtbus den-

tatis &c. H. Cliff. & K. Lugdb. N. 14. Gouan Mensp. 244.

FABR. Hdmfï. 248. Mefembr. deltoides &c. Dill.. Eitb.

f. 243 » 247. Ficus Aizoides Afr& eie&a «Sjc. Volk. Hesp.zzj.

T. 224- ^ 5.

(12) Mefembr. Fol. fubovatis Fapulofis diftindris &c. II.

Cliff'. & R. Lugdb. N. ;. GOUAN Monsp. 244' FABR. Helm/},

248. Mefembr. Radiatum &c. Dill. Eitb. f. 234 - 236. Fi«

coides Capenfis Frutescens &c. Bradl. Suce. I. T. s* & Ij't

Ficus Aizoides. Volcx. #«£, T. 224, f. 6*

II. DESL« IX, STUK,
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XV. Straalswyze gebaard hebben , zo wel als de Kei-
F

xm. ' ken 9 en ^wYst aan > zoLinn^us opmerkt

,

Hoofd- dat die deelen des Bloefems van het uitwendige
STÜK

* der Plant oirfpronklyk zyn,

xnr. (13) Middagbloem met Cylindrifche getepelde

wÊmum onderfcheidene Bladen en ruige Stengetjès.

bhpiiwn.
Kmg

' Dilleniüs beeldt deeze af, onder den

naam van Haairig GUnJierend Middagbloem:

want de Blaadjes, Wormachtig rond en aan 't

end dikker, waar doorzyveeltyds nederhangen

;

zyn als met ontelbaare glinfterende YskorreJ-

tjes digt bezet , en de Stengen , zo wel als de

Takjes , begroeid met ftyve Haairtjes , hoeda-

nigen men in geen andere Soort van dit Geflagt,

zegt hy , aantreft. Zy verfchilc naar de Bloe-

men, die fomtyds hoog of bleek paarfch , fom-

tyds Roozekleurig , fomtyds zelfs Oranje of

roodachtig geel , voorkomen 3 van een aange-

naamen Reuk. Het Plantje groeit van één tot

twee Voeten hoog en bevindt zig ook in de

Akademifche Tuinen*

(H)

(13} Mefembryantbsmum Fol. Cylindr. Papulons diftin$is

&c. Mill. Dm. 176. f. 3» Mef. Caule hispido, H CUff".

& R. lugdb. N. 7. Mes. Pitofum micans &c. Dill. Eltb.

p. 2*9-291. f. 277-281. Ficoides f. Ficus Aizoides Afr.

Fol. longo tenui , Flore Aurantio. BRADL. Sacc. IV. p. 13.

T. 3S« Ficus Aizoides teretifoi:a &c. Volck. Hesp. T. 224»

f. 2.
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Cl 43 Middagbloem met ruigachtige famenge- IV,

groeide Pwjlige Bladen en een Haairig^™^u
Siengetje. Hoofd*

STUK*

Van decze Soort zyn de Bladen Liniaal , half xiv.

Spilrond , Sleufachtig vlak , ondoorfchynendef^^"

fen hebhen den rand , inzonderheid naar den wiè/m*

Voet toe , met ecnige Haairtjes 5 de Steng °
lg*

Wollig.

(15) Middagbloem met Ehvormige onderfchei- xv.

dene Bladen , die van onderen overal Stip- %$w*
pelig gedoomd zyn; de Kelken fiomp,

(16) Middagbloem met Ehvormige getropte X*L

eenigermaate ruuwe Bladen 9 gedoomde'tuZ*
1*'"*

Kelken en uitgerande Bloemblaadjes. i%erand.

ByDiLLENius zyn decze twee daardoor

onderfcheiden , dat de eerfte de Meeldraadjes

in de Bloem tot een Hoofdje vergaard , de an-

dere dezelven uitgebreid heeft. De Kleur der

Bloemen, die zig, gelyk in de meeften van dit

Geflagt, als gedraald vertoonen, isfehoon hoog

por-

f14) Mefembryanthemum Fol, pubescentibus &c, H, Olijf.

R. Lugdb. N. 7.

(1*) Mefembr* Fol. Subulaïis diflïn&is Uc. IL CHf. R.

Lugdb. N. 20. Gouan Monsp. 244. Mes. purpureurn fca-

brum, Stamin. calieclis. Dilx. Elth. f. 251.

(16) Mefimbr. Fol. Subulatis congefUs &c. Mes. pnrp,

fcabr. Stamïnibus expanfïs. DlLL. Elth, f, 250. Ficoides Ga»

penfis triangulari folio acuïo, IL purpnr«9. F£T, Gaz, T.

77- f- 3»

II, DEEJ-, IX» StüKi
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]V. purper. Zy gaan Biet dan met hceteZonnefchyn*
Afdeel. op »

t raidden van den Dag , open , en fluiten

Hoofd» zïg wel haast wederom : doende zulks eenige

stuk. Dagen na malkander, DeStengetjes hebben on-

fyf&r. derfteuning noodig of zakken naar den Grond.

xvii. (17J Middagbloem dat de Leedjes der 8ten-

MeI
bwum Een uitkopende heeft in famengegroeide 3

Uncinatam, gefpitfte , geftippelde , van onderen getan*
'

Haaklg *

de Bladen.

xviii. (18) Middagbloem met Spilrond* driekantige

Gedoofd geftippelde onderfcheidene Bladen en getakte

Doornen.

- xix. (ïp) Middagbloem met Èlsvormige gelepelde

eeknob*" onderfc•heidene Bladen , aan de tippen uit»

kcld - gebreid % en een knobbeligen WorteL

Deeze drie zyn uit haare bepaalingen genoeg-

zaam kenbaar. Van de Doorntjes 5 aan 't end der

Bladen zo zigtbaar 3 openbaart zig niets in de

aan-

(ij) Mefemhryanthemum Artlculis Catilinis terminatis &c.

ffi Cliff & R. Lugdb. N. ió. FEBR. lidmjl. 248. Mefembr.

perfoliatum. DlLL. Elib, f. 239 > 240. Ficoides Aft. &c.

ÜBADL Succ. T. 26 , 27 & 4«. BURM» Afr. T. 26. f. 3.

(18; Mefcmbr. Fol. tereti -triquetris pun&atis diftin&is &c
%

ri. Cliff. & R. Luidb» N. 3. Mes. Frut. Ramis triacanthis*

Djll. Elth. f. 265. Fic* Africana aculeis longisfimls &c.

Tournf. Mem, de 1705. p. 310. Bradl, Succ. T. 3P« Fabr»

Helmji. 248.

(19) Wfembr. FoJ. Subulatis Papillofis diftin&is &c. #.

Cliff'. èc K. Lugdb. N. 4. Fabr. /&/«?/?. 248. Mes. Frut. Ra-

dice ingenti tuüerofó. DlLL. Elth, f. 264.
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aangehaalde Afbeelding van den Hoogleeraar IV.

J. Bürmannüs, op de eerfte Soort > die ^f^* '

fomtyds twee- , fomtyds drledoornig voor- Hoofd»

komt, volgens Dillen lus. De andere STÜK *

heeft zeer lange Doornen , by elkander getropt J^*
4*3*

uitgroeijende tusfchen de Blaadjes , die rond,

kort en driekantig zyn. De laatfte is dui-

delyk onderfcheiden door haaren grooten knob-^

beugen Wortel , niet zelden zo groot als eens

Menfchen Hoofd en nogthans in weinig Aarde

groeijende. Zy zyn alle drie Heefterachtig en

komen voor* in de Europifche Kruidhoven.

(20) Middagbloem met byna Draadachtige , XX-

gladde, onderfcheidene Bladen , langer dan ambLlm
de Leedjes; en leggende Stengen. nm^°"

-n. T-i *•••-•* ** Dunbladlg.
By D ï l l e n 1 17 s heet deeze te regt Bun*

Uadig Middagbloem, Zy heeft leggende Sten-

getjes , die door den tyd Houtig worden , met

zeer gladde , vry lange , dunne Blaadjes , die

dikwils omgeboogen zyn. Op 't end der Sten-

getjes komen op(taande Steekjes, met een zeer

fchoone Alter -Bloem, die bleekrood is, doch

door de Zonnefchyn als Goudkleurig van binnen

wordt , openende zig verfcheide Dagen na mal-

kander. (21)

f20) Mefembryanthemum Fol- Siibflüfotmibus glabris dis*

tinais &c. H. Cliff. Ups, R. Lugdb. N. 26. FABR, Helm/2.

2.48. Aïefembr tcfnaifolium procumbens &c. Dlix FUb.

f. 256, JFicoides Capenüs &c. Bradl Suse. I. p, ijvT# $•

MORlS Hifi* UI. p. 507. S. is, T. 8. f, 6»

IL DEEI. IX, STUK,
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IV* (21) Middagbloem met byna driekantige 9 fa*

xuu
L '

mengedrukte, kromme , geftippelde 9 onder*

Hoofd- fcheiaene , getropU Bladen , die aan den
STUK* Voel gerand zyn*

Jlfefemhry
anthemum Door den tyd wordt deeze Soort een Boomp-

Jtïm*
a"

je 5 even als het Gekroonde Middagbloem , hier

stoppelig. voor befchreeven , en niet minder bevallig.

Uit de Oxels van zyne lange gepaarde Bladen,

brengt het tropswyze kleinere Blaadjes voort,

die tegen 't Licht zig als met veele heidere Stip-

pen doorzadd vertoonen. Dus groeijen zy Stop-

pelachtig , waar van de bynaam. De Bloemen

zyn paaifch met geele Meeldraadjes.

xxn. C22) Middagbloem met half Rolronde
t onge*

Crasfifo- Jiippelde famengegroeide Bladen (#r) , die

Dikbiad'g. aan de Tippen driekantig zyn ; en krui*

pende half Rolronde Stengetjes.

(23)

(zi) Mejcttkbryantrjeatum Fol. fubtrkjuetris ccmpresfis in-

curvatis &c. H. CUf. Sc R. Lugdb. N. 25». Mes. Fiurescens

Fl, purpméo rariore. Dill» Elth. f. 167 9 z6$.

(22) Afefembr. Fol. Semi - Cylindticis impun&aris conna-

lis spiec niquetris &c. II. CUff'. & R. Lugdb. N. 9* GOUAN
JJonsp. 244. FABR. Helmjl. 249. Mes. Crasfifolium repen»

Fl. purp. Dïll. Eltb. f. 2*7- Ficoides Afric. reptans &c.

BRADL. Succ. IV. p. 16. T. 38.

(*) Hier fchynt Foliis impun&atis met ongeftippelde Bla-

den te betekenen; dewyl Dillenius van de Bladen zegt

,

nullis pun&is nstaia^
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(23) Middagbloem »ïeï byna krom-Sabeïige, IV.

gehippelde onder/cheldene Bladen en Spil* ^Kï?^
retó Takken* Hoofd-:

stuk.

Deeze fchynt
5
door haare klelnte

, genoegzaam xxnr.

cnderfcheiden te zyn van de Zevenentwin- öJ^«
r

,T

tigfte Soort , hoewel thans de Ridder, zo hét^*g**
my voorkomt, dezelve daar onder zal begree- achug,

pen hebben»

(24) Middagbloem met Spürondachtigefamen» xxiv.

gedrukte , gehippelde onderfcheidene Bïa-
tf*

mr^

den en gepluimde veelbloemige Stengen. Kroppig*

In de oude Planten der voorgaande Soort

,

komen fomtyds de Blaadjes Kropswyze by el-

kander vergaard voor; volgens het Berigt van

den geleerden Dillenius , die deeze twee

byna alleen door de Kleur der Bloemen onder>

„fcheldu

(25J Middagbloem met half Rolronde omge- *xv.

kromde getrapte Bladen , die aan den Foet Riemig*

van

{23) Mefembrjanthemum Fol fubacinaeiformibns iaêaïvia

punftatis d-.ftiïxais &c. H. CÏitf, & R, Lugdb. N. 19. Me»

fembr. Falcatum. minimum. DïLL. Elth. f. 276. Ficoides

A&a , Fol. trïang. Enfiformi &c. BrAQL. Succ. V. p. Q.T. 42*

(24) Mefembr, Fol. teretiusculis corasresfis &c. Mes. Fal-

catum minus F'ore Carneo minore. DïLL. Ehb. X. 274.

(25) Mefembr. Fol. femi-Cylindricis iccurvis &e, Ms*

fembr. Loieum. DïLL. Elth, f. ai*.

B

II. DSEL* IX. StÜK.
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ÏV. vm nnnen bultig famengegroeid zyn , en

xin,
*

hangende Stengen.

Hoofd*
$Tuzr. Deeze Soort , welke de Bladen zeer lang

J^yfvy- heeft , ondeifcheidt zig van de anderen , door-

dien zy Stengen als Riemen uitgeeft, die langs

de zyden van den Pot neerhangen en hier en

daar bezet zyn met getropte Bladen. Van het

Gehoornde Middagbloem 9 waar mede D i l-

l e n i us haar overeenkomflig oordeelde, ver-

fchilt zy 9 volgens Linw^us, aanmerkelyk.

xxvt. £nfi) Middagbloem met gelykzydig driekantige ,

antblum fpitfe 9 eenigermaate geftippelde,famenge~
memento-

groeide Bladen, die ruuws Hoeken hébben

'

7

vezeüg. en zeshoekige Takken.

Dit heeft aan Stengen van een of twee Ellen

lang , die zig niet kunnen ophouden , Zeisfen-

vormige Bladen en draagt kleine paarfche Bloe-

men, beftaande uit Vezelachtige Blaadjes.

sxvït. /"
27j Middagbloem met Bladen krom als een

mi. Sabel , ongeftippeld , famengegroeid ; aan
Krorafabe

cetvormig

den Rüghoek ruuw : de Bloemblaadjes Lan-
cetvormte*

Am

(26) Mefembryanthemttm FoL asquilateri - triqueirris &e. Me-

fembr. Falcatum majus , Floie purpureo mediocri. Dill.

Ehh. f. 273.

(27) Mefembr. FoL Adnaciformibus , impun&aris conna-

tis.&c. H. Clif. & R. Lugdb. N. 18. Gouen Monsp. 244.

Fabr. Helmft. 249. Mefembr. Acinaciforme , Flore araplisfi-

tsa-i purpiii'so* Dill. Eltb% f» 270, 271»



Aan deeze Soort geeft de Heer Li nn^üs. W-
thans den bynaam van Falcatum, dat is Zeis- XI1£
fenachtig ^ doch een Zeisfen is van binnen Hoofde

fcherp en deeze Bladen gelyken veeleer naar
STüK *

izekere Hakmesfen ^ die een uitwaards kromme«^ • •

fcherpte hebben ; verfchillende door haare

breedte ook van een Sabel , by welke D 1 i>

lenIus ze vergelykt. De zeer groote paar*

fche Bloemen maaken deeze Soort aanzienlyk*

(28) Middaabloem met krom - Sabelige (lompe JftV!P*
'

n - ~ .
Meferahryi

ongcftippelde 9 famengegroeide Bladen; die antbemum

aan de tippen gedoomd %yn , de 5fo/zg
tl^

fica '

tweefnydende. Schaarach*

Van deeze is de Steng flap, Zy komt aan

de voorgaande naby
9 zegt de Ridder*

C. Met geele Bloemen.

(29) Middagbloem met getyHydige dtiekanti* xxm*
Ëcluléé

Eetbaar»
ge f fpitfe , gejirekte , ongeflippeldefamen-

gegroeide Bladen; aan de Kiel eenigermaa-

ie Zaagtandig : de Steng tweefnydende,

Dee-

(28) Mefcmbtymthemu-m Fol. AciaacifWmibus obtufis im*

punchtis &c. jACQ. Horf. T. zs.

(29) Mefembr. Fol* jequilateri -triquetris acutis &c. Mes»

Fa!c. mrijus Flore araplo luteo. DIll. Elth,ï. 27a. Ficoi*

des f. Ficus Aizoides &c. Fruda raaximo eduii. Hermi
!,*£<&. 244- T. 245* MoaiS. ƒ/(//. III. p. $06. S. 12* T*

7. f. I.

II. DEEL, IX. STUEt
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IV, Deeze munt uit door de grootte van haare
A
xm

EL
* Bloemen , welke, gelyk die vam de Kromftee-

Hoofd- lige met groote paarfche Bloemen van Dil-
stük. l e n i u s , zo even aangehaald , byna een Hand»

Vi^
VJy

' btGQd groot zyn en zeer fraay, doch insgelyks

hier zeldzaam te befchouwen. Men behoeft

zig llegts de groote After - Bloemen voor te

ftellen , om zig de fchoonheid te verbeelden

van zodanig cene Bloem, met eene in deZon-
nefchyn fchitterende geele Krans en in 't mid-

den Oranjekleurige Meeldraadjes. Bovendien

is deeze Soort aanmerkelyk door haare Vrugt,

die niet ,
gelyk in meest alle de tot nog toe be-

fchreeven Soorten , zig gelyk de Schepzeltjes

der Peeren , wanneer de Bloemblaadjes afge-

vallen zyn en de Vrugt gezet is 9 voordoet;

maar hier de grootte heeft van een kleine Vyg,
wordende, deswegen, de Plant genoemd deFyg

der Hottentotten 9 als van dit Volk niet alleen,

maar ook van de Europeaanen aan de Kaap,

met Smaak gegeten wordende. Hierom heeft

dit geheele Geilagt den naam van Ficoides be-

komen , die thans , misfchien niet gepafte* ,

in Middagbloem is veranderd: want Her*
mannus zegt, dat de Vrugt van alle de

Soorten, van welke figuur en grootte ook, een

zoet Sappig Vleefch bevat, eer dat zy, droog

wordende, ryp Zaad uitlevert.

Dit kruipend Gewas , dat men ook in de

Nederlanden gehad heeft, groeide en bloeide

in de Elthamfche Tuin van den Heer She-
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rard, in de Provincie van Kent in Engeland, IV.

nu vyftig Jaar geleeden , en bragt 'er ook ry-
A

F

^fu

pe Vrugten voort (*) ; waar uit de geleerde Hoofd,

Dilleniüs ontdekte , dat dezelven niet vyf-
STUïr*

bokkig zyn , gelyk Hermannus hadc ge- nia.

Kt*ir

zegd , maar in tien of elf Holligheden een me-

nigte kleine Zaadjes, als Zand, bevattende. De
Bladen zyn een Vinger lang en dik, glanzig,

driekantig , byna gelykzydig , aan den Voet

famengegroeid , zy hebben een ruuwe Kraak -

beenige Rug en aan den anderen kant eene

fcherpte , die ook wat krom loopt ; zo dat ze

zig mede Sabelachtig voordoen. Voorts is 't

byzonder, dat dit en het Gekroonde Middag-

bloem op het Zandige Zee - Strand aan de Kaap

,

en alle de overigen in de fchuïnte of aan den

voet der Bergen groeijen zouden , gelyk L i n-

Njeüs verzekert.

(30) Middagbloem wzef Elsvormfge gejtippelde 9
xxx.

gladde onderfcheidene Bladen; een Èéefte- anllTmlm

rige Steng en tweekleurige Bloemen, ^
color

^
m '

De rfg5
;

-;

eu?

(*) In deeze deelen des Aardbodems moet het evenwel,
gelyk alle de Soorten van dit Geflagt, in Potten behouden
en wel bezorgd worden tegen de Winter- Kande,

f30) Mefembryambemum Fol. Subulatis Ixvihus &c, Miu,.
Dm. 177. f. 1. Mes. tenuifól. Fruticescens Flore Croceo.
Dhl Ekb. f% 2 5 g. Ficoides f Ficus Aizoldes Aft. minor
ere&a &c. Herm. Lugdb. 250. T. z^9 . Moris. S. ia. T.
6. f. 4. lic. Cap. Frutescens &c Bhadl. Suu, l. p. a.
T. 7.

II. DISIm IX» STUK,
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IV. De Bloemen van deeze hebben aan de bin*

mu*' öenzyde een Goudgeele 5 aan de buitenzyde

Hoofd» eene paarfche Kleur , vertoonende zig in 't

stuk. geheel SafFraankleurig volgens Dilleniüs^
.%fa*?t ^.g aanmerk t ^ac de Afbeelding van Her-

mannus vandezyne'verfehille, Hetwierdtby

hem een Heeftenje van twee Voeten of meer

hoogte, zeer Takkig, de Blaadjes dun, flomp

driekantig en zo wel als de Kelken bezet heb-

bende met groene Puistjes > doch niettemin glad

op 'c gevoel, Decze Soort bloeit het geheele

jaar en draagt Vrugten die naar de voorgaan-

de gelyken , doch veel kleiner zyn. Zy is thans

hier te Lande , niet alleen in de Openbaare

Tuinen, maar ook anders, niet ongemeen; zo

dat jk zelfs op de Markt daar van een Plant ge«

kogt heb , omtrent een Voet hoog , vol Bloem-

pjes ftaande , die uitgefpreid zig zeer fierlyk

vertoonen,

xxxr, (31) Middagbloem met Eïsvormige, driekan-

^ntlemum fftfê
gehippelde onderfcheidene Bladen , aan

Serratum. den Rughoek asterwaards Zaagtandig.
Zaagiah-

g * De Bloemen zyn , in deeze Soort , in 't

midden hol als een Vingerhoedje, 't welk Dil-

len ius in geene andere hadt waargenomen.

De Zaagtandigheid der Bladen heeft zy ook

met

(31) Mefembryantbemtém FdL Suï>ulatis triquetris pun&ati5

&c, H. CÏtff. & R. Lugdk. N. 15- Mes. fèriatmn Flore Ace»

^BbtsUforaïi lutco. Dill. El\h. f. 238.
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met zeer weinigen gemeen. Het wordt een 1Y.

Heefier met Houtige dunne Stengen , meer iFDSEL »

dan anderhalf Elle hoog. Hoofd-
stuk.

(32) Middagbloem met byna Rolronde gete- xxxu.

pelde onderscheidene Bladen . en eene ruu- Me
(
embrym

* J * anthernam

WC Steng* miexns.

Tir.tele.ii.

De Blaadjes en een gedeelte der Stengetjes

zyn in deeze Soort als met Zilver -Stippen be-

zaaid , 't welk dezelven voor 't Oog doet tinte-

len. De Bloemen 5 die met verfcheide Oranje-

kleurige Blaadjes praalen en in 't midden zwarte

Vezeltjes 9 rondom de Meeldraadjes 9 hebben ,

verlieren dit Gewas ook niet weinig. Het maakt

een dun - Takkig waggelend Heeftertje , van

een of twee Voeten hoog.

(33) Middagbloem met driekantige > fpitfe xxxrir

gefiippelde , onderfcheidene Bladen , de ^f-gree

Kelkblaadjes Eyrond - Hartvormig.

Dit

f 31) Mefembrfanthemum Fol. fubcylindr. Papuloils diftihlh

ti2 &c. H. Ciiff. & &". Lugdb. N. 30. Mes. mïcans Fl. phoe-

niceo, Filamentis atris. Dill. Eltb. f. 282. Ficoides Gap,

tereti folio , Flore Crnceo. Pet. Gaz. T. 7. 'f. $>, FicoÊdes

Capenfis, Fol. tereti Argenteo &c. Bradl. Swtt. I. p, 9.

T. 8.

f3?) Mefembr* Fol. triquetr's acutis &c. H. Ciiff. & R.

Lugdb. N. 27. GouAN Monsp* 244. Mes. (cabrtiin Flore

Sulph. convexo. Dill. EUh. f. 2*8. Fköfdês Afr. Frutes-

cens &c. MORfS. //«/?. in. p. J07. S. 12, T. 6. f. 3. Ficoi-

des Afra, Caule Lignofo &c. BaAOL. Succ. IV. p. 15. T.

37. Ficoides &c. Herm. £«#&. 247. T. z4.fi

B 4
II. Deel. ix. Stuk.
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Vyfwy-

%\ TwïNTIGMANNIGE KRUIDE!?.

Dit wordt een Takkig Heeftertje van een EI-

Ie en meer hoogte , en is derhalve niet zeer

natuurlyk uitgedrukt in de Afbeelding van

Hermannüs. De Blaadjes , die het heeft

,

een kleine Pink dik , zyn driekan tig en ruuw

door een menigte van Puistjes, Zeegroen van

Kleur. De Bloem , 's morgens open gegaan,

gelyk zy verfcheide Dagen agtereen doet , fluit

zig op den Middag als de Hitte dei Zon niet

kunnende verdraagen , zegt Dilleniüs (*)

,

die aanmerkt dat de Zaadhuisjes vyfbokkig zyn?,

maar door de nattigheid open gaan, bevatten-

de in /'t midden % onder eene Vliezige Ster,

veele Zandachtige , kleine , donker geele Zaadjes*

xxxiv.
(24) Middagbloem mei driekantig half Rol-

amhemum . ronde rauw gejuppelds Bladen, die boven

Mm!™
1*'

den Voet me,t een verheven Streep zyn ƒ#•

Gehoornd,. mengegroeid.

Dce-

(*; Zyn Ed. h:alt het gezegde aan , van Keriwannus , dat

de Smaak der Bladen Zoutig is of Waterig laf, naar de hoe-

danigheid van dea Grond , waar het groeit: want , zegt hy^

de Planten die aan Zee groetj-n moeten een zouten Smaak heb-

ben ; doch v/y weeten dat dit n'et ajtoos plaats heeft, en hict

voor zagen wy , dat maar hst Eetbare alleen en het Ge-

kroonde a^n den Zeekant groeïjen zoad.en.

(34} Jtïefembryantbemum FoL rriquetro- femi - Cyündricis

fcabiidó.. pun&atis &e. Mes* Fol. Cornieulatis Iongiori
l

)us.

& brevïoribus. DlLL. Elth. f. 252 , 253, 2J4. Ficoides

Capenfis folio triangu'aru Pet. Qaz. T. 77 f. 10. Ficoides

Afric. reptans &c. Eradl. Sue^ IV- p» *« T. <*o«
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Deeze Soort', die* Gehoornde van Dille* 17,

Nius gebynaamd is, heeft gvoote Bloemen ,
Afdefx,

van binnen bleeker , van buiten hooger geel Hoofd*
of Oranjekleurig. Zy gaan eei\st omtrent den stut*.

]

Middag open en beftaan uk fpiife Blaadjes ,
pwg)-

gelykende , voor 't overige , naar de Paarde-

bloemen, De Bladen zyn Hoornachtig, korter

of langer, en de Steekjes, waar aan de Bloe-

men groeijen van een Handbreed tot een Span

hoog: de Kelk is vyfbladig : de Zaadhuisjes , in

figuur naar een Kaasje gelykende, zyn in vyf-

tien of zestien hokjes verdeeld : van boven met

een Ster gedekt van even zo veel Straalen ; zege

die Autheur,

(35) Middagbloem met platachtige Lancet- xtxv.

vormige t ongeftippelde , uitgebreide , on* aml?llm

derfcheidene , gepaarde en overhoekfs , af^'ff^!^
Jlandige Bladen*

(36) Middagbloem met platachtige langwerpig xxxvr.

Eyronde , eenigermaate getepelde , Trops^^ét
wyze Jamengegroeide Bladen en driebladlge

tweehocmige Kelken*

Van

( 3 O MefembryAntbemitm Fol. p'aniii"cn!is Lancöolatis &c.

Mefembr. tortuofura Foliis Sedi ex;wnfis. Dsll. Elth. f.

22?. Ficoides Capenfis Folio lato acuto. Pkt. Güz. T. 73.

f, ie. FicAfr. procumSens &c. Bbadl. Succ. III. p. 7. T. 16,

(3<s) Mefembr. Fol. planiusculis obiongo - ovatis Sec, Mes.

tprtuofuin Fol. Sempervivi congeft-s. Dill. Elth. f. i£2«,

Mes. FqL pbnis oppofitis Sec. H. C»'gf. & IV. Lugib. U. iq.
J

B 5
II. DSKL» IX. STUK,
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ÏV. Van deeze belden zyn ^e Stengetjes krom

zuu" en bogtig , als verdraaid , waar van zy den
Hoofd- bynaam hebben by Dille nius, die ze door
stuk.

^e p]aatzing der Blaadjes , welke in beiden naar

v%e*~ het Loof van Huislook gelyken , onderfcheidu

Zy hebben een taamelykgroote Vezelige Bloem ,

van buiten wit en Zilverachtig glin{terende,van

binnen geelachtig. De Kelk is in beiden vyf-

bladig , en de Vrugt verfchilt grootelyks van

die der Gehoornde of Hoornbladige Soort 5 niet

alleen in figuur en grootte , maar ook en wel

byzondeiiyk door 't getal der Holligheden , die;

In de eerfte vyf en in de laatfte maar vier zyn.

Misfchien heeft de Ridder ze thans beiden tot

deeze laatfte Soort betrokken : want de eerfte

is uitgemonfterd.

xxxvit. (37) Middagbloem met platachtige h-eed Lan-

wfbwum cetvormige effene eenigermaate op de kant

pmeridia* gehaairde , 0/2derfcheidene Bladen ; de Steng ,

^Namid- Bloemfteeitjes en Frugtheginzelen ruig,

dags.

Deeze Soort is in den Jaare 1761 geteeld uit

Zaad, dat van de Kaap der Goede Hope, waar-

fchynlyk in de Zaadhuisjes , wis overgebragc*

Linnjeus gaf 'er den bynaam aan , om dat

de Bloemen , daar het den geheelen Zomer , tot

aan December toe, mede praalde, aldaar niet

dan

f37) Mefemhryantbemum Fol. planiusculis lato - Lanceolatis

IjBvibus &c. LlNN. Dec. II, p. 25. T, 13 Ficoides f. Ficus

Aizoides Afr. nujor florc flavo, Folio plano latioie. HERM.
Lugib* 25. Seb, Mus. I. p* 25». T. i<>. f. 5.
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dan 's namiddags open gaan, Zy zyn uitermaa IV.

te fraay en groot , Zwavelkleurig geel en glan-^^»
%\g y betonde uit ontelbaare fmalle Blaadjes

,

Boofd-

allengs verkleinende naar het midden , alwaar™-

zy de Meeldraadjes Tralieswys
,

bedekken. Dej^'W
Afbeelding 3 door den jongen Heer L 1 n n iE u s

uitgegeven , vertoont de Takkige Steng van dit

Kruid , die Kruidig (zegt zyn Ed. ,) een Span

hoog , van dikte als een Ganzeofchaft en ruig*

haairig is , komende daar in overeen met de

Dertiende of Twaalfde Soort , doch door de

platte breede Bladen zeer verfchillende Men
vindt in 't Werk van Seba reeds een Takje

daar van 3 volgens de benaaming van Her^
Mannüs, afgebeeld. Uit beide bSykt, dat de

Stengetjes veelal twee Takjes bezyden het

Hoofdtakje uitgeeven , en zig dus als driedeelig

vertoonem De Bloem heeft van twaalf tot vyf«

tien Stylen en even zo veel Streepen op het

Vrugtbeginzel , dat plat en glad is , leverende

een Vrugt uit met het zelfde getal van Cellet-

jes (»>
OS)

(*j Germen tUpresfum glabrum wordï in Decade II. K<zr,

Flant. H* Ups. gezegd; des ik niet begryp , wat in de be-

paaling door Germlnibut hhtis verilnan worde. Meent men

'er ook de Kel.ken mede , die weezen tlyk mighaairig zyn ?

Voorts fchynt my het Plantje , dat de thans za berogte

Kaapfe Zaadhuisjes , die door de nattigheid open gaan, uit-

levert , naast te komen aan decze Soort ; gelyk wy itraks

zullen zien.

II» deel. IX* Stuk.
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IV. (38) Middagbloem met driekantig • Rolronde

,

xm
Lt

fpitfe t famengegroeide , Boogswyze, onge*

Hoofd- /tippelde onderfchidene Bladen.

STUK.

xj&xviii.i Aan ieder Knietje van de Steng , die een of

3eS"twee Voeten hoog groeit en van de Takjes ,

rerucuia- welken dezelve uitgeeft , komen twee dikke

gpitsbiadig. Sappige Bladen gepaard voor, van anderhalf of

twee Duimen lang en een Pennefchaft dik ,

byna rond , en in derzelver Oxelen bevinden

zig kleiner getropte Blaadjes , waar van de

ïTiiddelflen , langer dan de overigen , die Hou-

ten Pennen , welke dikwils in 't gebraden

Vleefch fieeken , eenigszins gelyken ,• volgens

Dilleniüs. Doorgaans zyn de tippen der

Bladen , zowel als de toppen der Takjes
,
paarfch

,

en de Bladen vertoonen zig poreus , met klei-

ne Gaatjes* De Bloemen komen in Kroontjes

voort , zy zyn klein en bleek geel , doch

zeer welriekende, wordende van Vrugtjes, die

meest vyfhokkig voorkomen, gevolgd,

xxxtx. (39) Middagbloem zonder Steng , met half*

Rojiratum* J^J.
Snebbig.

(ï% } Mefemlryainthewum Fol. triquetro- Cylindr. &c. H.

Cliff. & K. hugdb. N. 24. H. Ups. 128. FAER. Hdmjl. 249.

^lefembr. Fol. Vetuculifonrubps , Flor. Mellinis umbelJatis.

])ill. Eltb. f. ijo. Ficcides Afra arboiesceus, Fol. tereti

glauco, apice öurpureo :r<sfo, Boerh, Lugdb. I. p. 29T.

(3*)) Mefèmbr. acame, Fol. femi - Cylindr. connat : s exter-

ne tuberculatis. IL Cliff. h R. Lugdb. N. 23. Mefembr.

Roftrum Ardeae leferens. Dill. Elth* f. 229.
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Rólronde , uitwaards geknobbelde, famen* IV.

gegroeide Bladen.
AF
xnf

*

De Bladen , in deeze Soort naar de Sneb van STUK<

een Reiger gelykende, heeft dezelve daar van Pentagy»

den bynaam. Van de voorgaanden verfchilt*^*

zy, gclyk de volgende > doordien de Bloemen

op enkelde Steelen , uit den Stoel der Plant

groeijen ,• gelyk in de Paardebloemen en het

Havikskruld. Breede witte Stippen komen op

de Rug der Bladen , doch niet zeer menigvul-

dig , voor. Ook zyn dezelven aan de enden fom-

tyds wat Tandachtig gedoomd.

(40) Middagbloem zonder Steng , met Kant- XL.

haairig getande ge/tippelde Bladen. %$££
rtngens»

Teder Blad vertoont als een gaapende Bek met Tlndbek -

Tanden in deeze , tot welke zo wel die naar
'S *

een Hondsbek als die naar een Katten -Smoel

gelyken , beiden door Dillenius afgebeeld 9

door den Ridder t'huis gebragt zyn. De Bla-

den 5
n.iamelyk,zyn Geutswyze hol vanboven,

en op de kanten bezet met fcherpe Doornen»

't Plantje draagt Goudgeele Bloemen, waarop

vyfhokkige Zaadhuisjes volgen , doch die in

de

f40) Meftxzhryanthemum acaule , Fo!. ciHato - dentatls

pundatis. H. Clijf. & R 9 Lttgdk N. iz. MlLL. Dtfl. T,

177. f. z. Mefetnbr. Ri&um Caninum & Ri&um Feimuoi

ieprefentans. Dill. Elth. f. 231 , 230. Ficoides Afra Fol«

ttiangulari Enfiformi crasfo &c, Mart» Ctm, 30. T. 30.

II, DSKL, IS. STUK,
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IV. de eene Peerachtig en Zeer dun , in de andere

^xnu* bVna KlootrODd zyn ; in de eene lang gefteeld

Hoofd- in de andere byna zonder Steel; welk verfchil
stuk, 00k jn ^e Bloemen plaats heeft en zelfs is de

gedaante niet eenerley.

M&lbr - ^^ ^iddagbloem 2o«^f Steng $ met ge/tip-

cnthemum pelde Bylcichtige Bladen» j

Dolabrifor-

Byibiadig.
K *er is het Iaa£e KaaPfe Ficoides^met Bla-

den naar Hertshoornen gelykende en geele

Bloemblaadjes 3 dat by nagt bloeit > van Brad-
LEY , thuis gebragt. Men weet dat de Hoorens

der Damherten aan 't end verbreeden en fom*

tyds dus een Bylachtïge figuur maaken* De
Bloemen zyn van binnen geelachtig, van buiten

bleek rood: sy gaan 's namiddags om vier Uu-

ren open en bioeïjen voorts byna den geheelen

Nagt.

rut. (42) Middagbloem byna zonder Steng , met
ijifor^c. ongelyke, ge/tippelde, famengegroeide Bla-

bkd|.
*

dm.

'Men

(4t) Mefemhryantiemum acau!e,FoI. Dolabriformibus punc-

tatïs. H. Clif. Sc K. Lugdb. N. 19. GOUAN Monsp. 244.

Mefembr. Fol. Dolabriformi.^ Dill. Eltb. f. 237. Ficoides

Capenfis humilis &c. Bbadl. Suee. ï. p. 11. T. to.

(41) Mefembr. fabacaule , Fol. diflfonmbus pun&atis con-

natis. R. Lugdb. N. 31. Mill. £i&. T. 175. f. 2. Mefembr.

Fol. diffomiibus Flore lureo. DlLL. Eltb. f. 241, 242. Fi-

coides Mefembr. crasSsfimo et valde fucculento folio, nigtii

fun&is notato* Flus. -4/;». 14S. T. 325. f. 4.
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Men noemt dit dus , om dat de Bladen te- IV,

geDover elkander zeer in grootte verfchillen,^™^
Men zou het, wegens derzelver wonderlyke Hoofd-;

figuur, ook wanftaltig kunnen noemen. Zy zyn STUE*

zeer dik en Sappig , van buiten met zwarteJa™ta§r
Stippen getekend. Deeze Soort is eigentlyk

niet ongeftenrd 3 maar heefc de Bloem byna

ongedeeld en het Zaadhuisje agchokkig.

(43) Middagbloem zonder Steng , met drie- xurr-

kantige geheel effenrandige Bladen, mthmum
clbidam.

\

De witachtigheid der Bladen, welke ïang,witachtig.;

dik en flyf , glad en glanzig zyn , geeft den

bynaam aan deeze Soort, die groote geele Bloe-

men op enkelde Steelen draagt en meer dan vyf
hokjes in de Zaadhuisjes heeft.

(44) Middagbloem zonder Steng , met Tong- xlivv
;

achtige Bladen , die aan den eenen kant %??**
dikker en mgeftippeld z*yn. Tongbla*

De Bladen zyn akemaaï eenigermaate Tong-
achtig in de Verfcheidenheden van deeze Soort,

wier

(43) Mefmbryantbemum acauTe, Fol. trïqttefris integerrimïs.

Mes. Fol. roHuft'is.albicantibijs. Dill. Ehh. ï. 252. Ficoidss

Aft. Foi. triangular? Ertfifotmi glauéó erasfo , F/ore amplo
Aureo. TiRAHL. Suee. V. p. 20 T. 43.

(44} Mefembr. aeaale, Fol. Unguifonnibiis altero margioe
erasfioribus ittfpanftaefe, H. Cliif. & & Lugdb. Ni g. FAbr.
Helm/l. z4 g. Mes. Fol. fcalprato. Dill. £«£. f. 224 $.
Tol. Liuguiformi latiote, f. zzs, $. angiiftioie. f, 226. j,
tongiore. f.227.

II. DESI,, IX- STUSS}
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IV* wier eerde dezelven naar een Schocnmaakers

^xmf
L
'Snyraes gelykende heefc, zo degeleerde Dil-

Hoofd' leniüs te regt aanmerkt. Voor 't overige
stuk* zvn Zy jn a]]e (jg anderen ook aan den eenen

Jigï!'

W) 'm

^allt ^unner * §*ad >
diIc en **

aPPÏg> de Ëloem-

fleelen zeer kort en de Zaadhuisjes in de twee

eerilen rond en plat, in de twee laatften Peer-

of Vygachtig. Men vindtze in negen , tien of

elf 5 of ook in agt Holligheden verdeeld, maar

- de Kelk heeft , in alle de Verfcheidenheden ,

ilegts vier Punten cf Slippen.

xtv.

dg.

(45) Middagbloem met overhoekfe getropte,

Meffybry* Elsvormige 9 driekantige 9 zeer lange , on~

Tugimfor* geftippelde Bladen.

me,

pookbia- Deeze , hier dit Geflagt befluitende,verfch;lc

van de voorgaande ongeftengde zeer , dewyl zy

fomtyds wel twee Ellen hoog groeit, hebbende

een regte dikken Stam, getopt met krom ver-

draaide Takken. De Bladen zyn driekantig als

ten Pook of Moordpriem , in 't geheel driekan-

tig , meer dan een Vinger lang en Zeegroen ge-

Jyk Anjelier -Bladen, 't Gewas draagt fchoone

geéle Bloemen , de grootften in dit Geflagt zegt

L 1 n n je v s , op lange Bloemfteelen. 't Is

zeker , dat zy ten minfte drie Duimen in mid-

del-

f4.5) Mefemhryanthemuvi Fol. alternis, confertis SuWatis

&c. H. CiiJ*. & K. Luz&b. N. 2. Mes. Fo!. Pugioniformi f

PU amplo Stramineo. DiLL. Elik f. 269. Ficus Capenfis

Caryophylü folio , Floïe Ameo fpeciofö. BRAM.. Succ. II. g,

5. T. 14.
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dellyn haaien , en dus in grootte geenszins Iv**
^

voor die van het Kromfabclige en Eetbaare xmi*
Middagbloem zwichten. De Vrugt worde door Hoofd-

aanryping platachtig als een Kaasje ^ zittende^
ÜK *

in een Kelk met vyf Puntert en gedekt met nï<u %

eene Ster van vyftien Straalen , waar binnen

echter doorgaans maar tien Holligheden zyn 9

bevattende kleine rosfe Zaadjes.

Van een byzonder gebruik der Bladen van

deeze Plantgewasfen vind ik niets aangetekend*

Het Sap , dat de meeden bevatten 5 is laf en

imaakeloos , een weinig Samentrekkende , als

dat van Iluislook ; doch in twee of drie aan

Zee groeijende Soorten * gel'yk ik opgemerkt

heb 5 taamelyk Zoutig. De laatfle Soort of het

Pookbladig Middagbloem , bevat in zyne Bla-

den een fcherp bytend Sap 5 byna als dat van

Arum 3 7
t
egt Dillenius*

De Ridder merkt aan , dat de Soorten van

dit Geflagt ook op andere manieren , 't zy

volgens de Jaarlykfe groeijing
5
de gefieldheid

of 't ontbreeken der Steng, die fommigenilap 5

anderen Houtig hebben ; of volgens de Bladen

en eindelyk ook ten opzigt van het getal der

Vrouwelyke deelen "zouden kunnen onderfchei-

den worden. Dit laatfle komt thans inzonder-

heid in aanmerking , by gelegenheid van zeke-

re Zaadhuisjes , die men federt onlangs van de

Kaap medegebragt en voor Kaapfche Bloemen ,

welke door de nattigheid opengaan , heeft uit-

gevent, 't JBIykt klaar dat het Zaadhuisjes

C zyn
II. Diel. IX i Stuk»
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1V * zyn van een Soort van Middagbloem : doch
Afdeel

xai. van wc^e is tot nog toe niet zeker. Volgens

Hoofd* de figuur , die rond en platachtig is , als een
STUK. Kaasje 9 en de grootte , zouden zy behooren

ie
.~ kunnen tot het Gehoornde , tot de twee eerlte

Verfcheidenheden van het Tongbladige, of tot

het laatstgemclde Pookbladige 5 maar het Na-
middags , uit Zaad van de Kaap geteeld , fchy-

nen zy allernaast te komen: 1. wegens 't Ge-

was : 2. wegens de Blaadjes : 3, wegens de

Zaadhuisjes ; 4. de zwarte Zaadjes 9 als ook dat

hetzelve een Jaarlyks Plantje of Zaay -Gewas

wordt gezegd te zyn.

De geleerde Dilleniüs hadt reeds die

manier van open gaan der Zaadhuisjes door de

nattigheid , in meer dan ééne Soort van Mid-

dagbloem 3 waargenomen. Hy beeldt zulks af in

het Tongachtige met breede Bladen , doch t

welke maar negen Straalen heeft en even zo

veel Zaadhokjes. Ik vind , in de Hortus alhier

,

maar agt Hokjes of Celletjes in de Vragten

der Tongbladige Soort. In het Gehoornde

was derzelver getal vyftien of zestien , 't welk

zeer naby komt aan de mynen, zo, die ik om*

trent een Jaar geleeden gekogt heb, als in zo-

danig een Plantje met twaalf zulke Vrugten , my
deezen Jaare door een Oostindifch Schipper

van de Kaap bezorgd : doch het Gewas ver-

fchilt te veel en komt nader aan de Soort die

Namiddags genoemd wordt , om de gezegde

redenen»

Ia
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tn Fig, i %
op Plaat LUI, geef ik de Afbeel- W.

ding van myn gehecle gedroogde Plantje met
AF
^f^

zyne Vrugten of Zaadhuisjes 3 waar van de Hoofd-

meeften geflooten , doch twee of drie geopend 8TUK'

zyn, gelyk zy* na effen in 't Water geftooken
B5.

W

te zyn geweest , aanflonds beginnen te doen §

zynde in eenige Minuuten geheel niet Straalea

uitgebreid , als nader blykt in de eenmaal in

Middellyn vergroote Vrugt$ die zig gelyk een

After of Sterrebloem vertoont 3 in Fig, 2. 't

Getal der S traalen is van derden tot agttiea in

Verfchillende Zaadhuisjes van dit Plantje 3 grootst

in de middelden of grootften, kleinst in de zy-

delingfen en kleinflen. Voorts zyn de Wortels

en Blaadjes^in Mg. 1, ook zeer zigtbaar*

Om nu de reden en manier van die zo zon-

derlinge uitbreiding eenigszins te verkluaren *

heb ik een droog geflooten Zaadhuisje perpen*

diculaar doorgefneeden , en dan vertoonde het

zig als in Fig. 3, waar a den Steel aanwyst, h

den Stoel , uit eene vooze zelfitandigheid be-

ftaande* waar op de Seheedjes der Zaaden c, c

in 't ronde geplaatst zyn , met de Mondjes van

boven open , die geflooten worden door de 0-

Verhangende enden der Vliezige Dekzelen d , d 9

alhier wat opgeligt; onder aan welken een bruin

gedeelte is , by e , e 9 dat de fcherpe Ruggen

van die Seheedjes Tangwyze omvat, hebbendö

twee uitfteekende Puntjes, welke zig duidely-

ker voordoen in Fig. 4» Aldaar is het half door*

gefneeden Zaadhuisje f door bevogtiging open-

G 2 gaan*
II. Deel. IX, Sïuk»
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IV, gaande , gelyk' hetzelve onder 't Oog doet,

xiv? voorgetteld , en dus ziet men , terwvl de Let-

Hoofd- teren even 't zelfde aanwyzen als in Fig. 3, de
stuk. verandering hier door veroirzaakt. Het Steekje
f-yfwyvi-

&i de St0eI b en de Scheed
j
es C9 Cy behouden

baarc plaatzing , tcrwyl de Vliesachtige Dekze-

len zig met de enden d geheel omflaan, neemen-

de met zig het bruine gedeelte e, dat de ge-

zegde twee Puntjes ƒ heeft, die mede toe

de fluiting dienen. Voorts ziet men de fi-

guur van de gezegde enden : ook vertoonen

zig de openingen der Scheedjes duidelyk. Io

dezelven waren eenige Zaadjes , als by g , zyn-

de platrondichtig en glanzig zwart; geheebt

aan zekere Draadjes, die op den bodem zitten

van het Scheedje,

De gedagte Dekzels d , d , d 9
welke eene

Wig- of Bylvormige figuur hebben , zyn de

Hoorntjes van den Styl, of Stempels in de Bloe-

men geweest , en deeze krimpen door het nat

maaken, dat van de buitenzyde gefchiedt 3 even

als zy nstuurlyk door den Regen of Daauw doen,

ter uitwerpinge van het Zaad: zodanig, dat zy

op 't laatst geheel agter - over worden getrokken

,

Eeemendemet zig het bruine Kapje e, dat aan

dezelven vast is en twee Haairdunne Puntjes/,

ƒ heeft. Dit gefchiedt onder 't Oog fomtyds

vryfchielyk: vervolgens, opdroogende, komen

zy allengs wederom in den voorigen ftaat, zig

als Bloemknoppen vertoonende ; maar het blykfc

uit het gezegde duidelyk , dat het geene Bloe-

men
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men zyn , waar voor fomrxiigèn ze hebbén aan» IV.

gezien. De Bloemen van dit Gewas hebben een
A
yjfj

EI"

Kroon of Krans van geele Blaadjes en zyn ge- Boofd-

heel anders , gelyk ik bcvoorens heb gemeld. 5TÜK*

Hec Kniebloemig Middagbloem > dat onze vier- ?™ta*y
~

de Soort is , vmidt de Heer F o r skaohl by

de Pieramieden te Kaiio. Het Loof daar van ,

bevattende een Waterig Vogt, was het Vee
niet aangenaam , maar de Arabieren maakten

van het Zaad een Soort van Brood, hun fmaa-

kêlyker dan dat van Tarw, doch by de Egyp-

tenaaren niet in gebruik. Zy kreegen hetzelve,

door de fterk in de Zon gedroogde Zaadbuisjes te

kloppen, daar uit; dan werdt het tot Meel ge*

malen , dat zy met Water en een weinig Zout

mengden , bakkende daar van dunne ongerezen

Koeken op een Yzeren Plaat» Ook was op dit

Zaad , by de Arabieren Ghufül genaamd, een

Prys gefteld. Ean andere Soort , by hun den

zelfden naam voerende, welke hy Kmophloemig

noemt , was in Arabie , op woefte Zandige

plaatien , zeer gemeen,

A i z o o n. Ficoides.

Ik zal den gemeenen naam toepasfen op die

Geflagt , 't welk een vyfdeeügen Kelk heeft en

geene Bloemblaadjes > dus grootelyks van het

voorgaande , waar in dezelven zo menigvuldig

zyn , verfchillende. De Stamper wordt een

Zaadhuisje s dat vyfkleppig is , met vyf Hol-

ligheden.

C 3 Het
IL Deel. IX Stuk,



IV. Het bevat: drie ook meest Afïikaanfche Soar-

AmnEL. ten ais volgt,
xiii.

.

Hooi'D- , ^ Ficoides mei Wipjwi? Ewonde Bladen
STUK» v y ° " "

lt _ en ongefteelde Bloemen.

Alzoon

Canarienfi. ;^£en vindt deeze 5 die naar de gewoone Ffa
Kanaiiich. .- . . . ,

'

, .

coj^jt eenigszins gelykt , doch breede platte

Bladen , als van het Porfelein, heeft , natuur-

lyk op de Kanarifche Eilanden, Nissol e

hadtze, als een nieuw Geflagt, opgegeven on-

der den naam van Ficoiöea* Plu ken et noem-

de ze Huislookachtig Kali. Zy is door Vol g-

kamer afgebeeld , by wier^ze opgekomen was

uit Zaad, dat hy van den Edelen Heer She-
rard, uit Engeland , hadt bekomen, gelyk

menze ook heden in de Openbaare Kruidha-.

ven aantreft,

% Gewas beeft veele ronde , roodachtige,

fappige Takken, met Blaadjes van gezegde fi-

guur, doch grys en eenigermaate Haairig, op

den Grond leggende. Uk de Mikjes brengt hes

ongefteelde Bloempjes voort 9 als gemeld is*

bleek groen , en daar op volgen vyfhoekige

Zaadhuisjes , gevuld met zeer kleine glanzig

bruine Zaadjes-,

CO

{\) Alzoon Fol. Cuneiformi - oyatis , Flor. fesfiiibus. Syfl.

Nat. XII. Gen. 629. p. ,347» Veg. XT11. p. 392. Akoon Fo •

liis obverfe cvatis. H. Clïff. 215. R. Lugdb. czi. Ficoides

procumbens PormSacx folio. NlSS- Mem. de 171 1. p. 422.

T. *?. f. 1. Kali Afzcides Canarienfis procumbens. Fluk.

Mw< 20Z.T. 3C3. f- 4. VOLI^. Nqrib. T. p. 23 ó,.
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(2) Ficoidcs met Lancetvormige Bladen en IV.

ongefteelde Bloemen,
Aï

xuf.
L

'

^ , , t-v , ,
Hoofd»

De geleerde Dillenius merkt op deeze 9Tuk.

Plant aan, dat de naam van Ficoidea , door den 11.

beroemden Vaillant daar aan gegeven , zo ^21-
min deugt als die van Ficoides > eeniglyk, als""»-

gemeld is , van de Vygachtige Vrugten , welken
paan

één Soort van Middagbloem uitlevert, afkom-

ftig. Die beide woorden , inderdaad , zeggen 't

zelfde en drukken zo veel uit , als een Gewas
dat naar den Vygeboom gelyku In dat opzigt

zou deeze Soort nog eenigen voorrang hebben ,

hoewel het maar een laag Kruidje is , ook op

den Grond leggende, met byna gegaffelde Tak-

jes en lange fpitfe taamelyk dikke Bladen* In

de Mikken komen rondachtige Hoofdjes voor,

die zig Sterswyze uitfpreiden door de Zonne-

fchyn en dan zeer veel naar de Bloemen van het

Ornithogaïum gelyken 3 zynde ook groen en

van binnen wit; doch men houdtze flegts voor

Kelkbladen , waar binnen de Meeldraadjcs zig

vertoonen. Het Vrugtbeginzel wordt een vyf-

hoekig Zaadhuisje, dat , gedroogd zynde , even

als die van het voorgaande Geflagt , door be-

vogtiging zig uitfpreidt en open gaat.

Deeze voert den bynaamvan Spaanfch, vol*

gen 3

(z) Aizoon Fol. Lsnceolatis, Flor. fesfilibus. Ficoidea Hisp.

annua , Folio longioie» Dill. Eltb. 143, T. 117, F.

143.

II. Deel. IX. stuk.
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IV. gens Vaillant; hoewel de eigent!yke plaats

*xm. der afkormt niet zeker is. Men krygtze van de

Hoofd» Kaap, doch men de Steng en Bladen overal ruig-.

stuk,
haairlg. Het wordt ook een Jaarlyks Gewas ge-

noemd , zo wel als de voorgaande, door den

Ridder, maar Volckamer getuigt, dat die

overblyft en altoos groen , zo menze des Win-

ters , voor de Koude , binnenshuis wel be-

waart»

m - (3) Ficoides met Lancetvormige Bladen en

fMk%#> * luimbloemen.

turn.

sp Uii
•

£)eeze
'

9
van de Kaap afkomftig , heeft de

Blnemen Pluimswyze vergaard, waar door zy

verfchik van de voorgaande Soort. De Bla-

den zyn Lancetvormig van onderen ruig.

'

S P I R JE A.

Van dit Gefbgt, dat den Kelk vyfdeeKg a

vyf Bloemblaadjes en verfcheide veelzaadige

Raadhuisjes famengehoopt heeft, zyn de Hee-

üerigen reeds befchreeven ; zo dat nog maar

die van den tweeden Rang, deKruidigeu naa-

melyk 9
overblyven ; als

(10J Sph

'

f5) Jl!?9W Fol. Laiweolatis , yloribus panicularis» A,t*

zoon Tol. Lanceolatis fubtus hirfutis. R. Lugdhzzi. Anoon

paqiculatum. BüBM. Fl.. Cnp. Frdr, p. 15.
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( 10 ) Spirasa met tweevoudig gevinde , ge. IV\

pluimde Aairen en tweehuizige Bloemen.
AF

*?E
^
La

HoOFD-
De naam van Geitehaard , in 't Latyn Bcer-sTUK*

$a Caprcs , in 't Griekfch Aruncm > is wegens *•

de figuur der Bloemen aan zekere Kruiden ArtZtZ

gegeven , waar van deeze Soort in de Geberg-^jj'*
6*

ten van Ooftenryk, Switzerland enAuvergoe,

als ook in Virginie, groeijende, de fraaiite is.

I)e Afbeelding., welke Tragus daar van ge-

geven hadt, is door alle anderen overgenomen

,

doch door my een weinig verbeterd, zegtCA-

merariüs. Gedagte Autheur noemde ze

Pycnocomon , ïabern^montanüs Dry»

mopogon , in 't Hoogduitfch Waldbart, dat is

Bofchbaard, Woud - Geitebaard of'Sickblumen
,

in 't Franfch Barbe de Chevre.

't Is een Heclterachtig Kruid , in 't wilde

dikwils zes Voeten hoog, doch in onze Tuinen

laager groeijende. Het onder(leunt zig door

zyne Hevige Stengen en heeft Bladen, die uit

een langen Bladfteel beftaan , gevind met an-

dere Bladfteelen, waar van de twee agterften

vyf-, de twee volgende driebladig zyn,en het

end van den graoten Bladfteel is dikwils een*

bla-

(io) Spir&a Fol. fupradecompofitis , Spicis panicufatï?,

Iloribus dioicis. Aruncus. H. Ciif. 463. R- Lugdb. 27?.

Gron. Vïrg. 121, 77. Barba Caprae Floribus oblongis,

G. B. Pin. i6u Barba Capra:. C A m* Hert, 26. ï\ 9..

c 5
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IV. bladig gevind. Alle de Bladen zyn op de kant
AF
xol

L
getand ,1'uiiw , van Eyronde figuur gefpitst, het

Hoofd» uiterfte Blad grootst. Uit het end der Takken
stuk* komen lange, getropte, Takkige Bloem -Aai-
Vw»y

ren ^ ^je jn fornmjge Planten Mannelyke , in

anderen Vrouwelyke Bloemen draagen. De eer-

flen hebben twintig Meeidraadjes : de anderen

brengen een Vrugtje van drie Zaadhuisjes voort,

d'iQ op 't meest twee Zaaden bevatten (*).

XL.
t

(lï) Spirea met gevinde Bladen, de Blaadjes

%eZtu~ eenvormig Zaagswyze getand , de Steng
Diopwoi> Kruidig , de Bloemen als een Kroontje.

Dit Kruid heeft den naam van FUipendula ,

wegens de Knobbelige als aan Draadjes hangen^

de Wortelen , in de Zuïdelyke deelen van Eu-

ropa , doch de Duitfchers noemen het Roode

Steenbreek of Wildgarben^ de Eogelfch^jn Drop-

wort en wy DropworteL Sommigen hebben hec,

verkeerdelyk , Oenanthe geheten* Men vraagt

of het ook het Molon zy van Pliniüs. Het

groeit op de Velden van Ooftenryk en aan de

kan-

(*) CapfuU fhbli$perm&, Haller noemtze eenzaadig

,

gelyk Tqurnefort ook dezelven hadt afgebeeld.

(n) Spir&a Foliis pinnatis , Foliolis unifbrirsibus ferrafis

&c. Fiiipendula Foliis pinnatis &c. Mat. Mei. 239- H. CUf.
191. R. Lugdb. 277. GOUAN Mor,$p. 245- GORT. Belg. 141.

Fl. Suec. 404 , 439. Fiiipendula vulgaris. C. B. Pin. 163.

Fiiipendula. CAM. Epit. 6Q%'. Dod. Pempt. s6. Oenanthe

Filipendutet Lob. Ie. 729. £, Fiiipendula miaor. C.B./Wr.

85.
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kanten der Hakbosfchen , zegt C L u s i u s , zeer IV.

menigvuldig. In Switzerland is het niet gemeen ,
Af
^jX

el*

zynde hier te Lande , op een Waard aan de Hoofd-

Lek, by Wyk te Duur(lede , gevonden. STÜK*

Het fpreidt zyne lange Bladen langs den GrondJtnt&zr

in \ ronde uit, die bezet zyn met zeer fpits ge-

tande Vinnen en kleine Vinnetjes daar tusfehen.

De Steng , die naakt is , één of anderhalven

Voet lang, draagt een Kroon van meest zesbla-

dige Bloempjes uit een zesdeeligen Kelk, mee

veele Meeldraadjes. Het Vrugtbeginzel, daar

tusfehen , wordt een rond Hoofdje , uit een

getal van vyftien tot twintig Haauwtjcs be-

ftaande , zo Haller meldt. Tournefort
zegt 7

dat de Zaaden tot een rond Hoofdje, 'c

welk naar een Tonnetje gelykt , vergaard

$yn.

De Bloemen zyn welriekende zo in dit als in

de voorgaande Soort , waar uit men een kragtig

Oogwater plagt te deftilleeren. In beiden is de

Wortel famentrekkende . zynde van deeze in de

Winkelen onder den naam van Roode Steen-

Ireek Wortel bekend geweest. Men heeft*

ze tegen de Aambeijen en den Witten Vloed

aangepreezen. Het Kruid hebben fommigen

over de Slaa gebruikt , en bevonden dat het

de Verteering hielp , zynde fmaakelyk en zeer

verfrisfehende (*),

(12) Spi-

(*) Fabregou, Hifi. des Plant, envir* Paris.,

f II. Dgff.. IX, STUK,
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IV. ("is) Spirssa met gevinde Bladen , het ende»

xnf
1"

lingfe grooter en gekwabd , de Bloemen

Hoofd- Trosachtig.

STUK*

xii. De Latynfche naam , Ulmaria , is aan dit

vimlnt Kru ''d gegeven , om dat de Bladen veel naar-

Reynette. die der Ypen of Olmeboomen gelyken* M<n
noemt het ook wel, gelyk de eerite Soort, Gei-

tenbaard\ doch het voert, in 'tbyzonder, den

naam van Regina Prati , in 't Franfch Reine

des Préz 3 dat is Koningin der Velden , waar

van de Nederduitfche naam , Rey nette , zyne

afkomst heeft. Het is by ons, gelyk door geheel

Europa , op vogtige lommerfge plaatfen , aan

Waterkanten > by tfaagen en op Velden, hier

en daar gemeen.

Dit Kruid verfchik van 't andere Geitenbaard

,

zo doordien de Bladen enkel * Vinoig zyo , als

doordien de Bloemen niet zulke verfpreide Kat-

ten maaken , maar digt te famen zyn gehoopt*

De Bloempjes heeft hetzelve meerendeels vyf-

bladig, en de Bloemblaadjes zyn niet Eyrond-

achtig , maar Spatelvorimg. De Zaadhuisjes

maaken kromme Haauwtjes uit, ten getale van

zes, zeven of agt 5 vergaard.

In

(12) Spirea Fol. p'nnrtis , ïmpari m jora lobato, &c
#

Mat. Med> 241, H. Cliff'. 191. R. Lugih. 277. Cquan

Monsp. 245. Fl. Susc. 405, 440. GORT. Belg. 141. Barba

Caprx Flor, compsftis. C. P. Pin. 164. Regina Prati. Dod.

Pempt. 57. LOB. Ie. 711. HALL. Helv. 307. Ulmaria. Clus.

Pann* 699.
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In kragten verfchilt dit Kruid van de voor- W,
gaanden weinig. De groote Boerhaavs ^f

u
hadt het diendig bevonden, orn de ongeregel* Hoofd»

de beweeging der Zenuwen te doen bedaaren ,
STUK-

en verwerkende , door zyne famentrekkende
nf^

tasy"

hoedanigheid. liet Gemeen gebruikte den Wor-
tel tegen Buikloop. Het gedefinieerde Water

$

zegt Haller, wordt in Koortfen met Uitflag,

daar de Geneesheer de Ukwaafeming tragt te

bevorderen , dikwïls voorgefchreeven.

,(13) Spirasa met Fïnswys* drievoudige Bla* xrir.

den , het onefene vyfkwabbig gepalmd. paimlfl
Gepalmde.

In Siberië groeit deeze , die in geftalte naar

de naastvoorgaande gelykt, hebbende het Kruid

reukeloos , maar den Wortel welriekende. De
Vrugt is als die van het Dropwortel , niet ge-

draaid gelyk in de Reynette.

(14J Spïrsea met drievoudige Zaagswys' ge- XTV-

tande. byna gelyke Bladen en eenigermaa- Trlf°li *m*

U gepluimde JJloemen. ge.

Van

(13) Spir&& Foï. pinnato * ternatis , Foliolo irapaii quin-

qudobo-palmato. jACq. Hort. gj.

(14* Spir&a Fol. ternars fermtis fubaequalibus * Flor. fub-

panïculatis FiHpendula Foliis ternatis, //. CHff. 191. Ups.

131. R. Lugdb. 277, Grost. Virg* 55, 77» Ulmaria major

ttifolia , Flore amplo pentapetalo Virginiana. PLUK. Mm9

393. T. 23$. f. 5.

II, B£SL< IX* SïUK*
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IV. Van dit Virgïnifch Kruid , bekend in onzd
A
miu

L
' Kruidhoven , fchryft de Heer Cl ay ton,

Hoofd- dat het witachtige rood bonte , vyfbladige
stuk. jgioemen heeft , in een dunne Pluim aan den
.jgrfuy-

t0p der Stengen vergaard , en langwerpige ge-

fpitfte rimpelige Zaagswys' getande Bladen over*

hoeks , drie op één Steekje; de Steng Takkig

glad en zwartachtig rood. Men noemt het in

Virginie Ipecacuanha ofIndiaanfch Braakmiddel

:

want veertig Grein van het Poeijer des Wor-
tels, ingegeven* doen zagtelyk braaken*

Thans volgen de Veelwyvigen , dat is die

meer dan vyf Stampers of VrugtbeginzeJs heb-

ben.

R ti b u s. Braamboos.

Van dit Geilagt, welks Kenmerken ook hief

*n.o. v. voor reeds opgegeven zyn*, heb ik de elf eer-

bladl!?i*j. fte Soorten 9 die Heefterig zyn , insgelyks reeds

befchreeven , zo dat alleen nog de vier vol-

gende ter befchryving open liaan , naamelyk

x«t, (ia) Braamboos met drievoudige naakte Bla*

ja^al%. den en kruipende Kruidige Uitloopers.

Steenmin-
nende. Iq Bergachtige Streeken , door geheel Europa ,

groeit

(12) Rubus Fol. ternatis nudis, Flagellis reptantibus Her-

baceis. K. Lu%d&. 274. Gouan Monsp* 2+7. Fl» Suec. 411*

Lapp. 206. HALL. Helv. 34-4- GEH. Prov. 467. jACq. VinA.

245. Oed» Dan. 134- Charaaerubus Saxatilis. C. B. Pin9

Si?. Kubus Saxatilis Alpinus. CvJS. Panx* us % 116*
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groeit deeze veel op Steenrotfen. Zy maakt IV.'

een Plantje van een Voet hoogte , dat uit zyne ^Jfu
Kruidige Stengetjes driebladige Bladfieelen uit- Hoofd*

geeft, met Bladen als der Olmen , doch niet
STÜK#l

ruig , zeer famentrekkende van Smaak, De M^Hr
V rugten , die het voortbrengt , beftaan uit veel

minder Besfen 9 dan in deBrummelen^dochde

Besfen zyn veel grooter , helder rood van Kleur

en bevatten een zeer aangenaam rins Sap. De
Zaadjes , in ieder Bes een , zyn ook famen*

trekkende.
JB

(13) Braamboos met drievoudige Bladen, de xnr.

Steng eenhloemig en ongedoornd. JrSLu*
Nooidfchs,

Dit Kruidje, naauwlyks een half Voet hoog,

dat de Reuk en Smaak van Aardbefiën heeft 9

groeit in Sweeden , Kanada en Siberië. Het
draagt op de Steelen enkelde Vrugten, die uit

veele Besfen famengehoopt zyn en zeer naar

de Braamboozen gelyken , rood van Kleur. De
Rusfen noemen het Knaesnitza , dat is Edele

Braamcn, In de Bosfchen van Rusland groeit

het byzonder veel en wordt ook op de Mosplaggen

der Rotfen , in de Gebergten van Siberië , ge-

vonden. In Lapland fh'ekt het voor de Berg-

lui-

(13) Ruhus Fol. tematis , Caule ineimi unifioro. Mat*

Md. 244. Fl. Suec. 412. Lapp. 207. T. 5- £ 2- OED. Dan.

488. H. CUff. 292* R. I.ugdb. 274. Rubus humilis Flore

purpureo. Ruxb, Cent. V. p. 13* T. 2$. Rubus ttifolius &«?•

AMM. Rutb. 18$.

Ih DEEL» IX, STUS.
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iy4
luiden tot verfnapering en de Geley of Wyn,

Afdeel. daar van in Nordland gemaakt, wordt als een

Hoofd. Gefchenk naar Stokholm gezonden , alwaar men*

stöe. ze houdt voor eene Lekkerny. In Tuinen aart

vèetwy- het Gewas niet , blyvende aldaar onvrugtbaar.
Vl£e

' Het zyn \an ce lekkerfte Besfen in Sweeden,

doch hebben dit ongemak , dat zy niet van den

Stoel willen, al zynze ryp.

xiv. (14) Braamboos met enkelde gekwabde Bladen

Mwn»!u m ^g^oofnde eenbloemige Stengen»

Aalbesbla-

djge. Dit Plantje , dat byna ,yan de zelfde hoogte,

is, groeit op Veenachtige Gronden, in de Bos-

fchen van Sweeden , Deenemarken en Rusland

,

menigvuldig. Het heeft Bladen als die der Aa7-

besfen , en de Vrugten , zo groot als Moerbei-

jen , eerst rood en door aanryping geel worden-

de , zyn niet minder aangenaam van Smaak als

de gedagte Laplandfche. Door die van Wes«
terbothnie wordt een groote menigte van deeza

Braamen , ingelegd , Jaarlyks in de Herfst naar

Stokholm gezonden , om tot Toefpyze te ge-

bruiken» De Laplanders eetenze , in Rendie*

ren Melk tot Pap gewreeven, met veel Smaak,

en bewaaren de Besfen een geheelen Winter ,

onder de Sneeuw op de Gebergten begraven ,

haa-

(14} RJ>us Folé firapiïcibus Iobatis Sec. Mat. Mei 244.

Fl. S*ee. 413. FL Lapp. 20S. T. j. f. 1. H. Cliffl 19*. R*

Lu?db. z-j^. Chamxrubus foliis Ribes. G. B. Pin- 48o. Mo-

rus Norvegica. Till» Ab'otnu 47. T. 150. Oeo. Dant
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haaiende die 's Voorjaars 9 even fmaakelyk als IV\

toen zy geplukt werden 9 daar uit. Van fom- xnlf
migen zyn zy ongemeen tegen het Blaauwfchuit Hoofde

aangepreezen. 't Is een tweehuizig Gewas , doch 8TUK*

de Wortel van het Mannetje vereemgt zig met J^-***
dien van 't Wyfje onder den Grond, om een

Eenhuizige te maaken , zo de Heer Solan-
3Der waargenomen heefc.

(15) Braamboos met enkelde Hartvormige on- X7.

verdeelde gekartelde Bladen en ongeblader^^J
tlar^

de eenbloemige Steelen» viooibia*

f Deeze Kanadafche , te vooren Dalibarda ge-

tyteld , heeft kruipende Wortelen en Bladen

als die der Violen , van boven dun befprengj/

met Haairtjes , zo v/el als de Stengetjes of

Bloemfteelen , die de langte der Bladen heb-

ben en de Bloemen wit, Het draagt vyf Ëy-

ïonde naakte Zaaden en is wegens de Geflal-

te hier t'huis gebragt.

F r a g A r 1 A. Aardbezie -Kruid.

Dit Geflagt heeft een tiendeeligen Kelk mee

vyf Bloemblaadjes en de ScoelNder Zaaden is

Èyrond , Bezieachtïg , afvallende.

Het begrypt 9 in de eerde plaats , het zeer

bekende Kruid, welks Vrugten men Aardbeziên

noemt, als

(ï) Aard-

(is) Ruhus Fol. fitfsplicibus Cordatis indivifis crgnatis , S(&*

po aphyllo luiifloro. Sy/l. "Hat. Vcg XIII.

D
Ij. DSEL, IX. 5TU3B»
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IV* (ij Aardbezie- Kruid met kruipende Staarten»
Afdeel.

K fom*
^eeze ëV0Qlt > ^oor geheel Europa

, in de

stuk. Bosfchen niet alleen , maar in de Noordelyke

i. deelen zelfs op drooge operse Velden , wild 9

vZIT™ ea wordt in de middelde deelen , gelyk by
Gewoon. ns 9

overvloedig in de Moestuinen geteeld.

Bovendien wordt zy hier te Lande ook in ver-

fcheide Bosfchagiën van Gelderland , Overys-

fel, Vriesland, ja aan den Duinkant van Hol-

land , wild aangetroffen. Men noemtze in 'c

Latyn Fragaria , in 't Franfch Fraijier of Frai-

fe 9 in 't Engelfch Strawberry en in 't Hoog-

dultfch Erdbeeren, 'c welk met onze benaaming

ürookt.

Het Kruid is iedereen bekend. Uit een har-

den zwarten Wortel fchiet het lange Bladfteelen

met drie Bladen , welke ovaalachtig zyn , en

meer of minder ruig, lichter of donkerer groen s

grooter of kleinder. Hier aan zyn de Verfchei-

denheden kenbaar , die in grootte , kleur en fi-

guur,

(i) Fragaria Flagellïs reptantibus, SyJ?. Nat. XII. Gen.

633. p- 349- feg- XIII. p. 35/6. Mat. Mei. 245. // Ciïf.

19Z. R. Lugdb> 274. GöUAN Monsp. z±y. Gek. Prov. 470.

KRAM. Aujlr. 146. HALL. Helv. 342. Fl, Suec. 414, 450.

GORT. Belg. 144. Fragaria vulgaris. C. B. Pin» 326. FL

Lapp. 209. Gort. l*gr. 80» Gron. Virg. jö , 78. Fragarfa

Fr. albo. C. B. Pm. 326. Fragaria & Fraga. Dod. Pempt*

•672. LOB. Ie. 6.97- @. Fr^g. Fr. parvi Pruni magnitudine. C-

B. Pin. 327* y. Fiag. ChiloënGs, Fr. maximo, Fol. Carno-

fïS hiifutis. Dill» EUh. 145. T. 120. f. 146. Frag. crasfis e*

ïtigofis foliiSj Flore & Ssmine carens. BOERH. Lugdbil,p.4z*
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guur > bovendien verfchilleru Dus heeft men IV.

rcode en witte van de genieene Soort, die men xfu'*
Tamme Aardbeliën noemt , en anderen , byna Hoofd-

Oranjekleurig , met groote donkere Bladen

,

STÜK*

Wilde of ook wel Engelfche genaamd, ïn.wïerJ^fy*

Vrugien , die grooter zyn dan de 'lamme, de

Zaadjes ingedooken zitten 9 daar zy uitpuilen

Op de anderen. Deeze Wilde Aardbeziën hou-

den ook vaster aan den Kelk. Voorts zyn 'er

nog die men Ruige noemt , wegens de Ruig.'

heid der Ebden en deeze leveren Vrugten als

Pruimen uit, doch minder aangenaam van Smaak

of laffer dan de Tamme , die wederom zoeter

en minder linfch dan de gemelde Engelfche

zyn.

Even 't zelfde meldt Pater Prezier valt

de Aardbeziën van Chili , by de Stad Concep-

tion geteeld wordende ^ niet ronder, dikker en

ruiger Bladen ; de Vrugten doorgaans van groot»

te als een Ockernoot en dikwi's als een Ey,
bleek rood van Kleur en laf, Boerhaavk
hadt deezc , in Europa overgebragt en voort-

geteeld zynde , in de Leidie Akademie - Hof 9

als Bloem noch Viugt geevende, voorgefteld»

In 't Jaar 1730 bloeide zy in de EkhamiêTuïn

en heeft federt Vrugt gedragen 9 doch dezelve

wierdc aldaar niet ryp , zo Dillenius ver-

haalt.

• De Wortel en de Bladen van dk Knrci zyn

openende en wat famentrekkende ; maar de

Vrugten overtreffen die grootelyks in gebruik t,

n« deei* ix* Stuk»
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IV. 20 over Tafel , als wanneer zy een der lekker-

Af
x
D
th

L ' üe Fruit zyn onder de Nageregtéo en zeer ge-

Hoopd zond, als tot Geneesmiddelen. In de Apothee-

sruiu
j.en js ^ar van het Gedefinieerde Water en

jedwp ^m ^ de j
u]ep en Syroop bekend; waar van

de eerden eenigszins Hartfterkende , de laat-

ften Verkoelende zym in die beide opzigten,

echter , kan men uit andere Vrugten veel krag-

tiger Middelen bereiden. Het Zaad wordt ge-

houden voor Steenbreekende 9 ten mmfte fterk

Pisdryvende. Een Pap van Aardebeijen is zeer

dienfligop Ontfteekingen. Zy zyn zo Waterig,

dat vyf Pond door Deftillatie omtrent vier Pon-

den Water uitleveren (*).

il. (2) Aardbezie - Kruid met enkelde Bladen*

Fragaria
mnophyUa.

-^ft heeft de Heer Düchesne aan den
lg

'j^eer Lujnjeüs gezonden en zelf befchree*

ven. Het zou eene Verfcheïdenheid van de

voorgaande kunnen zyn , want het eerfte Blad

is drievoudig; maar het heeft langer Bloemftee-

len, kleiner Bloemblaadjes en ingefneeden Kel-

ken.

iii. (3) Aardbezie -Kruid met een leggende Steng

Steens. en (lapte Bloemtakjes.
onvmgt- r /x

Som*
baar.

(*) GEOFFR. Mat. Md. III. p. 4?9-

(z) Fragaria Fol. fimplicibus. Syft. Nét. Veg. XII. &

xin.
, .r . . .

( 3 j Fragatia Caute dccumbente , Ramis Floriferis laxis»

Yeg. XIII. Fiag. Caulc decumbente xepejite. R. Lttgdb, 274.

GOüAS
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Sommigen hebben het gewoons AardbeiïV IV»

Kruid, toevallig geen Vrugten draagende, voor
:

xnif
L '

het Onyrugtbaare aangezien ; doch de Heer Hoofd-

Gerard merkt aan , dat raen de eigendyke
STUK*

onvrugtbaare Soort in Provence niet wild groei- w-

fl .

jende vindt; offchoon Garidell dezelve

als zodanig heeft voorgefteld. Deeze, meent hy,

is een bewys , dat men de Aardebeijen , gelyk

hy gedaan heeft , tot het volgende Geflagt zou

moeten betrekken. Zie hier de befehryving

,

welke onze Ridder van dit Onvrugtbaare Aard-

bezie -Kruid, dat, volgens hem, in Engeland

en Switzerland groeit (*), heeft gegeven.

5 ,
Dikke neergedrukte Stronkjes , met Lao-

„ cetvormige Roestkleurige Stoppcltjes gedekt

;

„ de Bladen drievoudig ftomp Eyrond, Zaag.

„ tandig , geüompt , flapper , Haairig , Flu-

„ weëligzagtjVan onderen witachtig , met zeer

„ Haairige Steelen ; de Bloemdraagende Sten-

„ gen Draadachtig dun , leggend , flap , met

„ kleiner en minder Bladen. De Bloemen een-

„ zaam, geiteeld, wit*, geen Staarten",,

Po-

GoüAN Monsp. £47* Dalie. Paris. 14. HüDS. Angl. ipr.

Fragiria fteriSis. TOURNF. In/?. 196. C. B. Pin. 327. Lob.
Je. 698. Ger. Prov. 470. Hall. Helv. 342. Frag. fterüis f.

minima vesca &c. Moius. Hifi. il. p. is 5. S. 2. T« 19.

f*) Volgens Lobel wordt het ook in de Nederlanden , op
de Rotfefi en in de Bosfchén omtrent Doornik, veel gevon-

den.

d 3
II. Deel» IX. Stus.
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IV. Potewtil'la» Ganferik.
'Afdeel.

, T
xm

' Ee Kelk en Bloem komt met die van 4
tHoofd-

stuk* voorgaande overeen ; maar het heeft de Zaad-

r«/iuj- jes , die rondachtig en naakt zyn, op een klein
Vlge

' droog Steekje zittende.

la dit Geflagt komen tien Soorten voor met

Gevinde, veertien met Gevingerde envyf met

Drievoudige Bladen. Van de eerile heb ik de

eerile Soort 5 als Heefterig zyndc, reeds be-

*ïï.d. fchreeven*: des
. v.st. bl.

***• ^. Met gevinde Bladen.

it. (a) Ganferik met gevinde Zaagswys* getande

^'T'frï-
Bladen , kruipende Stengen en eenbloemige

ziivei- Steekjes*
{Rioon.

Van dit zeer gemeene Kruid s is zo wel de

Nederduitfche als de Latynfche Geflagtnaam

ontleend. Men noemt het gemeenlyk ArgentU

na, in 't Nederduitlch Zilverfchoon of Zilver-

hlad en Blik , wegens de Zilverachtigheid der

Bladen , welke zeer fterk is , wanneer het op

de Kley groeit, zegt de Ridder. Het heeft dien

glans iierker op drooge plaatfen en aan de We-
gen,

(z) Poientllla Fo!« pinnatls ferratjs Caule repenre. Al&t*

Jlled. 2*6. &' Lugdh. zys. H. Clif. 103. GQUAN Momp*

248. Ger. Prov. 467. Hall. Helv. 33?.. Kram. Aujlr. 146,

Fl. Suec. 41 y. GoRT. Belg. 14*. Argentina. DoD. Pempt.

600. Argent. Pctentiila. Lob. ie. 693. Fotentüla. C. B. P&*

§21. Cam. Epit. 758.
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gen , dan in de Velden. Ik heb het hier in IV.

Holland , zo wel op Veen en Kiev , als in -

AF^u

Zandgronden , ja tusfchen de Steenen , even ifïoofd-

tierig gevonden , en dus komt het ook in ande-
*TÜK*

re deelen van Europa voor. Het maakt tusfchen ni^ygr

de koude en heete Lugtftreek geen verfchil;

zynde in Provence zo gemeen als in Duitfch-

land, Rusland en Sweeden. Anferina wordt het

insgelyks genoemd, waarvan zekerlykdeHoog-

duïtfche naam Grenjich en Genferich, zo wel

als de onze Ganferik, zyne afkomst heeft. De
Ganzen , naamelyk, zegt men, wiilen 't gaarn

eeten onder 't Voer. By de Engelfchen noemt

men het Wild Tanfy 9 óat is Wild Reinevaren,

of Silverweed, dat is Zilverkruid.

Wegens de uitneemende kragten, in de Ge-

neeskunde 3 voert dit Kruid den naam van P«-

lentilla. Het komt byna met de Kina -Bast

overeen, zeid' Boerhaave, v/ordende de

Afloopende Koortfen daar door dikwils wegge*
nomen, indien men het uitgeperfte Sap der Bla-

den een Uur voor het aankomen ingeeft. Uit*

wendig opgelegd dient het tot Bloedftemping,

geneest Wonden en Pynlyke Ontflcekingen.

Tot de Oorfmerten, in Kinderen , dient een

weinig vaa het gekneusde Kruid met Geruis

opgelegd. Het Zaad en de Wortel is, zo wel

als 't Kruid , van ecne famen trekkende hoeda-

nigheid , en dus dient het Afkookzel, inwen-

dig , tegen Loop en Bloedloop. Men kan het

in Vleefchnat kooken, als wanneer het dikwils

D 4 den
II. DJilL, IX STUK.
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A
IVs c^en Witten Vloed geneest. Zelfs wordt heg

S|L
' Kruid, dat Zuurachtig is met eenigefamentrek*

Hoofd* king, ook wel in Moes gegeten,

..-
7,

r (3) Ganferik wkê dubhetd gevinde , wederzyds.

$rtce^ Wollige Bladen > de Slippen evenwydig digt
wollig. fldm elkander 9 en leggende Stengen.

In Siberië komt deeze voor , die naar de
;

voorgaande gelykt , doch veel kleiner is en d^

Bladen famengefield heeft uit Eyronde Wollige

Blaadjes » welke Kamswyze verdeeld zyn. De
Stengetjes , twee- of driemaal zo lang als de

Bladen, neerleggende, hebben aan 'c. end eeni-

ge geele Bloempjes.

Mjjtlhda M Ganferik met dubbeld gevinde Bladen , de

V^wéeiig. Slippen effenrandig, afjiandig, van onde-

ren Wollig en leggende Stengen*

Van deeze , die in Siberië, Tartajïe of ook.

in Klein Afie groeit, heeft de Geftalce insgelyks

veel overeenkomst met het Ziiverfchooo,

(5)

(3) PotentiUa Fol. bipïnnatis &c. Potent. FoL pinnatis

Mrfutis &c. KALL. Goett. II. p. ic(>. Potentiila Fol. dapli-.

cato - p;nnatis öcc. Gmel. Ms.

(4) Potentiila Fol. bipinnatis &c. Pentaphyiïoides fupi-

ïium minus &c. Amm. Ruth. ii<s 4 ,Pentaphylloide5 repensFo--

liis pinnatis. Iïuxb. Cent. T. p. 30 T. 49- f. I« £. Penta-

phyll. fupina , nainor &<;. Aym. £utb. U7- Gouan Memfa



ICOSANDRIA* 57

(ƒ) Ganferik met gevinde en drievoudige Bla~ *V.

den , de buitenfien grootst > en kruipende
F

xvlu*
Staarten. Hoofd-

stuk ,

Deeze gelykt naar het onvrugtbaare Aardbe-
. PoJn\iUa

fie-Krnid en heeft de Bladen Fluweelig met Tragan*-

gehaairde Steekjes. Zy groeit in Siberië. Aafdbezïe-
achdg.

(6) Ganferik met gevinde overhoekfe Bladen $ vr.

vyf Eyronde gekartelde Blaadjes en eew
Ru
£££*'

regtopjtaande Steng.

Die Kruiden , welken de vermaarde T o u r«

nefort, als naar het Vyfvingerkruid gefy-

kende , Pentaphylloides genoemd heeft , enkel

door de Bladen daar van verfchillende , zyn , zo

wel als dat Kruid zelf, tot dit Geflagt betrok-

ken. Het tegenwoordige is Aardbezie - draagend.

Vyfvingerkruid , of Vyfblad , door Clusius
genoemd , die hetzelve in Neder - Ooflenryk

overvloedig vondt groeijen. Het komt ook

voor, in Siberië en in Sweeden, mee$t aan de

zyden der Bergen. De Vrugten gelyken naar

Aard-

(5) Potentilla Fol. pinnntis ternatisqué &c. Potent.Fol.no-

venis palmitis apice ferratis. Hall. Qoctt» IJ. p. 106,

(6) Potentilla Fol. pinnatis alternis Sec. H. Cltff. 193. It.

Westgotb. 63 ,70. Flor. Suec. II. p. 453, Pentaphylloides

ereaum. J. B. Hifi, ir.p. 398. Moris. Hifi. II. p. 192. S. 2.

T. 20. f. r. Qiiinquefoliutn Fragiferatm C. IJ. Pin. 32<J,

CLÜS. Hifi. II. p. 107. GQUAN Monsp. z$%.

Ds
II. deel. IX, Stuk*



58 TWINTIGMANNICE KRUIDEN.

IV. Aardbeziën > doch hebben niets aangenaams. liet
AF

xni.
L#

heefc de onderfte *3la(*en vyf -ofmeer -Vinnig,

Hoofd* de bovenden maar drievoudig aan de Steng',

stuk. die ongevaar een Voet hoog groeit % zynde

rood van Kleur.

VI** C?) Ganferik met gevinde byna egaaïe Bladen

UfurcJ! en langwerpige byna tweedeelige Blaadjes ,
Gegaffeld. ^ buitenfien famenloopende.

v"r
-

, (S) Ganferik wef gevinde Bladen , <Ö Blaadjes
FimpineL v y

, , . _
,

^

Mu. rondachtig, getand, egaal ; ie iSte72g regJ-
Pimpernel.

op/fcWMfcfe.

Deeze beide Soorten zyn door Tour e e-

fo:rt in de Levant waargenomen. Men vindt

de 'eerde ook in Siberië.

ix. £9) Ganferik met de onder[ie Bladen gevind 9

JeaJ
va

de hovenflen drievoudig ; de Blaadjes inge-

Rtó3w
rS"

fneeden Zaagtandig ; de Stengregtopjlaan-

de en ruigachtig.

Waarom deeze , die in Kanada groeit , den

bynaam van Penfylvanifche voere* is my dui.

lier.

(10)

(7) PotentilU Fol. pinnitis fubaequalibus &c. Pentaphyl-

loides Oriëntale fupinum &c. Tournf. Cor. 21.

(s) Foteniillaüol. pïnnstis, Foholis fubrotund'S &c. Pen-

taphyiloides Oriëntale erectum &c. Tournf. Cor. ai. BuxB.

Cent. ï. p. so. T. 48.

(9} Potentilla Fol. inferioribus pinnatis &c. Munt. j6.

Pentaphylloides Canadeniè Fol. Agrimonia:» Bofrh. LugS.

h p. 40.
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(10) Ganferik met gevinde Bladen en gegaffelde IV.

leggende Stengen,
A
xinf

L'

HOOFD-
In Duitfchland en in Siberië is deeze gevon-sTux.

den. zynde door Gmelin afgebeeld. De n
x *

i x^.11 i -.
Potentttia

Stengen zyn wei een Elle lang , doch leggen /*«/»/**

op den Grond 5 en daarom voert deeze Soort j
Lessen^

by uitrièk, den bynaam van leggende
9 die zeer

gepast is» Zy komt by J. Baühinus onder

den naam van Pentaphylloides fupinum voor 3 ea

behoudt byToüRNEFORT denzelven.

B. Met gevingerde Bladen.

(n) Ganferik met zevenvoudige Lancetvormir Xï»

ge Zaagtanaige , wederzyds een weinig ge Regt.

haairde Bladen en regtopjïaahde Stengen*

Dit Gewas behoort eigentiyk tot de Soorten

van Fyfvinger - Kruid , hoewel het niet van de

ge-

(io) PatentUla Vol. plnnatis, Caule dichotomo decumben-

te. H. Ciif. 193. Ups, 133. R. Lugdb. 275. Pentaph. AJpin,

inihus fupinum. Pluk. Alm. 28 5. T« 106. f. 7. Pent. fupi-

num quomndam. CLUS. //*'//• II. p. 107. Pentaph. fpecies.

Floie lureo enneaphylios hiifuta. Ambros. Phyt. T. 434..

Q^inquef. Fragifero affinis. C B. Pin. 32S. Gmel. /**«. ï.

p. 149. T. 27. f. 2. Pentaphylloides fupinum. j. 3*11, p. s 9 $.

TOURNF. /«/?. 298.

(11) Potentilla Fol. feptenatJs , Lancëolatis ferratis &c. Po-

tentilla Fol. digitatis &c. H. 6r
/35. 133. R. Lugdb. q,js- Quin-

quefolium reftum luteum. C. B. Pin*. 's 1,$. Quinquefohuna

altctum vulgare. D03. Pempt* 1 6.

IJ. Di el, IX, Stuk,
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IV. gemeenden is , groeiende in Italië en de Zuide-
Afdeel.

Jy^g ^eelen van Vrankryk aan de kanten der

Hoofd- Landeryëa. De Bladen zyn wederzyds groen 3

stuk. doch volwasfen byna kaal , zegt de Ridder.

xil C 12 ) Ganfcrik met vyfvondige Wïgvormige,

j'r&KtïÏ!! ingefneedene , van onderen Wollige Bla~

verzit- cjen - ^ Sterag opjlaande*

xiïi. C x3) Ganferik 772^t de Wortelbladen vyf- de

lïiddefflag» Stengbladen drievoudig , era ee?ze fryraa op-

fkaande , xeer Takkige Steng*

xiv. C T4) Ganferik met zevera ew yyfvoudige JVig-

Ruig?"
vormige ingefneedene Haairige Bladen, en,

eene opjlaande ruige Steng.

Van deeze drie is de eerde in Europa vry

algemeen , komende zelfs in onze Nederlanden ,

byzonderlyk in Vriesland , op veele plaatfen

in

f 12.) Potentilla Fol. qninntïs Cunelformibus incifis a*c Po-

tent. Fol. digitatis &c. Fl. Suec. 417, 454. Potent. Fol. di-

gltaais incifo - ferratls , Caule ere&o. U. Cliff. 193- Quin-

quefolium Folio Argenteo. C. B. Pin. 325. Pentaph. mi-

nus. Cam. Epit. 760.

(13) Potentilla Fo!. RsdicaUbus quinatis. Ciulinis. term

t

;
s.

B Mant. 76. Quinquefol. mont. luteum ere&um hirfiitum, C.

JP/«. 325. Prodr. 139. Raj. £ar. 213. HALL. Helv. 340.

(14) Potentilla Fol. feptenatis quinathque Cuneiformibus

incifis pilofis. Quinquef. mont. ere&um hirfutum luteum.

MAGN. Monsp. 216. GoUAN Monsp, 249. Quinquef.

?e&. minus ang. foüïs Monspeliacum. Raj. uts.
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in de Wouden > in Bosfchen , laage Gruppels en 1V«'

Hey- Velden voor, zo Mes se aantekent. AF®f^"
De andere , als een middel/lag tusfchen deeza Hoofd-

en de Noorweegfe aangemerkt
, groeit in Swit-STÜK »

zeriand : de derde omftreeks Montpellier, ds
n;j!

ysy*

ook in Provence en de Pyreneen. Zy verfchilt

en munt uit, door de lange ruige Haairen, die

onder aan de Bladen en aan de Steng zyn*

( ij ) Ganferik met zevenvoudige ongefleelde xv.

Bladen , zittende op het verhreede Stop- stipuUrh*

peltje. ^T
Dceza Siberifche heeft een opftygende d

Draadachtige, gladde Steng, aan den top ver-

deeld , met omvattende Sioppeltjes, die een-

zaam zyn en uitgerand. De fmalle Bladen , ze-

ven , agt of negen in getal, komen uit de ge-

dagte uitranding voort.

(16) Ganferik met de Wortelbladen vyfvoudig , Xvk
Wïgvormig , Zaagswyze getand; de Steng- PaeJ*>

bladen byna gepaard ; de Takken Draad-

achtig dun en neerleggende.

O?)

(is) Potentula Fol. feptenatts fèsfilibus Sec» Potent. Fol.

novenis,Scipuiisin(identibus. Gmel. Sik III. p, isj.T. 37.f. 2*

(16) Poteutilla Fol. Radicaiibus quinaris Cuneiformibus

ferratis &cc. Am. Acad, IV. p. 274. Quinqucf. minus repens

Lanuginofum lureurn. C. B. Pin. 32$. Quinquef. IV. fhvo

flore, fecunda Species. Clus. Hifi. II. Ie. p. 106. Quïnque»

folio fiinilis enneaphyllos hufuta. C. B« 32;. Prodr* 13$*

HALL. üe/v. 340. KRAM, ^*/?r, I*S,
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IV,
£ïfi G^nferik met de JVortelbladen vyfvoudig

^F

xu^
L*

jlomp met fpitfe Tandjes ; drievoudig aan

Hoofd* de Steng die neigt.

STUK.

xvir. r x g) Ganfexikmet de Wortelbladen vyfvoudig*
Votmtida v y

,.

Fer««. Zaagtandig , fpits ; drievoudig aan de mi-
voorjaars.

gende Steng.

Aurea.
Goudbioe- Van deeze drie komt de eerfie 5 die lomtyds
m,g

* ook negenbladig is 5 op de Gebergten van Oos-

tenryk , Swkzerland en in 't Veroneefche, als

ook j volgens den HeerT h ü n b e r g s in Japan

voor. E>e tweede vindt men op drooge Velden

in de kouder deelen van Europa-j zelfs in Lap-

land, Zy groeit in de Landen byden Esfenburg 3

buiten Harderwyk , zegt de Heer de Gorter.
•De laatfte , d\Q de Bloemen zeer hoog geel of

Goudkleurig heeft
5 komt niet alleen in Switzer-

land 5 op de Alpen , maar ook op de Bergvelderi

in Provence , voor. Doch in deeze allen beerfcht

,

wanneer menze met de Afbeeldingen vergelykt,

een groote verwarring, zo de Heer H aller.

aan-

(ij) FotentlUa Fol. Radicalibüs quinatis acute ferratis re*

tufïs. &c. Ff. Suec. 4ï9- GORT. Belg, 145. Potentilh Fol*

cjuinaris incffis &c. F/. Lapp. 212. H. Cliff. 194. R. jLagi**

276. Quinquefolium minus repens luteum. C. B< jP*«» 32*.

Pentaphyllum C Quinquefolmm minus. TAeern, ƒ*. 123,

Oed. Dan. T. 114.

(is) FotentlUa Fol, Radicalibüs quinatis ferratis acumt-

liatis &c 'ij». Aca&.W. p. 316. HALL. #*/v. 3 3 9. T*

6. f. 4. Quiiiquefo!. minus repens Alpinum Aurêum'. C. B.

Fin, 325. jAüq. Vind, 91 , 245. Potent.. Fo!. msrgfné Seri-

seis &c. Gin. JW. 468. SCO». ^»«. IL P
;

5 3.
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aanmerkt. Waarfchynlyk fpeelt dit Kruid in de IV;

figuur en 't getal der Bladen , en in de Kleur xiïu"
der Bloemen , naar de Groeiplaats. Zo heeft Hoopje»

ook de Beer Jacquin deeze laatfie aan het
STUK#

Voorjaars - Ganferik ondergefchikt 3 en Doktor nial
m*

S go poli merktze als eene Verfcheidenheid

daar van aan/ Door kweeking in de Tuinen

wordt de Bloem grooter en aanzienlyker. De
Stengetjes van deeze Kruiden zyn omtrent

een half Voet lang , leggende gedeeltelyk op

den Grond,

Ci o) Ganferik met vyfvoudige Haairisie Bla- „ xlt
\* *'

n . s . c PotenttlU

den en een opjlygende ruige Steng* Canadenfi»4
Kana»

De Heer Kalm heeft deeze in Kanadawaar« daafch*

genomen , die de gedaante hadt van het Aard-

befie - Kruid ,. met • het Stengetje een Vinger,

lang. De B.ladfteelen 3 en de Bladen van onde-

ren j zyn witachtig ruig als Fluweel.

(20) Ganferik met vyfvoudige Bladen , aan den xt.

topOoghikend-Zaagtandig; leggendeDraad- ^tt'

achtige Stengen en ruige Stoelen»

faO
f19) PoteniUla Fol. quinati.s villoOs , Caule adfcendente

hirfnto Quinquefolium Canadenfe humilius. Mor is. Hij},

II* p. 18?.

(20) Potentilla Fol. cjuinaiis, apice connli'enti ferratis &e.

Q^inquefolium album, HA Li., h. Helv. 70. Quinquef. album

minus. C. B. Piu. 315. Penraphyllum xnajus Fiore albo»

CLUS, Hifi. II. p. 105.. KRAM. Aufir, 145. GOÜ4.N

349. GER. Prov. 469»

II. Deel. IX. $tux*
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IV. (zï) Ganferik met vyfvoudige ,

f

aan den top

xnf.
Lï

Oogluikend Zaagtandige Bladen ; leggende

Hoofd- yeelbloemige Stengen en ruige Stoelen*
stuk.

xxr* (22) Ganferik met byna drievoudige, WollU

c'auksceZ* ge * Oogluikend drietandige Bladen ; een-

Geftengd. bloemige Stengen en gewolde Stoelen,

xxtr.

G^nlfg! (23) Ganferik met zevenvoudige Jlomp Eyron*

xxiu. de, Zaagswys' getande 9 Wollige Bladen 9

WaUens.
1 ^ 5^w£ opjiaande; de Bloemblaadjes kor-

ter dan de Kelk en gewolde Stoelen.

Deeze vier Soorten kan men uit haare bepaa»

lingen genoegzaam onderfcheiden , zo zy niet

in malkander loopen. Meest zyn zy tot het

Witbloemige Vyfvingerkruid van ClüsI üs be-

trekkelyk 9 inzonderheid het Gedeugde , dat
' men ook omftreeks Weenen vindt 9 komende die

beiden tevens in Switzerland voor. Op 't hoog-

ïte is dit Kruid een Voet hoog , en de klein

ö

Soore

f21) Potentilta Fol. quin. apice conn. &e. Qulnquéf. album

irsajus. C. B. Prodr. 1 35»* Caulescens. O B. Pin. 3x5. Hall.

Opusc. 263. N. 50, 47. Album minus aiterura. C. B. Pin.

32$. Qainquef. 2. minus albo flore. CLUS. Hifi. II. p, i©s«

Jacq,. Vind. 246.

(22 ) PotentMa Fol. fubternatis tomentofis conniventi-trï*

dentatis &c. Am. Acai. IV« p. 316. Heptaphyllum Argen*

teum Alpinum &c. Bogc. Mus. II. pé 20. T. 9. Trifolium

Aïp- Arg. Petflci flore. C. B. Pin. 328. Pon. Bald. 222. RAJ*

Hifi. 6\$. Comaroides Alpina Argeiuea Sericea Perfici flore.

S£G. Ver. I. p. 497.

(23) FotentMa Fo!. feptenatis obovarls ferratls tomentofis*

Caule ere&o ; Petalis Calyce brevioribus; Reeeptaculis La?

naris.
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Soort een Handpalm. Het Glanzige is op den IV*

Baldus -Berg, in 't Veroneefche, gevonden, en A™
r̂

Comaroides door den Heer Següier getyteld. Hoofd*

Dit heeft de Bladen , die aan de Steng driévou-*TÜI^

dig voorkomen , Zilverachtig gefluweeld en n^lysr'

Bloemen naar die van den Perfikboom gelyken-

de. De laatile , die de Wortelbladen zeven- en

de Stengbladen drievoudig heeft , fchynt aande

Waldenfer Bergen > in Savoije , bepaald te

zyn*

C24 ) Gafiferik met vyfvoudige Bladen , khiU xxm
pende Stengen en eenbloemige Bloemjteeltjes. rotans.

Kruipend^

Deeze Soort is het Gemeene Fyfyingèrkruid s

dat alom in Europa voorkomt op vogtige plaat-

fen. Het groeit by ons in Holland in de Duin*

valeijen , in de Wouden van Vriesland , enz.

Volgens den Griekfchen naam Pentaphyllon ,

noemt men het in 't Latyn Ouïnqiiefolium y 'm

't Franfch Cinquefeuille en in 't Engelfch Cin*

quefoil of Vyfbladig Gras, Dodon^eus geeft

'er den bynaam aan van Groot , en het heeft,

inderdaad , ds Stengen veel langer dan de mee-»

He

(24) Potentilla Fol» quinatts , Caule repente, Fedunca»

lis unifloris. Mat. Méi. 247, Fl. Succ. 418 , 456, GORT.
Beïg. 145* R. Lugdb. 275. N. 7. GOUAN Monsp. 249. GER*
Ttov. 469. JACQ^ Vind. 91. &c. GKON. Virg. 163. Ctyinque-

folium majus repens. C. B« Pin. 325- Qainquef. majus. Dot*.

Fempt. 116. Lob. Jc. 690. Pcnnphyllum vtiigatteïImiHH*

RAJ. Hijt, 6Ui

E
II. DïEt, IX. STVS,
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9l£fé

IV. fte andere Soorten , hoewel het langs den Grond

xhl
L

" fauipt, uit de knoopen Wortel fchietende. De
Hoofb- Bladen beantwoorden aan debenaaming, en hier
stuk. £00Y j s foet iedereen bekend , draagende door-

nge?
Wy

' gaaos geele Bloemen.

Dit Kruid heeft eene famentrekkende Wond-
heelende hoedanigheid , inzonderheid de Wor*
tel, welke deswegen in fommige Apotheekea*

nagehouden wordt , en fomtyds in Afkookzel

tegen den Bloedloop , of ook in Gorgeldran-

ken , voorgefchreeveru

xxv.
ToUntilla

Monfpe-
lienfts.

Montpel-
fiers.

C. Met drievoudige Bladen.

(25) Ganferik met driev. Bladen, een Takkigs

opgeregte Steng, de Bloemfteeltjes boven ds

Knietjes voortkomende.

Den bynaam voert deeze, als by Montpellier

in Languedok voorkomende , doch ik vind 'er

by G o u A n 9 in dit Geflagt , geen melding van

gemaakt. Zy gelykt zeer naar het Aardbefïe-

Kruid , maar verfchilt 'er van , door de Stengen

een Voet of anderhalf hoog te hebben en droo-

ge Vrugten. De Blaadjes zyn Eyrond , Homp
en egaal getand.

(26)

(25) Bamtiila Fol. ternacis , Caule Ramofó ere&o &c.

H. Ups. i34# Pentaphylloides majas ere&um , Flore luteo.

Moris. Hifi. II. p. ip3, S. *. T. 20. f. 2. Pentaphylloides

Fragari» folio. Magn. Monsp. 304. Fragaiia fteiilis Alpiaa

saulescens* Eoerh, Lugdb, I. p. 42.
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(a(5) Ganferik met driew Bladen, etn gegaffel- IV*

de Steng en Oxel - BloemfleeUjes.
A
x"ür

L"

Hoofd -

Deeze op de Velden ia Noorwegen * Swee- $tuk<

den, Pruisfen en Kanada , groeijende , heefcde xxvr.

Blaadjes Lancetvormig Zaagswyzc getand. ^
ote

(27) Ganferik me* driev. Bladen , die inge*

vegica*

Noot-
weegs.

xxvir.
V£ /.fneeden en van onderen Wollig zyn y de m

Steng opftygende. Wübiadigi

Öp de Alpen vsn Lapland en Siberië kooit

deeze voor, die Bladen als het Verzilverd Gan-

ferik, doch drievoudig en breeder, ruiger, van

onderen met een Sneeuwwitte Wolligheid heeft.

De Bloemen zyn geel , de Siengetjes omtrent

een Span hoog.

(28) Ganferik met drïev. Bladen, die getand xxvrnv

en rat

Gïootbiog*

(26) Potêntilla Fel. ternatis, Cact!e dichotomo &c. Pot.
mi3*

FoL ternatis &c. FL Sues. 420 , 457.. Fi. Lapp. 211» ff*

Clijf. 195. R. Lugdb. 275. Oed, Z)m. 271. Qainquefoüuin

hirfutum lureuui paucioribus laciniis. LOES. Pruif. 218. T.

70.

(27) Potêntilla Fol. ternatis incifis Sec. Fl. Suec. IJ. N.

458. Pot. FoL amptiter crenatis Sèc. HALL. Gsett. II. p» iog.

Fragaria fterilis procumbens &£. A'mm. i?a^. 109. T. 14. f»

2. Gmïl. S'.b. III. p. 183. T. 36. f, 1.

(28 ) Potêntilla Fol. ternatis dentatis &c Pot. fol. tern»

Pet. Cordatis lutels. Hall. //e/v. 342. T. 6. f. 2. Frag.

fterilis ampiislimo Folio & Floie. Vaill. Par. $5. T. 10. f.

I. Potent. Fol. ternatis dentatis &c. GER. iVöv. 409. GWEL,
S&. UU p. 18 s. ï. 35. f. i, 2-

E a
II. Deel,: IX. Stuk,
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IV. en wederzyds eenigermaate Haairigzyn;
A
xnu

U
^e Steng neerleggende , langer dan de

Hoofd- Bladen.
stuk.

veeiwr jn Switzerland , Siberië en de Pyreneen \$
v-tge»

J

de Groeiplaats van deeze Soort, welke opfty-

gcnde rosachtige Stengen van een Voet lang

heeft : de Bladen wederzyds eenkleurig. De
Bloemen zyn zeer groot, en beftaan uit Hart»

vormige Blaadjes. Vaillant heeft deeze

ook omftreeks Parys waargenomen en de Heer

Thünberg in Japan.

sxix. (29) Ganferik met driev. Bladen , die getand

fubac^ns. en wederzyds Wollig zyn ; de Steng neer-

Kortge- leggende.

Deeze in Siberië, in de Zuideïyke deelen

van Vrankryk en in Spanje voorkomende , heeft

leggende Stengen 9 dikwils langer dan de Bla-

den , die rimpelig , digt gewold, Wigvormig,

ftomp en getand zyn , met breede fpitfe Haai-

rige Stoppeltjes. t)e Bloemen zyn zeer groot

en geel met uitgerande Blaadjes .• ook de Meel-

draadjes geeh

Tor-

(29) PotÉntïlla lol. ternatis dentatïs &c. Fragaria fler.

fylv. Sericea feu incana» Moris. Hl/l. II. p, 187. Frag.affinis

Serïcea incana. C. B. Pin. J27. Prodr. 1*9- Pot. &c. Caule

fubfoliofo. Ger. Prov. ^69. GARID. Prov. 190. T. 37.Frag,

fterilis molli Lanugine pubescens. AMJM. Ruth» 8f, not

Gmel. Sik, III* p. 183. T. f 6%
f. a.
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Tormentilla* Tormentil. IV.
Afdhel.

Een Kelk die agtdeelig is, met vier Bloem- XIIL

blaadjes* Roodachtige naakte Zaaden, die aan^TUKi

een kleineu droogen Stoel gehecht zyn. Dus Poiygy.

komen de byzondere Kenmerken voor van dit****

Geflagt , 'c welk aan het Vyfvingerkruid zeer

naa verwend is , en waar van twee Europifche

Soorten zyn.

(1) Tormentil met eenbynaregtopjlaande Steng 1.

en ongefteelde Bladen. ulüSt
Öpftaandei

Op drooge Velden van ons Wereldsdeel groeit

dit Kruid vry algemeen , komende by ons voor

in de Duin - Valeijen en op Zandige Gronden
7

als ook op de Heide in Gelderland menigvuldig*

Men noemt het in de meefle Taaien , naar

het Latyn , Tormentille of Tormentil , doch by

de Duitfchers Birckwurts en Rothe Heilwurts,

wegens de voornaame Geneeskragten , die de

Wortel, in fommige Kwaaien, heeft; gelyk het

by ons Landvolk , daar het oatuurlyk groeit

,

ook

(1) Tormntilla Caule ere&iuscuio , Folils fesullbus. Syst.

Hat. XII. Gen. 63 $ p. 352. Veg. XIII. p. 399- Mat. Mt.
249' TormentHIa. H. CUff. 194- R» Lugdb. 276. Gouan
Monsp. 249. GEB. Prov. 470. GORT. Belg. 145. Flt Suec.

4*1 > $S9> F/. Lapp. 213. Cam. Ep'it. 6&S* DOD. Pempt.

118. Torment-li'a vel Hepuphyllon. Lob. Ic. 596. Tormesi-

tilla fylveftns. C. B. Pin. 326, /S # Tormentüla Alpina. Cam.

Kort. 17 1.

E3
II. deel. ix, Stuk»
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IV* cok wel Meerwortel genoemd wordt , om dat
rAFü£EUj-

e(
. een Geneesmiddel is voorde Bloedige Pis

Hoqed. van 't Rundvee (*). De naam van Zevenblad

stuk.
geiyif fommigen het ook, zelfs in andere Taa-

T^:
jeD , heeten , komt eigener toe aan het Gerards-

Kruid (f).

De Tormentil fchiet getakte Stengetjes, van

twee Duim tot een Voet hoog, Kranswyze be^

zet met diep ingefneeden Lancetvormige Blaad-

jes, van ongelyke grootte, fomtyds vyf, fom-

tyds zeven in getal. De Bloemen, die op 't end

der Takjes groeijen ,zyn vierbladig en bevatten

van agt tot zestien Meeldraadjes, volgens den

Heer Hall er , die aanmerkt, dat 'er op de

Alpen eene Verfcheidenheidvan voorkomt, veel

aanzienlyker , hebbende fomtyds de Bloem vyf-^

bladig.

Deeze laatfle is 't , welke Camerariüs
fchryft , dat door hem van de Tirolfehe Ge*

bergten was medegebragt, hebbende den Wor-

tel veel grooter , welriekender en rooder, dan

<ie Gemeene TormentiL Zy wordt van de

Switzers deswegens Rothwurts , dat is Rood-

wortel, geheten, Hy is knobbelig en bevat van

binnen een Bloedrood Sap , wordende , als een

voornaam Stoppend middel, tegen den Buikloop

en

(*) Dan worden de Beeftcn gezegd aan 't Meer ttjlaan %

?o de Heer be GORTER aanmeiki..

(f) Het j&gopodium , nasmdyk , anders Pcdagraria g$-

paarnd ; ?ie '; voorgaande $mk% bladz. 231*
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en andere Vloeijingen , die uit flapheid der Iv,

Vaten ontftaan , met vrugt, in Afkookzel of AF
£f^

u
Aftrekzel gebruikt. De Mondfpoeling,daarme-HooFD-

de , dient om losfe Tanden vast te maaken in STUa: -

de Mond. Uitwendig kan men het Poeijer totJa*fy&ym
JBloeditemping in Wonden en tegen de llerke

vloeijing van Sweeren gebruiken. Die van 't

Eiland Ferro bereiden 'er het Leder mede (*).

(2) Tormentil met kruipende Stengen en ge- 11.

Jleelde Bladen. //X>5L"
Kruipende.

Hoewel 'er in de voorgaande Soort ook ver-

anderingen plaats hebben , met verftrooide leg-

gende Stengen ,- zo fchynt echter dit Kruid

daar van te verfchiJlen , dewyl het gedeelde

Bladen heeft. In Engeland , omftreeks Oxford

,

groeit het aan de kanten der Akkeren. In krag-

te komt het overeen met de gemeene Tormen-

tille.

Geum, Nagelwortel.

Hier is de naam van Gèüm, dien To ur-
ne fort aan een Geflagt van Kruiden gegeven

hadt 3 welke thans tot het Steenbreek betrokken

zyn,

(*) ATI. Hafn. Tom. I. p. 8 8.

(z) Tormmülla Caule icpenre, Foliis petïolatts. HUDS.

Jlngl» 197. Pentaph. minus viride Flore Aureo tetrapetalo.

iMoris. Hifi. II. p. 190. Pentaph. reptans alamm lol. pio-

fundius ferratis. Pj.ot. Qxf. 6. $. 7. T. $. f. ƒ,

E4
II* Deel. L\% Sttjs,
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Afdml
^

'

°P dCn voorgaD£ van den beroemden Ges*

'xht.
' NERUS tot eeD Geflagtnaam gebezigd voor de

Hoofd- Soorten van dat Kruid, 't welk men Caryephyl-

*™L.mf
Plaf tehceten

- Tourhefort hadthet-

^;. zelve „dus voorgefteld , en deswegcn geef ik
'er den naam van Nagelwortel aan.

Vyf Soorten \ meest Europifche, komen in
dit Geflagt voor, naamelyk

Ceulnr.
^ Nageïworteï 8» knikkende Bloemen; de

giniZuJ!' Bloemblaadjes kleiner dan de Kelk ; de Vrw~
'virgmifc^ m Klootrond , met naakte haakige Baar*

den : de Bladen drievoudig.

In Virginie komt deeze Soort voor
a welke

weinig of niet van die van H e r m a n n u s met
een kleine Bloem , die wit is, en een Reuke-
loczen Wortel, verfchilc, De Wortelbladen zyn
dubbeld gevind en de Zaadhuisjes niet ruig ; d,e

Bloemen tegen Vlbïocijen knikkende.

il. (2) Nagelwortel met opgeregte Bloemen en

Sn? Klootronde Haairige Frugten, die naakte

Haa*

(1) Ceum Flor. nutantibus, Petalis Calyce rmnoribus, Fr.
globofis tic. SyJÏ. Hat. XII. Gen. 63 6. p. 352 . ^, ^j/
p. 399. H. C/j|f. 195. Grgn. Vir% . S 6 4 Guryophyllaïa .vijl
gimann &c. HEBM- Pat, T. p. in.

(v) Ceum Flor. ereftis , Frjï^ti glo!>ofo villofb &c. yfcfc./.

$ttt. 249. i/. Cj^T. R. %$- GOÜAMT Monsp. 250. Ger!
Pr^. 471. GORT. Belg. i 4 6. Hall. Helv. i 35 . Carvophyjl
ïata vulgaris. C. B. Pin. 321. Caiyophyliata. Doo." 7W,
ï37« Lob. /e. 693. cam. Epit. 725.
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Haakige Baarden hebhen: de Bladen Lier* IV.

«Mg. A™^
Hoofd*

In de meefte deelen van Europa komt ditvrus.

Kruid, dat by GssNERUsden bynaarn heeft Poiy^y

van Steedfch , op lommerige plaatfen , in de***'

Bosfchen en elders
9
voor, Het groeit , by ons

,

in de Haarlemmer en Alkmaarder Houten. Men
noemt het in 't Latyn Caryophylla:a , in 't

Franfch Galiot of Benoite , in 't Ëngelfcri Avens ,

Herb Bennet , in 't Hoogduitfcfi Benedicten*

Wurts en in 't Nederdaitfch Gezegend of iVa-

gelkruid.

Het maakt een Kruid , met opflaande gebla-

derde Takkige Stengen van drie Voeten ofmeer

hoogte. De Bladen hebben hunne Vinswyze

verdeelingen fpits getand. Op 't end van ieder

Takje komt een enkelde Bloem van vyf geele

Blaadjes, die over de vyftig Meeldraadjes be-

vat en den Kelk omgeboogen heeft, zo wel als

de Stylen : den Stoel en Zaaden ruig , tot een

rond Hoofdje vergaard , ieder met een Haakig

Baardje.

De Wortel is bitter, famentrekkende en vol

zuur; ruikende, als men hem in 't vroege Voor*

jaar uit den Grond haalt , maar niet altoos , naar

Kruidnagelen. Op Wyn getrokken , verflerkt

hy de Maag , is een Wondmiddel % Bloed vloei-

jingen en Roode Loop geneezende. Zyne ver-

flerkende hoedanigheid maakt hem dienftig in

Aftoopende Koortfen 9 in Uitflaande of Be-

E 5 fmet*
II. dkm.* ix» stm,
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IV» fmettelyke Ziekten en in alle Gevallen , daar

xmf
L

' eene napheid der Vaten heerfcht.

Hoofd-
stuk. : (3) Nagelwortel met knikkende Bloemen > lang-

cllmRh
werpige Vrugten en gepluimde omgeboogen

valare. Baardjes»
Eeekig.

Deeze noemt Lob el Rondbladig Nagel-

kruid der Noordelyke Landen met Wolachtige

Bloemem Hy zegt dat dezelve in de Eosfchen

van Brabant by MecheJen , als ook in Norman-

die 5 doch inzonderheid in Engeland , overvloe-

dig groeije. Men vindtze ook in ruige Laanen

en Eosfchen van Vriesland. Voorts is de Groei-

plaats in Sweeden , alwaar men ze Faorpungar

of Baggpungar noemt , op vogtige Velden ; in

Duitfchland of Ooflenryk , als ook in Provence,

op natte Bergweiden. By Montpellier groeit die

Kruid, dat men Benoite Aquatique tytelt , vol-

gens Goüan naauwlyks anderhalve Hand-

breedte hoog. In Switzerland, daar het zo op

de Alpen , als op laage Landen en aan Beeken

,

voortkomt, heeft Hall er In de Bloemen,

wier Blaadjes famenluiken tot eene Rolronde

figuur, meer dan honderd Meeldraadjes geteld.

De

f3) Geum Flöribus nut. Fr. ©blong. Ariftis phimofis tortis.

WL Snee. 11. Clift. R. Lugdb. GOUAN Monsp. GORT. Belg.

147. HALL. Helv. 336. KitAM. Auflr. &c. Geura Rivale.

ffl. Lapp. 215. Caryoph. Aquatica nutante Flore. C B. Pm.

3zi. Car, Septentrionalium. Lob. Ie, tfj>4- £ Caryoph, Aq.

altera. C. Bi Pin. 322.
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De Bladen zyn ruig en rond, naar die van 't IV,

Aardveil gelykende , doch driekwabbig, op 't
A
^fL *

end van lange Bladfteelen , waar aan eenige Hoofd*»

kleine Vinblaadjes ; de Stengen vcelbloemig; 3™1^

de Bloemen van buiten roodachtig, en daar opJ^?r

volgen Hoofdjes, die zig als uit ruige Veertjes

famengefteld vertoonen. irlet heeft in de Wor-

tel weinig Reuk of kragt.

(4) Nagelwortel met hellende eenzaame BUe- it%

men en langwerpige Vrugten % die regteMf ûm%

ruige Baardjes hebben. Bergs,

Berg-Nagelkruid noemt men deeze, als op

de hoogde Gebergten van Europa, in Ooflen-

ryk , Switzerland en de Zuidelyke deelen van

Vrankryk, groeijende. Hier is de Bloem uitge-

breid met geele Blaadjes, de Steng eenbloemig,

een Duim breed , 't welk benevens de grootte

dit Kruid , dat bovendien een weiriekenden Wor-
tel heeft , genoegzaam van het voorige onder*

fcheidt. De kleine Verfcheidenheid daar van^

evenwel, op de toppen van den Baldus -Berg,

in
J

t Veroneefche , gevonden , hadt de Stenget-

jes

(4) Gêttm Flor. inclinatis folitarüs , Fru&. oblong. Aiift»

Plum. teft. Car. Pinn. confertioiihus _&c. Hall. Helv. n6.
Car. Alpina ltuea, C. B. Pin. 322. Car. Alpina. Pon, Ba/d.

342. Car, Montana. Cam, Epit. 727. Dod. Pempt. 137,

L©B. Ie. 695- /8, Car. Alpina minor. C B. Pm. 322. Prodr.

139. Car. Alpina minima , Flore Aureo. BARR. Kar. 588,

T- 39S>.

II. DSIL. U> STUÏe
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ff* jes geen Handbreed hoog , volgens Bauhi-
A
*x?u!" Nüs: ^oc^ men weet, dat dezelfde Kruiden,

Hoofd- doorgaans , hoe hooger op 't Gebergte hoe
stuk, kleiner groeijen. Clusius vondt het Berg*

J&*

.

r Nageikruïd , in 't Ooftenrykfe , met Stengetjes

van een Voer.

v. (5) Nagelwortel met eenvormige ingefneeden

rem"?. Bladen 5 de overboek/en kleiner 3 en krui'

kruipend.
penfc Staarten.

De Bladen van deeze Soort gclykcn naar die

van Eppe of Sellery byzonder. De Wortel is zeer

lang en geeft kruipende Staarten uit, waar

door het Kruid zlg voortplant. De Stengen zyn

eenbloemig , naauwlyks langer dan de Bladen;

De Groeiplaats is in Switzerland of Wallis,

als ook in de Valey van Barcelonette , een

Prinsdom in de Alpifehe Bergreeks , op de Gren-

zen van Provence en Savoije, alwaar Barre*
Li kr hetzelve gevonden heeft.

D r y a $, Hertenkruid.

De Kelk is in agten gedeeld met agt Bloem*

'blaadjes, in dit Gëflagt, 't Welk geftaarte Haai-

rige Zaadhoofdjes heeft en de twee volgende

Soorten bevat.

(O

fƒ) Geum Foliolis uniforraibus incifis &e. Car. Plagelh's

&Iiofis. HALL. Enum, ï$>. Car, Alpina Apü folio, C B. Pin.

3i2. Car. Alpira tenmfolia incaaa &c. BARR. Rar. 589. T.

<*oo. BoéC. Muf.. 160. T. xzi.
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(ij Hertcnkruid met vyf Bloemblaadjes enge* W
vinde Bladen.

A
«nf

L#

Dceze , op Kamtfchatka groeïjende , heeft stuk.

de Wortelbladen gevind , uit zeven of negen i
Blaadjes beftaande 9 die allen langwerpig, li-ZlnïiT*

niaal en byna Wigvormig zyn. De Steng ,
vyfbiadïg.

twee of driemaal zo lang 3 is Draadachtig dun

en meest zonder Bladen. De Kelk is in tienen

gedeeld 9
de Bloem heeft vyf witte Blaadjes en

een menigte van Meeldraadjes met ronde Knop-

jes* 'c Getal der Stylen en Vrugtbeginzelen is

ook menigvuldig* 't Gewas komt met het Vyf-

vingerkruid zeer overeen, doch de Vrugtmaa-

king is verfchillen.de.

(a) Hertenkruïd met agt Bloemblaadjes en en- ofapêtaia,

kelde Bladen. AgcbJa&g,

Van deeze Soort , die op de hooge Geberg-

ten van Europa in *t algemeen groeit , heeft

het Geflagt zynen naam , op den Eikenboom

zinfpeelende , om dat de Bladen 'er eenigszins

naar gelyken. Op de La^andfche Aipen vondt

Lin-

(1) Dryas Florilms peutapetalis • Folüs pïnnatis. Am.
Mad. II. p. 3 5 3» Caryophyllata pentaphyllea.

J. B. Hijt*

II. p« 398.

(a) Dryas Flor. oftop.etali? , Fol. iïmplicibus. Dryas. Ft»

Lapp. 21 j. Fl. Sues. 426. H. Ciiff'. 19J. R- Lugstb. 279,

HALL. Hetv. 31& Seg. Ver, 512. Chamaedrys tertia. f. raon-

tana. Cu/s. Hifi. II. p. 351. Pann. 610* ï\ 6iï. Leacas»

Chamsdrys Alpina. Oed. Dan, T. %u

XI* DEEL» IX. STUK.
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ÏV. LinnjEus het menigvuldig, doch nergens
Aï

xni
L

' anc*ers m '

fc Sweedfche Gebied. Jn Switzerland

Hoofd- kwam het den Heer H aller ook voor op
stuk* laager Gebergten. Clüsiüs die het onder

Jbe.

lWy" ^en naam van Derde Gamanderlyn afbeeldt,

fpreekt 'er dus van.

„ Voorts komt een andere fraaije Soort voor,

I
„ die voortkruipt met Takjes van een Span

5, lang , bruinrood van Kleur , hard , Houtig

,

t$ met Bladen ongeregeld daar om heen, wel*

2, ke naar het Loof der echte Gamanderlyn

ia gelyken , maar een weinig kleiner zyn en

5 ,
van ondereti grys , van Smaak zeer famen*

j, trekkende en opdroogende* De Bloemen ko*

5 , men enkeld voort op lange Steelen; zynde

j, wit van Kleur en bettaande uit agt of ne*

3, gen Blaadjes , van grootte omtrent als die

„ der Wyfjes Ciftus 5 en veel Meeldraadjes in

„ *t midden hebbende, Reukeloos, op welken

5 ,
ruige Zaadhoofdjes volgen > byna als die

*'} van 't Goudbloemig Nagelkruid. De Wor-

5 , cel is tad en Houtig , her- en derwaars

,, {trekkende, met cenige zwartachtige Veze«

5, len. Ook fchieten fomtyds de langs den

i, Grond verfpreide Takken Wortels : des men

3 , 'er geheele Plekken mede bedekt ziet. Ges-

,, nerus noemt dit s zo ik meen , naar fom-

53 miger gevoelen Herba Cervi 5 enSiMLERUs,

3 , in zyn Vertoog over de Alpen 3 Rirtswurtz ,

n als ook Alpifche Gamanderlyn»'*

Co?
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C o m a r n m, Waterbezie. IV.
Afdeeü

XIII
Van dit Geilagt zyn de byzondere Renmer- Hoofd-

ken, een tiendeclige Kelk metvyf Bloemblaad- stuk.

jes , kleiner dan de Kelk , en de Stoel der Zaa-

den Eyrond 5 blyvende, Spongïeus.

De eenigftc Soorc (i) , zeer bekend onder I.

den naam van Rood Moeras ~ J^yfblad , voert ^S^T
hier den Griekfchen naam Comarum> vooYiFra* Rood*

gum gebruikt geweest , niet oneigen ; dewyl

het Kruid een Vrugt heeft als een drooge Aard-

bezie. Ik noem het derhalve , aangezien die

Kruid in ftiïflaande Wateren en vogtige Lands-

douwen , zo hier als elders door geheel Euro-

pa, zelfs in Provence , in Lapland en in Rus-

land, voorkomt 3 Waterbezie.

Het heeft de gedaante bynavan het Gemee-
ne Vyfvïngerkrüid , doch de Wortel verfchilt

zeer , als beftaande , gelyk die der meeiie Wa-
terplanten , uit de enkele Steng , welke Ve-

zelen fchiet in den Slykerigen of Zandigen

Grond. De opftaande Steng is fomtyrïs een

Voet j ook wel een Elle hoog y gebladerd ,

ruig-

(l) Comarom. Syft. Nat. XII. Gen. 63S. p. 353» Veg.

XXII. p. 3 99- GORT. Belg. 147. Ger. Prsv. $71. Fl. Lapp.

214. Fl. Suec. 422, 463. R. Lugdb. 276. Hall. Helv. 337.

Quinquefol- palufhc mbrum. C. B. Pin. 32J. Lob. Ic. 6j>i,

Quincjuefolium qusrtum. Don. Ptmpt. 117. 0, I'entaph.

paluftre mbrum crasfis & viUofis foliis &c. PLUK* T. 212,

f. 2, RAj. Mjï. lil. p. 326.

II. DUJU. IX. STUK,
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IV. ruigachtig en aan
5

t end veelbloemïg. De
AF

xin.
L Bladen zyn eigentlyk niet gevingerd , of Waai-

Hoofd- jerachtig , gelyk zy in de Afbeelding van L o-
stuk. BEL en DoooNiEus voorkomen ( *) , maar

vZe

.

dwy
gev5n^ï bellaande uit twee of drie paar Eyron-

de Zaagtandige Vinblaadjes , met een endblaad-

je 9 dat grooter is. De Bloem heeft een zeer

grooten, donkerrooden , tiendeeligen Kelk, met

de Punten beurtiings kleiner , en daar in vy£

zeer kleine , Bloedkleurige Blaadjes , Tongswys'

gevormd , met ongevaar dertig Meeldraadjes*

Eene Verfcheidenbeid van dit Kruid 9 met dik-

ke ruige Bladen , is in Engeland en Ierland

waargenomen •

(*) De Afbeelding van Morisow S. i. T. 19. f. 4, al-

waar zy niet minder zodanig zig vertoonen , fchynt naat

de gemelde , mei eenige goeddtinkeiyke vetandexing, ge«

kopieerd te zyn.

XIV. HOOFD.
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xiv.
'

XIV. HOOFDSTUK. Hoofd-
stuk*

Béfchryving der Veelmannige Krui*
den (Tolyandria) 5 dat is die meer dan

twintig Meeldraadjes hebben, tot welken
9 on*

der anderen , de Maankoppen , Plompen ,

Corchorus , Peonie , Ridderfpooren , Mon-
nikskappen , Akeleijen, Anemonen, Ranon-

kelen, behooren*

De Kïasfe der Veelmannigen , van welker

hoedanigheid reeds meer dan eens ge»

fproken is , bevat, in de Rang der Eenwyvi*

gen, de volgende Geilagten.

A c t M a. Kriftoffelkruid.

De Kelk en Bloem , beiden , zyn vierbiadig

in dit Geflagt , welks Vrugt een Bezie is mee

èéne Holligheid en half Schyfronde Zaaden.

Daar komen in voor, de twee volgende Soor-

ten.

fi) Kriftoffelkruïd met een Eironde Tros en t.

S&ppige Frugten. Sf**£.
Geaautfg,'

Dit

(l) A&&& Racetno övato , Fru&ibus Saccatis. Syjl. at„

Xll. Gen. 644. p. 559- Veg. XI 11. p. 406. Oed. T)an . 498.

Attaea. H. CLiff. iop. R. Lugdb. 480. GOUAN Minsp. z*U

F GBB*

IJ. DEELt IX. STUK,
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IV. Dit noemt men , ik weet niet om welke re-
AF

xi^
BU

den ' St' Krijloffels- Kruid en wil dat het de

Hoofd- Aïïaa van Plinius zy ; misfchien, om dat
$TUK* de Besfen eenigszins naar die van Vlier gely-

Eewyvi'ken, dus getyteld. Het komt in Kanada voor

'met witte Vrugten 5 terwyl het onze dezelven

zwart heeft* De Groeiplaats is op belommerde

vogtige fchuinten der Bergen , zo in Sweeden

als in Duitfchland , Rusland, en de Zuidelyke

deelen van Europa. Het Loof gelykt naar dat

der Kroon tjesdraagende en de Vinblaadjes naar

die van 't Geitenbaard vry veel , zynde helder

glanzig groen. De hoogte van 't Gewas is zel-

den meer dan één of anderhalven Voet Het

heeft Ruïtachtige plat -Vliezige Bloemblaadjes

Zegt LlNNiEÜS.
Dit Kruid is voor Vergiftig gehouden , als

den aart hebbende van de Monniks - Kappen

:

doch fommigen twyfelen daar aan. Doktor Map-
pus verhaalt , dat de Wortels fomtyds voor die

van den zwarten Nieswortel verkogt worden.

Van eenigen wordt dit , of de volgende Soort

,

als een kragtig Middel tegen de Vryfterziekte

opgegeven. (2)

GfiR. Prov. 374- KRAM. Attjlr. I49. Fl. Suec. 431 , 464.

A&aea Caule inermi. Fl. Lopp. 217. Aconitum Bacciferum,

C. B. Pin. 1S3. Chriftophoriana. HALL. Helv. 306. Dod.

Ptmpt. 402. Dod Parg. 237. CLHS. Parm. 504 Chrift. an

A&aea PHnii. LOB lc. 682.
fi ê

A&aea Racemo ovato 8cc.

Mill Di& Aconitum Baccis niveis. CqRN. Cantd. 76. T.

77. Chriftophoriana Amer. Racemofa , Baccis niveis. MoaiSj

iüji, IL p. 8. S, 1. T. i, f, 7,
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(o) Kriftoffelkruid met zeer lange Tros/en en lV*

drooge Vrugten. xiv.

Hoofd*
Dit Kruid , in Noord - Amerika groeijende, stuk.

heeft bet uiterlyk aanzien van 't voorgaande'en ***

wordt' aldaar Richweed , van fömmigën Zwarte 'Racem/ai

Slangen" Wortel \ geheten. De Bladen of Bloe-
Geaosu

'men
'

' flinken ?
zo ' wel als io 'het- andere: de

bloemblaadjes zyn dik s bultig,; zeer klein, ge-

fteeld , met een Borftelig fpitsje' en meer in ge-
:

tal dan de Kelkblaadjes* I

S a n o ü i n a r i a... Bïoedkruid.

Dit heeft een agtbladige Bloem en twee*

bladigetï Kelk : het
'
Zaadhuisje een -Eyrond

Haaüwtje zynde metééne'hollighéid.

Maar eéne Soort (ï) uit Noord- Amerika af- r»
#

kotriftig j.
'

komt in dit Geïlagtvoor, dié gemeen-w/S-^
Iyk Kanada'afch Chelidmiium genoemd wöfdt,**^

%

doch t>yMor i n us den 'naam van Sangiiinaria^^h <

>
;

hééft

(z) AU&& Raceraïs IqngisGuiis Fru&ibus üccls. Mat, Md.
2,5?* Gron. Virg» S9' Chriftoph. Amex. procerior. DlLL.

Eltb. 79. T. 67. f. 78. Chrïtt. facie herbe fpicata.' Pluk.

Alm. S4» T. 3 83 f* 3.

(ij Sanguiüana. Syfi. Nat* X 1 1. Gen. 645. j). 359. /"?*.

XI 11. p. 406. H. Cliff. zoz.' '

F-ASRé Bslwftadr zzu GRON"»

^*>£. $7+ Sanguinarïa major & minor , Fl. fimpHci, & ma-

jor Flore pteRo. Diix. SM* 335. T. 252. Cheïidoniura ma-

jus Canadenfe acaulon. Cqrn. Cdn. -12. Moris. Hifi. 11»

p. 237» S. 3. T. 11. f. i. Raj. Hifi. IS37 Ranunculus VÜ*
ginienfis albus. Fark. Thcalr.^^. Raj. 5«/>^/« 31$*

'F « -
II» DSEï,. IX* STOS,
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IV, heeft bekomen , om dat de Wortel niet alleen 9
F

xivf
L

maar °°k ^e Stengetjes en Bladen , af^efneeden

Hoofd» of gebroken zynde, een donker Saffraankleurig
stuit. y gC u j tgeeven y \ weik eenigszins naar Bloed

vij^" gelyku In dit opzigt heeft het Kruid meer over-

eenkomst met de Stinkende Gouwe , dan in de

Geftalte. De Amerikaanen noemen dit SapPwo
coon 5 en de Inwooners van Virginie het Ge-

• was Bloedwortel.

Uit een dikken Vleezigen Wortel, die Wa-
terpas in de Grond loopt , veel naar den Tor-

mentille- Wortel gelykende , fchiet het twee

of drie Bladen en even zo veel Bloemen , welke

's Voorjaars in het zig ontrollende Blad zyn be-

flooten. Uitgefpreid zweemen die Bladen naar

- "Vygebladen en de Bloemen naar die van de

Crocus , doch zig Kroonswys' uitbreidende en

dan beftaande uit agt, tien ofmeer witte Blaad-

jes; 't welk het een klein maar llerlyk Plantje

maakt. Op de Bloemen volgen langwerpige

ronde fpitfe Zaadhuisjes , bevattende veeie

Zaadjes. Daar is een Groote van , welke om-

trent een half Voet hoogte heeft , en een Klei-

ne , de helft laager •" als ook éene met dubbelde

of gevulde Bloemen ; doch dit Plantje is 'm

Europa weinig bekend»

Podophyll um. Eendenpoot.

De Bloem is negenbladig, de Kelk driebladig

ïn dit Geflagt ,• de Vrugt eene éénhokkige Be-

zie, met den Stempel gekroond.

Twe$
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Twee Soorten zyn in hetzelve aangetekend, iv,

naamelyk Afdeel.
XIV.

(i) Eendenpoot met Schildvormige gepalmde'ïi^
FD*

Bladen. L
Podopbyl"

Dit Gewas , ook uit Noord - Amerika oir- /«»» peiia-

fpronglyk , is veel gemeener in de Europifche 'schiidbia.

Kruidhoven, Het wordt van de Virginiaanen ds s«

Mey - Appel genoemd , om dat de Vrugten ,

veel naar die der Hondsroos gelykende , reeds

in Mey aanrypen. Het mag een Voet hoogte;

bereiken met zyne Bladen , welke op lange Stoe-

len ftaan f en de gedaante byna hebben van een

Eenden Voetpalm , waar van het Kruid den naam

heeft. In Blad en Bloem gelykt het naar den

zwarten Nieswortel ; hoewel de Bloem veel

kleiner is. Wegens de Besfen hebben fommi-

gen het tot de Nagtfchade betrokken ; doch die

fchynen niet Vergiftig te zyn; wordende van

zekere Tortelduiven , welken 'er vet van wor-

den , zeer bemind, De Wortel is een groot

Braakmiddel en heeft deswegen den naam yan

Jpecacuanha 9 naar welken hy veel gelykt 5 be*

komen.

(i) Podophyllam Fol. peltatïs palmitis. Syfi. N*t. XII.

Oen. 646. p. 359. Veg. XIII. p. 406* PodophyHutu. H. CUf,
202» R. Lugdb. 480. FABR. Heimfl. J47« GRON» Virg. 57 *

80. Trkw. Ehret. T. 29. Anapodophyllum Canadenfe Mo-

rini. TOURNF. In/l. 239 Catesb. Car I. p 24* SELIGM*

Vog* h D. p. 38. T. 48. Aconitifolia huraiik. MEWTfc. Tug. T. il»

F 3
II, DEEL» IX, STUKtf
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!V. (a) Eendenpoot met tweevoudige half' tfart-

xiv.
U vormige Bladen.

stuk. ï*Jt Gewas 5 door den Heer C

o

ll i n s o n uit

it. Virginie onder den zelfden Gefiagtnaam overge-

i3w .*^B -9&9 (volgens. den Heer C.la yton,)
fhiiium, een, Soort van Podophyllum of Nelumbo. met
dig.

"

a, Hartvormige; Bladen >, op zeer lange. Steden,

„ die onipiddelyk.fui.t den Wortel voortkomen
,

3, tweevoudig gefehikt, van onderen Zeegroen.

3, Het draagt een grpote Lederachtige * geel-

,5 acbtige, eenhokkige Vrugt,dpqr rypwörding

„ aan den top Dekzelswys' horizontaal gaa-

3 , pende, met langwerpige glanzige bruinroode

„ Zaaden. De Bloemen heb ik nog niet mogen

33 zien. In 't begin van Mey verzamelde ik dit

3, Kruid , óp .een vogtigen en zeer vrugtbaarer^

33 Grond , onder hppge Boomen , in. Vaieijen en

,3 -Kloven, der Gebergten.
53 De Heer Lin*

Wmus hadt ook te lip (al de Bloemen niet ge*

zien van deeze Plant

,

;
en vraagt, of zy niet

liever een Soort van Bloedkrnid zy?

Chelidonium. Schelkruid.

Een vïerbladigc Bloem en tweebtedigen Kelk

heeft dit Geflagt, en de Vrugt is een lang en

fmal , eenhokldg > Zaadhuisje. Het bevat de

vier volgende Soorten.

O)
.-.*

I I

(z) Pedophyllum Po! 4 binatis femi - coidatïs. GRON. Virg%



Polyandrie g7

(ij Schelkrüïd met Kroonswys' vergaard? IV.

Bloemfteelen. -0U
HOOFD-

Deeze Soort voert in 't byzonder den naam :tuk#

van Chelidonium of Chelidonia, 't welk zo veel «i*.\

zegt- als Zwaluwen Kruid ; wegens een oude'awM,

overlevering, dat de Zwaluwen daar mede het
Geine^fl*

bezigt van haare Jongen her(lellen of opbelde-

ren zouden. Hier van is de Spaan fche naam Ce*

lidonia , de Franfche Chelidoine en de Eogelfche

Celandine afkom (tig. Het wordt, met den by-

naamvan Groot > van het Kleine Zwaluwenkruid,

dat onder de Ranonkels zal volgen , onderfchei-

den. De Duitfchers noemen het Schellwurtz

of Schelkraut , Schwalbenkraut en Goldwurtz;

gelyk wy het gemeenlyk Stinkende Gouw hee-

ten, misfefren wegens het Goudkleurige Sap*

of ook Schelkruid en Oogklaar. Die laatfte be-

naaming fchynt met de Franfche Eclaire over-

eenkomftig. Het groeit overal in Europa op

Steenige , woefte plaatfen , by Heggen en

Muu-

(i) Chelidonium Pedunculis urabellatis. %?. Nat. XII* Gen.

é'47. p. 359- Peg. Xlli. p. 406. Cheiid. Pedunculis multifla-

ris. Mat. Mei., <l$z. H. Cliff. 201. R.. Lugdb. 478. GoüAN
Monsp. z$ z ' GEit. Prov. i-j\. KRAM- Auftr. 149. FL Suecm

430,465. GORT. Belg. 14S. Chelidonium mjus vulgare.

C. B- Pin. 144. Cheh majus. DOO. Pempt. 4g» Loif.

/<?. 760. Fuchs. Hijt. 86j. ^ Chei, majus Fol. Quernefc.

F f
tl* DEEL* IX, STUK.



38 Veelmannige Kruidene

IV. Muuren en fomtyds ook in Akkers en Ttaï-

^Tiv^
1" nen 9 komende van zelf voort uit gevallen

Hoofd- Zaad.
stuk. £)e gefhlte van dit Kruid is genoegzaam be-

^!
nwy ' kend. Men vindt het met Stengen van een Elle

hoog, die ruig zyn en getakt, hebbende gevin-

de Bladen , wier Vinnetjes gekwabd of dieper

Ingefneeden zyn , zo dat zy naar Eikenbladen

gelyken. Tot negen Bloemfteeltjes komen aan

\ end voort. De Bloem is geheel geel en daar

op volgen Haauwtjes als gezegd is. Overal,

daar men een Blad of Takje afbreekt , flort

hetzelve een Oranjekleurig Sap uit , dat fcherp

en bitter is met eenigen Stank, gelyk de gebeele

Plant > doch inzonderheid de Wortels, waar van

het Aftrekzel, in Water of Mclkwey, tot een

fcragtig Geneesmiddel voor de Geelzugt, Vry-

fterziekte en dergelyke Ongemakken , veel al

uit Verstoppingen in de Lever ontftaande , ftrekt.

Tegen Oogkwaaien , die uitwendig op het Hoorn-

vlies haare zitplaats hebben , is het voorlig tig

gebruik van het uitloopende Sap of gedefinieer-

de Water niet ondienitig. Een aanhoudende

beftryking daar mede neemt fomtyds de Wrat-

ten weg , zo in- ais uitwendig. Het Sap met

Konig gekookt , dient tot dergelvk gebruik

en het verdikte Extrakt kan tot Verfierking

der Ingewanden worden ingegeven,
|

(O

C. B. Pin, 144. Chel. fts, fol. lacinkroi lClü$. #(/? 1U
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('s) Schelkruid met eenbloemige Steelen> en de Vf-l

Steng , die glad is , omvattende , uitge-
A
™f

L"

hoekte Bladen. Hoofd-
stuk.

Onder den mam van Glaucium , een Griekfch ir.

woord by de Ouden gebruikt, wegens de Zee-^f^
groene Kleur der Bladen toepasfelyk , heeft Tour- Heulach-

nefort een byzonder Geflagt gemaakt van
*

deeze en de volgende Soorten , die zeer naar de

Maankoppen gelyken, doch daar van door haa-

re Vrugt , welke uit een Hoornachtige Haauw
beftaat , verfchillen. Hierom noemt men het

Jloom - Heul, in 't Franfch Pavot cornu, In 't

Engelfch Hor?ied Poppy , in 't Hoogduitfch

Geel Mag/amen of Geelen Heul y wegens de

Kleur der Bloemen, die van de gewoone Kleur

der Papaverbloemen 5 als ook van die der vol-

genden verfchilt,

Dit Kruid , dat een Jaarlykfe Plant is, komt

in 't wilde voort , op Zaodige plaatfèn , door

byna geheel Europa en zelfs in Virginie. Hal-

LER zegt dat het overblyft , groeijende op Steen-

achtige Oevers in Switzerland. Het fchiet zo

hoog niet op als de Maankoppen en heeft een

gladde Steng met eenigszins Wollige Bladen

:

de

(1) Chelidonium Pcdunculis unlflorls &c. H. Clif, 201. R.

Ltigdb. 478. GouAN Mensp. 25*. Ger. Prov. ijz. KflAM T

Jlujlr. i*p. DALIB. Par. i>2. OED. Dan. $$5. GRON. Vir%.

57 » 19' Tapaver corniculatum luteum. G. E. Piu> 171» Lqb,

Je. zjo. DOO. Pcmpt. 448.

F?
II, Deel. IX, Stuk»



9o Veelmannige K ruiden.

IV» de Bloemen vierbiadig en veel grooter dan die

Afoeel, van ^e stinkerlc]e Gouwe , met zeer veele

Ïïoofd» Meeldraadjes , uit welker midden een dik ge-

stuk» knopte Styl ukfteekt,die vervolgens het Zaad-

'£** huisje kroont.

Gelyk Dioscorides verzekerd hadt , dat

bet Glaucion Pisdryvendc zy ; zo laat men he-

dendaags in Portugal, zegt Touenefort,
de genen , die met den Steen gekweld zyn ,

een Glas witten Wyn drinken , waar in. eenë

halve Handvol der gekneusde Bladen van die

Kruid is afgetrokken. Tot Zwééren -

en vooral

tot de Kwetzuuren der Paarden, gebruikt men'

in Provence die zelfde Bladen ('*). In Enge»

land, daar het overvloedig op den Zandigèn

Oever van Cornwall groeit, noemt' men het,

onder 't Landvolk, deswegen Brtiifé - Root 9

gebruikende het, tegen Kneuzingen:, zó in- als

uitwendig. Het eeten' van een Taart of Paftey,

niettemin , waar in de Wortels van dit Kruid,

in plaats van die van öm Zèë Kruis iiftel 5 ge-

daan waren , heeft zonderlinge Toevallen van

Üuzinnigheid , die eenige Öagen aanhielden,

verwekt (f).

vl - CV) Schelkruid met eenbloemige Steelen* ome*

rrAcuia- Jteeiae

'

Cornklu- Jleelde * Vindeellge Bladen en fiekelige

Dee-

(*j Herborls. aux envlrons de Paris. 33Ö.

(f} LOWTHOBP. Trans. Abridged. II. p. <*42.

(3J Chcitdonium Ped. uniflóris &c, Chel. hispidum &c.

GOUÏN
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Deëze Soort , die niet alleen door de röodach- IV»

tïge Kleur der Bloemen, maar ook door de fy- ^nr^*
nere verdeeling der Bladen ver'fchilt, groeit in Hoofd.

de Ööftelyke en Znidélyke deëlcn van Europa, STÜK»

Zy heeft, behalve de Stengen en Bladen, zelfs „ff
*

de Zaadhuisjes ruïgy die Kier * gelykerWys in

de voorige en volgende, door een 'mïddelfchót

verdeeld zyn en dus van de eenhokkighëid der

eerde Soort verfchillende. Het Loof is niet Zee-

groen.

(4) Schelfcruid met eenMoemige Steelen , Vin- ïv
:

deelige Liniaate Bladen ; de Steng effen ; »;*»'%*

de Zaadhuisjes driekleppïg. b
n
d
aT,v

In verfchèide opzigten is deeze , die in de

Zuidelyke deelen van Europa groeit, koïiieridè

op de Akkers in Provence voor, van de voor-

gaanden verfchillende. Zy komt de eerfte en
tweede Soort van Maankoppen zeer caby en
fchynt dus als een 'Baiterd - Kruid aan te mer-

ken

GoüAN Monsp. 2J2. GSR. Prov. $72? KbÏm. Jtuflr. 149.
Gtmcium hirfatura Flore phoenkeo, "TomtNj. In/2. 254. pa«

paver coiniculctum pboeniceum hirfutum & glabrum. C. B.
Pin. 171. Pap. corn. F3. phoemceo. Lor. Ie. 271. Pap. C0E .

niculatum rubriitn. Dod. Pempt, 449.

(4) Chelidmium Pecï, uirifloris, Foliis pïnnatifidis LJneariöns
&c. GOUAN-Mó*ip* 252. GER. Prou. 372. Pap. Caule Ra-
raofo. #. Ups. 116. Sauv. Monsp. 252. Pap. Corn. vioia-

ceura. C. B. /Vk. 173. Doq. Pm^*. 445, Loe. ïc* 272,
,;"'.

f
SI» DESL. IX, STUK,



§2 Veelmannige Kruiden;

IV« ken te zyn. Zy heeft drie Stempels en fïekelige

^F
xiv

EL'Zaadhuisjes , welke met drie Klepjes open gaan.

Hoofd- In de Woeftynen by Kairo in Egypte, kwam
stuf, ^en Heer Forskaohl een Kruidje voor,

v
&nwym

dat hy Twaalfmannig Schelkruid noemde , heb-

bende van tien tot veertien Meeldraadjes, een

gekruiflen Stempel , en een vierhoekig ftekelig

Zaadhuisje. Het SteDgetje was maar ruim een

Handbreed hoog (*).

Papaver. Maankop.

Een vierbladige Bloem en tweebladige Kelk

heeft dit Gellagt zo wel als 't voorgaande ; doch

het Zaadhuisje is Klootrondachtig, eenhokkig,

met open Gaatjes onder den blyvenden Siem»

pel voorzien

Het bevat de negen volgende, meest Enro-

pifche Soorten , Waar van de vier eerden fteke-

Jige, de anderen gladde Vrugten hebben.

t. (i) Maankop met Klootrondachtigeuitgegroef-

MtSmm, deftekelige Zaadhuisjes en gebladerde veel-

Bafterd. bloemige Stengen.

In

(») F/or. Mgypt* Arah. p. ioo.

(i) Papaver Capfulis iubglobofis torofïs bispidii &c. Syfi-

Vtatl XII. Gen. 648. p. 36o. Veg, XÜI. p. 407. Gouan
Monsp* £52. (Ier. Prov. 372. Pap. Foi. tcrnato- pinnarifidis

&c. H. Cliff. 201. Pap. Caule raraofo. H. Ups. 136. Atge-

mone Capitulo breviore. C. B.. Pi*. 172. Arg. Cap. hirfuto ro«

tondt. Mor. Hifi* II. p.278« s. 3. T. 14. f. 9. Lob. U. 27*..
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ïn de Zuidelyke deelen van Earopa groeit IV.'

deeze Soort, welke Bafterd genoemd wordt i^xiv^'
om dat zy met de voorgaande veel overeen- Hoofd-

komst heeft , hoewel nogthans door de Zaad-"TÜK*

huisjes y die ronder en als een Meloen geribd^.'^"

zyn , daar van verfchillende. Tournkfort
hadtze tot de Kollebloemen t'huis gebragt.

.(*) Maankop met geknodjie (iekelige Zaad- ir. ,

huisjes en een gebladerde veelbloemige Ar%mme.

Steng. veidmia-

De Papavers met (Iekelige Zaadhuisjes zyn

Argemone genoemd , als diende haar Sap tot

wegneeming van Oogvlakken, even gelyk dat

van 't Schelkruid. Deeze heeft de Vrugten

veel langer en dus meer naar die van 't voor-

gaande Geflagt gelykende. De Bladen hebben

driedeelige Vinblaadjes ; de Bloemfteelen zyn

ruuw: de Kelken en Zaadhuïsjes Haairig. Zy
groeit op Zandvelden in Europa, als ook in

onze Nederlanden.

(3) Maankop met een ftekelig Zaadhuisje , een m
QQYl-AlpinunsJ

Alpifch.

(2) Papaver Cipfulis Clavads hispidis &c. Pap. Fol. tern.

pinnatis, Fr. angulato. H. CLiff. 201. R. Lugdb. 419-GOUAN

Mo»sp* 252. GER. Prov. 373. B/or. Suec. 429, 466. DALIB.

Per. 152. Gron. Oriënt, isg. Argemone Capifulo longiore.

C B. Pin. 172. Lob. Je. zjó. Moris. uts, f. 10. GORT.
Belg. 148.

(3) Papaver Cjpfull hjspida , Scapo unifloro, nudo &c.

?ap. perenne PMs rigidisfimis* H&.L, Hdy* 304* Pap. A'pi-

mm
IJ, DSXL.' IXtSVUK*



94 Veei^mannige Kruiden;

IV. eenbloemigc naakte Jlekelige Steng en dub*

' **xwï" Md^inde Maden.

stuk. Deeze heeft haare Groeiplaats op de Swit-

Eenwyzetfche en Oofienrykfe Gebergten } als ook
W- op de Pyreneen. Het is een klein Plantje , naauw-

lyks een half Voet hoog, zeer ilyvé Haairen

en een ruige witte of geele Bloem hebbende',

van een Duim breed. J)e Kelk is ruig, het

Zaadhuisje Eyrond met vyf Stempels» De Bla-

den zyn zeerfyn verdeeld, byna als die van 't

Koriander - Zaad.

iv. (4} Maankop met Jlekelige Zaadhuisjes ; de

^udTalTe, Steng eenblpemig naakt en fiekelig ; dt

Naakt- Bladen enkeld ,, Finswyze uitgehoekt.
fteng.

. Deeze Soort , met welriekende Bloemen in

.Siberië voorkomende, yerfchilt weinig van de

voorgaande , zo de Ridder aanmerkt , doch de

Stepgetjes', die zy opfchiet, waren aldaar oy

de twee Voeten hoog. Het is eene zeer fraaije

Plant.

Ö)

nam faaatilé Coriandci folio. SZG. Ver. I. p. 416. T. 4« f. 4;

Ar^emone Alp. Cor. folio & Arg. Alp. Fol. Scandicis Iiuea.

C, B. Pin. 172. Proir. 93- PLUK. Alm. 179» T. 247. f. 3.

O*?. 2< T. 6. f. 4.

( 4 ; Papaver 'Capfulis hïspidis 9 Scapo unifloro Sec. Pap,

Er rat» nudicaule Flore flavo odoxato. DiLL. Elth. 302. T.

22,4. f. 291. Oed. Dan, T, ' *i. Pap. E»a^ luteo flore,

. A MM. 22*tffo 61* N. 81.
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(5) Maankop ps? ^ia^e Klootronde Zaad- IV.

huisjes , ££& Haainge veelbloemige Steng Jfvf

*

e» veeldeelige ingefneeden Bladen. Hoofd.
stuk*

Dit by ons, en overal in ons Wereldsdeel , v.

In de Koornlanden zeer bekende Gewas , dat^^;58"

men Koornropzen , Klapper - Roozen , Koornheul KoIIe*

of Kankerhloemen
?

doch gemeenlyk Kolleblpc-

men noemt, heet in 't Franfch Coquelicoc , ra-

vot Sauvage of Confannns 3
in 't Engelfch J£e^

.^^31 of Cornrofe. Die benaamingen zyn meest-

al van de Bloemen , welke als fierlyke Roosjes

het ilaande Kooro , door haare fchitterend roode

K'eur , opluideren, en tevens van de overeen-

komst met het gewoone Heul, afkömftig.

De geitake is genoegzaam, bekend : des ik

alleen acht zal geeven op de Verfcheidenheden.

^vlen vindt hqtlslejnereDgrooter naar den Grond

en Groeiplaats, zynde hetzelve grootst aan den

Heer Haller voorgekomen in *t Land om-
ftreeks Avenches , "een Stad in Switzerland.

Natuurlyk is de Bloem hoog Menie -rood, met

de Nagelen der Blaadjes donker paarfch gevlakt,

maar

Cf) Papaver ..Cagfiilis glahris glpbofis &c. Pap. Fol. pin-

n3ïifid;s hispidis , Fru&u ovato. Mat. Mei, 25 r* H, Cliffl

2ot. R. Lugdb. 478. GoUAN Monsp* 253. Ger. Prev. 373.

K;RAM. Ju/ir. 150. Fi. Suee. 428 , 4óg. GORT. .B^. 149.

jPap Caulc muldfloro , Foliofo hispido &c. # £//>*, 136,

GRON- Oriënt. 157. Pap. Erradcam iriajus, C B. P/«, 171.

& pleno flore & minus. Ibid. Pap- Erraticiuu. DOD. P$mM9

447. LO*. /f. ^75. HALL. tklv, %0%%

' U> DE*» IX. STU&,
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IV. maar zy valt ook met wit gemengeld en men

xiv!
L

* tee^tze m de Tuinen, als bekendis, met dub-

Hoofd- belde of gevulde Bloemen , die witte Randen
itük. hebben. Gësnerüs hadtze zelfs geheel wit

vige. gezien.

't Gewas , dat zig jaarlyks zaait , is kleverig

en wat zwaar van Reuk, komende de Bloemen,

in hoedanigheden , de kragten van het Heulfap

op een verren afftand naderen. Men gebruiktze

in Borstdranken en Aftrekzeis ais Thee , om
den Hoest te verzagteo en de Syroop, daarvan

gekookt, is ten dien opzigte van een vry alge-

meenen dienst > zo wel als het Extrakt of ver-

dikte Sap,

vr.^ (6) Maankop mei langwerpige gladde Zaad-

dubium. huisjes , een veelbloemige Steng met aange*
Twyfeiaar? drukte Haairtjes en Vindeelige ingefneeden

Bladen,

In de Noordeiyke deelen van Europa groeit

deeze onder 't Koorn , volgens Linn^eüs.
Zy verfchilt door de langwerpigheid der Zaad-

huisjes allermeest van de voorgaande Soort»

vn. (7) Maankop met gladde Kelken en Zaad*

huis-rum.
Slaapbol

(',) Papaver Capfuüs oblongis glabüs &c. Fl. Su?c> 2. NV

H67. Pap. Erraticum Cap. longisGmo glabro. Tournf. Injtm

238. Rt;PP. Jen 3. p. 71. Argemone Capitalo longiore glabro,

MORls. Bles 233* HIJ}. II. p. 279* S. 3. T. 14. f. U. jAC(fc

Aujïr. T. 2J.

(7) Papaver Caïycibas Capfulisque glabiïs &c. Mat. MetL
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huisjes; de Steng omvattende ingefneeden Itf.'

HöOFD-
In Europa is thans op veele plaatfen der Zul- stuk*

delyke en middelde deelen die Kruid genatura- fën*ift

lizeerd en worde in 't wilde groeijende gevon-*'"

den , hoewel het veeleer uit de Oofterfche Lan-

den afkomftig fchynt te zyn. Bet menigvuldig

gebruik of misbruik , immers , dat men onder

de Chineezen al van ouds gemaakt heeft van

het Heulfap , om de Geilheid op te wekken ,

fchynt zulks aan te duiden. Niet minder heeft

dit, reeds voor veele Jaaren, plaats gehad aan

de Vaste Kust van Indie en onder de Periïaa-

nen. Toen Mandelslö zig op een Maal-

tyd bevondt te Amadabat , werdt den Gallen

Opium , op verfcheide manieren bereid 9 in een

Gouden Kistje aangebooden 5 om de Mianedrift

in hun te verfterken. By de Turken is het niet

minder daar toe, als tot moedgeeving in» andere

op/.igten , inzonderheid omze onvertzaagd te

maaken in het vegten , zo gemeen , als by ons

de Sterke Drank. Een menigte Kameeivragten

worden jaarlyks uit Klein Afie naar Konftantino-

polen en Egypte gebragt; want geen Turk, zo

arm

2SÓ.H- Cliff. ïoo. K. Lugü. 479» HALL. Helv. 303.GOUAM
Monsp. Z5 3« Güi» Pr*v. 373- KRAM. Aulïr. ijo, G08T.

Belg. 149. Papaver hortenfe fsraine albo,mgro, Criftstum dé

fiote pleno album, C. B< Pin. 170,171, Don, Pempt. 44|<

LOB, Ic. Z72 - 274-

G
ll. DXELt IX. 'STUK*
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98 Veelmaönïge Kruid en:

Vfi arm of iyk, of hy maakt 'er gebruik van. Aldaar

X1V>
' bezaait men 'er de Akkers mede , gelyk el-

Hooid- ders met Tarw , of gelyk byons^ in Noord

-

stük. Holland , ook gefchiedt , tot inzameling der Slaap-
^enviy- ^^.^ jn fa^föfa w0rdt het, volgens Fors-

kaohl, op de Bergen geteeld.

Men noemt het gemeenlyk , volgens den La-
tynfehen naam Papaver , in 't Franfch Pa-
yot , in 't Engelfch Poppy , in 't Hoogduitfeh

Magfamen of Molm en by ons Maankop , mis*

fchien om dat de Vrugten als met een Maan
gekroond zyn, of ook Heul en Slaapbollen .we-

gens de Pynftiiïende en Slaapverwekkende hoe-

danigheid. Die met zwart Zaad groeijen in Gel-

derland wild onder 't Koorn ; doch die met wit

Zaad worden in de Tuinen of op Akkers ge-

teeld. In de Tuinen heeft menze, gelyk bekend

is , met zeer fraaije gevulde witte , zwarte

,

roode en bonte Bloemen. Daar komen ook van

deeze Soort voor , met gekronkelde of aan den

Rand gekerfde Bloemen , wit , rood en bont

van-,Kleur 3 zo met wit als met zwart 2aad. Tot

den Teelt der Slaapbollen, in de Streek by Enk-

huizen , en op Langedyk by Alkmaar , worden

Papavers met enkelde witte Bloemen , die zwaar-

der Koppen geeven ,
gezaaid.

Vreemd is 't, dat men oudtyds het Zaad, om
Brood .daar van te bakken , gebruikt, of het-

zelve onder 't Deeg gemengd zou hebben,

Matthi o.lus verhaalt, dat onder 't Berg-

volk in Trente* en verder in Stirie en Sclavonie,

de
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de Olie , daar uit geperst, tot bereiding der Spy- $V»

zen gebruikt , en de overblyvende Koekjes ge- ^vf
L'

geten werden* Het zelfde , byna ^ verzekert Hoofd»

Wagnerus in Switzerland plaats te heb»
STÜK'

ben , daar meniiet in 't Argow overvloedig zaait»^J*^
Het Zaad, zekeriyk, heeft zeer weinig van de

hoedanigheden der Slaapbollen 9 en de Olie of

Eniülfie^ daar van gemaakt, is van byzonderen

dienst in Hoest en Borstkwaalen* De Koppen

zyn als een Slaapverwekkend en Pynilillend

middel algemeen bekend. Verfch en gekneusd,

tnet Melk gekookt en uitwendig als een Pap
opgelegd j dienen zy tot verzagtmg, week- en

rypmaaking van Gezwellen. Zy zyn bitter van

Smaak en ruiken fterk naar ft Opium , dat men
m Afie en Indie,door infnyding, als een Traan

ofGombarst overvloedig uit dczelven krygt*

In fommige deelen van Europa heeft meri het-

zelve 'er, op de zelfde manier, in een gunftig

Saizoen * ook in kleine veelheid uit bekomen

:

doch liet verdikte Extrakt * door Afkooking

bereid * heeft byna de zelfde Esgenfchappetu

Sommigen vernaaien , dat men het mcede door

kneuzing , uitperfing en verdikking van het

Sap, in Klein Afie vervaardigt (*;.

Van 't gebruik desHeullaps, dat de Ooiier-

fehe Volkeren , zo 't fchynt > naauwïyks ont-

beeren kunnen , heb ik reeds gewag gemaakt.

Onder dc Grieken was het bekend by den

naam van Opion of Mekoneion , waar van de

La*
(*) Töürnef. dé la Mat. Md. Tom. L p* 277*

II. DSEi. IX, STUK. G 2
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IV. -Lstynfche benaamfagen zyn afgeleid. Het heet

xfv
EL

*
^ffio?i ofAmfionhyde Arabieren , en gemeenlyk

Hoofd- Amfioen by de Indiaanen. Uit de Levant eo
stuk, Oostindie wordt het ons toegebragt. Door de

Eenwy-
gewoonte kunnen de Turken het in verbaa-

zende veelheid , tot een half en geheel Drach-

me of Vierde Loots, zonder merkelyk nadeel,

inflokken. Het brengt hunflegts in een vrolyken

Luim, in Dronkenfchap of Verwoedheid , even

als by ons de Sterke Drank. Zy kunnen 'er

twee of drie Dagen mede toe , zander Spyze,

Onder de Europeaanen dienen eenige Greinen,

meer of min , naar het Geitel, tot een heil-

zaam Middel in het flillen van fommige Kwaa-

ien en Pynlykheden, die uit een te fterke aan-

doenlykheid der Zenuwen ontdaan. Dus is het

in de Loop , Rcode Loop , Kolyk , Maagpynen

en Jicht , Kies en Tandpyn en andere Onge-

makken 5 dikwils zeer nuttig. Als men van het

bede , zuivere Opium heeft , zyn geen Be-

reidingen noodig, die men anders overvloedig

,

tot zogenaamde verbetering of wegneeming der

fchadelyke hoedanigheden, in trein gebragt heeff.

Eenigen meenden , dat het van eene uitermaate

koude natuur was , en voegden het derhalve by

zeer heete Middelen : waar uit de Theriaak,

Mithridast , Philonium en dergelyke Etektua-

riën meer, gefprooten zyn. Anderen vervielen

tot een vlak ftrydig denkbeeld, en tragttenmet

Azyn, Limoen 'Sap, Vitriool - Geest en derge-

lyken * deszelfs kragt te maatigen, Eenigen

ge*
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gebruikten verfcheiderlcy Zouten , anderen Wyn , IV.

Brandewyn of andere Geesten: fbnamigen meen- 'lF^L *

deD het door Gisting of Rooftering te verbete-fiooFD-

rcn. Nutteloos zeker en belachelyk i want de STüK *

verdoovende Eigenfchap is het eenige dat daar
n^omn*

in heerfcbt en die moet ïlegts getemd worden

door de veelheid te verminderen, niet door by-

voeging van tcgenürydige zaaken. Evenwel

wordt het zeer nuttig by Zweetmiddelen ge-

voegd , en helpt derzelvcr werking : zo dat de

gezegde Opiaaten , noch ook het Laudanum ,

zo nat als droog, niet onnut zyn.

Op 't voetfpoor en gezag van Galenus
is het Opium , dat de Ouden zekeriyk gebruikt

hadden , een langen tyd uit de Geneeskunde

verbannen geweest ; doch in 't laatst der voor-

gaande en in deeze Eeuw inzonderheid
?
kwam

hetzelve wederom in veel achting, na dat fom-

mige voornaame Geneeskundigen zig daar van

met vrugt als een Geheim bediend en dus in de

Geneezing , van veele anders byna ongcnecslyke

Kwaaien, veel Roem behaald hadden. Plate-
aus, S y

l

v i

ü

s en Sydenham, zyn onder

deeze de voornaam ften. 't Is echter een Mid-

del , welks gebruik alle voorzigtigheid vereifcht

,

en 't gene men veeleer te min , dan te veel

moet voorfchryven. In Heete Ziekten zonder

Uitflag , in Koortfen diQ uit Verfloppingen of

dikte des Bloeds ontdaan , en in dergelykeOm-

üandigheden , is het 3 zonder voorgaande Ont-

lastingen , nadeelig , zo wel als in fommige

G 3 Ze-
II. DEEL. IX. STDS»
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IV. Zenuwkwaalen. Men vindt ook Menfchen dis

XÏVs
* het niet verdraagen kunnen. Anderen gewen?

Hoofd- j^n '
er zodanig aan 5 dat zy een groote Gifte

stuk,
noodig hebben tot Pynftilling. Van zekere

jnwy yrolUy ^ my |:e]<erid , werdt ten dien einde

VVeekelyks een Draènmc Laudanum Opiatum

gebruikt. Niet onwaarfchynlyk is dit Heulfap

het ISepenthes van Homerus, dat alle zorg

en kommer deedt vergeeten.

Verwonderlyk is 't , dat een zo klein en on-

fchadelyk Zaadje , door zyne ontwikkeling in

eene vrugtbaare Aarde
?
een Plant uitlevert

9 in

wier Zaadhuisjes een zo ongemeene kragt en

zonderlinge hoedanigheid huisvest , dat één

enkel Grein van het verdikte Sap de werkingen

van het Zenuwgeitel cp de Zintuigen kan be-

letten. £en weinig Opium , 't zy alleen > ofmee
andere dingen gemengd , ingenomen, verwekc

een geiusten Slaap , ftilt zwaare Pynen, flopt

Ontlastingen en bevordert d'e Doorw aaien) ing

met een maatig Zweet. Te groote veelheid does

de Menfchen in een diepen Slaap vallen
3 met

verlies van Kennis en Gevoel, Koude der Le-
demaaten , Stuiptrekkingen en zwaare Adem*
haaling, waar op fomtyds de Dood volgt. Die

'er niet van derven <, komen doorgaans vry met
een fterken Buikloop of overvloedig Zweet %

naar 't Heulfap Hinkende 3 van eene zwaare Jeukt

in de Huid vergezdd. Hierom is in de zodani-

gen het gereedfte , door Klyfteeren van onde-

ren, en ^ zo *t mooglyk is a ook door Olie of

Braak-
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Braakmiddelen van boven , Ontlafting te maa- IV,

ken. Voorts moet men de werking der Inge- AF
x 1 y

EL*

wanden en Zeeuwen weder tragten op te wek- Hoofd -

ken 9 door prikkelingen aan de Neus en el- SÏUK*

ders , door Blaartrekkende Pleifcers ,• als ook
ni£

Iono&*

'

door het ingeeven van Zuurachtige Dranken.

Sommigen willen dat het Bevergeil, anderen

dat de Kamfer , hier, een byzonder Tegengift

zou zyn.

f8) Maankop met gladde langwerpige Zaad- riTr-

huisjes , een veelbloemige effene Steng en bamfrï-

gevinde ingefneeden Bladen.
Pywneefch*

In 't Prinsdom Wales werdt deeze Soort

eerst waargenomen , zynde een overblyvende

Plant 5 die ook in andere deelen van Engeland

en op de Pyreneefche Bergen groeit. Zy ge»

lykt meer naar de Kollebloemen of Koornroo-

zen , dan naar het Heul of eigentlyke Papaver*

Kruid. In 't wilde bereikt de Steng niet meer

dan een Voct s
doch wordt in de Tuinen, al-

waar het Loof ook groener is, fomtyds wel

een Elle hoog. Zy verdeelt zig in Takjes, die,

zo

(8) Papaver Capfulis glabtls oblongJs 8cc. HliDS. AngL

203. Pap. Fol. pinnatis , Fr. acnmlnato. IL Cliff. 201. R.

Lugdb. 479. Pap. Cambr. perenr.e Floie Sulphureo. Dill»

Eltb. 300. T. 223. f, 250. Argeaione Cambro - Britanni-

ca lutea. Mobis. Hijl. II. p. 297- S. 3. T. 14* f. 12. Pap.

Errat. Pyrenaicum Flore ftevo. C. B. Pin, 171. Pr&dr$

$2.

G 4
II. Deel, IX, Stuk,
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IV» zowel als de Bladfteelen , ruighaairig zyn , draa*

^F
xiv

ELe
g cr}C*e bloemen van maatige groette, Zwavel-

Hoofd geel (*). Daar op volgen zeer langwerpige

stuk. Zaadhuisjes , van onderen fmallcr en aan den
Eenwy

t0p eenigermaate Sntiitig , zegt Linn^üs,
die aanmerkt, dat deeze Soort vyf of zes en die

van 't gewoone Heul of Slaapbollen Zz>7z,maar

de volgende zestien Stempels hoeft*

f FYaver (?) Maankop wet gladde Zaadhuisjes , een*

Qrkntcie. hloemige ruuwe gebladerde Stengen en ge-t

Levant en,
y.^ Zaagtandige Bladen.

Dit is een zeerfraaije Zaay- Plant , gelyk, de

gemeene Papavers uit Zaad, dat de vermaarde

Toürnefort daar van in Armenië verza-

meld heeft, in de Europïfche Tuinen voortge-

teeld» Zy is over 't geheel zeer ruig, hebbende

een

(*> Coloris palllds ft&vl f r.on lutei ffed ] taïis qu&lem oh-

t'mct Sulpbur vuigare, q ui post exfiecationem in Aurantiacum

Jolet tranftre , zegt Diluenius. Hy berispt Morison en

RAY , dat zy palllde fiavum in luteum veranderd hebben.

OvïCIUS* nogthans fpieekt van 'Sulphura lutea. Men houdt

gemeenlyk luteus voor bleek geel. 'c Schynt dat 'er door

zyn Ed. , zo wel als door Linnjeus , een rosschtig of O-

ketgee! mede bedoeld worde. Maar hoe weinig men op die

ondericheiding gedagt hebbe , blykt uit C. BAkhjnus, die

aan dit zelfde Kruid in Pinace Fiores FLAVOS, in Prcdromo

ltjteos toefchiyft.

(9) Papaver Capfulis glabris , Caulibus uni/foiis Sec. H.

Ups. 136. Papaver Fol. pinnatis Fr. globofo. R. Lugdb. 279.

Pap. Crieutale hiifutisfimum ,, Fl. xnagncb TOURNF. Cor, 17,

Jtin. 111. T. p. 127. CqMM. Rar, T. p. 31»
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_

een Pen wortel die Bladen uitgeeft van een Voet IV.

lang , byna verdeeld gelyk in de Koornropzen. ™.EU

De Stengen waren aldaar, in 't wilde, gemeen- Hoofd-

lyk anderhalf of twee Voeten 5 hier in deHor- STUK«

tus wel drie of vier Voeten hoog * met groote .f
ono£y*

roode vyfbladige Bloemen , donker, vlakkig ge-

nageld , en dus veel naar die der gemèene Kol-

lebloemen gelykende. De Zaadhuisjes zyn rond

en glad en ilegts met twaalf Stempels gekroond,

volgens Tournefort, die aanmerkt , dat

de Zaadbol vol vuil witte feherpe heete Melk
zit , zo wel als de Wortel. Men maakte 'er wel

geene Opium van , doch de Turken , aan die

Drogery gewend > aten de groene Bollen tot

verfnapering.

Argemone. KlepheuU

De Bloem is zesbladig met een driebladigen

Kelk in dit Geflagt, het welke de Hoofden of

Bolletjes met opengaande halve Kleppen heeft

,

verfchillende anders weinig van 't voorgaande.

Drie Soorten zyn tot hetzelve t'huis gebragr,

naamelyk.

(1) Klepheul met vyfkleppige Bolletjes en ge* j.

doomde, Bladen, .£?*»<•»•

Dit westin-
difch,

(1) Argemone Capfulis quïnquevalvibus &c. Syjl. Nat.

XII. Gen. 64-9. p. 360. Veg. XIII. p. 407. Argemone, IL

Cliff. 20 r. Ups. m- R. LugdL 479. Mee. Sur, T. p, 24.

Papaver Spinofum. C. B. 'Pin. 171. Produ 5>J. T. p. 92.

G 5 ?l~

II. Deel* IX. Stuk.
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* IV. Dit Gewas , natuurlyk afkomilig uit de West-
*^F

xi?
EL

* *nc^ën i 1S m ^e Zuidelyke deeien van Europa

Hoofd- niet alleen , maar ook in de middelde deeien ,

stuk.
jQ fiQ Tuinen thanvS gemeen (*> Men noemt

Eenwy-
^ t ^aar Argemene en het is 't Gedoomde Pa-

paver van Bauhinüs , dat een Steng krygt

van een Voet hoog, met Bladen naar die van

den Gezegenden Diftel gelykende, maar zagc

en glanzig , met witte Aderen , loopeode de

punten in geele Doornen uit. Dus zyn ook

de Steng en Takjes gedoomd , die op 't end

Bloemen hebben, geel van Kleur, middelmaa-

tig van grootte, waar op een gedoomd Hoofdje

volgt, omtrent een Duim dik, ryp zynde

zwart , met Klepjes ten halve opengaande eu

de Zaaden uitlaatende , die rond en zwart

,

veel grooter dan het andere Papaver- Zaad zyn.

Het is een fierlyk Zaay - Gewas , by 't aforee»

ken een geelachtig Sap uitgeevende, gelyk het

Groote Schelkruid* Mërian zegt , dat men

het in Suriname Maccaï noemt, groeijende al-

daar ais een wiide Diftel in de Bosfchen, byna

eens Mans langte hoog. Is dit het zelfde ?

Volgens Hernandez gebruikt men , in

Mexiko , het Zaad als een fterk Pürgeermid-

êel, Goüan zegt, dat de Bloemen wit zyn.

Óe-

Papaver fpinofum luteum. Moris. Hijl. II» p. 277, s. 3- T.

14. f. 5.

(*} ?k vind echter niet , dat het 'er in 't wilde groeit,

gelyk uk het gezegde van den Ridder zou fchynen.
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Onder de Italiaanen zou men de Vrugt noe- ïVi

men Figo d'Inferno of Helfche Vyg. Is&jrf*

Hoofd.

Ca) Klcpheul met driekleppige Bolletjes. stüs.

IR

(3) Klepheul met vierkleppige Bolletjes en een A^emone

makte Steng. Armenifch
•

De Groeiplaats deezer beiden is door de By- Pyrmaica.

naanaen aangeweezen. Tousmefout heeft
pyr2aeclch *

de eene y zo wel als de andere y in zyne moeie-

lyke KruidleeziDgen ontdekt en eerst gevonden.

In Geltalte zweemt de laatite veel naar het

Berg - Heul of Alpifche Maankop , voor be*

fchreeven.

Sarracenia,
Een vyfbladige Bloem met een dubbeldea

Kelk , drie- en vyfbladig 5 en een vyfhokkig

Zaadhuisje , gekroond met den Schildvormigen

Stempel.

Dus komen de Kenmerken van dit Geflagt

voor, 't welk zo even gedagte Kruidkenner

benoemd hadt naar den vermaarden Doktor

vSarrazin, Koninglyk Hoogleeraar in de

Ontleed- en Kruidkiro.de , door wien de eerfte

Soort uit Kanada was overgezonden; als

CO Sar-

(2) Argemne Capfulis trivalvibus. Papaver Oriëntale Hy-

pecoi folio, Fruótu minima. TouRNF. Cor. 17»

(sj Argemone Csps. quuduvalvibiis , Caule nucfo.

IL V%ïu IX. Siuï»
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IV. (i) Sarracenia met bultige Bladen,
Afdeel.

xiv. r2 \ Sarracenia met gefirekte Bladen.
Hoofd* v ' ÖJ

stuk, Deeze Gewas fen groeijen op vogtïge plaat-

sarraceKiaten in Noord - Amerika, Zy zyn zonderling,
j>«rpurea. doordien de Bladen als holle Scheeden uitmaa-
ïaariche.

ih ken, zynde in de eerfte Soort bultig, kort en
Fiava.

p $eu (j r0nd leggende , in de andere over-

endilaande^ zepr lang en Buisachtig, weshalve

men die Trompethloem noemt. Zodanig een

Blad was , nu ruim twee Eeuwen geleeden

,

te Rochelle 5 aan Louel gegeven , zyn-

de overgebragt door Schippers, die verzeker-

den , dat het een Blad van een Harst* of Wie-
rookboom ware. Hier twyfelde hy met reden

aan ; niettegenfiaande hy het , onder die be-

naaming , in Afbeelding gebragt heeft. Het

was 9 zegt hy 9 van eene vreemde gedaante ,

van 't onderfte tot boven aan dea Kapswyzeo

top dubbeld en als 't ware van twee Velletjes

gemaakt , -als een Scheede of Trechter van

anderhalve Handbreed , aan 't end gelykende

naar een gaapende Zots • Kaproen» Op dergely-

ke

(i) Sarracenia Fol. gibbis- Syst. Nat, XII. Gen. 6j2. p.

3Ó1. Ve%. XIII. p. 4o3. H. Clif. 127. Gron. Virg. 164*

Coilpphyilum Virginianum. AloRls. Hifi. I. p. 5??. Buca-

nephylium Americanum &c. Pluk. Alm. 71. Amaltb. 46.

T. 376» f. 6. Lïmon. peregt. C B. Pin. 192.

{2) Sarracenia Tol. ftiiftis. Ibidem. PlüK. ^Am&lth. f. $,

Mill. Ie* 161. T. 241. Thuris limpidi folium. Lob. h. II.

p 152. Limonium peregrin* Fol. form^ Floiis Ariftolochi*.

C, B. Pin. %9i.
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ke manier komen ook de Bladen , in de daar ïv;

van gemaakte Afbeeldingen , voor. L 1 n n mvs ^%fj*"
merkt zulks aan als eene Verandering van het Hoofd*

Blad der Plompen; dus buiten 't Water in ftaat STïJK'

om 't zelve op te vangen en in te houden s J^°t
mgy"

als docr eene byzondere voorzorg der Natuur (*j.

Doch hoe komt het dan, zou men mogen vraag-

gen , dat zo veel duizend andere Planten der-

gelyke voorzorg niet behoeven F Of
3 kon dit

Gewas daar , in Amerika , zo het van dergelyke

natuur ware geweest als de Plompen , ook

niet in 't Water groeijen ? De vergelyking en

toepasilng, inderdaad, te ver getrokken , word£

laf en belachelyk ! Mor ison verbeeldt zig,

in tegendeel » dat het Kapje aan 't boveode der

Bladen , dezelven fluitende, die befchut voor hec

inloopen van het Regenwater , en dit is ook

,

uit het maakzel der Bladen, veel aanneemely-

ker; terwyl de Scheede van 't Blad voor een

gedeelte open is, en dus veel Vogts zou moeten
verliezen. Sommigen hebben de Bladen, in fi-

guur, by die der Bloem van Hoïwortei, (Ari~

Jbolochia) en de Plant by 't Limonium vérgeleé-

ken. De Bloemen , ondertusfehen
, gelyken , in

manier van Groeijing , wel wat naar die van 't

volgende Gellagu

Nym-

L (*) Sie Metflmorpbofis Nympbaa in folium Sarraesnia , ut

tpfa. Affu:m pluvialtm excipiens et retinens extra Aquascres*

eat i mir» Katar4 p^vUmiiê ! Syst. Nat, Veg. Kllh p*

408.

II. Dm*. IX c stiis,
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iiö Veelmannice Kruide e?.

IV. N y m p h & a. Plompen*
Afdesl,

™i Welks byzondere Kenmerken zyn. Een
Veelbladïge Bloem 5 met een vier- of vyfbladi-

Eenwy- gen Kelk: de Vrugt een veelhokkig, geknot 5
v&- Bezieacbtig Zaadhuisje.

Vier Soorten, uit alle de Wereldsdeelen , zyn
ïn dit Gefligt vervat, naamelyk

h (ï) Plompen met Hartvormige efenrandige
Ny
il?el**

Bladen, den Kelk grooter dan de Bloem en

Geele. yyfbladig.

ii. (i) Plompen met Hartvormige efenrandige

Vflm.
Bladen , den Kelk vierdeelig.

Onder den naam van Plompen is dit Kruid

bekend in onze Nederlanden, alwaar het, op

veele plaatfen, de Rivieren en andere heldere

Wateren bedekt met zyne groote breede rond-

achtige Bladen , die fomtyds wel zo groot als

Pannekoeken voorkomen en derhalve by \ Ge-

meen

(i) T&yaiphza Fol. Cordatis integerrimis Ca!. Pet. raajore

pennphyüo. Syft. Nat. XII. Gen. 653. p. 361. Veg. XIII.

p. 408. H. Cliff. 203. R. Lugdb. 408. GouAN Mansp. 2*4.

GER, Prov. 374. KRAM. •/£«,??• ijo. FI. Suec. $z6
t 459.

*Gort. Belg. 149. &c. Nymphaja lutea major. C. B. Pin*

193. Nymph. liitei. CAM. Epit. 65$. Dod. Pmpt. 535»

LoB* Ic. 594..

(2) N?raplj<za Fol. Gord. integerr. Cal. quadrifido. Nympfr.

Cal. tettaphytfo , Cor. nmfciplici. Omn. AuB. cit. 5c Mat*

Mei. 258. Nymph. alba major. C. B. Pin. 193. Nymphxi
alba. Cam. Lp. 034. DoQ. Pempt, 5S5. L03> lc. 595. Hall»

Hdv» 3 02*
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meen ook dus geheten worden. Men noemt IV.

het Meirbladen en Water - Roozen , wegens de &Fi>eel;

groote Roosachtige Bloemen ; de Engelfchen Boofd-

'Wüter- Lilly , dat is Wajer - Lely ; de Duit-*™*,

fchers Wasftr - Giken * Haarwurtz en Seeblu- Monoèr

»2e» ,* om dac die een binnenlandfeh Meir een

Zee heeten. De Franfchen geeven 'er ook wel

den naam aan van Lis (FEau of Blanc d'Eau ,

doch eigentlyk noemen zy de Plant Nenuphar,

naar den Latynfchen naam Nymphcea, die van

de Nymphsn , of zogenaamde Watergodinnen 5

affhmt.

Het groeit op gedagte plaatfen door geheel

Europa ,
geworteld zynde in de Grond der

Wateren ; des het niet dan aan de kanten voor-

kome van diepe Graften en Rivieren. In het

Zircknitfer Meir vars Karniolie behoort het

mede tot de Waterplanten , die , na het uit*

droogcn van dit Meir in de Zomer, door de

Boeren als Hooy worden t'huis gehaald, zo Dok-

tor Sc op o Li aanmerkt. Uit een Vezeligen

Wortel fchiet het dikke Bladfteelen , tot aan

de Oppervlakte van 't Water zig uitftrekkende 3

en hunne Bladen , die altoos vlotten , daar op

nederieggende; terwyl de Bloemen zlg een wei-

nig daar boven verheffen, In dit opzigt komen

de beide Soorten overeen s doch verfchillen 3

niet alleen in de Kleur der Bloemen
%
welke iu

de eene bedendig geel is , in de andere wit;

maar ook in derzelver maakzeL

De Geele Plompen hebben een Bloem, welke

ia
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*v « in vyf dikke Kelkbladen , geel van Kleur eö

3uvf
L

' g^'oot, van veertien tot twintig kleine BJoera-

Hoofd- blaadjes bevat als Nageltjes en een menigte
stuk. Meeldfaadjes , omringende het Vrügtbeginzel,

ige?

Wy
~ dat geen Styl heeft, maar een platten Stempel,

met zo veel Sleuven als 'er Hokjes in de Vrugt

zullen zyti. De Witte Plompen hebben een

viefbladigen of vierdeeligen Kelk, waar in van

zestien tot twintig Bloembladen
, grooter daa

de Kelk , naar 't midden allengs verkleinende

tot Meeldraadjes, wier getal by de zeventig is.

Hier komen zo veel Stylen voor, als 'er hok-

jes zyil in het Vrügtbeginzel. De Vrugt van

deeze is nagenoeg Klootrond , en , zo wei als die

der Geéle Plompen, welke eene Peeragtige of

Kegelvormige figuur heeft, in veertien Hokjes

verdeeld , die gladde Eyrondachtige Zaaden

bevatten.

In de Geneeskunde zyn de laatflen vermaard

geweest. Het gedeÜilleerde Water van de Bla-

den en Bloemen wordt gehouden voor verfris-

fchende en verkoelende; weshalve de Turken

hun Sorbet fomtyds daar mede bereiden , zo

Tavernier verhaalt. Anderen neemen het

nitgeperfle Sap der Bloemen en Bolletjes vol-

gens Veslingius* Ook heeft men het tot

ftemping van Bloedftortïngen en Vloeijingeö

dikwils , by andere Middelen gemengd , voor-

inefchreeven. De Reuk der Bloerrien is eenigs-

zins Slaapverwekkende. De Bladen , aan de

Voeten gelegd, of in Baading gebruikt, dienen

te-
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regen Hoofdkwaaien. Men heeft 'er een Syroop lYi

van gemaakt en een Olie, beiden verzagtende Af^^
en Pynftillende* De Wortel is , in de witte Hoofd-

Plompen 5 famentrekkende 3 vry dik en rond.STÜK*

Men heeft 'er > in tyden van gebrek , fomtyds J%°%
n6gr

gebruik van gemaakt tot Spyze.

Van beiden , zo wel de Geele als Witte *

komt eene Verfcheidenheid voor die kleiner is;

zynde zo gemeen niet als de groöte. De kleine

Geele met een groote Bloem (*), groeien

veel in de Oude Ysfel in Gelderland , als ook

by Leerdam en elders , zo de Heer de Gor>
1?er fehryft: de kleine Witte Plompen vindc

men tusfehen Muiden en Naarden ^ binnenst

dyks, in de Braaken.

(3) Plompen mei Hartvormige getande Bladen» Nyj"'^

Algemeen is deeze bekend onder den naam Egypte

van Egyptifche Lotus , aldaar Nufar genaamd *

c<

waar

(*) De kleine Geeie Plompen , met een kleine Bloem , bc»

hooien tot een ander Geflagt : zie 't voorgaande Vil. STUKj

bladz. 49 j. Deeze vallen in 't Wyde Sparen by 't Htüs tö

Heemftede en in de Veenen op veele plaatfen , als ook in

Vriesland , enz.

(3) Nympbaa Fol. Cordatls dent3tis. Pi. &eyl. ïj>*. HAS<*

SKLq. hift. 471. Nymph. Fol. ampüoribus &c. BÉOWN".

Jam. 343. Nymph. Indica &c. Ekownt. Jam. 34?- Nymph.

Jndica &c. Sloan. Jam. 120. Hifi. I. p. 2.52. Lotus ^gyp»

tia. Alp* JEgypt. 103. Exot. 214. T. 213, 216. &c. Arti-

kel. Hort. MaL XI. p. si. T. zo- Karatti - Kitjil. RüMPH»
Amb. VI. p. 172. BURM. Fl. Ind. 110.

H
XI. DEEL. IX, 5ïU«S»
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ÏV. Waar van Veslingius de Afbeelding heeft

xlv!" uitgegeven , tot opheldering der befchyyvinge

Hoofd- van Alpinds; welke Authcur echter niet

stuk.
aüeen de geheele Plant verkleind , maar ook

vÈ?
wr

de Bloemen, het Zaadhuisje
?
Blad- en Wortel,

in de Natuurlyke grootte , zeer duidelyk onder

zyne Uitheemfche Planten, gelyk Veslin-
gius erkent , hadt in Plaat vertoond. Dos

was dit Gewas dan genoegzaam afgebeeld: des

RfjMPinus, die hetzelve onder den naam

van Kleine Indifche Waterplomp befchryft , met

reden de Afbeelding agter weg geiaten heeft.

Het groeit niet alleen in Oost- maar ook in

Westindle ,.zo wel als in de Noordelyke dee-

len van Afrika, zynde door Fok ska oh l,

nu onlangs , overvloedig by Rofette , in de

Slooten der Rystvelden , groeijende gevonden;

die aanmerkt , dat de Jonge Bladen effenrandig

,

de grooten getand , rondachtig ; niet Hartvor-

mig waren, doch aan den Voet, by den Steel,

gefpleeten (*). Deeze Waarneeming, van een

kundig Ooggetuige , doet byna denken , dat

Alpinüs gelyk had, met deeze Plompen

voor een zelfde Plant te houden als de Europi-

t
fche : aangezien dus het o-nderfcheidend Ken-

merk der bepanling van den Ridder verdwynt*

Immers zyn Ed. hadt bevoorens ook getwyfeld ,

of 'er wel een SoorteïyJc verfehil msfchen bei-

de**

(*) Flor. Mgypt< Arab. p. IQO.



den ware (*) In Vifgïnie groeijen de gemeene %
Europifche Witte Plompen , die aldaar zelfs met

F

xiv?^

gevulde welriekende Bloemen voorkomen , zo Hoofd-

de Heer Clayton meldt £ terwyl K a l m stük*

die met getande Bladen in Nieuw Jerfey waar- JHy*^'
genomen heeft (f).

Men kan hier uit van de Geftalte oordeelen*

Alpinüs zegt ^ dat het in Egypte wel op

plaatfen groeit , daar het Water eens Mans
langte diep is : zo dat de Blad- en Bloemftee-

len dan zeer lang moeten zyn* De Bloem,

als een fchoone witte Roos , met eenigé geelê

punten, is byna drie Duimen breed. De Zaad-

huisjes zyn ronde Bolletjes 3 als een Mispel of

wat grooter , in de vier Kelkbladen vervat

,

Waar in Zaadjes als Koolzaad. Het Kruid blyfc

groeijen op Gronden daar het Water afgeloo*

loopen is 4 maar fterft tegen den Winter; waar

uit blykt $ zegt hy , dat het een Jaarlyks Ge-
was is. Het heeft een langwerpig ronden Wor-
tel 3 niet veel grooter dan een Hoender -Ey*
van buiten zwart 3 van binnen geelachtig , Vlee-

zig* hard % famentrekkende en zoetachtig van

Smaak.

In dëezé Bloemen heeft de zelfdd eigen-

fchap als in onze Plompen plaats. Zy fluiten

fcig, tegen den avond, als een ronde Bol , en

duiken onder Water , waar uit zy 's morgens

(*J Hort. Clitf. p. 20?.

(t) GRON. Fl. Virg* p, 8ï.

!! DEEL, IX, STUK,
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IV. weder opryzen en zig ontluiken» Zulks heeft
^F

xiv
L

' R ü m p h i ü s in Oostindïe opgemerkt , alwaar

Hoofd- dit Kruid , dat de Javaanen Tondjo noemen

,

stuk, voorkomt met Sneeuwwitte , Roodachtige of

vi2e.

nvi y "Roozekleurige , bleek Geele en bleek Blaauwe

Bloemen; wordende , wegens de fierlykheid zy-

ner Bloemen alleen , by de Huizen van Vermo-

gende Luiden aangekweekt ; doch de Chinee-

zen kooken , braaden en eeten , zo wel de

Steelen als de Wortelen , zegt hy ; even als de

Egyptenaaren de Wortels in Vleefchnat kook-

ten, volgens Alfinüs, hebbende dezelven

dan de Kleur byna van Sijerdooiren.

Dus twyfelt men geenszins , of deeze Planr

zal de echte Lotus van Theoprastüs en

Dïoscorides zyn , en wegens het eeten:

van derzelver Wortelen , Steelen en Bollen *

kunnen zekere Indifche Natiën zo wel Loto-

phagi genoemd zyn , als wegens het gebruiken

der Vrugten van den Lotus -Boom, welke op

ver naa geen zo algemeene Groeiplaats heeft (*).

Ook verhaalt Plus lus, dat van het Zaad, naar

Geerst gelykende , in Egypte Brood gebakken

werdt, niet alleen ligt verteerbaar en fmaakelyk *

mids verfch zynde . maar ook zeer gezond. Men
noemtze Arais el Nil , als de Wortel uit den

Nyl , doch uit de Meiren by Venetië hadt

A L p i n ü s dergelyke Wortelen bekomen , en

merkc

(*) zie het il. Deels. III. Stuk , van deeze Nat* Bi*

fiork , bladz. 5?or
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merkt aao , dat de Bladen flegts een weinig IV.

kleiner, Zaagswyze getand en. meer geaderd, A^SL#

de Zaadjes ook kleiner zyn dan die van de ge-HooFD-

meene Witte Plompen (*).
STUK»

(4) Plompen met Schildvormige overal geheele *y'

Bladen. Neiumbo.
Boondtaa-

ïn de beide Indien komt dit Gewas voor,
sende *

5
t welk Rumphiüs Groote Indifche Water»

plomp noemt , zeggende dat hetzelve van de

Europifche Plompen niet alleen in de Bloemen

en Vrugten , maar ook daar in verfchille, dat

de Bladen zig doorgaans ruim een Voet verhef-

fen boven 't Water. Zy hebben Steelen van vier

of vyf Voeten lang „ met hun tweeën of drieën

uit éénen Wortel fpruitende , regt , een Vin-

ger dik, van buiten met fcherpe Puntjes, van

binnen met Gaatjes , door welken men blaazen

kan j

(#) De Plant. Exot+ p. 228. Ik kan derhslve niet zien ,

dat die Aurhsiu- ten deezen opzigte van Gevoelen veran-

derd zy ,
geiyk by Rumphtus gemeld wordr. Hy zegt

immers : Mirum certe e/i eur Veier& Lotum K^mpfje<e, fimi-

lem non fectrint & foliis tp> Caulibus &» Floribus & Capi-

iibus £y vel eiiam Radice &c.

(4.) Nympbaa fol. peitatis undiqne integris. II. Clijf. 302.

Fl. Zejl. ?i93* Nymph. Indica Faba /Egyoria di&a &c.

Herm. Par. T. p. aoj. Nymphasa Fabifera &c. Pluk* Alm,

.167. T. ?22. f. i. cptv Taratti. RumPH, Amb. V[. p. 168.

T. 73. Tamara. Hort. Mal. XI. p« 59. T. 30. Ben «Tama-

ra» T. 31. £. Nymph. affinis Glandifera Virginiana, Moris.

Hifi. III. p. Si+. RAJ. Suppl. 6ïz.

H 3
II. DEEL. IX. STUK.
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IV. kan , als wanneer daar uit loopt een wit Lyme*

^xiv.
L

riS SaP> als Koeijen - Melk , welk zig Iaat uit*

Hoofd- rekken en tot Draaden fpinnen, gelyk van Zy-
stuk. de of Spinnewebben. De Bladen , Schildvormig

%i^?
wy

' °P ff
end der Steelen gehecht, zyn langwerpig

rond 5 twee Voeten over 't kruis , geplooid als

een Zonnefcherm of met Ribben naar den Rand
loopende , van boven meest vlak, doch in 'c

midden Trechterachtig. De Bloemfteel is lan-

ger of wel zes Voeten hoog , en heeft op 'c

end een Koker van vier Bladen \ die zig ont-

lluitende de Bloem vertoont , van grootte als de

grootfle Zonnebloemen ; want de Bloembladen

zyn zeven Duimen lang en vier Vingeren breed

,

doch verkleinen inwaards. Men vindt 'er tien

buitenftèn van die grootte en zeven daar bin-

nen , omringende een Trechterachtig Vrugtbe-

ginzel, met eènen Krans van dikke .geele Meel*

draaden , die witte Knopjes hebben. De Bloe-

men zyn gemeenlyk Roozekleurig of bleek

paarfch , doch men vindtze ook van andere

Kleuren, gelyk in de voorgaande Soort, en zy

worden teiFens wegens den aangenaamen Reuk a

of uit Bygeloovigheid , van de Chineezen en

Indiaanen zeer bemind.

De Vnigt, welke onder den naam van Egyp-

tifche Boon van Dioscorides in 't Werk van

DodonjEus, uit Clüsius ontleend,

die dezelve een Vreemde Vrugt , naar een

Slaapbol gelykende , genoemd hadt , is afge-

beeld,
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beeld (*) 9 zal geen andere zyn dan het Zaad- IV.

huis van deeze Plant, Het wordt anderhalve
^Êffi*

Handpalm breed en wat minder hoog, barllen- PIoofd*

de door rypwording van boven open, en danrPÜK#

een menigte Hokjes vertoonende, in ieder van „ia!*™^"

welken een zwarte Boon fchuilt, die van bin-

nen wit is , in tweeën fplyt en een groen

Kiempje bevat.

Men houdt deeze Plant, die in 't Maleitfch

Taratti genoemd wordt, voor de Colocajza der

Ouden, De Wortels zyn eetbaar , zo wel als

die der Plompen , doch worden in Oostindïe

zo veel niet gebruikt als de Zaaden of Boonen,

welken men te Batavia nog niet geheel ryp

zynde , en dus in de geflooten Bollen , op de

Markt brengt , als wanneer zy byna van Smaak

zya als Hazelnooten. De gedroogde of geheel

zwarte Boonen komen by Zakjes te koop ; maar

deeze moeten eerst gekookt of gebraden wor*

den , om ze te kunnen kaauwen ,* 't welk veel

by de Thee gefchiedt. Geweekt zynde , wor-

den deeze Boonen bekwaam tot Voomeeling
$

even als onze Tuinboonen : dan bekleedt men-

ze met wat Kley en laatze dus in 't Water
zinken 5 't welk op een plaats gefchicdende,

daar geen te groote diepte is, een genoegzaa-

me

(*) I» zyn Kruidboek 5 tiadz, 1429. en is ontleend nk
Clus. Exoi. Libr. 2. Cap. 13. Men vindtze in 't zelfde

Kruidboek , bhdz. 832 , onder den naam van Egyptifche

Boone befehteeven. Zie ook Dod. Pempt. p. 518,

H 4
II. DK£i« IX, Stuk,
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IV* me aanfokking maakt: want de Wortels looper^

^xiv?
L

' ^er^ voort en men vin^ t ^ c Gewas °P O*1"

Hoofd* diepten in Rivieren of in verfche liaande Wa<»
«tuk. teren p java en andere Eilanden menig-&* vuldig,

M E N ï Z E- L I A.

Dit Geilagt is benoemd t£r eere van den

Krujdkenner .Mentzelius, door wien een

fchoone Lyst van de benaamingen der Plan-

ten, uit de Ouden verzameld, met de Afbeel-

dingen van eenige nieuwe zeldzaame Kruiden %

aan 't licht gegeven werdt.

De byzondere Kenmerken zyn; een yyfbïa-

dige Bloem en Kelk, waar ondereen langwer-

pig Vrugtbeginzel, dat een Rolrond, veelzaadig

Zaadhuisje wordt.

T
De eemgfte Soort fi), die in Amerika 'haare

fi&tsieiia Groeiplaats heeft , heeft de Bladen en Vrug-

^ruuwc. ten ruuw , waar van de bynaam. Het is een

Heefierachtige Plant , anderszins naar de Ona*

gra gelykende , weshalve Toüknefort haar

onder dien naam voprgefteld hadt. De Bladen

zyn langwerpig, (pits , op de kanten gegolfd

en ruuw , nagenoeg als die der Betonïe ; de

Kelken en Vrugten, die uit de Oxels der Bla-

den

(ï) Menfzeïia. Syft. l&dt, XII. Gen* 670. p. 3<?4- V*g
%

XIII. p. 411. H. Cliff. 492. Am. Acad. V. p. 398. LOFFL.

ït. 223. Mentzella Fol. & Fr. asperis. Plum. Gen. 41. Ie*

174. Brown. Janu 249. Onsgia Amer* Fol. Betohicae.

TounaSF. InJL 302.
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derr voortkomen , bezet met Haakige Haairtjes IV.

pf Borfteltjt*. -

AF
x
D
^f
u

Hoofd -

JL O O S A# ISTUK^

Den naam Loafa , welken de Heer J a t- nia!
0,'°*fm

qüin, ten opzigt van dit Geflagt , van den

Heer Adanson hadt overgenomen , verandert

de Ridder in Loofa^ waar van de Kenmerken,

door den eerften, dus opgegeven zyn.

Een vyfbladige Kelk, van ruige Blaadjes, en

een vyfbladige Bloem, met Kapswyze Blaadjes,

die aan 't end omgeboogen zyn en vyf Honig-

bakjes*, welke zig tot een fpits Kegeltje famen-

voegen , in 't midden van de Bloem. Het Zaad-

huisje Tolrond , driekleppig, eenhokkig, veel-

zaadig.

De eenige Soort (i) , fchynt veel te gely- L
ken naar het Gewas , datFEuiLLéE noemtr

Loo
-f

J

Brandende Ortiga van Chili , met Beerenklaauw- stekelige.

Bladen, groeijende aldaar zes Voeten hoog,

en de Stengen bezet hebbende met fcherpe

Puntjes , de Bladen volkomen als die van de

eerde Soort van Klepheu! , hier voor. TeWee-
nen aangekweekt , maakte zy een fraay Jaar-

lyks Gewas, met dergelyke Bladen, en aartige

geele Bloemen , die de Blaadjes uïtgefpreïd en

jn 't midden een Pieramiede hadden van Ho-

nig.

(i) Loofa. Syfl, &»*. XII. Gen, ngS. p. 364. Pig. XIII.

p. 411. jAcq. Oh. lil. p. 15. T38. Ortiga Chilenfis mens

Acanthi folio. FeüILL. Peruv. II. 757» T. 41 $

H 5
|I. EEBLi IS, STUK.
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IV, nigbakjes of kleine Blaadjes y benevens eengroot
A™ELv

getal van Meeldraadjes , ten minfte vyftien

Hoofd- voor ieder Bloemblaadje , zo dat derzelver ge-

stuk, taj omtrent tagtig bevonden werdt. De Vrugt,

£.
E*nV}y' welke het aldaar ,> in de open Lugt, tot ryp-

heid bragt ?
was als gezegd is. Het voorgaande

Geüagt komt dit in eenige opzigten zeer naby,

zode Heer Jacqoin aanmerkt, doch ver»

ichik in anderen daar van ten hoogde.

C i s T u s. Vcldroosje.

In dit is ook de Bloem en Kelk vyfbJadïg,-

maar de Kelk heeft twee Blaadjes kleiner en

het Zaadhuisje is rondachtig.

De Soorten, wier getal meer dan vee?tig is,

heeft de Heer Lïnn^eüs, naar dat zy Stop-

peltjes hebben of niet hebben en naar 't Gewas,
in Rangen ondcrfcheiden. Die van den Eerften,

als volkomen Heefters zynde , zonder Stoppel-

* n. d. tjes, heb ik reeds befchreeven * : zo dat thans

bi
$

zs7'
9 maar ^e over'êen mer voteeo en deeze zyn

S7i. meeftendeels de genen , welken de vermaarde

ïoürnefort, om dat de Zaadhuisjes een-

hokkig waren , van 't Geflagt van C i s r ü s , dat

dezeiven veelhokkig heeft , onder den Geflagt-

naam Helianthemum hadt afgezonderd. Aan dee-

ze pef ik-, om dat de Bloemen als kleine

Roosjes zyn j weshalve men ze ook in 'tFranfch

Rofe Canine noemt volgens Bauhinüs, den

•naam van Veldroosje.
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$. Ongeftoppelde laag- Heefterige. iV.
Afbeel.

(14) Veldroosje, <ftz-£ laag • Heefierig is 9 ^Hoofd-
g^ie , zonder Stoppeltjes , met gepaarde Li~stuk»

niaate Bladen en Kroontjes - Bloemen. w-
f Cï/?« £/«&•

De grootte van dit Gewas j dat in Vrank- Gekroond»

yyk en Spanje groeit 3 is volgens Clusi u s

maar een Voet* Het heeft zwartachtïge Hou-

tige Stengetjes, met zekere Vettigheid bezet;

weshalve het van hem onder de Ladanum -gee-

vende Ciflus geteld wordt.

(15) Veldroosje., dat laag* Heeflcrig is , op- xv.

Jlygend , zonder Stoppeltjes , met de Bla- Gtadpoui,

den overhoeks , gehondeld , Draadachtig

glad y en Takkige Bloemjleeltjes.

Deeze Soort 5 die zeer fmalle getropte Blaad*

jes en geele Bloempjes heeft , groeit op drooge

Rotfen in de Zuidelyke deelen van Provence,

(16) Veldroosje 5 dat laag - Heejterig is
9 op- xvr.

Calycim

Kdkigfiaan~
Caiysinus-

(14) Ciftus Suffriitieofüs prccumbens ex&zpulams Sec.

Clftus fol. Lineaiibus êcc. Guett. Stamp* % 4 p igQ . Cifhis

Ledon Fol. Thymi* C. B. Pm. 467. Lcdon deciamm. Clijs.

Jii/l. Lp. 81. Hisp. lc. p. 167.

(15) Ciftus SufFf. sdfeend. exftip. Fol. slternis &c. Cïft.

Suffr. procumb. Gfr. Prov. 394. T. 14. Ciflus humilis Alas-

liliotica. Pluk. Mm. 107. T. s+. f. 6.

(16) Ciftus SuffV. er. exftip. Fol. linearibus, Peduncülfs

unifloris , Calycibus triphyllis. Mant. $< % Cifais humilis f.

II. PEEL. IX. STUK.
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IV. jiaande , zonder Stoppeltjes : de Bladen
'Afdeeu Liniaal , de Steeltjes eenbloemig y de KeU

Boofd* ken driebladig.

STUK*

Eenwyvi- Dit is ook een Heeïlertje vaneen Voetboog,
g€°

met roodachtige Takjes, groeijende in de Zui-

delyke deden van Europa. Door een driebladi-

gen Kelk te hebben en zestien zeer korte

Meeldraadjes , die allen vrugtbaar zyn , verfchilt

het inzonderheid van de volgende Soort, welke

de helft der Meeldraadjes zonder Knopjes

heeft.

xvir. (17) Veldroosje, dat laag - Heefterig is , leg-

Fumena. gende > zonder Stoppeltjes ; de Bladen over»

paifmao- hoeks, Liniaal , ruuw gerand; de Steel-

tjes eenbloemig hebbende*

Of die hoedanigheid van zestien Meeldraad-

jes zonder en zestien met Knopjes te hebben

,

altoos ftand houde in deeze Soort , is rny dui-

fier. De fchrandere Gerard merkt de twee

aangehaalde van Baühinus, met Heybla-

den , als Verfcheidenheden aan. De Bladen zyn

glad, aan den rand ruuwjinet zeer fyne Doorn*

tjes :

CTiamzcifhis Erlcx folio luteus & ehtlor. C. B. Pin. 466.

Pj.uk. Alm. 107. T. 83. f. 6,

(17J Ciftus SufFr. proe. exftipulatus, FoL alt. L-'n. &c.

Ci^us C~'*le proc> fol. alt. Fl. Suec. 435 , 474. Go'JAN

Mon«p. 2.55. G,£K. Prov. 393. fa Chamaxiftus Erica fotïiö ,

luteus h'.unïiöt. C« B. Pfy. $66. Heliafithemum Fol. alteinis

anguftisftuiis. Hall. Helv. $$g.
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tjes: de Bloempjes naaiwlyks grooter dan ^
Aj m̂

Kelk. Zy groeit in Vrankryk, in Sweeden en in xiv.
"

Switzerland. De Heer Hall er betrektze^F^
beïden ook tot ééne Soort*

(ig) Veldroosje , dat laag - Heefterig fr, fcg- xvixr.-

gende 1 zonder Stoppeltjes ; met de Bladen canus.

gepaard , flomp Eyrond , ruig en van on*
£ys*^

deren Wollig , de Bloemen byna in Kroon-

tje?.

In de Zuidelyke dealen van Europa groeit

deeze, die van de Grysheid der Bladen» welke

anders naar de Myrtebladen gelyken , haaren

naam heeft. Aan *c end der Stengen komen on-

gedeelde Kroontjes voort , van Bloemen met

ruige Kelken. Men vindt 'er een Verfcheiden*

heid van 3 die de Blaadjes ovaal, wederzyds

met dunne Haairtjes befprengd en niet Wol-
lig van onderen heeft. De Portugeefche is het

grootfte van Gewas : de Veroneefche heefe

Lancetvormige ftompe , drieltreepige, weder-

zyds groene en de Kelk twee Borftelige Blaadjes.

09)

(is) Cijïus Suffe, procutnb. exft'pulatus , Fol. oppog. obo-

vatis &c. KRAM. Aufir. 151. GER. Prov. I9j. GoUATtf

Monspt 256. Charasciftus Fol. Mym ininoris incanis. C. B.

Pin. +66. Chamsc. Fo!. Myrti Tarentinae can*s & cinereis*

J. B. Hifi. II. p. is. Charaxciltus teitius. Clus. Hifi. U p*

74- /S» Kelianth. Alpinum Serpilü folio nigr. hirs. SEG. Ver*

III. p, 19 S' T. 6. f. 2. Helianthemum FoU Myrti minorïs

fubtus incanis. Tournf. Infi. 246, SCQFv Awi* 2, p. $$•

M&nt. 403.

IL MM,. IX. Sm,
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IV. (19) Veldroosje, dat laag- Heefierig is zonder

xfv.
L *

Stoppeltjes , met gepaarde Jtekelige Bladen ,

Hoofd- de onderjlen Eyrond , de bovenften LcM-
STUK * cetvormig; de Takken uitgebreid.

XïX.
Ciflus

jtaikus. i^ Italië komt deeze , die naar de voorgaan-

de \eel gelykt', voor. Het is een Heeftertje,

dat de Steng maar een Span hoog heeft.

Italiaanfch.

xx. (20) Veldroosje , dat laag- Heefierig is zon-

Yttonecfch* fyï
Stoppeltjes , met gepaarde langwerpig

ge gejieelde Bladen , die vlak zyn en- van

onderen grys.

By Marfeille en Verona , als ook in Switzer-

ïand
,

groeit deeze Soort , welke verandert met
Lancetvormige Bladen, die van boven glad zyn 4

en Ovaale Bladen , boven wat Haairig; doch

van onderen hebben zy altoos een digte Wol-

ligheid en zyn grysachtig Wit*

xxi. C*0 Veldroosje, dat laag - Heefierig is zon*

der

{19) GJlui Suffrutkofus exftipalatus &c. Helianthemum

Serpilli folio viliofo, Flor. pallido , Italicum. BARR. Rar.

510. T. $66.

f20) Ciflus SufFr. exftipulatus &c. Helianth. Fol. ad Ter*

tam congeftis &c. Hall. Helv. 35J>. Hel. luteum Thymi

dtirioris folio. BARR, Rar. 521. T. 441.

(zi) Ciflus SurTr. exftip. procumbens Sec. HüDS. Angtm

bo6 t Mant. 245. Helianthemum Alpinmn Fol. Pilofell* mi-

noiis Fuchfiü J. B. Hifl, II* P- is.

vdrgÜCt

Engeifch.
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der Stoppeltjes , leggende , wzeÊ gepaarde IV.'

langwerpige omgedraaide Haairige Bladen x^1*"

era getrofie Bloemen* Hoofd*
STUK*

Op fommige plaatfen in Engeland groeit dee- ^«^y*

ze, die de Steng naauwlyks een half Voetboog/'"*

fcheef en ruuw heeft , Bladen als die van Hy-

fop , wederzyds groen en getroste witte knik-*

kende , doch onder 't bioeijee opgeregte Bloe-

men*

C 22,) Veldroosje , dat laag- Heefierig is , leg- *?**•

gende , zonder Stoppeltjes , met gepaarde Oeiandicm

langwerpige wederzyds gladde Bladen; ^ 0elaRdfch<

Bladjkehjes gehaaird ; de Bloemblaadjes

uitgerand*

Deeze is op onbelommerde Rotfen In Oe-

land waargenomen en groeit ook, zo 'tfchynt,

op naakte Bergtoppen ïn Provence. Zy heeft

een geftreepten ruigachtigen Kelk.

C. Ongeftoppelde Kruidige.

(23) Veldroosje ongejtoppeld , overblyvende ; xxm
Tuherarsa:

metImmig%

(12) Ciftus Suiftut. proc. exftip. &c. Ger. Prov. 396.

Ciftus HeSianth. Fiore pasvo luteo. J. B. Hi/l. II. p, 17. Fl,

Suec. 434 ,47?.

(23; Ciftus exftipul. perenni* , Fol. Radicalibus ovatis &
Gou\N Momp. zs6. Gkr. /Vov. 393« Ciftus Folio Phnta-

ginis/C. B. PiV- 465. Heiianthemuai Plant, folio perenne*

Buxb. Cent. in. p. 33. T, 63. Tubeiaria noftias & major,

J. B. Hifi» il. p. 12.

H« DEïlo IX 5T03B,
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IV. met Wortelbladen die Eyrond, drieribbig,

^F
xiv

EL" Wollig zyn ; de Stengbladen glad, Lan»

FIoofd- cetvormig; de bovenften overboekt*

STUK.

Èenvjy Den bynaam heeft deeze Soort daar van be-

komen 5 dat men daar dit Kruid groeit dikwils

Truffels of Aardbuilen (Tubera Terra) onder

den Grond vindt. Hierom noemden de Kafti-

Jiaanen het Terva Turmera, Volgens Myconus»

De Groeiplaats is in Spanje , Provence efl

Italië-

vtge,

xxiv. (24) Veldroosje , dat Kruidig is , ongejlop-

Gutlatus. peld , met gepaarde Lancetvormige drierib>

£>iuppeiig«
%ige fiiac[en m ongeblikte Trosjes*

Deeze Soort heeft een bleeke Bloem, dié

in het midden met een roodachtige Vlak als

een Druppel is getekend , waar van de by-

naam. Het is een Jaarlyks Kruidje, groeijen-*

de niet alleen in de Zuidelyke deelen van

Vrankryk en in Italië, maar ook in Engeland *

ja zelfs by ons op Vlieland, zo de Heer de
Gorter aantekent» Het was in 't Bofch van

Gramont , by Montpellier , naauwlyks een

Handpalm hoog , met witte Bloempjes , heb-

ben*

fu) Ciftiit Herbaceus exftiputatus&c, HuDS.^4«g/. 20+. Ciftu$

snouus 8cc. Gouan Monsp. 256. Ciftus Fl. palh'do , puni-

csme matula iniïgnito. C. E. Pin. 465. Heüanrhemum Fl.

macubfo. COL. Ecphr, IL p. 78. J. 77. GORT. Belg. 15

u
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bexidè paarfche of Roozekleurige Vlakjcs. De j^#

Steelen der Bloemtrosjes zyn Draadachiig dum Afdeel*

f25) Veldroosje* dat Kruidig is , ongeftöp- STUK#
*

£éM , $wê£ a/fó Bladen óverhoeks Lancet- Xxv.

Wm%; dé Steng opftygende. ff^T
Kana»

In Kanada was deeze door den Heer Kalm daafch«

gevonden*

£) Geftoppelde Kruidige.

(26) Veldroosje , dat Kruidig is , opgeregt xxvt.

era g/ad , geftoppeld ; met eenzaame Moe* £?$£%'
men , byna ongéjleeld , tegenover een drie*

voudig Blad.

Ëy Montpellier in Languedok f als ook op

drooge dorre Hey- Velden in Provenee, groeit

dit Kruidje , 't welk by ieder Blad drie of vier

Stoppeltjes heeft, byna van de zelfde grootte

als de Bladeri , zegt de Heer Gouan, maar

in de Afbeelding van Lob el verfchillen zy

vi'y veel; Tegen het Blad over, doch een wei-

nig laager
,
geeft de Steng , volgens den zelf-

den , een klein Bloemfteekje uiu De Kelk is

lan*

(:5) Cifïüi Herbiceus exftipiilatus Fol. omnibus alternis

Lanceolatis, Caule adscendentc.

(z6) Cifïus Herbaceus ere&us glaber > Stipulatus &c. FL

Ups. 144. Gouan Monsp. 256» Ciftus Stipulis quaternis.

H. Olijf 475. Ciftus Ledi folio. C. B. Pin. 465. Ciftus Ak*

nuus fol. Ledi* Lob. /<?. II, p. ng. Ger. Prov. 35»»»

I

II, Dkel IX, Stuk»
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IV. langer dan de Bloem , en heeft drie opftaan-
F

xiv!
L>

de y twce uitgefpreide Blaadjes s zegt de Rid-
Hoofd der,
STUK.

xxvii. (27) Veldroosje, dat Kruidig ü
9 uitgebreid,

sJiUoLs. ruig en geftoppeld, met getroste opgeregte
wigbiadig» Bloemen en honzontaale Voetjes.

De Afbeelding , die van deeze by Lobel
voorkomt, is door hem ontleend van den ver-

maarden Clusiüs, door wien deeze Soort

aan de kanten der Wyngaarden by Salamanca

in Spanje , als ook in *t Ryk van Granada ,

waar menze Terva del Quadrille of Quadrilje-

Kruid noemde, waargenomen werdt. Het groeit

in Italië, by Verona en in Provence. Gerard
merkt aan , dat deeze Soore van de voorgaande

naauwlyks te onderfcheiden is , dan door de

Zaadhuisjes , die langer dan de Kelk zyn , ter-

wyl zy in de voorgaande flegts de langte van

den Kelk hebben : want voor 't overige komen

zy beiden met opftaande of verfpreide Stenge-

ijes , met ruïgachtige of gladde Blaadjes en de

bovenden of geheel of verdeeld voor. Ook is-

't opmerkelyk , dat , in de Afbeelding der voor-

gaande , de Bladen meer Wilgenbladachtig en

fmaller zyn.

OS)

(17) Ciflus Herbjrcem parulus viïlofus ftiputatus &c. H.

Ups. i<f<f. Clif. 206. R. Lugdb. 475. N. 8. vel 10. Ciftus

Folio Salicis. C. B. Pin. 465. Ciftus annuus primus. ClüS»

fflft. I. p. 76. Helianth. annuum humile &c. SEG. Ver. III. p,

197* T« 6 * f* S. Giftus arnuuas FqI. Salicis. Lob. /«• II. p. 11&.
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(28) Veldroosje da* Kruidig is , gejloppeld , IV.

opftaandc , eenigermaate Wollig , 7W£f ge- ^fdeel^

rmta eenzaame ongejleelde Bloemen , fc> Hooitd-

g£« A Bladen over. stuk.

xxmu
(29) Veldroosje dfó Kruidig is , öp(taande , p^a*&-

gejtoppeld , men Liniaal - Lanc'eivormige Nyiboor-

gefieelde Bladen en opgeblazen Kelken ,

dlg'

grooter dan de Bloem. J^ilfa-
CtiS.

Deeze beide Soorten komen in Egypte voor ,
Esypdfciï*

Volgens den Ridder, alwaar Forskaojil
maar éóne Sooit van Ciftus voedt, welke hy

Gêftoppeldé noemt (f). Dezelve groeide op zeer

drooge Heuvelen , omftreeks Alexandrïa , by
de ZoutpanDen* Het was een Heefterachtig

t'eehemaal Wollig Kruidje , met leggende

Stengetjes en getropte ovaale: -Blaadjes; de Bloe-

men aan Trosjes
,

geel , uitgebreid en Homp.
Een Veifcbeidenheid daar van hadc hy ia de

Woeftynen by Kairo gezien , met overboekfe,

Èelden gepaarde en minder getropte Bladen»

Mislchien behoort deeze tot dé eerlTe , die

Vier fpitfe, Degenvormige * Stoppeltjes heeft,

aan

(z%) Ciftus Herbaceus Stipulatus érefhis , fabtomentöfiis

&c. Mant. 246.

(29) Gflas Herbaccus erebus Stipulatus &c. Mant. 404.

Confer. Cyti- Ciftus Foliis inferioribus conFertis fnperioribus

öppofitis. BORM. Zeyl. 85. T. 3<S« BuRM. Ind. liz.JüLCC^

0>>s. III. p. 17. T. 68.

(|) Ciftus Stipulatus. Flor. jRgypt. Arafu p* 100*

I 2
II, DfiEL. 15, STUK»
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IV. aan den oirfprcng, doch de helft korter dan de
A?™

T

RÏ" Bladen (f). De andere, door den Heer Jao
Hoofd- qüin, zo hy verhaalt, uit Zaad geteeld, hadt

stuk* by j e(jcr Blaadje maar één Stoppeltje, en ver-

vl ^
mvJy ' fchilde voor 't overige grootelyks van het Cey-

lonfche Plantje, onder den naam van Cyti-Cis-

tus door den Heer J.Bürmannüs afgebeeld.

E. Geltoppetde ïaag • Heellerige,

xxx. Cs ) Veldroosje laag - Heeft, geftopp. de Bla-

SauJmatüs.
den met Tondachtige Schubben bedekt heb-

Gefchubd. bende,,

In Spanje groeit deeze , die een Heeftertje

is met opftaande Takken van onderen vierhoe-

kig ; de Bladen Lancetvormig ovaal , dikachtig ,

gefteeld , gepaard of drie by elkander : zeer

kleine Stoppeltjes en ronde getropte Bloemfteel-

tjes. Volgens de Afbeelding van Barre^
lier gelykt deeze veel meer naar het zoeven

gemelde Geylonfche , dat de onderfte Bladea

getropt , de bovenften gepaard heeft»

xxxi. (30 Veldroosje laag- Heeft, geftopp. öpftaan-

Lippü* de 2
Eenzydig.

(f) Daar van zal het WügMadïg Veldroosje , dat ze ook

fchynt te hebban , den Spaanfchen naam bekomen.

(30) Cijius Sufft, Stip. Fol. o'jte&is Squamis orbiculatis.

Ciflus humilis Flor. compa&is in Veiticillos , minoris Hali-(

mi foliis. BARR. Iet 317. Bocc. Mas. II. p. 76. T. 64.

Loefl. lt. 67.

(31) Cïjlus Sufft. Stip. ere&us, Fol. alternis oppofitisgue

Lartceolatis fcabris , Spicis fècundis. Menu z+s*
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de 9 met overhoskfe en gepaarde Lancetvor* IV.

mige rauwe Bladen, > de Aairsn over ééne ™w*"
zyde* Hoofd-

stuk •

In Egypte is ook de Groeiplaats van deeze y Mm&gy.

aan de gezegde Kenmerken onderfcheidelyk.
ma'

Zy heeft doorgaans maar tien Meeldraadjcs

,

geiyk de andere , onder den naam van Egyp-

tifehe zo even voórgeftekl.

{32) Veldroosje laag • Heeft, geftopp. leggend; ™*fur ^

met langwerpig Eyronde eenigermaaterej.nuu

liaairige Bladen en Lancetvormige Bloem-
uney

blaadjesi

ïn 't Graaffchap Sorrey van Engeland , by

Croydon , groeit deeze Soort , die door den

Heer Dillenius is in Plaat gebragt.

(33) Veldroosje laag - Heeft geftopp met de xxxiii.

onderfte Bladen Cirkelrond , de bovenften%™
mul*m

Eirond. Penning*
J bladig.

(34) Veldroosje laag - Heeft, geftopp. met lang- Xxxiv.
werpige Bladen en effene Kelken. Serpiui/e-

K35J Qaendel-
bladig.

(32.) Cifltts SufFr. Stip. procumbens, Fol. ovato - oblongis

&c. Hlds. An%L 205. Heüanth. vuig. Petalis Flor. perangus-

hs. Dill. Eltb. \fj. T. 145. f. 174.

(33) Ciflui SufFr. Stip. Fo!. infer. orbiculatis, fup. ovatis.

Ciftus hamilis f. Chamaeciflus Nummularise folio. Goua*
Monsp. zf6. Hel. ad Nummulariam accedens. J. B. Hijl. il.

p. 20.

(34) Cijius SufFr, flip, Fol. oblongis &c. GoUAN Monsp.

I 3
IL Deel, IX» Stuk.
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^ (35) Veldroosje laag-Hecjl. geftopp. met Lh
Afdeeu

niaale gepaarde en overhoekfe Bladen; de

Hoofd- Bloemjleeltjes ruig en kleverig.

STUK,

xxxv. («$) Veldroosje laag-HeeJi. geftopp* leggen-

flofu?.
1*"

de, met ovaal - Liniaale gepaarde zeer kor»

Lymerig.
%
» Tropswys' vergaarde Bladen.

XXXV ï.

ïusi^
'

(2?) Veldroosje laag - Heeft, gejlopp. byna

ïhymbia- regtopjtaande ; de Bladen Liniaal , van on *

xxxvii. deren mei twee Sleuven engrysj de Kei*

Pi-ojus. fan effen.
Haairig.

Deeze vyf Soorten zyn , zo door haare By-

naamen , als door de Bepaalingen a genoegzaam

onderfcbeiden. Zy vallen zeer klein en groeijen

in de Zuidelyke deelen van Europa , de twee»

^e ook op de Bergen van Qoftenryk. De derde

heefc

Z5«» Kbam. Atsflr. igi« Chamaciftus repcns Serpillifolia lu»

tea. C. B. Pin. 466* Chainaxiüus fecundus. Clus. Hifi. I.

P- 73-

(35) Cijïus Su#. Snp. Fol. Linearibus oppoilt ;s Sec. Gek,

Proi/. 394. Chamacciftus incanus Tnagorigani folio, BARIU

/ter. 5ii. T. 415. Hehanihensura Thymi folio ihcano.
J. E.

Hifi. II. p. 19.

O 6 ) Ci/?»i SufFr. St r

p. procumbens, Fel. ovali- Linearibus

&c. Gouan Momp. ~j?. Chamsciftus humilis Thymi folio

oliganthes. £arr. Ie. 444*

\
(V) Cifius Suffr. Stip. ei:e<3. Fo!. Linearibus Sec. GpuAl^

fe Momp. 257. Gep. Prov.- 39ï- Chamaxifïus Fol. Thymi in-

ce;nis. C. B. Ttin* 466. Charnaecift. quartus. Clus. Hifi. I. p.

74* /8. c iftus Stipulis qustemis &c. *g%
Ciftus Fol. villofis,

Ldïiceolatis &c. Hel. f. Gift. humilis Folio Sampfuchï , Ca-

pimlis valde hiiftitis. J. B. Hifi,\l. p, *ó, Tournf. /»;?. s^.
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lieert geele, de laaide witte Bloemen , volgens iv»

den Ridder. Hier onder komen aanrnerkelyke ^ïï****

Verfcheidenheden voor en tot deeze Soort heeft Hoofd,

Gerard byna alle Berg-Cifti met kleine sim *

witte Bloempjes t'huïs gebragt. Mom*
w *

(38) Vddroosje laag -Heeft; , geftopp. met Lan* xxxvnr.

cetvormig Liniaale Bladen , & va» o»<te- ^mo/uf**

ren Wollig zyn. Gecrost.

Dit, in Spanje groeijende^ heeft de gefiaïte

van Rosmaryn ; de Blaadjes zyn zeer fmal en

van onderen een weinig ruig , met Liniaale

Stoppeltjes. Het draagt zeer lange end - Trosfen

van Bloemen , wier Kelken hoekig en effen

zyn , over ééne zyde.

(39) Veldroosje laag- Heeft, leggende; met xxxix.

Lanceivormige Stoppeltjes , en langwer- HeUanthem
iJ J ° mum,

pige , omgejlagene , een weinig Haairige HyfopWt?

maden.
dig%

Deeze Soort , die men in Dultfchland ge.

meen*

f38) Ct/hts Suffr. stip. Fel, Lanceolato-Linenribus &c.

Mant. 76. Ciftus Lavendulse folio Thyrfoides. B'A&R. Ie*

(39) Cifius Suffr, precumbers &c. GOUAN Monsp. 257.

Ger. Prov. 19$' Hall. llelv. 358. Kram. Aufit. 151.

TouRNF f«v. P^r. 93. Zl. S*ec. 4??. R. Lugdb* 476. Nj?
Chamaciftus vulgaris Flore lutéo. C„ B. /V«, 465 Loes*

Pruif. 43. T. 8. Fios Solis Panax Chironium.-CAm> Epit.

501. Flos Solis. Dod. Pempt. 103. Lob. Ic. 436.Hcydea Yfop

of kleynen Cifius. Dod. Kruidb. 19$.

U
II. deel. IX» Stuk.
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ÏV. meenlyk Heiden- Hyfop noemt , om dat zy het
A™*

y
EU Loof als van Hyfop heeft en *cr veel op de

Hoofd- Heijen of drooge Velden groeit, is in alle Bosu
stuk. fchen orn ftreeks Parys te vinden, zegt Tour«>
^J^'.fjEFORT. Dus kon het ook wel zyn , dat

menze in de Ooftqnrykfe Nederlanden vond:
ten minfte is zy omtrent de Krytbergen in

Engeland , en op drooge} Velden in Sweeden,
niet minder gemeen dan in de Zuidelyke dee-

len van Europa. Dit geheele Gcflagt van
Kruiden heeft 'er by Toürnefort óm
naam Helianthemum van, die eigentlyk Zonne-
bloem betekent , of Zonnebloempje

, gelyk de
Engelfchen het heeten , doch by de Franfchen
noemt men 't ook Hysfope des Préz , dat is

Veld- Hyfop,

De Afbeelding van DöpoN^us enLoBEL
is met de zelfcie Houtfnee -Plaat gedeukt als

die van de Eerfte laage Ciftus van C l ü s i u s ,

welke Autheur daar van zegt , dat dezelve Bla-

den naar die van 't gemeene Heüanthemum
gelykende, doch kleiner heeft (f). Hierom is

ook de Afbeelding , in 't Nederduitfche Kruid-

boek van Dodon£üs, beter, zo wel als

die van Camera mus, welke dit Kruid
vertoont met afgezonderde Stengetjes, tot bo-
ven toe bezet met gepaarde Blaadjes , die in

de Oxelen twee Stoppeltjes hebben, zynde vry
ruig en allen langwerpig ovaal , zo Hall er

zegt,

(j) CLUS. Mar. Hiip» p. i^, fr.p. ijjj.
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zegt (f)» ^e -Bloemen zyn fomtyds hoog, *V.

fomtyds bleek of Zwavel -geel. Men heeft dit
F
£fv.

L#

Kruid voor een Wondmiddel gehouden , en , Hoofd*

om zyne famentrekkende hoedanigheid 3
in Gor-

8TUK#

geldranken gebruikt gehad. „,-«.

°m?y

(40) Veldroosje laag -Heeft, geftopp. met Ey- *£'

ronde Bladen en Stekelige Kelken. hwtüs,

Stskelig,

In Spanje en Languedok groeit deeze s die

door Clusius onder de Soorten van Lada-

num draagende Ciftus , als de tedere Takjes

kleverig hebbende, geteld werdt. Men vindeze a

zegt hy , overvloedig op woe(te plaatfen aan de

Taag , boven Lisfabon 9 als ook in fommige

deelen van Spanje , daar de Ingezetenen he$

Kruid Romero , dac is Rosmaryn, tëeeten.

("41) Veldroosje laag -Heeft, geftoppeld en xu.

uitgebreid>metLancetvormige ruige Blaad-
Ap
t™£*

jes. nynich.

Op

ff) Heliantbemum Fol. fubhirfutis , omnibus ïonge ellip-

ticis. Helv. 358.

(4o) Ciftus Sufïrut. Stip. Fol. ovatis, Caïycibus hispidis»

Gouan Monsp. 257. Cif^as Ledan Rosmarini fol. fabtus

incanis. C. B. Pin*. 467. Heliarwh. angufto Serpylli folio,

Villofum Flore Aureo , Italicum. liARK. Rtr. ju. T. 488»

Ledon o&avum. Clus. Hifi. I. p. s. Pann. Ic. p. 165.

(4 X ) Ciftus Suffmt. Stip. patulus &c. Helianth. aibun*

Germanicum. TABERN. Ic 1062. Hel. Saxatile Fol. & Cai?L

Oblongis &C.MENTZ. Pug. 2. f. 3. Dill. Elth. 177,

II. Deel IX» Stuk.
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IV. Op de Apennynfche Bergen in Italië hadt
^F
£^

EL
' Mentzel deeze Soort, in 't midden der

Hoofd voorgaande Eeuw , op zyne Kruidzoekers Rei-

stük ze van Bonooïe naar Pifa , gevonden. Het be-

vks!
nWr dekte den geheelen ToP van eene Kryt-Rots,

beneden welke een Beek nederftroomde , waar

door die Rors , kort daar na , zodanig onder-

mynd werdt , dat zy geheel inftortte
; gelyk

hem , toen hy te Bononie terug kwam , werdt

verhaald» Uit hoofde van die Rots, daar een

zeer fmai Pad over heen liep, werdt de Pasfa-

gie naar een Grot met een iVlaria -Beeld, in de

Rots uitgehouwen 3 Madonna del Sas/o geheten.

Dus ziet men , met welk een Lyfs^evaar dit

Kruid door hem was ontdekt. Het is Heefter-

achtig en groeit omtrent een Voet hoog , zeer

Takkig, met witte Bloemen.

xlti. (4<0 Veldroosje laag Heeft, geftopp. leggende
,

ffifu?

'
met Langwerpig Eyronde gryze Bladen

,

poieybla- efene Kelken en Zaagtandige Bloemblaad^
dig.

Op het Duin by *t Steedje Brent , aan de

Zee -Kust van Somerfet in Engeland, fchyntde

eenigfte Groeiplaats te zyn van deeze Soort,

een fierlyk Kruidje uitmaakende met witte

Bloe*

(4a) OJIus Suffcut Stip. procumbens &c. Huds, Angl.

2.05. Ctftus humilis Alpinus durior &e. TlüK. Alm. 107. T.

23. f. <5. Chamacftus raont. Polii folio. RAJ. Angl. IV. p.

T. 274. f. 1. Hel. montanum, Polii folio incsno, Fl.caaai-

dó. DILL. Elth. 275. T. 145. f. 172»
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Bloemen, door Dillenius, die 't zelve al- IV.

daar verzameld hadt j afgebeeld en befchree-
^F

£^
Lm

ven. Hoofd
STüK.

(43) Veldroosje laag * Heeft- geftopp. met over- xliii.

Z«te£/è Lanceivormige vlakke effene Bladen.f-f™/
1™1

Arabifch,

Dit Plantje, in Arabie door Hasselqjhst

gevonden , ook een Voet hoog 3 met Lancet-

vormige gladde fpïtfe Bladen , die 'm de Jongr

heid ruigachtig zyn , met enkelde Bloemileel-

tjes en vyfbladige Kelken , heeft dikke knik-

kende Zaadhuisjes. Dus verfchilt hetzelve aan-

merkelyk van het Egyptifche Veldroosje , voor?

gemeld.

Corchorus»
Eit Gellagt heeft cok een vyfbladige Bloem

en een vyfbladige afvallende Kelk ; het Zaad-

huisje veelkleppig > in Hokjes verdeeld. Het
bevat agt uitheemfche Soorten , waar omtrent

veel verwarring heeft plaats gehad
a thans ver-

beterd door den Ridder, als volgt.

(2) Corchorus met langwerpige buikige Zaad-

huis- Corcborus
Olitcrius.

(43) Oftus Suffrur. Stip. Fol. alternis Lanceolatis planis Jf
oeskru^

lambus. Am, Acad. IV. p. 275. Cent. 38.

(1) Corchorus Caps. oblongis Vemncoüs
9 Foüorurn Serra-

turis infioiis Seraceis. Sy0. Nat.XU. Gen. 67 5. p. 169. Veg.

XIII. p. 415. Fl. ZeyU 213. H. Ups. 147. G$. Or, 170. H. GXffl

209. R. Lugdb. 478. GOUAN Monsp, 25 2. FABR. Htlmjl. 250.

Corchorus Plinii. C. E. Piu. 317. Corchorus f. Melochw.

Tourne. In/i. 259. Corchorus. Cam. Hort. 47. T. 12.

II. DEEI.< IX» STUK*
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IV. huisjes ; de agterfte Tandjes der Bladen
Afdeel.
xiv.

Hoofd-
stuk*

Borftelachtig*

Deeze Soort zou de Meloclria van A l p i n u s

Eenwy- zyn ; een Kruid dat in zo veel gebruik by de
w&e

' Egyptenaaren was , als by ons de Spinagie ,

wordende van hun op dergejyke manier gege-

ten, en wegens den Lymerigen Smaak bemind,

onder de Geregten. Het Zaad was van zulk

eene verzagtende natuur, als dat van Heemft.

Hy befchryft het Kruid als naar Majer zeer ge-

lykende , doch met langer fmaller en fpitfer

Bladen, de Bloemen klein, Saffraankleurig en

Zaadjes, naby komende aan die der Nigelle,

in zekere fcheeve Hoorntjes beflooten , die-

geel geftreept zyn , volgens Veslingiüs,
door wien aangemerkt wordt, dat de Bladen,

aan 't begin der zyden , een Hoornswys' by-

hangzeltje hadden , uitloopende in een dun

paarfch gekruld Draadje , en dat het gezegde

Kruid tot de hoogte van een Elie groeide Het

is zeer gemeen in de Moestuinen van Egypte,

alwaar het aangekweekt worde, zo Fo lis-

ka o hl verhaalt, of Jaarlyks gezaaid, komen-

de ook van zelf voort op vogtige Vlakten (f).

Raüwolf vondt het, voor tweehonderd

Jaaren , in de Tuinen by Aleppo, als ook in

de Koornvelden by de Stad Ana, aan den Eu-

phraat. Hy tekent aan , dat de Jood^n de ge-

kookte Bladen met Vleefch aten; weshalve het,

zo

(f) Fhr'i '-y£gypt. Arzb. p. CXIV.
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zo hy oordeelde , Joodfch Moeskridd van Avi- IV.

cenna geheten werdt. Apde^l»

Misfchien is deeze Soort afkomftig uit Oost- Hoöfd-

indie; wart, volgens den Hoogleeraar J.
Bur-stuk.

man nu s, zou het de Wilde Ga?ija zyn of-Jf**
9*y"

Gflw/fl Uiföw vaïiRüiiPHiusf*), die als een
PL< LIV

Onkruid groeit op de Ambonfe Eilanden , hoe- &g* *>

wel het 'er by gebrek, of van 't geringde Volk,

ook wel tot Moes gebruikt wordt. De Afbeel-

ding, nogthans , welke die daar van geeft , is

zeer gebrekkelyk , als geflooten Bloempjes voor*

ftellende , in plaats van de Zaadhuisjes , die

by Al p 1 N u s ook niet wel vertoond zyn. Lin-

hjevs noemtze Speelvormig , vyfhokkig, ge*

fleufd, byna Vyftandig of ftomp: misfchienom
dat aan fommigeo de Tandjes afgebroken wa-

ren. Volgens Ru'mphius zyn het vyfkantige

Huisjes of Haauwtjes , een Nagel van een Vin-

ger lang , naar de Zaadhuisjes van Sefamum ge-

Jytende, doch kleinder; aan de kanten fcherp s

van boven wat open , in vyf Spitfen verdeeld

,

eerst bruin , naderhand Aardverwig , bevattende

een Zandig ros Zaad. Dit komt volmaakt over-

een met de Takjes, welken ik van deeze Soort

uit Oostindie ontvangen heb 5 waarvan één iiï

Fig. 1 , op Pl LIV. is afgebeeld, In oude Bla-

den ontbreeken de Baardjes meest, volgenshem 9

en dit heb ik ook hier bevonden.

O)

(*) Ganja agreftis, Rwiwph. 4»*b. V. p. 2i3» T. 7?. f.*»

Murm* Index alt. Herb. Ambtiaenfis,

II, DEEL. IX. STOafc
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AfIIÊl, ^ Corchorus mei driehokkige, driékleppi&è
,

xtv„

*
driekantige Zaadhuisjes , <fc te&» tf^.

Hoon*- fefeg rwzw hebbende, de Bladen langwer-
STÜ

^ ï>% «** ^ «g^e Tandjes Borftelachtig.

Corcberm
A .

trüosuiaris. In Arabie nam I^orskaohl deeze Soort
Drichokki-

wild voortkoQ1ende, waar. Dezelve hadt ronde
opgeregte Stengetjes van een Voet lang

t met
gefteelde langwerpig Eyronde Bladen overhoeks

,

gelyk in de voorige fcherp getand , en heb'
bende i aan de onderhoeken der bovenfte Bla-
den, ook een Draadachtig Tandje, doch aan
de onderfte Bladen Biet* De Bloemfteeltjes

kwamen meest tegenover de Bladen voort j dik-

wüs met twee Bloemen, hoekige Kelken heb-
bende en fmalle geele Blaadjes. De Zaadhuisjes *

als gemeld is, hadden enkelde Tippen.

TrJl
1
; ^ Corchorus met Liniaate Spürondachtïge i

Drioaodii ruuwe Zaadhuisjes ; de agterfte Tandjes
&• Borftelachtig.

Behalve dié van Plukenet, met imallè

Bladen , heeft de Ridder hier ook t
?
huis ge-

bragt dat Kruid, 't welk de Heer N. L. Bür-
mannus onder den naam van Driehokkige , uit

het

(i) Corchorus CSps» trüoc. tri val v. triq. &c. Mant. 77 , 566é

(3) Corchorus Caps. Linearibus tereriusculis fcabris &c„
Mant. 566, Corchorus Americ, angufto barbato folio. Pluk.
Phyt. T. 127. f. 4, Corch, trilocularis. Burm. Fu Ind* 1*3*

T. 37. f. 2.
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het Kruidboek van Garcin, in Afbeelding IV*

hadt gebragt, hebbende zeer blykbaar drietan-
Af^eu

dige Zaadhuisjes. De Steng van 't zelve , Hoofd.

zegt zyn Ed* , is Heefierig , met opgereg^e STüK *

Takken cd Liniaal -langwerpige Bladen , die %i^6n9gr

de Tandjes egaal , doch de agterften wat lan-

ger hebben: de Bloemen indeOxelen eenzaam ,

twee of drie; hebbende drie, zeer wyd gemik-

te , tweedeeüge Stylen : de Zaadhuisjes als

driekleppige Haauwtjes , overal even breed,

met drie kromme Punten door de rypwording

openbarftende. De Groeiplaats was in Indie.

(4) Corchorus met langwerpige driehokkige tv.

Zaadhuisjes s welke driekleppig zyn twt JjS*
9*'''

'

'uanst

zes Sleuven en zes Punten ; de Bladen Heet-

Hartvormig mei de agterfte Tandjes Bot-

ftelachtig.

In de heetfte deelen van Zuid Amerika als

ook in de Westindiën ,
groeit deeze , die daar

van den Bynaam heeft. Door de rondachtlg-

heid der Bladen is zy vcornaamelyk onder-

fcheiden. De drie Stylen zyn ook gegaffeld en

de Tanden der Zaadhuisjes wyken ver van el-

kander.

CS)

(4) Corchorus Caps. oblongis tiilocularihus , tritalvibus

&c. LOEFL. h. ^24. N. 12. Alcea Cibanaf. Corchorus Ame-

ricana. Pluk. Pbyu T. 1*7. f. 3. Triumfetta fubvilio&,

BRO\?N- Jam. Z32. T. 15. f. 1.

II. PKKU IX» SïüK#
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W» (5) Corchorus met rondachtige , van boven

Afdeel. platte , rimpelige Zaadhuisjes , de agterftê

Hoofd- Tandjes der Bladen Borftelachtig.

STUK«

v. Hier zyn de Zaadhuisjes grootelyks ver*

Conh&ut fchillende van de voorgaanderu vertoonende zig

Doosach als ronde geribde Doosjes , van boven plat»
t,ge

* Deeze Soort ïchynt de Tamme Ganja te zyn

van Rümphiüs, wier V rugten hy by Kruis-

beziën vergelykt. *t Gewas 9 zegt hy, fchiet

met een ftyve Steng van meer dan Mans hoog-

te; de Bladen zyn Lancetvormig, ook fynge-

fchaard en van agteren twee Draadachtige om*

geboogene Tandjes, hebbende. Het heeft de

Kelkïlippen korter dan de Bloem, wier Blaad-

jes uitgerand zyn. Men maakt 'er tot Moes^

kruid veel werks van , doch het wil geftoofd

worden , gelyk onze Porfelein , zynde , wanneer

men 't in Moes kookt 3 bitter. Het wordt ten

dien einde in Bengale en China, als ook op

eenige Eilanden van Oostindie , op Akkers

gezaaid en aangekweekt*

vt« (6) Corchorus met rondachtige géwolde Zaad-

huis»

(s) Cerchorus Caps. fubrotundis depresfis &c. Corch. FoI
#

itif. Serrat, minoribus. Ht Clif. 210. R. Lugdb, 478. Alcea

Ölitoriaf. Coicb. Americanus &c. Pluk. Alm. 18. T. 255*

f. 4. BüBM. Fl. Ind. 123. Ganja fati va. Rumph. Amb. V. p.

212. T. 78. f. I.

(6) Corchorus Capr. fubrotundis Lanatis &c. Corcli. Arii

Lanig. Fol. Charnadryos. BREIN. Prodr. III. p. 56- Gua-

zuma Frut. Chamadrifolïa &c* FLÜM* Gen* 3Ö. Ie. ic4

JACC^ y4mer4 Bift. iój,

fhrfutas

Kusge
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huisjes; de Bladen Eyrondftoinp, Wollig, IV.

egaal gttand. ^xfv^

In Zuid- Amerika groeit deeze , die ook in 3TÜ5#

de Westindiën waargenomen is donr len Heer MetMgp

Jacquin. Hec was een opftaand Heeftertje
ma%

met ronde Takken en langwerpig Byronde we*

derzyds Wollige Bladen , overhoeks ; tegeno-

ver we'l'en gemeene Sceehjes van Bloemkroon-

tjes groeiden , h bbende de Kelken Wollig en

de Bloemblaadjes geel. Dus kwam de Plant by

de Havana voor , met (lompe , doch op Ku-

rasfau met fpitfe Bladen en op 't Eiland van St.

Marten waren de Bladen alleenlyk inwaards

zagt en wederzyds groen. De Groeiplaats was

aan de Zee -Kust, op ruuwe SteeDige plaatfen.

(i) Corchorus met langwerpige Zaadhuisjes, vtj.

J. » I , n, TT • • CorchtTül
die, zo wel als de Steng, Haatrig zyn ; binuu

de Bladen langwerpig en egaal getand. stekelige.

Dit is de Corchorus met Olmen -Bladen van

Plumier, die het geheele Loof bezet heeft

met ftyve (lekelige Haairtjes* Hy vondt dezel-

ve in Zuid -Amerika.

( 8 ) Corchorus met Liniaak famengedrukte vnx

lWeS
Hauuw-

draageuck,

(7) Corchorut Caps. oblongis Cauleque pilofis &c. Cor*

chorus Folio Ulmi major, Plum. Sp- 7. Ie. log. f. 2.

(8) Corchtrus Caps. Linearibus compresfis bivakibus &c8

GOUAN Montp. 257. Corchorus Amer. Fo!. Sc Fruifcu an*

guftioribus. Tousnf. lr.Ji, 259. Corcharu» Folio Ulmi minor»

IU Dïifc. IX. STUff«j
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IV. tweekleppige Zaadhuisjes; de Bladen Lcm-

x?vf
L *

cetvormig egaal getand*

Hoofd-
stuk. Dit was een Kruidje , met een Heefterachtig

Benvfy- Stengetje , de Bladen glad hebbende 5 zon Ier
vtge

* verlangde Tandjes, en dus, gelyk het voori-

ge, aanmerkelyk van de anderen verfchiU: nde.

Flumier, deèze ook aldaar waarneemende;,

heeftze Kleine Olmbladige geheten. De Voor-

janrs - Bloefem is ongebladerd, met vier Meel-

draadjes en een vierbladigen; de Herfst -Bloe»

fem vyfbladig , veelmannig met een vyfbladi-

gen Kelk, zegt de Ridder.

javanieut. De Heer N. L. Burmannus geeft de

lavaanfche*Afbeelding van een andere Soort van Corcho-

rus (*) 3 welke zyn Ed, de Javaanjche noemt,

en aanmerkt ronde ftekclige Zaadhuisjes te heb-

ben , maar de Bloempjes , daar aan voorkomen-

de , fchynen geenszins met die van dit Geflagt

te ftrooken.

japonhus Ik vertoon hier, in Fig. a, een Japanfche

iT
n

[u\ Corchorus, die de Bladen zeer naby komende

Fig. 2. heeft aan de laatfte Soort, doch ongelyk ge-

tand , hoewel 'er die Borftelige Tandjes, van

agteren , aan ontbreeken, Zy heeft, nogthans,

de twee Draadachtige Stoppelcjes aan den oir-

fprong

Plum. Sp. 7. Ie. Ï03. f 1. Corchoro afHtiis Chanaadryos

folio Sec, SLOAN. Jam. $0. Hifi. I. p. 14;. T. 5*4. f. 1.

Coreta Fol. min. &c Brown. Jam. 147.

(*) Corcborus Caps. fubrot, hispidis &c. BURAZ* Fl. In&

p. 123,: T. 3<J* f. $*
t
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Fprong der Bladfteelen 9 even als de anderen. HF.

Dewyl de Zaadhuisjes aan mynen Tak niet voor-™^M
komen s zo kan ik daar van niet fpreeken. Al- Bookd-

leen merk' ik aan, dat de Bloemen hier veel-ofSTUK*

volbladig zyn , hebbende de buitenfee Blaadjes
&&«**''

uitgerand 5 die daar aan volgen rond 9 de bin-

cenften fpits gepunt. De Heer Thunberg
heeftze voor een Soort van dit Geflagt opge-

geven*

Onder de Ttveewyvigen van deeze Kïasfe,7

voert het eerfte en het eenigfte Geflagt vaö

Kruiden den naam van

i? je. o n i a. Peonie.

Het heeft een vyfbladigen Kelk en vyfBloem*

blaadjes $ geen Stylen maar Eyronde ruige Vrugt-

begiuzels , wier getal natuurlykst twee fchync

te zyn , en even zo veel Zaadhuisjes. Het be-

vat thans de drie volgende 'Soorten.

(1) Peonie met langwerpige deel - Bladen.
r

pAO-nm Óf-

De Gemeéne of Winkel -Peonie wordt hier^wM,
be»

(1) P&mia Foliólis oblongis. Syji. Kas» XII. Gen. 678.

p. 370. Keg. Xlll. p. 417 . Mat. Md. 267. H. Cliff. 212.

Ifps. l+9> GOUAN Monsp. 258. GER» Prov. 38*. HAÏ.L 'è

J-leh. 311. «. Psonia communis f. Foemina. C. B. Pm. 323*

Pxonia foemina. LOB. /<: 682. Dod. Pempf. 1^9. @\ Psonia

JFol. nigricante fplendido
, quae Mas. C. B, Pin* 33-3, PCso-

slia Mas. Lob. Ic. 684. Dod. Pempt, 1$^

K 2
E', DEBti IX. ÏTU&
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IV. bedoeld, die haaren naam van 't Griekfch Paio*
A3?

xiv
EL

nia heeft (*) , in 't Engelfch Peiony , in 't

Hoofd- Franfch Pivoine. De Duicfchers noemenze ook
stuk. Koningsbloemen en Pink/ter - Roozen ; de Vla-

JjC**&' mingen Mastbloemen , zegt DoDONéus. De
Spanjaarden noemenze Rofa del Monte> dat is

JBergroos. Zy groeit in de Bosfchen der Ge-

bergten van de Zuïdelyke deelen van Eu-

ropa.

Het Kruid is iedereen bekend. Van ouds

heeft men het, zeer belachelyk, in Wyfjes- en

Mannetjes Peonie onderfcheiden : daar deeze

Planten niet zeer veel in 't Loof verfchïllen.

Beiden hebben zy Bladen die gekwabd zyn,

doch die van het eerfte of Wyfjes - Peonie zyn

regelmaatig verdeeld in Eyrond Lancetvormi-

ge , die van het laatfte onregelmaatig in on-

gelyke Kwabben. Voor 't overige is 't Gewas

byna eveneens , dan dat de Bladen van 't zo-

genaamde Mannetjes Peonie- Kruid donkerer

zyn. In beiden maaken de Bloemen groote

Roozen , niet ten onregte Peonie -Roozen ge-

noemd , waar van de dubbelde, paarfch van

Kleur, zeer fierlyk 'ftaan in de Bloemhoven;

terwyl de Enkelde , na het afvallen van de Bloem,

met haare fchoone Zaadhuisjes pronken;

In het Loof, niet alleen, verfchillen de ge-

melden* De eerfte heeft Wortels, welke uit

aan

C*) Beter wordt derhalve , 'm 't Latyn, ?m\a dan f&ffl

ma gefchreeyen,
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aan Vezels gehechte Knobbels , byna gelyk die IV«

der Asphodillen , bedaan. De andere of Man-
F

xiv^
netjes Peonie , welke tevens de Steng hoogcr Hoofd-

heefc , en de Takken paarfch gekleurd , met
8TUK

*

.

Vinswys verdeelde Bladen , heeft Wortels die
%®nii

van een dik Hoofd Takkig allengs verdunnen

en niet geknobbeld zyn. Van deeze zyn de

Wortels berugt als een Middel tegen de Val-

lende Ziekte , doch op zig zelf niet genoeg-

zaam. Zy zyn een weinig Kruiderig en famen*

trekkende. Van de Wyfjes - Peonie zyn de Bloe-

men , met de zelfde inzigten, \ zy in Kon-

ferf , of in Syroop, zeer opgehemeld geweest;

doch het fchynt, veeleer, dat zy eene verdoo-

vende of Slaapverwekkende Geur hebben en

het Zaad heeft men Braakverwekkende of ook

Pnrgeerende bevonden (*).

(2) Peonie met een gebladerden Kelk en gladde u.
<

neergedrukte Zaadhuisjes, anomai*.

Van Ongere-
gelde.

(*) Mihl Odar virulentus vldetur , neque placet effintas

Hellebori, zegt de Heer Hallrr: Linnzeus beveftigt dena-

verwantfehap van de Peonie met het Aconitum en Delphi -

nlurn, uit den Ieelyken Reuk en kwaadaarrige hoedanighe-

den , welken de Peonie zou hebben : Fase* Rar. Ups.p4 10.

Dit wordt echter gemeenlyk zo niet aangemerkt. Zie zyne

Mat. Med. p. $>*• Porro , Vi% jlmuktica, ei a Galeno tri"

buta , noviter efl comprebata a msderms , ut Riverio , Fores-

to* Bartholino &Fernelio: zegt Rctty Mat, Med. p. 375.

(i) Tzoniet Calyce Foliofo , Capfuiïs glabris depresfïs.

Poeonia Fru&. quinque glabris patentibus. Gmel. Sib^JV, pa

J54- T. 7 £ . K 3
II* DEEL, IX STUK.
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IV. Van de Winkel - Peonie verfchilt deeze, voï-

^F

xfv.
L#

§ens ^en R^der > door ongeregelde of onge-

Hoofd- lyk verdeelde Bladen ; als ook doordien de
stuk. Kelkblaadjes Lancetvormig getipt, zo lang als

J™™r of langer dan de Bloem zyn ; met gladde

Vrugtbeginzels , meest vyf in getal. De Groei-

plaats is door geheel Siberië. Volgens Gme-
lin is het verfchil zeer aanmerkelyk, gelyk

blykt uit zyne hier volgende befchryving en de

Afbeelding van dit Kruid.

„ De Wortel is zeer knobbelig en groot,

„ met zeer dikke Takken van een Voet lang

„ in de Grond verholen , van buiten geelach-

3, tig , van binnen wit , met den Reuk der Iris

3 , van Florence. Daar komen van vier tot zes

„ Stengen uit voort , van twee Ellen en hoo-

„ ger , rond , effen , een Pink dik , in de on*

,, derde helft aan de eenc zyde fchoon rood ,

3, ftevig, tot het derde deel der hoogte Blader-

,3 loos, maar verder met Bladen overhoeks, op

3 , groote tusfchenwydten , bezet 9 de onderilen

„ gekwabd en Jang gefteeld ,• de bovenften ge-

3, vingerd en byna ongefteeld , glaii en glanzig.

5,
De Bloemen, aan 't end, zyn fraay, of bleek

33 of hoog paarfch , van negen of tien Blaad-

3, jes, met een vyfbladigen Kelk, van Lancet»

3 , vormige Bladen, die naar de Stengbladen

3, gelyken.
1

':

(3)
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(3) Peonie met Liniaale veelmaal verdeelde fv;

deel -Blaadjes.
A
'x^

Hoofd»
Deeze zeldzaame Soort groeit, volgens den stuk.

Heer Gmeli n, in de Ukrainb (*JI , en over _Ilr\

al aan de Don» Het Loof doetze zodanig tenJfoUa*

Eaar dat Bloemgewas , 't welk Buphth Jmum
dig]i"

bla*

genoemd wordt , gelyken , dat LiNNiEUS
zig verbeeldde , hoe zy uit de Gemeene Peo-

nie , door hetzelve bevrugt, kon gefprooten

zyn. Het is zeer fyn , byna als dat van Ven-

kel .
verdeeld» De Bloemen , aan 't end voor-

komende 9 gelyken naar die der enkelde PeO-

Die-Roozen, en zyn fomtyds zeer klein, fom-

tyds zeer groot, hoog of donker rood van Kleur,

en daar op volgen twee of drie Zaadhuisjes.

*t Gewas is anderhalf Voet hoog , vry digt met

Bladen bezet en heeft een knobbeligen-Wortel.

Onder de Driewyvigen hebben wy de twee

volgende GeQagten.

Delpiiiniüm. Ridderfpooren*

Geen Kelk maar vyf Bloemblaadjes en een

tweedeelig Honigbakje, dat van agteren als met

eea

(3) Ptonia FoHolis Linearibus multipartiris. LlNN* Fase. p,

9.T. 5.ZINN Goett. 127. GMEL Si*. IV. p. 185. T 73«

(*) Habitat in ferania zegt LlNNiEüS , in Fase. Rar. Ups*

Zulk een Land weet ik negens te vinden. Het zal eea

Drukfeil zyn en'tfchepe komen voor Ucrama
t
gclyk by GM&*

JLIH en in Spec. Plantarunt gezegd wordt.

K4
II. DEEL. IX. STUK»
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IV. een Spoor gehoornd is , heeft volgens den Rid-
AF

x?v.

L
der dit Gcflagt , welks Vrugt beftaat uit drie

Hoofd* of één Zaadhuisje.
S

^>
K " '

l Ge£al rfer Soorten van hetzelve is agt
,
waar

vige7
Wy

' van de drie eerften één , de anderen drie Zaad-
huisjes hebben , als volgt.

Meiph'mum (
rJ Ridderfpooren met eenbladige Honigbak*

Con/ehda. jes ; de Steng eenigermaate verdeeld»
Wilde.

Den naam Delphinium heeft dit Kruid zeker-

lyk van de figuur der Bloemen ,w^er Honk» bakje

een Dolphyn gelykt , en Ridderfpoor wordt het

wegens de Spoorachtig uufteekende Punt van

't zelve geheten. De naam Confolida Regalis

zou afkornftig zyn van het geneezen van

Wondjes , door de Bladen op te leggen. Dat

men 'er den Eeroaam van Koninglyk of Rid-

derlyk aan gegeven heeft, kan zien op de Let-

teren- waar mede de Bloemen praalen van de

Tuin - Ridderfpooren , flraks te befchryven (*).

De Wilde Ridderfpooren, die men ook wel

CaU

fj) Delphïnium Ne&arifs monophyllis , Caule fubdivifo*

SyJ}. Nat. Kil. Gen. 6st. p. 370. Veg. X11I. p. 4i«- Mat.

Med. 268. H. Ciiff 2T2. R Lugdb. 48*. Gouaïjï Monsp. 258.

GER. Prov. 390. Kram. Au/ïr. 252 Fl. Suec. 440, 476.

Gort. Belg. I5X. Confolida Regalis Arvewfis. C. B. P**. 34**

Gons. Regalis. Cam £/>j*. 521 Flos Regius fylveftris. Hod.

Tempt. 252. Segeram Cons. Regia &c. Lo». /* 736. Hall.

Jleiv. 314.

(*) Die quibus in Terris inferipti Nomina Regum 9 nas-

cantur Flores. VI hg. £?/. Ecce fuos gentitus Foliis inferipfit

& A1A. LlNN. 5j^. f>£. x'ili.
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Calcatrippa noemt , komen door geheel Euro- IV.

pa, als ook in onze Nederlanden , hier en daar
*F

Jj

E
^
L *

op de Koornvelden voor. Zy gelyken, in Ge-HooFD*

was, naar de gewoone enkelde Ridderfpooren, ?Tüff»

doch vallen veel kleiner , en hebben minder
TTî ima"

Bloemen , die gemeenlyk blaauw of paarfch-

achtig, doch ook wel wit of rood, en fomtyds

Violet zyn. Daar op volden enkelde Haauwtjes

of Zaadhuisjes. Sommige Apothekers maaken

van de Bloemen gebruik tot Violen -Syroop,

maar zulks is' een kwaade vervalfching , dewyl

dit Kruid verdagt is van fcbadelyke Ligenfchap-

pen.

(2) Ridderfpooren met eenbladige Honigbakjes - ir-

. , , „ JJelphinium

en eene enkelde Steng* Ajacis.

Tamme.

Van de Tamme of Tuin - Ridderfpooren is de

Natuurlyke Groeiplaats onbekend en waarfchyn-

lyk zullen die , door Kweeking , uit de Wilde

voortgekomen zyn. De reden van den Bynaara

kan men uit het gezegde opmaaken» In 'tFranfch

noemt menze Pié d'Ahuette of Leeuwriks Poot

,

dat men in Engeland met Larfa/pur navolgt
,

doch de Duitfchers heeten ze s gelyk wy, Rid*

derfpooren.

zy

(i) Delpbinlum Ne£. monoph. Caule fïmplici. H. Cllf. R.

Lugd'n. &c. &c. Cons. Regalis Horten fr» Fiere majore &
minore, fimplici & muit' 'hei. C. B. Pin, 142, Flos Regies,

DOD. Pempt. ï$z. LOM Ic. zi9, 24O'

K 5
tl, DHL. IX. STUK.
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IV, Zy zyn, zo wel als de Wilde, een Jaarlyks

^r

^yf
L

' Zaay- Gewas , maar groeijen wel drie of vier

Hoofd- Voeten hoog en praalen met fchopne Bloem-
stuk. Aairen van witte , roode , paarfche, blaauwe
£>™™y"

eQ gemengelde Kleuren , 't welk deze! ven tot

een voornaam Sieraad der Bloemhoven maakt

:

inzonderheid de Dubbelde , wier Bloemen als

Roosjes zyn : want de Enkelde worden niec

geacht.

f
1

}:. (3) Ridderfpooren met eenbladige Honigbak-

Acmitu jes , die van vooren viertandig zyn ; een*

k5ppi£e

k
.

S"

zaame Zaadhuisjes en eenbloemige Takjes*

Deeze Soort 5 in de Levant groeijende ,

heeft het Gewas van Ridderfpooren , doch de

Bloem van Monnikskappen* De hoogte der

Steng is omtrent een Voet , zynde ïakkig ,

met fyn verdeelde ruigachtige Bladen. De
Bloem is, behalve het uitwendige Gefpoorde,

met een inwendig Honigbakje voorzien, vier-

tandig , de Meeldraadjes omvattende , welke

zo lang als de vier Bloemblaadjes en paarfch*

ach tig zyn ; het Vrugtbeginze! enkeld. Dit

heeft men in de Upfalfche Tuin waargenomen.

(O

(3) Ddphinlum Ne&. monoph. antice quadridentatis , C3ps.

folitsriis, Ramulis unifloris. Delphiirium Oriëntale annuum
fiere finguldri. TOUKNF. Ctt, 30.
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(4) Ridderfpooren W2*£ eenbladige Honigbak- IV.

I*p.3
zesbladige Bloemenen veeldeelige Bla--£^h

den. Hoofd-
stuk.

In Barbirie wordt gezegd de Groeiplaats te iy/

zyn van deeze , die naar de Gewoone Ridder- «L%*1X
fpooren veelgelykt, doch gryzcr is, hebbende T v

Y-
viei *

gemikte Takjes en blaauwe Bloemen , van bui-

ten groen. Dezelve verfcbilt van de voorige

Soorten , door het getal der Zaadhuisjes, welk

drie is , en van de volgende , doordien zy het

binnenfte fionigbakje eenbladig heeft*

Qf) Ridderfpooren met tweebladige Honigbak- V

jes , negenbladige Bloemen y en veeldeelige
r̂

grt '

(lompe Bladen* uitheera-
J

f, fche,

Deeze Kieinbloemige Ridderfpooren groeijen

natuurlyk in Italië, op Sicilië, Maltha en in 'c

Beloofde Land , zo de Ridder aantekent. De
Steng is enkeld met Roedswyze geftrekte Tak-

ken en Bladen als die van de gewoone Rid-

derfpooren. De Bloem is blaauw.

(6)

(4.) Delphinium Ne&. monoph. Corollis hexaperaiïs, Foï.

multiputitis. Delph. elatius firapl. Flore. Clus. Hifi. II. p.

206. Confclida Regalis Flore minore. C. B. Pin. 142.

($) Delphinium Nedt. diphyllis &c. IL CUf. 213. Con-

folida Regalis latifolia, parvo Flore. C. E. Pin. I42. Prodr.

74- T. MOSIS. Hifi. HL p, 466, S. 12. T. 4, f» 3- ALL.
il©?. 200. Taur. 71.

II* B£SL« IX, STUK.
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IV. (ó) Ridderfpooren met twéebladige Honigbak-
^?

xiv
EL '

fis 5 ^e onverdee^e Lippen hebben ; de

Hoofd- Bloemen byna eenzaam; de Bladen famen-

gefield Liniaal gefmaldeeld*STUF.
VT.

Delph,

MÏumgran (7) Ridderfpooren met twéebladige Honig'
dafiorum. bakjes , die de Lippen tweedeelis:, aan de

tnige. tippen gebaard hebben , 7wef ingefneeden

vu. Bladen en eene regtopfiaande Sten?.
Elatttm. °

Hoogftam-
raige. In Siberië is de Groeiplaats van deeze twee

Soorten , die wel twee Ellen hoog opfchieten

,

en de woefte Velden
£, door geheel Siberië tot

in Kamtfchatka , ongemeen verfieren. Van

de laatlie vindt men reeds in de voorgaande

Keuw door Bauhinüs en anderen , gewag

gemaakt , onder den naam van Ridderfpooren

met Blad van Monnikskappen, als welke op de

hooge Gebergten van Europa , in Switzerland

en Silezie ,
gevonden waren : zo dat dit Kruid

de koude Gewesten beminne. Het verandert

niet

(6) Delphinium Ne&ariis diphyllis , Labellis inregris &c.

J/. Ups. tso. Deiph. Lufit. glabr. Aconiti folio. Roiof.

Hort. 6\. T. 3. Delph. elatius fuhincanum perenne , Floribus

amplis Azureis. Amm. Ruth. 175. MlLL. Ie. T. 250. f. 1.

GmEL Sib. IV. T. 78.

(7) Ddphinium Ne&. diph. Lab. bifidls Sec. H. Ups. 151.

II. Cliff. 2i3' GOUAN Monsp. 259- Acorrtum copruleutn

hirfutum. Flore Confolidx Regalis. C. B. Pin. a?i. Lycoo

topon Flore Delphinii, DOD. Tempt. 441. LOB. Icon. 67 g.

Delphin. perenne Aconiti folio ampliori. Amm. Rutb 17-f . Milt.

Issn. T. ajO-f. 2. GmEL» Sib. IV. p* 187. T. 75 »8o.
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niet alleen in de Tuinen overgebragt zynde, IV.t

maar zelfs op zyne Natuurlyke Groeiplaats j*™*^
zodanig, dat Gmklin 'er wel zes byzondere Hoofde

Afbeeldingen van aan 't licht gegeven heeft.
8TUK*

De Stengen zyn glad of zeer ruig ; de Bladen
Tlgw*'

diep of weinig ingefneeden
, grover of fyner

,
ja

fomtyds byna als in de gewoone Ridderfpoorerj

verdeeld , fomtyds hard , fomtyds zagt en de

Bloemfteeltjes zeer lang of kort; de Bloemen

grooter of kleiner , zonder in Soort te verfchil-

len; dewyl het Zaad van eene zelfde Planc alle

die Verfcheidenheden uitlevert. De Bloemen

zyn uit den blaauwen paarfch.

(8) Ridderfpooren met vierbladige Honigbah vni.

jes , korter dan de Bloemblaadjes en ge-sLptof™

palmde Bladen met Jiompe Kwabben»
gjjjjg itf#

Dit Kruid > in de Zuidelyke deelen van Eu-

ropa, op Steenige Gronden, groeijende , is al-

gemeen bekend onder den naam van Staphifa-

gria , welke , om dat het Loof eenigermaate

naar Wyngaardbladen gelykt , daar aan is ge-

geven. In Engeland noemt men het , deswe-

gen , Stafifaker , doch by de Franfchen Herbe

aux Poux en by ons Luiskruid ; om dat de

Zaaden , die zeer groot zyn, tot Poeijer ge-

flampt

(8) Dtlftbimum Neftatiis tetraphyllis&c. Mat. Md, 169»

H. CUff. Ups. R. Lui&b. 48 *. GouAN Monsp. z$9. GEK*

Prov. 391- Staphifagria. C. B. Pm. 32*. Dod. Pempt* }6$*

Staphifagria f. Vitifblia, Pedicidaris. I.9S* /*. 6*»*

II. DBJX, IX. STUK,
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IV. fhmpt en op het Hoofd geftrooid , dat On-

xiv^*" gediert doen derven. Tegen de Schurft en der-

Hoofd- gelyke Huidkwaaien, wordt hetzelve, met A-
stuk* Zyn gemeDgd en opgelegd zynde, niet ondien-

£;
neivyvi

'üig geacht. Inwendig zynze zeer gevaarlyk en

van ecne fchroeijende verdikkende hoedanig-

heid. Voorts heeft dit Kruid-, dat een Elle

hoog groeit , met blaauwe Bloemen
, geen ge-

bruik.

In deeze Soort is de agteruitdeekende Hoorn
van 't Honigbakje , gemeenlyk de Spoor ge-

naamd , zeer kort en ftomp en de Kwabben
der Bladen zyn driedeelig; doch eene Verfchei*

denheid van 't zelve komt voor met wit gea-

derde Bladen, die in zevenen gedeeld zyn , met

fpitfe Slippen en deeze heeft de Spoor zo lang

als het Bloemfteeltje.

A c o n i t u m. Monnikskappen,

Het bovenfte Bloemblad is in dit Geflagt

Kapswyze gewelfd , waar van het den naam

voert. Het heeft de Bloem ook vyfbladig zon-

der Kelk en twee gedeelde omgekromde Ho-

nigbakjes. De Vrugt hedaat uit drie Haauwtjes

in de drie eerde, en uit vyf in de vier laatde

Soorten.

i. (i) Monnikskappen met gepalmde veeldeelige

A
l$T- ruige Bladen.

num. lil

tVolfsdood.

(i) Amitwn Fol. palmatis multlftdis villofis. Syji. Nat».

XII,
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In de Hoven zyn deeze Monnikskappen met IV;

geele Bloemen , die op de koude Gebergten van £$?**

Europa haare natuurlyke Groeiplaats hebben 9
Hoofd»

als een Bloemplant niet onbekend. Zy hebben STüK*
<

de Bladen overeenkom rtig met de Gemeene *"&"***

blaauwe > wat de SchilJvormige gedaante be-

treft , doch veel bneder en niet tot aan dea

Steel toe ingeineeden, drie of vyfkwabbig en

eenigermaate Haairig , met de Kwabben fpits

en Zaagswyze getand. De Bloem heeft een

lange naauwe Helm of Kap , aan den top een

weinig verbreedende en Wollige Vleugels, het:

Onderftuk Lepelachtig hol : beilaande dus uit

vyf Blaadjes. Hier door maakt dezelve natuur»

lyk de figuur uit van zekere Mutfen , die in

de Noordelyke Landen veel gedragen worden

van het Scheepsvolk : maar het bovenfte Blaad-

je alleen vertoont zig als een Laplandfche Schoen.

De Kleur belangende , die is by alle Autheu-

ren bruinachtig of Oker - geel genoemd ; doch

in Lapland, alwaar dit Kruid op de Geberg-

ten overvloedig groeide > was dezelve niet an-

ders

XII. Gen. 6sz.~p. 37*» Vtg. XIII. p. 4*9* Aon. Fol. peï-

tatis multjfidis &c H. Gif. 21 3. R. Lugdk'qii. Gquaxs

Monsp. 159. Ger. Pro 't» 391. Kram Au/Ir. i$j. hall»
Helv. 3*2. Fl. Lapp. Snee. &c. Aconitum Lycoft. luteum.

C. B. Pin. 183. Besl. Ey/i. Al/i. 25. f. 2. Aconitum fe-

cundum. Cam. Epit. 827. Aconitum luteum Ponticum.

Lob. h. 677. Acon. Lycocl. luteum majus. Dod. Pempt,

43 9- Tournf. In/i. Tab. 240,

tl. Deel. i£, Siuk»
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IV* ders dan blaauwachtig Afchgraauw , en zoda*

xiv
EL*

n^
'

l$ dezelve °°k *n Rusland waargenomen,

Hoofd door den Heer de Gorter. Men behoeft
stuk.

evcnwel niet te twyfelen , of de Kleur der

4?
W> * Bloemen is geel in de Zuidelyke Landen: alzo

de Heer H aller die in Switzerland en Sco-

pol r in Karniolie, alwaar het Kruid in hooge,

drooo;e , Berg i Bosfchen gemeen is , aldus heb-

ben bevonden.

In Lapland moet dit Kruid zeer fors groeijen,

dewyl het Bladen heeft , die zig van den top

des Bladfteels , in 't ronde, een Span uitfpreï*

den: naar 't gene de Ridder aantekent, zyude

tot twee derden in Slippen verdeeld , van bo-

ven donker- , van onderen glanzig groen. Zyn

Ed. fpreekt van geene Haairigheid of ruigte dee-

zer BJaden , en hadt gezien , dat het Vrouw-

volk dezelven in de Pot fneed en 'er Moes van

kookte,'t welkzy zonder nadeel aten ;/elyk dit

Kruid ook van Schaeffer Rendieren Kool

genoemd werdt: terwyl nogthans geen Beeften

'er de Tanden in floegen. 't Schynt derhalve

geenszins die Geele Monnikskappen te kunnen

zyn, waar van Lob el getuigt , dat zy van

de Jaagers voor de Vergiftigften gehouden en

daarom Wolfsdood geheten worden : ja dat dit

Kruid, op fommige plaatfen groeijende, zoveel

Venyn heeft, dat de Bloemen, gek-aauwd zyn-

de > de Mond en Tong fchroeijen, verwek-

kende Duizeligheid of draaijinge in 't Hoofd.'

Zou het, anders ^ die Vergiftigheid alleen heb-

bes
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ben in de Zuidelyke Landen ? 't Was in 't IV;

vroege Voorjaar dat van het jonge Loof, op A
*§fp^«

die wyze > in Lapland tot Spyze gebruik ge- Hoofd-

maakt werdt. Het wordt 'er Acharas en in
STUK '

Medelpad Geske geheten. nht
rtgr

(2) Monnikskappen met de Slippen der Bla* J T
:

den Liniaal , aan t end breeder en door t Napeiius.

midden gejtreept.
GenieenCt

-

De Gemeene Ëlaauwe Monnikskappen , wier

Groeiplaats ook is in de Bergagtige Landen

van Europa , hebben het Loof veel fyner ver-

deeld t, de Bladen , ook Schildvormïg , befcaan

uit drie Kwabben , v/elke tot aan den Steel toe

van een gefeheiden /zyn H en verder diep inge-

fheeden. De Bloem -Aair is wel één of ander-

half Voet lang , famengefteld uit donkerblaau^

we Bloemen , wier Helm kort en wyd is , veel

gelykende naar de Yzeren Stormhoeden der

Oude Wapenrusting, 't Getal der Meeldraad-

jes is, volgens den Heer H aller, veertig

en dat der Haauwtjes of Zaadhuisjes drie of

vyf.

Van de Vergiftigheid van dit Kruid 9 dat

zy*

(2,) AcorAtum Fol. Laciniis Linenibus fapeme larioribus

&c. H. Clifi. R. Lugdh. 483. GöUAtf Msnsp. 259. GF.R.

Prcv. 39T. KRAM. A.ufir. 153» FU Suec* 442- HALL. Helv*

3T2. Aconitum cceml. f. Napellus. C. B. Pin. 13?. Napel*

!us. Dod. Pimpt, 442. Dod. Purg. 317. Napeilus vems co^

ruleus. Lob. /*. 679.

L
U, DEEL. IX. STIK,
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IV» zynen gewoonen naam Napellus van de Raap-

Tiv. '' achtige Wortelen heeft, is men in 't algemeen
Hoofd- overtuigd* Hierom noemen de Duitfchers het-
stuk. zejve ^ Riet ajjeen Tzenhuelin , Kappenbloemen

-vi£e.

ne™r en Narrenkappen , maar ook Duivelskruid en

Wolfswortel of Wolfsdood, gelyk het voorige;

dat de Franfchen T^e - Lo^p heeten : dewyl

men daar van , even als van het Rottenkruid

voor de Rotten 5 gebruik maakt om de Wol-
ven te dooden* Ten dien einde worden de

Bladen of brokken der Wortelen in Hukken

Vleefch gefloken , dat men als Aas den Wol-
ven voorlegt. Wepferus heeft daar van de

doodelykheid in zodanig een Dier ondervonden ,

de Toevallen befchreeven en de uitwerkingen

van 't Venyn 9 door 't Kreng te openen, onder»

zogt. Hy beweert daar uit, dat hetzelve van

eenen heeten , fcherpen aart zy (*) Te Ant-

werpen hadden eenige Menfchen de Wortels

gegeten , en waren daar van geftorven , zo

Dodon/eüs meldt (-f). Een laater Hiffcorie

,

van deszelfs nadeelige uitwerkingen , komt ons

in de Sweedfche Verhandelingen voor (|).

Daar hadt het eeten der raauwe Bladen , een

Slaapzugt , Verdooving der Zintuigen , ver-

kleuring des Lighaams en eindelyk de Dood
verwekt. Buiten tegenfpraak is het derhalve

eer*

(*) Wepf. Ge. Af. Hijl. &c. p. 232.

(|) DoD. Purzant. Hi/l. p. 319»

(.[) Aïï, Smk/tolm* Vol, I, 17 39. p. 4*.
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een gevaarlyk Kruid. Zie hier de fraaije Waar- ÏV.

neemingen van . Doktor Scopoli, dienaan- Af^el»

gaande, van zyn eigen Hand (*}. Boo?d*

39 Het groeit in hooge Bosfchen en Berg-STUK»

*. Weiden van Karniolie aan de Beeken * wor- .

Trl̂ -

,, dende Sleni - Gloiibuk genoemd. Voor het

5 , affcheeren van dit , met 's Helhonds Bek-

•0 Schuim befmette Kruid, wagten zig de Bee-

3> ftcn: hoewel zy het droog . en onder 't Hooy

5, gemengd $
zonder nadeel vreeteo. De fchoo-

3, ne Êloèm * Aairen verlokken de onkundigen ;

$, om zig Hoed en K leederen daar mede te

3> verderen ; 't welk hun dikwils een zwaare

^ Hoöfdpyn verwekt. Datzvne Handgezwol-

„ len waar, in welke hy de Steng van dit Kruid

„ lang gedragen hadt, vertelde weleer de op-

9J regte en ervarene Bayerus, Hoogleeraar

i, te Infpruk 9 reeds oud van Dagen zynde.

j, De vermaarde Haller nogthans verklaart

3> dit aïgemeene denkbeeld , uit eigen Onder-

3 , vinding , ongegrond Cf). Het Afkookzel dct

5, Wortelen doodt de Weegluizen : het Poeijer

39 kan voor Rottekruid tegen de Muizen en

5 , Rot-

(*) Flor. Carniol. p $so.

(f) Licet hanc Vuigi perfuafïonera varisfimam es/e cenfeat

Cl. Haller^ s. Dus heeft het Dok tot Scopoli* Zekerlyk

fchuilt daar een Drukfeil van één Letter 't Zou kannen moe*

ttn zyn rarisftmam , verisfimam of vanisfimam i en men zou-s

de het niet gemakkelyk kunnen vastflellen , indien het laat-

fle niet , Wooïdelyk, by den Heer Haller gezegd v/etde.

Zo veel verandering kan een Drukfeil van eene Letter vex*

oirzaaken.

'

L 2
II. Deel, IX stuk.
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IV. „ Rotten ver(trekken , wanneer men het onder

^xiv
EL#

3 > Boter mengt > en brengt alle Dieren den Dood

Hoofd* „ aan , door Ontfteeking en byna invreeting

stuk,
}) der Darmen- Het Tegengift is Olie of laauw

jfryewy- Water, lang en overvloedig ingenomen; als

„ de fcherpheid door verzagting en verdunning

?, kragteloos maakende."

Ik heb deeze Hiftorie te meer van gedagten

Heer ontleend , aangezien dit Kruid aldaar

wild groeit en gemeen is. Men vindt het in

Switzerland veel by de Hutten van 't Berg-

volk op de Alpen. In Sweeden kwam het , op

fommige plaatfen , wild groeijende voor , uit

gevallen Zaad. Geen Dieren eeten hetzelve 'er,

dan alleen het Ras der Bokken, die daar van

ftervcn : weshalve het 'er in de Bosfchen uit-

geroeid wordt Ik fpreek hier van de gewoons

Monnikskappen, met blaauwe Bloemen, waar

mede nogthans het Vrouwvolk, in Sweeden ,

den , den rand der Schottelen met Spyze ver-

fiert. En y dat men uit hetzelve ook eene Art-

feny zou kunnen haaien , wil ons de Weener
Geneesheer en Lyf-Arts Storcic wysmaa-

ken (*).

„ Het Extrakt van de Acooitum met blaau-

,5 we Bloemen f zegt zyn Ed. ) wordt door

„ nieuwe Proeven langs hoe meer aangepree-

„ zen, en het is, inderdaad, een voortreffelyk

„Ge-

(*) In Libdlo de VJ» Med, FulfaiilU rJgn Vind. r77s*

p. 58.
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*„ Geneesmiddel , dat veel uitvoert in kleine
A

Iv"-

3 , Gifte, Het is zeer dikwils van dienst m XiV-

3 , Venus - Kwaaien 3 daar andere bekwaame Hoofd-

3, Middelen te vergeefs gebruik zyn : fomtyds
iTüK

\

5, neemt het de uitzettingen der Beenderen^ ngy"

„ weg en maakt de ilyve Gewrichten be~

3, weeglyk. Meestal heeft het verlichting toe-

3, gebragt aan het Podagra, de Jicht en zeer

3, hardnekkige Pynlykheden van dien aart. Ik

s> heb het in dergelyke Kwaaien ingegeven 3

„ fchoon die gepaard gingen met lTerke Koorts,

3, doch dan met een bekwaame veelheid Sal-

3, peter; en waargenomen, dat fomtyds de al-

33 lerhevigfte Pynen , binnen eenige Uuren tyds ,

3, geheel verdweenen , die men in veele Da.

3, gen , door een menigte van andere Genees*

3, middelen , zelfs niet hadt kunnen verzagtenu

33 Meestal volgde 'er een overvloedig Zweet

3, op. De Patiënten kunnen twee, drie, vier,

3, vyf of meer Greinen van dit Extrakr, by

,3 verdeelingen > in 't Etmaal verdraagen" (*).

(3)

(*) Dat heet inderdaad ex Toxk$ Salui : want men vindt

aangemerkt , dar dit Kruid eïgentlyk Toxkum genoemd

mogt worden, om dit de Barbaaten hunne Pylen, ToxagQ*

nsamd , daaj mede vergiftigden. Dod. Purg. * 19 : doch men
weet ook , dat fotnmige zodanige Vergiften inwendig on-

ichadelyk zyu : wasr van het Spreekwoord Pocu.a morte ca-

rent ; dat echter hier geene tocpasfing heeft. Ondertusfchen

kunnen *er zo wel lnfekten op aazen en neftelen, gelyk

men by de Ouden gemeld vindt , als op de Wolfsmelk en andere

L 3 fcherp-

II. Deel. IX, stuk.
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^* C3) Monnikskappen met veeldeelige Bladen a

xiv
U & $tipPm Liniaal op elkander leggende

H''*ofd* en rappig.

stuk,

ui In Siberië , Tartarie en op de Pyreneefche

Tsrtnm
m Bèr&en , wordt de Groeiplaats gefield van. dee-

curr. ze Soort , wier Bloemtros voor 't bloeijen knikt*
Pyrenec»

fche'

(4) Monnikskappen met vyfwyvige Bloemen 3

Amhora. de Slippen der Bladen Liniaal.
Tegengif

$& Op de Gebergten der Zuidelyke deelen van

Europa groeit deeze, die den Wortel famenge-

fteïd heeft uit twee, drie of vier, hoekige Bol-

len , aangenaam vaQ Reuk ; de Steng een Elle

hoog, met zeer dun gefneeden Bladen , engee-

le Bloemen als de Monnikskappen. Zy heeft to£

by de vyfn'g Meeldraadjes , met breede Steel*

tjes en omgeboogen Knopjes: als ook vyf twee»

kleppige ruige Zaadhuisjes met veelhoekige

Zaadjes*

Dit Kruid is van ouds Anthora of Antithora

genoemd geweest, wegens de Tegengifdge hoe-

da-

fcherpfappïge Kruiden. Zie voorts dienaangaande het VIII,

Deel der Uiegezogte Verhandelingen , bladz. 553.

(i) Aconitum Fol. muitiparritis , Lsciniis Linenjtihus incum-

benribus. H. Ups. 152. Acon. Pyrenaicimi 'Iuteura. Raj9

Eur. 367.

{4) Aconitum Ploribus pentagyn's Folior. Laciniis lineari-

bus. H. Qliff. 214. Ups-'.M&t. Mei.. 270. HALL. Hetv. 3 13.

Ger. Prov. 391 R. Lugdb. 483. Acon. Salutiferum f. An-

t
hora. C. B» Tin* 184. Anrhora f. Antithora. Cam. Epiu

S37« LOB. Ie. 677- Dod. Pempt. 443- P»Tg- 324*
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danigheden in hetzelve ook door Gesnerus IV»

waargenomen , en daarom heeten het de Duit- ^v&U

fchers Gifftheil volgens Camerariüs, die Hoofd

hetzelve beter afgebeeld heeft dan Lobel en STÜK*

Dodo Neus. Het werdt daarom AconitumSa-
TrVma*

lutiferum 5 van den eerstgemelden , getyteld.

De Smaak is bitter met eenige zoetheid. Som-

migen hebben het naderhand, misfchien in het

Kruid bedroogen , verdagt gemaakt. Zy fcbree-

ven 'er een geweldige bitterheid en een gevaar*

lyke Purgeerende kragt aan toe ; ja het zou

,

volgens Hoffman, Hoofdduizeling verwek-

ken. Het wordt niettemin door den beroemden

Geoffroy, ter veelheid van een Scrupel of

Drachme 9 in Kwaadaartige Koortfen 3 die uit

Slym en Wormen in 't Gedarmte ontdaan 3 door

Ondervinding aangepreezen (*). Deez' erkent

ook de groote bitterheid of fcherpte van den

Wortel , dien hy zegt in 't Dauphin é veel in

gebruik te zyn tot Wormdoodiog en tegen Buik-

pyn* Volgens L o e e l verkogten de Muilftoo-

ters te Venetië het Gemeene Volk (f) denzel-

ven als een Tegengift. Hy komt in het Orvie-

taan van Touloufe.

(S) Mon-

(+) Gcoffr. M&u M°d. Tom. II. p. n.

ff) Dat met hun muilflooten te bedriegen is, zegt LOBF.L

en verftaat 'er buiten tvvyfel de genen door, die met Re.

liquie - Kasfes te kusten omfoopen , en inmiddels voor

Kwakzalver fpeelen, in Italië.

l 4
I'. DML. IX. STÜX.
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IV. (5) Monnikskappen met vyfwyvige Bloemen „
AF

xiv
EL#

de SliPPen der £laden halfdeeligt aan 't

Hoofd- end breeder*

stuk,

v. Deeze kleine blaauwe Monnikskappen hebben

tarug™ haare Gl'

oeiPlaats ook °P de Bergen van Italië

tmt, en Bohème.
Bonte.

vi. (6) Monnikskappen met byna vyfwyvige Bloe*
Camma- mn . fa Slippen der Bladen Wïgvormig,

Get ;pte. ingefneeden > /pits,

In de boven - Oofienrykfe Landen groeit dee-

ze Soort , van welke drie Vericheidenheden

waargenomen zyn door den vermaarden Clu-
sius, De eere , naar de gewoone Monniks»

kappen veel gelykende , op de Bergtoppen by

Saltzburg : de andere, wel drie Elien hooggroei-

jende, op den Neuberg en de derde op den

Judenberg , den hoogden van geheel Stirie 3 zege

hy ? daar men de Spica Celtica inzamelt (*).

Dee-

($) jlconitara Flor, pentagynis , Fol, laciniis fèmipartitis

fuperne latioribus. H. Ciiff. 214. Ups. 151. R. Lugib, 482.

Aconitum ccerul. minus f. Napellus minor. C. B. Pin, 183.

Acon. ccerul. parvura. Don. Pempt. 4+1. Dalech» Hifi,

Ï743. Lyco&. ccerul. parvura facie Napelli. LOB. Ie. 478.

(6) Acor.itum Flor. iubpentagynis &c. Acon. violaceum fü^

ve Napellus. 2. £. Ac, purp. f, Nap, 3. j^. Acon» ccer. purp.

ïl, maximo f. Nap- 4« C B. Pin. 183. Acon. Lycoft. Tau-

licum & Neubergenfe. Clus. Hifi. lï. p. 55 , 96. item ju«?

denbergenfe. Ibid. p. 97. Pann. p. 406 -413.

(*) Zie blariz. 195 , in het voorg, VII. Stuk. Het LanoN

fchap Stirie, anders Stiermark genaamd
?

legt in 't duider-

deel
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Decze heeft een dikke ronde Steng , van twee IV,

Ellen: de Bladen zyn zeer breed en groot, io ^^*
wel als de Bloemen , die in deeze Krulden Hoofd-

paarfchachtïg Violet zyn van Kleur, hebbende®™ 1

^
aan den Helm een uitfteekende Punt of Tip ,

T%^ma:^

evenals aan fommige Karpoets - Mutfen. 'c Ge-

tal der Zaadhuisjes of Haauwtjes is drie f vier

of vyf» De gewoone blaauwe Monnikskappen

komen , volgens dien Autheur , op die Bergen

ook overvloedig voor , inzonderheid by de Mest-

hoopen der plaatfen , waar het Vee , in de drie

Zomer r Maanden , zyne Stallingen heefu

(7) Monnikskappen met byna vyfwyvige Bloe- vir.

men 9 veelkwabbige Bladen, en de Helmj^f™!'™

der Bloemen lang uitgejlrekt* Haakige.
;

Deeze , die in Penfylvanie groeit , hadt de

Bladen drie- of vyfkwabbig, hoekig getand,

naakt; de Bloemen blaauw, en van een byzon-

dere figuur , zynde de Tip van den Helm haa-

kig en zeer lang. Alle deeze Kruiden blyven over.

Cimicïfuga. Wantsdryver.

De Heer Linn^üs maakt thans een by-

zonder Gefbgt van dit Kruid, 't welk zyn Ed.

bevoorens ais een Soort van Adtm> met den

bynaam van Wantsdryver 3 hadt voorgefteld. De

deel van Duitfchland , aan de Grenzen van Ooftenryk en

Hongarie.

(7) Acomtum Flor. fubpentagynis, Po!, multilobis, Corol*

laruro Galei Ion gi lis extenfö.

l 5
II. DEIï» IX» STUK»
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IV. De Byzondere Kenmerken zyn , een vyfbla-

*****!* di2e Kelk , bevattende vier Bekerachtige Ho-

Hoofd- nig'oakjes, die voor Bloemblaadjes verftrekken

stuk, en ^aar p volgen vier Zaadhuisjes met gefchub-

de Zaaden.

aJlfuga
De eenig^ Soort hier van (i), een Siberi-

faetida. fche Plant, gelykt zeer veel naar het hier voor

f*i"

en e
'befchreevene getroste Krifloffelskruid *. Ook
heeft zy iets dat naar het Thalidfcrum zweemt

;

weshalve Gmelin haar, volgens Amman,
Thaliiïroides noemde, die uitermaate flinke, De
vuile Reuk, welke het wüd groeijende uitgeeft,

is naauwlyks verdraaglyk : zo dat, indien het*

zelve de Weegluizen verjaagt, men billyk zeg-

gen mag, dat Stank door Stank verdreeven wor-

de. Ook zoude het Afkookzel van dit Kruid

tegen de Waterzugt dienfh'g zyn bevonden.

Het groeit , van de Jenifea Oostwaards , door

geheel Siberië. Het heeft de Steng fomtyds

Mans langte hoog , doch breidt zig ïterk zyde-

waards uit, met ruige, kleverige, gevinde Bla-

den : terwyl het end van de Steng zig in ver-

fcheide Takjes verdeelt , die Aairswyze met
Bloemknoppen bezet zyn. Voor 't bloeijen knik-

ken deeze Toppen , maar regten zig vervolgens

op. In de Bloem komen dikwils twintig Meel-

draad-

(l) Cimicifuga. Syjï. Nat. Peg. XIII. Gen. 1282. p. 420.

A&sea Cimici fuga. Sp* Plant. 722. Am. Acad. VI I. T. 6. f.

%. Gmel. Sib. IV. p, igi. T. 70. Thsli&ioides foetidisfï-

iwum, Chriftophorianae facie. Amm. Ruth. 102.
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draadjes en vier Stylen voor; doch daar heeft IV#

een aanmerkelyke verandering, ten opzigt van
F
£ k

E^'
het getal , zo der Bloem- en Kelkblaadjes , als Hoofd,

der Vrugtmaakende deelen , in dit Kruid plaats.
STDK *

De Rang der Vyfwyvigen, in deeze K\asfb 3nia
™tag

"

bevat de drie volgende Ceilagten van Kruiden»

Aquilegia. Akeley.

Dit heeft vyf Bloemblaadjes , zonder Kelk,

en vyf gehoornde Honigbakjes 5 tusfchen de

Bloemblaadjes: beftaande de Vrugt uit vyf af-

gezonderde Zaadhuisjes.

(i) Akeley met kromme Honigbakjes. *
v 4 J ° J

Aquilegia,

In Europa heeft dit Kruid zynen naam meest ccmecnl,

met den Latynfchen overeenkomftig , waar uit

niet onwaarfchynlyk is a dat het eerder door

Zaad overgebragt , dan dat het natuurlyk zou

zyn aan de Noordelyke deelen. Het groeit 9

niettemin , in Steenachtige Bosfchen van Oost*

enryk en Switzerland ; men vindt het wild in

Vrankryk , als ook in onze Nederlanden
,

ja

zelfs in Sweeden* In de Tuinen is het , als

een

f 1) Aquilegia. Ne&aiiis incurvis. Syjï. Nat. XII. Gen* 6%$.

p, 37*« Kg* XIII. p. 410. Aquilegia. Mat t Md' 272. ff.

Clijf. 215. R. Lugdb. 482. GoüAN Monsp. 260. G'ER. Prpv.

392. KRAM. Au/Ir. 153. Aquilegia fylveftris. 0» Honeafls

fïmplex 3,. multiplex flore magno. $, flore inveifo : §t
Flore

Rofeo multiplici. £ Degener virescens. C. B. Fin t I4i«

Hall. Heh* 31^ Fi. Snit. 2, N. 478»

II, Deel. 1X« Stuk,
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IV, een Bloemplant , zeer gemeen , en fpeelt aldaar

A^ELt met eene oneindige Verfcheidenheid van enkel-

Hoofd- de en dubbelde, omgekeerde en gefternde Bloe»

stuk. men§ jje Kleur is gemeenlyk uit den blaauwen

.

^

/w^* of paarfch ; doch ook wit of bont, groenachtig

enz. Zy zyn zo aangenaam en vermaakelyk om
te zien , zegt Münting, als eenige Bloem

zyn mag. Men noemtze fomtyds Klokkebloemen ,

doch gemeenlyk Akeleijen , in *t rioo^duitfch

Ackeley, in 'l Franich Ancholies of Ayglanti-

nes
?

in 't Engelfch Colombines , In Italië geeft

men 'er ook den naam van Celidonia maggiore ,

dat is Groot Schelkruid , aan. Daar groeit eene

Verfcheidenheid in Siberië, die de Bloemen

blaauw heeft, met de Hooigbakjes witachtig

gerand.
a
t Gewas is iedereen bekend. Sommigen pry-

zen de Tincluur der Bloemen in Gorgeldranken

aan eu het Afkookzel der Wortelen tegen V
Scheurbuik. Van het Zaad wordt inzonderheid

als een uitdryvend Middel, in Pokjes eo ander

Uitflag, gebruikgemaakt. Het zoude, volgens

Clusius, zelfs de Kraam bevorderen.

' ii.
<

(2) Akeley met regte Honigbakjes , korter

Aip™!* dm te Lancetvormige Blaadjes*

AJpilche.

In

(z) Aqulltpa Ife&ams re&is, Petaio Lanceolato breviori-

libus. AquiL Montana magno Fiore, C B. Pin. 144.. Prodr.

75* J- B, Hifi. HU p. 484. B.AJ. Hifi. 707. HALL» Helv.

310.
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In Swïtzerland vondü Bürserus deeze by IV.

de Bladen van Pfeffers ciiScheüchzer bo~
^gffi

1*

ven de Alpifche Valey , Waldnacht genaamd. Hoofd*

Dat het geene Verfcheidenheid van de gemeene STÜK*

Akeleyen j's, blykt, ciet alleen uit het verfchil ^J*
der Honigbakjes , maar ook daar uit , dat de

Bladen veel fyner en Liniaal gefoipperd zyn

,

de Bloemblaadjes Lancetvomiig en zeer lang,

't welk de Bloem grooter en fraaijer dan in de

gewöone maakt , fchoon blaauw van Kleur* De
Heer Haller heeftze ter breedte van drie

of vier Duimen uitgebreid gezien. Maar ééne

Bloem komt op den top van de Steng 9 of , zo

dezelve een Tak heeft, twee. Gemeen is deeze

Soort in fommig deel van Switzerland (*).

(3) Akeley met regte Honigbakjes en de Meel- nL
draadjes langer dan de Bloem* Aqmkgia

J ° Lanndenjisi

Kanada»

Deeze Noord - Amerïkaanfche wordt ^ïrgt-fchc *

nifch Eyloof genoemd van Clayton , die

aanmerkt , dat de Bladen gepaard
, gefleeld %

Eyrond ,
glad , aan 't end Zaagtandig zyn* *t

Gewas klimt by de Boomen op, daar de Tak-

ken

(*) Nafeitur pasfim in Aquilegicnfi dtdone. Emsnd, A&»

Helv. VI. p. 37.

(3) Aquilegia Ne&. re&is , Stamin. Corolla longioribus.

ƒƒ. Ups. is 3. Aqnil. Cor. firapl. Ne£. fere ïe&is. GaON-

Vitg. S9 , 8a. Aquïl. pumila praecox Canadeniis. CORN. Ca-

nad. p. T. 60. Lob. Ie. z6. MiLL. Di&. T. 47. Aq. prascox

Canadenfis &c. Moris. Hifi, III» p. 457» S. "• T. *. f. 4.

II* DEEL, IX, STUK,
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IV. ken Worteltjes in fchieten , gelyk de Klyf,gee*
^F

xiv^

Lï
vel1^ aan

'

c enc* w itte Bloemen , welke uit een

Hoofd* menigte kleine Trosjes beftaan. Volgens ande-
stük. ren Zyn de Bloemen roodachtig , in 't midden

geel.
yyfvjy

l?\ W Akeley met de Steng byna naakt , byna

yêTofaï* eenbloemig , Lymerig gehaaird en de Bh-
Lymcrige. ^m Qm%nni driekwabbig*

In Languedok hadt de Heer Magnol,
nu omtrent een Eeuw geleeden , by de Stad

Meyriols , voorby den Berg Efperou , aan de

Rivier, een Soort van Akeleijen gevonden, wel-

ke door ToüRnefo^t genoemd is, Ruige

met een Lymerige Bloem, Deeze groeit 3 volgens

den Ridder, te Montpellier. Het is een Plantje

van anderhalve Handbreed hoog.

N 1 c E L l a* Nigelle.

De Kenmerken van dit Geflagt hebben veel

overeenkomst met die van 't voorgaande* Vyf
Bloemblaadjes zonder Kelk; vyf Honigbakjes

,

doch driedeelig binnen de Bloem , en vyf Zaad*

huisjes , maar die niet van elkander afgezonderd

zyn , maafcende te famen de Vrugu

Hier

(4) Aquïkgd Ne&arii's . . . . . . Caule fabnudo, fabumfïo-

30 , viscofo - pilofo &c. GOUAN Monsp. 2,6?. Aqtrlegia vis*

col?. Magn. Monsp* i\ t Hort. 21* Ag. hirfuta Flore viscofo.

TOURNF. Infl. 428,
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Hier komen vyf Soorten in voor, waar van IV.

de drie eerften vyfwyvig,- de twee laatften tien* ^|^*
wyvig zyn: als Hoofd-

stuk.

(1) Nigelle , die de Bloemen met een Eladerig 1.

Omwindzel heeft, mafctZ^
Turn»

Dit Kruid , dat in de Koornlanden der Zui-

delyke deelen van Europa groeit, komt als een

Zaay-BIommetje in Duitfchland , Engeland,

Vrankryk , en by ons , in de Tuinen voor. Men
noemt het gemeenlyk Juffertjes in 't groen of

Bloempjes in
9
t Haair, om dat de Bloemen, die

taamelyk groot en fraay zyn, inzonderheid de

dubbelde , zig door haare bleek blaauwe Kleur

en optooizel fierlyk voordoen in een Haairige

groente, die dezelven omringt, tiet Loof 5 naa«

melyk, van dit Kruid is zeer fyn verdeeld, en

daarom noemen de Engelfchen het Fennel - Flo-

wer , dat is Venkelbloem* Voorts heeft de Bloem

nog een vyfbladig Omwindzel, digt aan dezel-

ve , van uitfteekende groene Blaadjes. De Vrugc

is Bolachtig met Punten en verdeeld in vyf

Zaadhuisjes*

(2) Ni-

(1) Nigella Florlbus Involucro Foliofo cïnais. Syft. $[at.

XII. Gen. 625. p, 372. Veg. XIII. p. 4*1. H. Cliff. ü*.

Ups. R- Lugdb. 4SI. GOUAN Monsp. z6o. GER. Prov, 390.

Kram. ^uflr. 153. Mill. Di&. T. 157, f. a. Nigella angus-

tifolia &c. C. B. Pin. 145. Melanthium fylveftre. Matth.

Dtosc. 5 2 9. £. Nigella Fl. majote pleno coeruleo. C.B. Pin.

145. Melanthium Damascenum. DoD. Pempt, 304. Md. fj'1-

veftre. Lob. lc. 741.

l
II. DSEL !£ SïüS.
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176 Veelmannige Kruiden;

IV. (2) Nigclle met vyf Stampers en gedoomde
A
x?v.

EL"
rondachtige Zaadhuisjes ; de Bladen eeni*

Hoofd- germaate Haairig.

STUK.

wliia
Dit ^ru^» in ^yPte

» °P Kandia en elders,

Satlva* aan de Midd eilandfche Zee
,
groeijende , is eigent-

lyk het gene de Zaaden uitlevert, die in de Win-

kels bekend zyn onder den naam van Sem. Ni-

gellcs. Het voert, wegens de zwartheid van die

Zaad 3 den Griekfchen naam Melanthium of

Gith , en den Latynfchen Nigella, wordende

van de Italiaanen ook Melanthio of Nïêlla , by

de Spaanfchen Neguilla of Alipivre , by de Fran-

fchen Barhe pyvrette of Ni'ëlle , by de Duit-

fchers Schwartz Kummel of Zwarte Koriander ge-

heten*

Het is breedbladïger dan de Tuin - Nigelle en

groeit wel een Elle hoog, wordende Jaarlyksin

de Ooiterfche Landen gezaaid tot aanwinning

van het Zaad, dat.men by ons Nardus- Zaad of

Zwarte Komijn noemt, zynde glimmend zwart,

en zo donker , dat het Spreekwoord , zo zwart

als Gith 3 daar van den naam bekomen heeft.

Het is niet onaangenaam van Reuk en wat heeü

of fcherp van Smaak , geevende een byzonderen

Geur aan het Brood , waar in het wordt ge-

bak*

(-) Nigella Piftillis quinis, Capfulis muricatis fübrotundij

&c. Mat. Med. 271. tl. Ups. 154. Gouan Monsp. z6o*

Boehm. Lips. 173. Mill. BiEl. T» 18 7. f. X* Nigelia Flore

fjmplicï candtcb : item Fl. minore pleno aibo. C. B. Pin*

*45 $ 14Ö. Melaathium fativum. CAM*.J2pit. ss*»
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bakken. Het is ook tegen de Wormen 9 tot lv\

verwekking der Stonden > tot wegneeming van AF
£j^*

vtrfcheide Ongemakken der Huid en in andere Hoofd-

igwaaien van H 1 ppocra te s en D 1 o s c o- STUK *

rïdes aangepreezen. 't Is zekerlyk van e&tis
n
j?'

Htag^
Verwarmende hoedanigheid en dus dienliig als

'de WinddryvendeZaaden ^inzonderheid de Olie,

daar uit gedestilleerd ; doch verfch wordt het in- j

Wecdig gebruik daar van , wegens de fcherpte È

niet zeer veilig geoordeeld. Veelen neemen daar

Voor het Zaad van de volgende Soort,

Cs) Nlgelle met vyf Stampers , onverdeelde .Me

Bloemblaadjes en Tolronde Zaadhuisjes. Arwnfit
Akkers

Dus onderfcheidt zig deeze Soort, die zeer

gemeen is in fommige deelen van Duitichland >

in Provence en Languedok onder 't Koorn groeit

,

of aan de Wegen 3 gelyk de eerite , komende

ook vcor in Switzerland en Italië» Zy wordt ge-

hoornde Akker- Nigelle van Bauhinüs gety-

teld, om dat de Zaadhuisjes veel iterker ge-

hoornd zyn en langwerpiger dan in de anderen f

gelykende veel naar die der Akeïeïjen , als groo-

ten»

(3) Nigella Pift. quinis, Petalis imegrïs , Capfulis turbi-

inatis. Nig. Flore FoJiis nudo , Pift. Cor. squantibus. GOUAN

Monsp. 260. GEB. Prov, 390. KRAM» Aujlr, 154. HALLi

fhlv. 316. DAL1B. Par. 160. BoEHM. Ups. 17*. Nigella

Arvenfis cornuta. C. B. Pin, 145 • Mei. fyiv. alt»CAM. Epiti

sa. Mei. fylv. Dod. Pempt. 303. Mei» fylv. alt. Cap. xefle*

»s Aquilegiae* Lob. Ie, 742

M
H» DEEL. IX. stes»
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j^#
tendeels los van elkander en niet tot een ronden

Afdeel» Zaadbol vereenigd* Het Zaad wordt gezegd ook

Ho^fd» welriekende te zyn en heet van Smaak.':

ïv Cé) Nigelle met tien Stampers 9 zo lang als

Nigeiia de Bloem,
Hispanica.

spaanfche. Bauhinus hadt het Zaad van deeze ont-

vangen , onder den naam van Spaanfche Nigelle*

Hy noemtze Breedbladige met een enkelde groo-

te blaauwe Bloem , die in grootte der Bloemen

alle andere Soorten overtreft. Zy groeit om-

trent een Elle hoog en verfchïlt in Loof van

de voorgaanden weinig. Het Zaad was zwart-

achtig, zonder Reuk.

v. (5) Nigelle met tien Stampers , langer dan de

Orxntdh. Bloem.
Levant-

Zeer flerlyk is deeze, die van Aleppo in Sy-

rië haare afkomst heeft, door de fraaije geele

Bloemen , welke , benevens de lange Hoorntjes

in 't midden uïtfteekende en als Haauwtjes ge-

fatfoeneerd a haar van alle de overigen doen ver-

fchillen.

Re-

C4) ^SgtiïA KftiUis denïs Corollam sequantibus* H» Ups.

154. Gouan Monsp. 261. Nigelia latifolia Fl. majore ilmpl.

costuleo. C. B. Pin. 145. Prodr. 75. Nigelia Hispanica Fl.

amplo. Mor. Hifi. III. p. 51$. S. 12. T. xg. f, 9.

{$) Nigelia Pift. denis,Cor. longioribus. H, Cliff. Ups.R.

Lugdb. GOUAN Monsp. utfapra. Mig. Chalep. lutea Cornïcu-

lis longioribus. MORIS. f. io.KAj.4pp. 525. Nig* Gr. Fioift

fiavo , femme alato plano. Tourn?. Cor, 19.
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R E A U M ü R I A. lVw

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt R
xlVft

zyn, een zesbladige Kelk 9 vyf Bloemblaadjes ;3TUK#
*

het Zaadhuisje eenhokkig , vyfkleppig en veel» Pentagy*

saadig.
nia '

Het heeft zyn naam naar den beroemden R e-

aumur. De eenigfte Soort (i) , op de Zee- ?•

Oevers van Egypte , Syrië en Sicilië groeijen verkuil*

^

de , is een Plant , die de Geftahe van de Kalig;
krar^

en tevens van den Tamariich heeft , zynde

Klein Heefierachtig ttüülook met Wormachtige

Blaadjes genoemd geweest. Zy zyn Vleezig,

fmal, fpits en ongefteeld 3 uitgebreid , befprengd

met Daauwachtige Stippen. De Bloemen , aan
?
t end voorkomende , tusfchen de Blaadjes in-

gedooken > zyn Roosachtig als die van 't ge-

woone groote Huislook % wit van Kleur. Een
gehaaird Plaatje , aan dezyden der Bloemblaad-

jes wederzyds gehecht , maakt het Honigbak-

je uiu

Tot de Zeswyvigen behoort het volgende Ge»

flagt, dat den naam voert van

S T R A-

fï) Reaumuria. Sy/?* Kat. XII. Gea. 6U. p. 3?s. *%*
XlII. p. 421. Sedum Stculum vermicuteram F/. Saxiftagz al-

bx. Bocc. Sic> T. 6. f. 7. Moris. Hij}. III, p. 431. S. 12.

T. 9. f. 6- Sed. min. Arboresc, verraïculatüm. LOB. lc* 380*

Sedum minus Fruticofum. C B. Pin. 284* Kali vermicuiatum

Sec. BARR. /ff. 88 8. Kali Arabicum prinmta genus» B.AUW*

Jf. p. T. 37» C. B. Pin. 2.S9.

M a
II. Deel IX, Stxjis»
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Afdeel.
Stratiotes. Ruiterskruid.

xiv.

Hoofd- gen tweebladiee Bloemfieng, meteen drie-
STUK*
„ ,

m
deelig Bloemkasje en drie Bloemblaadjes : de

ge. Vrugt een zeshokkige Bezie , onder de Bloem

gebooren , maaken daar van de byzondere Ken-

merken uit. Het bevat eene Europifche en eene

Costindifche Soort , als volgt.

i. (i) Ruiterskruid met Degenvormig driekante

ar «*« mê
Euiopifch. de Bladen.

S
Ah\ltT ëe »

met ft™ Domtjes op de kant geliaair-

Op zuivere met flerk (troomende Wateren t

der Noordelyke deelen van Europa , gelyk in

Sweeden , Rusland , Deenemarken , Engeland

en onze Nederlanden , komt dit Gewas voor 3

dat in geftalte veel naar een Aloë- Plant geïykt,

en daarom ook Moeras - Aloë van fommigen ge-

tyteld is of Alöides , gelyk Boerhaave het-»

zelve noemt. Anderen hebben 't by het Huis-

look of de Yucca vergeleekem De naam van

Stratiotes is 'er aan gegeven , om dat de Bladen

Degen* ofZwaardvormig en op de kanten fcherp

ge-

0) Stratiotes FoL Enfiformi - triaugularibus ciliato-acu-

Ieatis. Syfi. Nat. XII. Gen. 687- P- 373- Vcg. XIII. p. 411.

Stratiotes. Fl. Lapp. Suec; H. Cliff. 221. R. Lugdb. 10.

GORT. Belg. 15

*

t Oed. Dan. 337. Militaris Aizoides. Lob»

fc. 375. Stratiotes potainios. Dod. Ptmpt. 588. Aloc pal»-

ftris. C B. Pin, z%6.
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getand zyn (*). Hierom noemt ons Landvolk IV,

hetzelve Schaaren en Kaarden; doch gemeenlyk ^F^u

heet het Ruiterskruid en Krabben- Klaauw. Hoofd*

Het maakt een Plant als gezegd is , welke op STUK *

het Water dryft , doch lange, dunne Worte-^f*^'*
ïen, aan 't end Vezelig, uitgeeft, die uit den

Grond der Slooten voedzel haaien. Uit een

Stoel van getropte Bladen, die zeer lang en pun-

tig zyn > komen korter Bloemftengen , welke

zig Scheedachtig openen als Kreeft- of Krab-

ben - Schaaren , en een Bloem uitgeeven van drie

ronde witte Blaadjes , waar tusfchen veele gee-

le Meeldraadjes vervat zyn. De Vrugt , die zes*

hoekig is , houdt veele langwerpige , kromme ,

byna gewiekte Zaaden.

De Stuitvosfen en Kwakzalvers , zegt Lo»
bel, doen de Wortels van dif Kruid ia Fles-

fchen met Water en maaken het Gemeen wys,

dat het Wormen zyn , die zy de Menfchen af-

gedreeven hebben. Dat het een zelfde Kruid

zou zyn , als welk Dioscorides Siratiotes

Potamios genoemd heeft en waar aan hy een

verkoelende Bioedfternpende kragt toefchryft,

is , zo lang niet blykt dat het in de Zuidelyke

deelen van Europa groeije , gantfch onwaar-

fchynlyk.

O)
(*) Andere afleidingen , gelyk dat het voor 't Krygsvolk

zou dienen y enz. komen my belachelyk voor. Man vindt

den naam , Stratiotes , ook toegepast op verfehtide andecc

Kruiden.

M 3
II. DEEL, IX. STUK.
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IV. (2) Ruiterskruid met Hartvormige Bladen,
^.FDEEL.
XIV

Hoofd- Aan de Kust van Malabar groeit dit Kruid ,

stuk. hetwelke de Bladen roodachtig met een punt,

Strlhom fterk §eribd i ongedoornd heeft: de Bloemfteng

jiiMoides. naakt, vier of vyfhoekig , eenbloemig : de Bloe-

$£L
n

" men witachtig driebladig; waar op ronde Zaad-

hoofdjes volgen , met veele kleine Zaadjes ge*.

vuld.* De Bladen leggen niet op 't Water neer,

gelyk die der Plompen $ maar verheffen zig

,

met omgekromde Punten , daar boven 5 terwyl

de Plant •, even als die der voorgaande Soort
%

op 't Water dryft of zwemt.

Onder de Veelwyvigen verfcheide Soorten ,

die tot de Boomen en Heelters behooren , reeds

befchreeven hebbende , komen wy tot het Bloem-

gewas , dat den naam voert van

A N E M O N E,

Behalve de uitwendige gedaante beüaan hier

de byzondere Kenmerken in een getal van zes

tot negen Bloemblaadjes , zonder Kelk , en vee-

le Zaaden*

In dit Geflagt zyn niet alleen de genen , die

men gewoon!yk Anemonen noemt , en dergely-

ken , maar ook de Pulfatillaas en zelfs de Hepa-

ikaas begreepenj zo dat hetzelve dus vyfen-

twin-

(2} Stratiotes FoL Cordhtis- Tl. Zeyl. 223. SagïtMrte af-

fiais Malahaiienfis Sec. Comm. Md. 235. PLUS. Mm» $16.»

Qttel-Ambel. Hort. Mal. 3tf. p. 9$, T. $*,
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twintig Soorten bevat, in vier Rangen verdeeld, IV.

als volgt.
A™
Hoofd -

A. Met eene byrja gekelkte Bloem» stuk.

(j) Anemone met driekwakUge effenrandige t.

t)i j Anefnéns
ttlaaen* HepMca.

Levec*

Men noemt dit Plantje, dat in 't Voorjaar tot
kruid*

fieraad der Bloemcumen dient, Hepatica of Le«

verkruid , een naam die , om deeze of gene re-

denen, ook toegepast is op verfcheide andere

Kruiden. Dit noemt men, derhalve, tot onder -

fcheiding , ook wel driebladig of Aard - Lever-

kruid,- dewyl 'er een Korstgewas is, dat Steen-

Leverkruid geheten wordt, groeijende op vog-

tige plaatfen. Gemeenlyk voert het den eernaam

van Edel Leverkruid , wegens de fraaiheid der

Bloemen , of Hepatica , in 't Franfch Hepatique,

in 't Engelfch Liverwort. Sommigen hebben het

Trifolium Aureum 3 dat is, Gulden Klaver , ge-

tyteld.

Het geeft uit den Wortel veele Steekjes , om-
trent een half Voet lang, aan 't end ftyve Bla-

den

(ï) Anemone Fo!. tfilobis iistegerrimis. Syft. Nat. XII. Gen..

«94- p- 3741 P"«g. XIH. p. 424» Hepatica. H. Clif.ziuMaf^

Mei. 277. R. Lugib. 487. Goüan Monsp. 26L Kram.
Aujlr. 154. GER. Prov. 379- FL Suec. 44.J. Grgn* Virg.

6l. Ranunculus tridentKus vernm. Tousnf. Infl. 286 , 287.

Trifolium Hepaticum Flora fimplici & plcno. C, U» F'm*

$3P*

M 4
II* DfiEL* is, Stuk*
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IV. den hebbende , in drieën gedeeld , en dus naar
A
*xi*ï" dl

'

e van Klaver gelykende. Op korter- Steekjes*

Hoofd* tusfehen de Bladfteelen , komen de Bloemen
?TUK

* voort 5 die , volgens Haller, tot vyfentwin-

Jï&f
wym

tig Meeldraadjes hebben. In 't wilde groeijende-

in de Berg - Bosfchen van ons Wereldsdeel , zyn

de Bloemen gemeenlyk blaauw, doch fomtyds

wit en rood. Dus vindt menze enkeld , maar in

de Tuinen met dubbelde Bloemen van alle die

Kleuren, als ook paarfch of Violet. Het Zaad

zit, met Pluis omwonden , op een Kaffigen

Stoel. Tour ne fort hadt dit Bloemplantje

tot de Ranonkels betrokken.

Wegens eenige famentrekkende en verflerken-

de hoedanigheid, heeft het Edel Leverkruid , als

tegen verzwakkingen van de werking der Le-

ver dienftig» den naam bekomen. Om die zelf-

de reden vindt men 't ook in Breuken , Zaadvloed

en Borstkwaalen aangepreezen.

ui B. Met een gekransten Bloemdeel en ge-
Anemont

ftaarce Zaaden.
patens.

uitgebrei-

de' ( 2 ) Anemone met den Bloemjleel gekranst ,

de Bladen gevingerd veeldeelig.

(3)

(?) Anmone Pedunculo 'mvolvcmo, Fol. digitatis multi-

fidis. Pulfatüla Folio Anemones fecunda: , f. fabrotundo. C.

?. Pi». 177. Proir. 94. Puls* polyanthos violacea Anemo-

$es folio. Bbeyn. Cmu J3*« Helw. Puls. S z » T. 2, 3»
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(3) Anemone met den Bloemjleel gekranst > de IV.

iïJWs» drievoudig gevind , Haairig plat , ^®sLt

^jpifa ingefneeden* Hoofd*
STU5.

(4) Anemone met dübbeld drievoudige ruige m.

Bladen. *#*£
Zwavel

-

("$•) Anemone met den Bloemjleel gekranst , <fe kleurig.

Bladen gevind, de Bloem regtopftaande» jjJJK
Baldifche,

(6) Anemone met den Bloemjleel gekranst , (fe v.

Bloemblaadjes regt 3 <fe J5M«w dubbeld ^orjaar*

gevind».
rch~*

vr.

C7J Anemone n?** <fen Bloem/teel gekranst 5 ^ £™eï&

Praten/l*.

Veldfche.

(3) Anemone Ped. invol. Fol. triplicato-pinnatis&c. Hall.
Emend, 62. Puls. lutea Apii hortcnfis folio. C. B. -P/>z. 177,

Hall. i/e/v. T. 6. Pulfatilla lutea. Cam. J5/>z*r. 393.

(4) Anemone Fol. biternatis incifis. Anemone Alpina alba

minor C. B. Pin. 176.

(5) Anemons Ped. invol. Fol. pinnars &c. Oed. £>«2«. 29.

JFÏ. 5«w. 448. £*/>ƒ>. 223. Pulfatilla Apii folio Vernalis. C.

B. Pi%. 177. Prodr. 94. Helw* Puls. 63. T. 6,9 , 10. Ane-

mone Tubis Gaudatis involucris multiödis &c. Hall, Fhr.

1147. T. zi.

(6) Anemone Ped. invol. Petalis re<ais,FoI, bipinnatfs. Oed.

Z)a>*. 153. Puls. Fol. decomp. pinnatis. Mat. Aled. z-js. Bi.

Suec. 446. GOüAW -ATö«^, 25i. GEU. Prov. 379. Kit A Af.

Auflr. 154. DAL1B. Par. i<jo. H. CUf. R. Lar^. 487.

Pulfatilla folio crasfiori & majore flore. C. B. Pin. 177. Helv,
Puls. T. 8. Pulfatilla. Cam. Epiu 398. LOB. Ifi HU Doa.
Tempt* 433-

(7) Ansmfrii Ped. invol. Pet. apice reflexis &c. Puls. Fol..

decompofitis pinnatis, Flore pendulo. H. Clif. FL Suet. R.

M 5 Lugdk
II. DEEL. IX. STUK.
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IV. Bloemblaadjes aan de tippen omgeboogen , öz
AF

xiv!
L# Bladen dubbeld gevind.

Hoofd-
stuk* (8) Anemone met drie famengegroeide Steng-

£
vur. bladen, welke meervoudig verdeeld zy?i % de

ytipS™ uiurjlen veeldeelig : de Zaaden ruig ge-
A
l
plf<

i

1t ftaart.Kenken- •»

fchellc.

Alle deeze Soorten behooren meer of min tot

het Kruid , dat men Pulfatilla noemt of Herba

Venti , wegens de geduurige beweeging , die

'er in de Langfiaartige Zaadhoofdjes plaats grypt

door den Wind. In 't Franfch heet hetzelve

Coquelourde , in 't Engelfch Pasque-Fiower, in

't Hoogduitfch Kuchenkraut of Kuchenfchclle ,

gelyk by ons Keukenfchelle. Misfchien zal ói?

benaaming van de Schelachtige figuur der Bloe-

men , in eenige Soorten , afkomüig zyn. De
Groeiplaats is in verfcheide deelen van Europa,

en de eerfte valt ook in Siberië* De Zwavel-

kleurige is in Switzerland, de volgende op 't

Gebergte Baldo , in 't Veroneefche , waarge-

nomen. De Vocrjaars Keukenfchelle groeit in

zeer

Lugdb. 487' Puls Fl. minore nigricante. C. B. Pin. 177.

Helv. Puls. 66. T. 12. &c T. 11. Puls. vul*, faturariore Flo-

ic CLUS. hifi. I. p. 246. Puls. Floie claufo., Lob. Ic. 283.

(8) Anemone Fol. Caulinis ternis connatis Sec. Anemone

Tubis Caudatis» HALL. Helv. 311. Anemone fylv. fecunda

CLUS. Hifi. I. p. 246. Pann. 383. Pulfstilla alba. Lob. Ic.

282. Anemone Alpina alba major et minor. C. E. Pin. 176.

Prodr, 94,
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zeer drooge Bosfchen van Sweeden en Switzer- IV.

land: de Genieene op dorre wotfte Velden en^®f*L

Heuvelen van ons Wereldsdeel. Aan den mond Hoofd-

der Rivier Nerva en in Pommeren komt deezeSTÜK*

overvloedig voort. Die daar aan volgt is op droo- Fo!ysy

ge Velden in Duitfchland ,* de ïaatfte op de Al-

pen van Switzerïand en op de Bergen van Stier-

mark waargenomen»

In 't algemeen zweemt de Geftalte van dit

Kruid naar de gewoone Anemonen , enverfchilt

volgens de gemelde bepaalingen der Soorten.

Aan de Bïoemfteng is een JBJaderig Kransje , in

fommigen op de zelfde wyze verdeeld als de

Bladen, welke als die van Selierie of Pinkiler-

nakelen,en van 't Wortelkruid , meest Vinswy-

ze gefnipperd zyn. De Bloemen zyn in de eene '

Soort grooter, in de andere kleiner; in de mee-

ften opgeregt , in ééne neerhangende; wit, geel-

achtig , geel , of ook zwartachtig van Kleur.

De laatfle Soort heeft dezelven van binnen wit

en van buiten fomtyds paarfch , zegt C l ü s i ü s ;

die dezelve dikwils, op de Bergtoppen 3 zo vast

geworteld vondt in de fplceten der Steenrotfen

,

dat hy den Wortel , die redelyk dik en Houtig

is, zonder de Steenen af te breekén niet daar

uit kon krygen.

De Pulfatilla is by de Ouden aangemerkt ge-

weest , als in hoedanigheden de Ranonkels na-

by komende : doch
,
gelyk 'er onder dezelven

zyn van een fchsrpen en van een zagten aart
3

zo is ook dit Kruid verfchillende. De Gemeene

Keu-
II. deel, ix. Stuk.
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IV* Keukenfchelle , door haare ruigte grys , met eene
Afdeel

XÏV.
groote Bloem, die bleek Violet is, heeft, vol-

Hoofd- gens de Waarneemingen van den HeerStokck,
stuk. Keizerlyk Lyf-Arts te Weenen

,
geene Scherp-

vke
e

f
iWy

heiJ«/ maar de volgende Soort , Pratenjis, ge*

bynaamd , met een kleinere zwartachtige Bloem ,

is 'er te meer mede begaafd. Deeze zalhetzyn,

die de Herders uitwendig gebruikten tot Genee-

zing der Vergiftige Beeten 3 aan net Vee toege-

bragt ; weshalve zy Bitzwurtz genoemd werdt.

Men hadtze inwendig voor een Vergift gehou-

den; doch gedagte Heer beweert, dat het ge-

detailleerde Water , Aftrekzel en Extrakt daar

van, niet alleen veilige, maar ook dienftige Ge-

aeesmiddelen zyn in hardnekkige Kwaaien (*).

C. Met een gebladerde Steng en geftaarte

Zaaden»

n. (9) Anemone met de Wortelbladen drievoudig ,

cerTnaria, wederom gefmaldeeld 9 en een BMerig
Fynbiadu Qmwindzeh
ge.

(10)

(*) ANT» STORCK de U/u Medic» Pul/atUU nigrkantis,

Vindob. 177».

(9) Anemone lol Radicalibu6 ternato - decompofins &c.

Puls. FoU decompoGtis ternstis. //, Cliff. 223. Ups» ijj.R.

Lugib. 487. Anemone tenuifolia fimplici flore. C. B. Pin.

Ï74. N» a-12. fa Anemone tenuifclia multiplex rubra. C.

JB, Pin. 176. Anemone. Cam. Epit.-$%6. y. Anemone an-

gufrifolia multiplex s ra«t3ta Fiomm fecie q-jotannis nov.

H. R. F. MlLL- Dï&, T. 31. C^US. Hisp. S 26.
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(10) Anemone met gevingerde Bladen en ge- IV.

wolde Zaaden.
AF

xiv!
L *

Hoofd-'

(11) Anemone met Hartvormige eeïiïgermaat

e

stuk«

gekwabde Bladen en een ztsbUdigen ge- x* -

kleurden Kelk. Bortmfisi
Ereedbia-

Deeze drie zyn eigentlyk Tiün- Anommim ,

lge

xf
waar van de tweede, diedeezen bynsam voert, Psimata»

in Italië en Provence wild groeit, de l^tile ia
Gepalmd^

Portugal aan de Taag* De eerfte, of Fynbladï-

ge, is de gene , welke men in de Tuinen ge«

meenlyk als een Bloempiant nahoudt en wier

fchoonheid de Bloemperken niet weinig oplui-

ftert* Munting zegt , zo iemand alle de ver-

andering van Kleur en figuur der Bloemen, daar

in voorkomende 5
wilde onderfcheiden , dan zou

hy zo veel byzondere Naamen noodig hebben

,

als 'er Dagen zyn in een Jaar. Jaarlyks verandert 9

bovendien 9 de Bloem in gedaante , uit eenen

zelfden Wortel , 7,0 Miller aantekent. Op
tien Piaaten kan men de heerlykfte Verfchei-

den»

( 10) Anemone Fol. dïgïtatis , Sem. Lanatis Puls. Fol. da-

gitatis. H. Clif. 224. An. Hortenfis ïatifolia. C. & Pitte

176. Anera. Ger. rotundo folio , purp. C. B. Pin,, 173»

Anemone Hort. Latifolia tertia. Clus. Hifi, ï. p. 249. alrera.

Hitp. 309. Anemone prima. Dod. Pempt, 434.

(n) Ar.emone Fol. Cord. fublobatis &c. Pulfatilïa Fol. pal*

matis. H. CUtf. R. Lu&ib. Anemone Cyclam. C Malva; folio

lutea* Moris. Hifi. II. p. 42;. S. IV. T. 25. f. 3« Anemon®
latif, flava. C, B, Pin. 176. Anemone Hortemls latifolïs

prima, Clus. Hifi. I. p. ?4? , Hjsp< 307.
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IV. denheden, ten dien opzigte , in 't Werk vaft

xiu
L

' W e i n m a n n keurlyk zien voorgefteld. Hoe-
HootD- wel de Kleur meest in 't roode of in het paar*
stuk. fche vak , heeft men 'er ook geheel witte en
l^Mfotf- blaauwe of Violette * geel en Oranjekleurige

en oneindige bonte, zo gemengeld als geftreepu

De Bloem vcrfchilt , bovendien , in grootte ,

en in enkeld te zyn of dubbeld, gelyk men 't

noemt, dat is vol van Blaadjes, die doorgaans

in Kleur van de groote of rand -Bloembladen

verfchillen. Onder de Enkelden komen ook niet

onbevallige voor. Van Konftantinopolen en el-

ders uit de Levant, daar deeze de Velden ver-

fier t , is zy eerst in Vrankryk overgebragt en

verder in de Tuinen van Europa verfpreid.

De tweede of Breedbladige Anemone heeft

rondachtige verdeelde Bladen ; de Bloemen zyn

Sterswyze uitgebreid , met twaalf of dertien

fmalle Blaadjes , doorgaans paarfchachtig rood 3

en daar op volgen Wollige Hoofdjes. De laat-

fle Soort, met gekwabde Bladen, die als naar

eene Handpalm gelyken , verfchik van de ande-

ren aanmerkelyk door den gekleurden ruigen

Kelk, digt agter de Bloem; welke zy geel heeft.

De Wortel is ook grootelyks onderfcheiden,ge-

lykende naar dien der Tormentille* Zy heefe

Loof als de Kaasjes - Bladen ofais het Varkens-

brood volgens Clusius, door wien zy eerst

aan de Taag gevonden werdt en afgebeeld.

Van deeze zyn de Bladen , zohy aanmerkt, zeer

heet





z Deel Plaat lv.
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heet van Smaak , de Wortel is walgelyk en als *V.

den Keel famentrekkende.
A
™v.

EL;

Hoofd*
D. Mee een naakte Eloem en ongeflaarte^üK:»

Zaadsn* .

Po%y-
ma.

De volgende hebben meer of min de gedaan-

te der. Anemonen , weshalve zy Anemonaides

kunnen genoemd worden, als

(ia) Anemone met een eenbloemige Steng en *ir«

een Bladerig Jiomp Kransje, SMrtcT*
Sibcaichc,

De Bladen van deeze zyn rondachtïg, veel»

deelig, gevingerd, aan de randen ruig : zy heeft

eeri Haairige naakte Steng ; onder de Bloem

een driebladig Kransje , dat gekwabd is ; een

uitgebreide Bloem, van zes rondachtige Goud-

geele Blaadjes» De Groeiplaats is in Siberië.

Hier behoort die Japanfche Anemone, mtjaptniea:

myne Verzameling ,
welke de JBloembladenJa

pï.
f
LvI

eenigszins hol en op de boven of binneozyde &&• 3»

aartig Takkig , van onderen of van buiten byna

evenwydig geaderd heeft , zynde van binnen

gevuld met veele Bladertjes en in 't midden de

pluizige Staarten der Zaaden hebbende. Heü

Kransje om den Steel fchynt drie of vierbladig

te zyn . Men vindt: de Afbeelding op Plaat
LV» hier nevens.

(13)

(12) 4nemene, Caule unifloïo, Involuao Mofo obtufa*

II. Deel* IX, Sius«
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Fï.i 03) Anemone met een naakten Bloemfleel en

xiv^* rondachtige ruige Jlompe Zaaden.
s

Hoofd-
stuk, De Bloem van deeze Wilde Anemonen > die

xiït., ia Duitfchland als ook In Sweeden voorkomen ,

fyivefltïl is wit, en zy bloeijen byna 't geheele Jaar , vol*
wilde.

geDS j^ Bauhiïnüs. De Bloemftengen zyn,

volgens C l ü s i ü s een Handbreed of een Voet

hoog , ruig , als de Bladen , welke naar die der

Veld-Ranonkelen gelyken. Volgens C. Bauhinus

zou de Bloemtteng niet geheel naakt zyn , heb-

bende twee Kransblaadjes» De Bloemblaadjes

zyn byna rond,

.*!? 04) Anemone mei zeer lange overhoekfe Bloem-

vfigïni* fteelen, Rolronde Vrugten en ruige Jlompe
fche - Zaaden.

Deeze Virginifche is zonderling , doordien

zy als 't ware een Takkige Steng heeft •

want uit derzelver bovenile gedeelte, dat mee
drievoudige Bladen gekroond is , komen zeer

lan-

( i&) „éxemne Peduneulo nudo, Seminibus &c.An. Semin.

hiifutis. It, Oei. 112. FL Sues. 449, 484. KRAM. Auflé 155.

An. Sem. Sed plumofa termïnatis. IL Clif. 224. R. Lugdb*

££4. Anemone fy!v. alba major & msnot. C. B. Pin. 176.

Prodr. 93. Anemone fylv. prima. Clüs. Hifi* Anemone quar*

ta. DOD, Vdmpt. 434. Lob. Ie. 280.

(i4> Anemone Pedunc. airernis longisfimis &c. Anemonfi

Caule Ramoio , Petalis Lanceolatis- R. Lugdb. 488. GROrf*

Virg. 165 , 84. Anem. Virg. tertiae fimilis, Flore parvo»

HERM. Lugdb. 6%s* Parad, 18. T. 18.
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lange Bloemfteelen voort , met kleine Bloem-

pjes, groenachtig van Kleur.
AfdÏÉl*

xi y.

C 15) Anemone met de Steng eenbloemig, de Hoofd-

Bloem tienbladig en drievoudige gekwabde STUK#

Wortelbladen. J^
decapeta*

'Kaarde Virgïnifche geïykt deeze , die "it ^ ienbla
_.

Brafil afkomfüg is , zeer , doch vak kleiner 9 dige,

hebbende de Steng maar een half Voet hoog

,

en kleine witte Bloempjes.

(16) Anemone met een gegaffelde Steng, on- xv*-

gefleelde omvattende Bladen ; de onderjien nica.

drievoudig , driedeelig, ingefneeden.
Vanifch<v

Deeze , in Penfylvanie groeijende
,
gelykt naar

de volgende zeer , doch verfchilt in eenige op-

zjgten*

(17) Anemone mei een gegaffelde Steng , de D .f^J}£fc
• Bladen ongefleeld , allen gepaard, omvat- Gegaffelde.

tende, driedeelig y ingefneeden»

In

f15) Anemone Caule unifloro, Flore decnpetalo , Fol. ter*

natis lobatis Radicalibus. Mant» 79. Anemone Fol. ternatU

Sec. ARD. Sp. z. p» 27. T. 12.

(16) Anemone Caule dichotomo , FoU fesfilibus Sec. Anenu

Canadenfis. Syst. Hat. XII. Tom. III. Jipp. p. ij 1. Anemo-

ne Penfylvanica. Mant. 247.

(17) Anemone Caule dichotomo, Fol. fesfilibus, omnibus

oppofitis &c. Am* Asad. I. p» 155. Linn. Des, II. p. zp*

T. I5« Mant. 406.

N
II, DE IL, IX. STUK,
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IV.
Afdeel

XIV.

Hoofd-
stuk.

Veelviy-

•Qige*

In Kanada groeic deeze en in Siberië, zynde 9

in 't jaar 1760 , een leevende Plant daar van
door den Heer D. de Gorter aan den Aka-

demie-Tuin te Upfal gezonden. De Steng is

een Voet lang en gaffelswyzc verdeeld , hebben-

de aan ieder Mik twee Bladen , die diep in drie-

ën geineeden zyn en met elkander de Stengom-
vatten. De Wortels kruipen langs den Grond

en geeven nieuwe Sprucbtels uit. De Bloemen

zyn vyfbladig , wit , van onderen paarich : de

Zaaden , in de voorgaande met een Borfteltje

voorzien , hebben bier een klein omgekromcï

Puntje.

3mii.
Anemone

trifolia.

DiieWa-
dige.

XIX.
Quinquefo»
dia.

Vyfbladige

XX.
Hemorofa.
Bofchmin-
uende.

(i&) Anemone met drievoudige Eyronde, on-

verdeelde y Zaagtandige Bladen; de Steng

eenbloemïg.

(19) Anemone met vyfvoudige Ovaale Zaag*

tandige Bladen; de Steng eenblocmig.

(so) Anemone met fpitfe Zaaden , ingefnee*

den Blaadjes en eenbhemige Stengetjes.

Dee~

(18) Anemone Fol. . tertiaris ovatis ïntegrïs ferratis Sec. H.

Vps. H. Cliff. R. Lugdb. 488. DALIB. Par. 161. GouAM

M6Mp. 262. Anemone trifolia Flore albo. J. B. Hifi. III. p.

412. An. trifolia. Dod. Pempt. 436. Alabaflrites f. Dentaria

alba, D. Erancionis. Los. Ie 28 J.

(19) Anemone Fol. quinatis ovalibus ferratis &c. Ranuncu-

lus Nemorum , Fragari* folio Virginianus» PLUK. Mm. 3 10.

T. ïo6. f. 3.

(20) Anemone Sem. acutis , Foliolis inCifis, Caule uniffo-

£0. M*h M*&* *7U GouAJi Mensp, z62. KRAM. Aujir.

J5&



P Ö L * A N b k I A* 19^

Deeze drie Soorten hebben een aanmerkelyke IV;

overeenkomst , niet alleen in de grootte en ge-
AF
^
£
v
EEi

ftalte, maar ook daar in 5 dat de Kransblaadjes Hoofde

op laDgë Steelen om de Steng geplaatst zyn. De STtJK *

eerfte groeit in Vrankrykwild en wordt vanLo-^p^^
èel Atahaflrites genoemd , wegens de witheid

der Bloempjes. Sommige Kruidkenners, zegt hy,

noemdenze Klaver - Anemone. Hy hadtze in de

Nederlanden genoeg in den Hof van den Edelen

Heer Brancion gezien. De andere , die

Loof als Aardbezie- Bladen heeft, groeit in

Virginïeen Kanada volgens Kalm. De laatfte,

die de Kransblaadjes ingefneeden heeft , is in

de Bosfchen van Europa alom gemeen éii

wordt Bofch - Haanevoet geheten , in 't Hoog-

duïtfcn Mertzenblumen ; om dat zy vroeg in 'd

Voorjaar bloeit. Men vindeze j in onze Neder-

landen , in de Haarlemmer Hout , in 't Haagfe

Bofch en elders , met enkelde witte Bloemen ,

doch omtrent de Vorftelyke Lustplaats het Loo,
in Gelderland , komt zy, behalve met enkelde-

witte, ook met dubbelde witte Bloemen en met

paarfchachtige Bloemen, die grooterzyn, voor;

zo de Heer D. de Gort e r aanrekent. Men
heeft 'er, uitwendig, in de Geneeskunde* eeni*

ge kragt aati tóegefchreeven*

(21)

155. DAlIB. Par. 161. Fl. Suee. 450, 4S5. OEB. Dan. 149.

Gort. Belg. 152. Anemohe Nemorofa Fl. majore. C. B. Pin»

Ï76. Rahunculus Phragraites albus vernus. TOURNF. In/tl

Anemone quirita. Doö. Pempt. 435. Nemorofus Ranunctólui.

Lob. lc 673.

Ns
II. DEEL, JX. STUK,
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IV. (21) Anemone met fpitfe Zanden , ingefnee-

xiv
EL " ^en Blaadjfs en menigvuldige Lancetvormi-

Hoofd- ge Bloembladen,

STUK.

xxi. Deeze Bofch Haanevoet met blaauwe Bloe-

JifenS! men
» Sroeit °P de Apennynfche Bergen en el-

itaiiaan ders in Italië, als ook in Engeland.
fche.

xxti. (aa) Anemone met fpitfe Zaaden* ingefneeden

lolde™™' Blaadjes , rondachtige Bloembladen en fry-

Ranonkel- m tweebloemige Stengen.

Deeze Geele Bofch - Haanevoet groeit in de

Haarlemmer- Hout , in 't Haagfcbe Bofch, als

ook in Vriesland en elders , zo in onze Neder-

landen als door geheel Europa, op lommerryke

Bofchvelden. Behalve de Kleur der Bloemen

onderfcheidt menze van de gemeene Witte,

voorgemeld , door het Gewas , dat de Krans-

blaadjes ongedeeld heeft.

xxïïï. (23) Anemone met Kroontjes- Bloemen enplat-
Narciifi-

achtig ovaale naakte Zaaden.

Narcis- 0*4)
bloemige.

(zi) Anemone Sem. acutïs , Foliolis ïncifis &c. Ranunc. ne-

mor. Fl. coeruleo, Apennini Montis. Mentz. Pug. T. 8. f.

at Anemone Geranii Robert. folio , coerulea. C. Ii. Pin. 174.

(22 j Anemone Sem. acutis , Foliolis incifis &c. KRAM. Aufir.

£$6. OED. Dan. 1+0. Fl. Suec. 451, 4«ó. GORT. Belg. 151.

H. Cliff. 125. R. Lugdb. 488. Ranunculus Nemorofus luteus.

C. E. Pin. 178. Ran. phragm. luteus Nemorofus* J. B*HiJl.

III. p. 41 ? Lob. Ie. 674.

(23) Anemone Flor. umbellatïs, Semin* depresfo - ovalibus

nudis. Ger. Prov. 381. Anem. multiflora, Sein, tevi latis-

fi-
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f24.) Anemone met getropte Kroontjes - Bloe- .
1V*

wze/2 e» veeldeehge Bladen. xIv .

Hoofd-
Zo lang de Zaaden van deeze laatfte , welke stuk»

de vermaarde TournefortId Armenië vondt, xxiv.

niet bekend zyn , kan men niet zeker weeten , fascicuia-

zo de Ridder aanmerkt, of dezelve van de Nar Getüü(JCi

cisbloemige Berg - Ranonkel van Bauhinus
,

éie tot de voorige Soort betrokken wordt ,

verfchille. Zy heeft , zo wel als die , ruige Bla-

den , naar het Loofder Monnikskappen of Wolfs-

dood gelykende^ en draagt fraaije witte BJoem-

trosfen , op Stengen van ongevaar een Voet.

De eerfte, die op de Gebergten van Ooftenryk,

Switzerland en Siberië groeit, heeftze fomtyds

een Elle hoog.

(25) Anemone met Kroontjes - Bloemen , enkel- xxv.
^

de gekranste Stengbladen en dubbeld drie- desf^T"
voudige Wortelbladen. Akcieybia-.

In
d,ge'

firno. HAtL. Helv. 330. Ran> monr* hkfutus humil. Narcis-

ü flore. C. B, Pin. 182. Ran. mom. 2. fp. altera. Cjlus.

Htft. I. p. 23;. PANN. Ic. p. $66. Caryophyüata A'p qusn-

quefolia. C. U.Pm. 322. Item Ranunculus rnontanus rnrfu-

tus albus altior. C. B. Pin is 3.

(24.) Anemone Flor. umbellatis congeftis &c. Rannnculus

Or* Aconiti Lyco&oni folio > flore magno albo. Tournf.

Cor. 20. h. III. p. T. 92.

(25) Anemone Flor. umbell. Fol. Caul. fimpl. verticillatis ,

Radicalibus biternatis. Ranunc. Nemor. Aquil. folies Virginia-

nus, Asphodeü Radice. Pluk. Alm. 310. T. 106. f. 4. $.

Thaliftrum Caule unifloro &c. Gron. Virg. 6z, 85.

N 3
II. DUL, IX. SïW.j
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IV» In Virginie groeit deeze Soorc , welke Wor-
^F

xiv
EL

' tels als der Asphodilleo heeft , en Bladen als

Hoofd- de Akeleijen, volgens Plukenet. De Bloe-

^
TUR

* men komen voort op lange enkelde Steekjes, die

J2f
Wr

getropt zyn ^ en met een Kransje van vier zo-

danige gefteelde Bladen omringd, K alm vondt

dergelyke in Kanada , met witte Bloemen en

geele Mqeldraadjes.

A T H P E N E»

Dit Geflagt wordt gezegd een vierbladigen

Kelk en twaalf Bloemblaadjes te hebben; doen,

elders merkt men aan (*) , dat het een dub-

belde Bloem heeft, van vier groote buitenfte en

twaalf binnen fte Blaadjes , zonder Kelk* De
Zaaden zyn met Staartjes voorzien.

Het bevat drie Soorten , een Europifche , een

Kaapfe en een Oostindifche , als volgt.

I. (O Atragene met dubbeld drievoudige Zaags-
4tragene WyS getande., Bladen en vier buiten - Bloem*

Aipifche. blaadjes»

Dee-

(*) Tn de optelling voor aan de Klasfe : welk verfchil ,

meermaals door roy opgemerkt , voorbedagtelyk fchynr ge-

naakt te zyn door den Ridder, om dat het onzeker is , of

men die vier buitenfte Bladen voor den Kelk moet houden,

Ook ftaat aldaar , dat de Zaaden gebaard , hier dat ze ge»

ftaart zyn.

(i) Atragene Fol. dapl. ternatls ferratis &c. Syfi. Nat. XII.

£f*. 695. p. 37"6. V*g> XIII. p. 4*i« Clem. Fol. Coid. cie-

na-
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Deeze Plant , die op hethooge Gebergte van ïv.

Verona, Ooftenryk en in Siberië groeit , te voo-
Af

Ji

e
v
sl*

ren met haare ruige Zaadhoofdjes , veel naar Hoofd-

die der Keukenfchelle gelykende , doch thans STUK «

oader, door den kundigen Miller, in Plaat
nij[

olygr

gebragt , geeft Stengen van twee of drie Ellen

hoogte, zegt Bauhinüs , en vertoont zig,

door haar Gewas , als een Soort van Clematis.

De Bladen , ovaalachtig getand , zitten met hun

drieën op een gemeen Steekje , dat zig wederom

drievoudig aan den gemeenen JBladfleel verbindt.

De Bloemen, blaauwachtïg wit of paarfch van

Kleur, zitten ieder op een zeer lang, dunSteel-

tje. De Ooftenrykfe heefteen klimmende Steng

en verfchilt grootelyks van de Alpifche, zo de

Heer Jacquin aanmerkt.

(aj Atragece met drievoudige Bladen , de Blaad- ir.

jes ingefneeden getand en vyf buiten- Bloem" caZl/ï™

blaadjes. Kaapiche.

Aan de Kaap der Goede Hope is de Groei-

plaats van deeze Soort , die door den Hooglee-

raar J. Burmannüs zeer uitvoerig in Plaat

ge-

natis. R. Lugdb. 487.. Clem. Alpina Geranifolia. C, B. Pin.

300. Prodr. 13$. Pluk. Alm. 109. T. 84. f. 7. MöRlS. #?,?.

III. S. 15. T. 2. f. uk. Clem-itis cruciata Aïpina. Pon» Baïd.

335. MiLL» lc. T. a8*. jAcq. Vind. 248.

(z) Atragene Fol. ternatis , Foliolis incifis dentatis Sec.

Puls* Fol. trifidis dent. FL incarn. pleno. Bukm. A/r. h8.
T. 5a« Puls. Apü folio rigido , Flore magno. Kerm. A/r. 1%.

EEHG. Cap. 148.

N 4
II. DEEL. IX STUK.
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IV. gebragt is en befchreeven. De Bloemen zyn zeer

^xiv.
1

"

groot > naar d']£ der dubbelde Anemonen eenigs-

Hoofd- zins gêlykende, zittende op lange ruige Steelen
stuk. en hebben de Bloemblaadjes van buiten grootse

en paarfchachtig , naar binnen allengs kleiner,

wie en de Meeldraadjes , in 't midden, Saffraan»

kleurig. Het Zaadhoofdje is Eyrond en ruig,

als dat der Anemonen.

111. (3) Atragene met tweebladige Klaauwieren,
Atragent

^fcjtoï? Deeze Plant , tot de Ceylonfchen behooren-
fch€- de, heeft de Bladen gedeeld, gepaard, met de

Steelen in Klaauwieren uitloopende , gelyk van

de Lathyris: de Vin -Bladen zyn Eyrond, drie-

ribbig, kort gefleeld. Aan 't end der Stengen

komt een Pluim , meest van negen Bloemen

,

wier Kelk vierbladig is , 't getal der Bloemblaad-

jes , die eens zo lang zyn , twaalf, met korte

Meeldraadjes en langwerpige Zaaden, die uit-

loopen in een lange gepluimde Staart. Het is

een klimmend Plantgewas.

C L E M A T I S.

DitGeflagt heeft geen Kelk, maar eene vier-,

zeldzaam vyfbladige Bloem , draagende veele

Zaaden, die geftaart of gebaard zyn. Het be*

vat twaalf Soorten , de negen eerften klim-

men-

(3) x/ltragene Cirrhis diphylii?. Fl. Zeyl. 216. Atragene.

Am. sAcad. I. 405. Clematis Zeylanica Fior. obfojete parvis.

HERM. Ze-jl. 3y. BURM. ZeyU 66,
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mende, de drie laatften overend ftaande, als IV.

volgt.
AT£:

.
HOOFD-

(i) Clematis met enkelde Bladen, de Steng met stuiu

gepaarde Klaauwieren klimmende , en een* i.

Uoemige zydelingfe Bloemjleelen. cbJlTfr?*
Gekiaau-

Deeze Soort, in de Nederlandfche Akademie- Wie"ie.

Tuinen bekend, groeit in Spanje wild, hebben-

de Bladen doorgaans enkeld , met lange Steelea

als der Peereboomen , die getropt voorkomen

aan de Knietjes van de Steng; doch fomtyds

ook drievoudig of drie op een Steel , gelyk

Tournefort zulks nader waarnam. De
Bloemen komen , verfcheide by elkander, uit

de Oxels der Bladen voort, ieder op zyn eigea

Steekje en veranderen in groote ruige Zaad-

hoofdjes.

(2) Clematis met famengejlelde en verdeelde- \i.

Bladen; de Blaadjes Eyrond , eenïgermaa* wynÏÏï.
te gehvabd en effenrandig. se -

Den

(1) Clematis Fol. fimplicibus , Caule cirrhis oppofitis

fcandente , Pedunculis unifloris lateralibus» Syjl. Nat. XII.

Gen. 696. p. 376. yeg.XUU p. 426. H, Clff. zzs.&.Lugdt.

487. Clem. per. fol. Pyn incifis. C. B. Pin. 300. Clematis

altera Boetica. Clus. Bijl. I. p. 123. Pann. h. p, 222.

(z) Clematis Fol. compofitis decompofitisque , Fol. ovatis

fublobatis integerrimis. H. Ciïffl 2.25. R. Lugdb. 486. Clem.

coerulea vel purp'irea tepens. C B. Pin, 300. Clematitïs al-

tera. Clus. liljl. I. p. 122, Cam. Epit. 696. Clerru ccerule*

ïl. pleno. C. B. Pin* 300.

N5
E. DEEL. IX, STUK,
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xv
Hoofd*
stuk.

Fïelvjy*

vige*

IV. Den bynaam voert dit Kruid, om dat het als

^F

xÏV
EL ' een Wyngaardje klimt met zyne Rankjes, langs

de Stammen en Takken der Heefteren in de

Bosfchen en Haagen van Italië en Spanje» De
onderfte Bladen zyn Hartvormig , de middel-

flen driekwabbig, de bovenften gevind. Het
draagt groote Bloemen , die paarfch zyn of blaauw

en kruislings verdeeld , komende fomtyds dub-

beid voor» De Bloemblaadjes , die fpoedig afval-

len , zyn aan de zyden dunner en byna driehoe^

kïg* Het Itrekt tot fieraad der Bloemhoven.

ïiï.

Clematis

Ylorna.

Driebladi*

ge.

IV.

Crhpa.
Gekrulde.

(3) Clematis met famengejielde en verdeelde

Bladen ; fommige Vinblaadjes driedeelig

hebbende.

Naar het Loof van de Agtfte Soort , die men

ïn 't Franfch Viome noemt , zouden de Bladen

gelyken van deeze Karolinifche , welke de Bloe-

men Lederachtig geflooten , de Zaaden met ge-

pluisde of gepluimde Staarten heeft. Zy groeit

ook in Virginie*

(4) Clematis met enkelde en drievoudige Ela»

den, de Blaadjes effenrandigof driekwabbig.

Dee-

(3) Clematis Fo!. comp. decompofitisque , Foliolis quibas-

etom trifïdis* GRON. Virg. 62 , 84. Flammula fcandens Fl.

coriaceo claufo. Dill. Eltb. 144- T. 11?. f. 144» Cleai.

smrp. repens &c. Raj. Hifi. r928.ScandensCaioliniana planta

Viornje folio. PET. Sicc. 27.

(4) Clematis Fol. fimpl. ternatisque , Foliolis in tegris rri-

föbisye, Clematis Flore crispo. Dill* Eltb. 8*. T. 73. f. 84.
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Deeze heeft de Bloemen zonderling omge- IV;

kruid , en fchynt ook afkomftig te zyn uit Ka- ^iv^
rolina. Het Zaad is niet gepluimd of gepluisd , Hoofd-

zo Dillenius aanmerkt. 8TUK»

(5 ) Clematis met famengeftelde Bladen , de v-
.

Blaadjes ingefneeden , hoekig
, gekwabd , Oriëntatie

Wigvormig ; de Bloemblaadjes van binnen fche?^"

ruig*

Die zelfde Autheur , deeze afbeeldende , merkt

aan 5 dat zy door den vermaarden Toüune-
jout, op deszelfs Levantfchen Reistogt, is

ontdekt. De Bloempjes hangen nederwaards ,

met omgekromde Bloemblaadjes , zynde van

onderen ruig. De Zaadhoofdjes beftaan uit ruige

Staartjes. Het Loof , dat eenigermaate naarPe-

terfelie gelykt, is Zeegroen,

(6) Clematis met drievoudige Bladen ; de Blaad- vr.

jes Hartvormig , eenigermaate gekwabd hoe- 'yiïïin?-

kig en klimmende : de Bloemen tweehuizig. rche *

C7)

(s) Clematis FoU compofitis ; Foliolis iacifis angulatis ,

lobatis &c. Clematis Orientalis Apii folio , &c. Tournf.

Cor. 20. Flamtnula fcandens Apii foüo glauco. DiLL, EhK
344. T. 119. f- H?«

(6) Clematis Fol. ternatis, Foliolis Cordatis &c. Clem. virg.

Pannonicae fimilis. Pluk. Mant. 51. T. 379. f. 4. Cieoi»

Florid. Fl. albo odoratislimo. ALBlï*. Anau I. p. 79. T« 7,

GSON. fi>g. 62. 24.

II. Deel. IX. Stuk,
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Wf (7) Clematis met drievoudige effenrandige Bla~

X] v.
"

den en tweehuizige Bloemen*

Hoofd*
stuk, Deeze beiden verfchillen daar in van de an-

CUmatis deren , dat fommige Planten Mannelyke, an-

Twelhut-
deren Vrouwelyke Bloemen hebben. De eerde,

zige. die in Noord - Amerika voorkomt , heeft een

zeer welriekende witte Bloefem : de laatfte,

groeijende in de Wesdndiën, heeft vyfribbige

gladde Bladen , die drievoudig zyn; gelykende

anders naar de volgende Europifche, zo Sloa-

ke aanmerkt , ongemeen. Op Jamaika beklimt

deeze en bedekt het Boomgewas aan de We-
gen , vervullende de Bosfchen met zyne Reuk

;

weshalve menze Traveliers Joy of Reizigers

Vreugde noemt , gelyk in Engeland de vol-

gende.

vin. (g) Clematis met gevinde Bladen en Hartvor*

Vyfbiadigc mige klimmende Blaadjes.

Dee.

(y) Clematis Fol, tematis integerrimis, Flor. dio'cis» Am.

Acad. V. p, 398. Clematï? fcandens &c. BaowiM. Jam. 255.

C'em. prima f. fylv. latifotia , Fol. ternis. SLOAN. Jam. 84.

Hifi I. p 199. T. 1,2,8. f. I.

(8) Clematis Fol. pinnuis, Foliolis Cordatls fcandentibus.

GORT. Belg. 153. GOUAN Monsp. 262. GER. Prov. 38 1.

Kram. Auflr. i$6. Hall. Helv. 334. H Cliff. 225. R.

Lugdb. 486. Clcmat-s latifolia integra, J. B. Hi/i.M. p. 125.

Clernatis tertia. Cam. Epit. 697, #. Clem. latïf. dcntata. J.

B. Hifi. uts. Vitalba. DOD. Pempt. 404. Clem. fylv. latifolia.

C. B, Pin. 300.
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Deeze, naamelyk, groeit aldaar , zowel als IV,

in Gelderland en in Vrankryk^zyndein Duitfch-
A
|^

EL*

land, op fommige plaatfen, zeer gemeen. Detfooro-

Franfchen uoemenze Piorne 9 de DuitfchersL;y»STUK*

nen of Waldreben , dat is Bofeh- Ranken, en
ni^

oI^m

fommigen^by ons* geeven het Gewas den naam

van Klim , die echter met de Klyf- en Maagden-

palm te veel verwarring maakt*

't Is een Kruid, dat fomtyds tot eens Mans

langte en hoogcr de Boomt n en Struiken in de

Bosfchen beklimt , met zyne Ranken , veel ge-

lykende naar die van den Wyngaard , waar van

de Latynfche naam Vitalba > als hebbende het-

zelve kleine , witte welriekende Bloemen* De
Bladen zyn in fommig niet , in ander een wei-

nig ingefneeden of getand : men vindtze ook

fomtyds (maller 5
fomtyds breeder : meest vyf

aan een Steel, van Hartvormige figuur } komen-

de deeze Verfcheidenheden anders in Gewas en

ruige Zaadhoofdjes overeen, 't Getal der Meel-

draadjcs loopt tot zestig, zegt Hall er; de

Zaadjes hebben lange Stylen en zyn met een

Zilverkleurig pluis gekroond.

Byzonder gelykt naar deeze Soort dat Japan- PL< LVv

fche Gewas, waar van ik in Fig* 2, op Plaat %• *•

LV, de Afbeelding mededeel* Men kan, uit de

figuur van het Blad en Bloemtakje, daar van

oordeelen. Het heeft een vierbladige Bloem of

Kelk, waar in ik agtendertig Meeldraadjes, ge-

lyk by a vergroot zyn voorgefteld , heb gevon-

den
lh> Deel. IX» Stuk,
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IV. den , met zeer groote Meelknopjes en zes of ze-

xiv
£Li

vctl Stylen 5 zittende in het Pluis dat de Zaadjes

Hoofd- kroont als b } met omgekromde Stempels*
STUK,

ix.
_ (9) Clematïs met de onderfie Bladen gevind1

,

PiamZfia. gefjiipperd ; de bovenjien enkeld effentandig
schroeijen Lance tvormig*

Deeze Soort komt doorgaans leggende of

kruipende voort , aan de kanten der Wegen en

Bouwlanden in Provehce
3
als ook in Languedok,

in fommige deden van Duitfchland ,en in Graauw-

bunderland. Zy beklimt de Struiken en Heefters

gelyk de anderen.

Den naam van Flammula heeft dit Kruid be-

komen, wegens de fcherpe, brandende hoeda-

nigheid s
welke plaats heeft in het Sap der Bla-

den. Men noemt het Herhe aux Gueux , dat is

Bedelaars - Kruid : want zy misbruiken 't zelve)

Godlooslyk , om zig Zweeren te maaken in de

Huid en daar door de Menfchen tot medelyden

te verwekken. De Duitfchers noemen het , des-

wegens , Êrennewurtz of Blaiterzug. Evenwel

fchynt het twyfelachtig, of deeze dan de regt-

opftaande Flammula s die volgt en gemeener is #

daar

f9) Cltm&tis Fol. inferioribuspïnnatis laciniatis &c GOüAM

Monsp. 2Cz. Kram. Aufir. 157. Hall. Helv. 334. Gek*

Prov. 35U. tl, Cliff. izj. R. Lngdb. 4S6. Glematitis f. Flam-

mula repens. C. B. Pin. 300. Raj. Hifi, Szi. Flammula. Döeu

Tempt. 404. Clematis altera urens a Yulgi Flammula. LoBi

i?i 027.
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daar mede bedoeld worde. De Heer Haller ^v
fchryft die hoedanigheid toe aan de voorgaande xiv;

Soort, welke door anderen onfchadelyk wordt Hoofd*

i i j STUK.
verklaard.

(10) Clematis met gevinde Liniaak Bladen, x,

Clm
Marit
Zeeka&ss»

en enkelde zeshoekige Stengen. MaiïttLa*

Aan de Oevers van de Adriatifche Zee, by

Venetië, alsook by Montpellier in Languedok 5

komt , volgens den Ridder , deeze voor, die s

gelyk de nieeflen, een overblyvende Plant is*

met vecle opftaande Stengen s uit kruipende Ran-

ken gefprooten. De Vinbladeo zyn fmal en ftyf

dikwils by vyf paaren groeijende: anders ver*

fchilt zy weinig van de voorgaande en volgen-

de Soort,

(U) Clematis met gevinde Bladen, de Èlaad* lu
jes Eyrond-Lancetvormig effenrandig , «J^Sm*

Steng

l ió) Clemath Fol. pinnatis linearibu9 Caulïbus fimplicibus

hexagonis. Clematis maritima repcns. C. B. Pin. 300. Prodr»

ij 5. All. Nic. 122.

(11) Clematis Fol. p'nnatis &c. KRAM.i\<4tf/?r. 157. GEK»
Prtv. 382. GOUAN Monsp. z6%. H. CUf. Ups. R. Lugdk»

486. Flammula le&a. C. Bé Pin. 300. Flammula Matthioïi.

Clus. Pann. 297. Flammula altera. Dod. Pempt. 4o<>.Flamm.

alt. furrecia. Lob. Ic. 627, Flammula Jovis. C&M. Ef$u

XI. DEEL, IX. STUSi
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IV* Steng opjlaande , de Bloemen vyf* en vier*

Hoofd-
stuk. Deeze , die op de Heuvelen van Opper- en

Veeiwy- Neder - Oofteriryk , als ook in de Zuidelyke
Vl&e

' deelen van Vrankryk en elders voorkomt , ver-

fchilt, buiten deopftaande Stengen, van de ge-

melde Kruipende Flammula weinig* Zy is het

,

die in 't byzonder , of zo wel als die , Flammu»

la Jovis getyteld wordt 5 misfchien om dat zy

in fcherpte uitmunt. De Heer Storck heeft,

Omtrent agt Jaaren geleeden, te Weenen een

Vertoog uitgegeven over 't uit- en inwendig ge-

bruik van dit Kruid , en met veele Ondervin-

dingen getragt aan te toonen , dat het fomtyds

een zeer kragtig middel zy in zeer hardnekkige

en ïangduunge Hoofdpyn , in Ongemakken die

uit de Venus - Ziekte ontftaan ; in Schurft

,

Daauworm en ander loopend Zeer of Kanker-

achtige Huidkwaaien ; ja zeffs in 't Beenbederf.

Verfcheide Vrouwsperfoenen , met groote Zwaar-

moedigheid geplaagd , waren door het Aftrekzel

tot herftelling gebragt. Een verzwooren Kanker

in het Borst , die door geen Dolle Kervel of

andere Middelen te verzagten was , hadt men

'er door genezen (*).

xii. (12) Clematis met enkelde Eyrond-Lancetvor»

intTlTfluL
m^e Bladen en knikkende Bloemen,

Geljcelbla- _Bv
«fcge. ^ Stokck de Ptiljatilla. p. 57-

(iz) Clematis FoU' iimpl. ovato-Lancéolati Flor. cer-

nuist



f» d i, fe A n ft & i a* Ü09

By L o e e l is de Afbeelding gebruikt 3 welke 1VJ

fcLusius geeft van deeze Ooftenrykfe Clema- An>*aw
tis, die aldaar in de Velden aan den Donau groeit, Hoofd-

als ook in Hongarie en Tartarïe. Zy maakt hier STUK*

in de Tuinen geen oniïerlyk Gewas uit, 20 door J^
BM£^

haar Loof als de blaauwe Bloemen , die knik-

ken of nederhaiigën, hebbende in 't midden een

bolletje van geelachtig Pluis , uit de Meeldraad»

jes én Stylen beftaande. Daar op volgen ruige

Zaadhoofdjes , gelyk in dé voorgaanden. De
Stengen groeijen omtrent een Elle hoog en zyn

roodachtig met breede flerk geaderde , geheel

ongetande Bladen, die ènkeld en tegenover elk-

ander ftaané

T h a l 1 c t r u M>

Een Bloem van vier of vyf Blaadjes, zosder

Kelk , en Zaaden die niet geftaart zyn , maakt de

byzondere Kenmerken uit van dit Geflagt , 't

welk voor 't overige door zyne byzondere Ge-

ftalte, gelyk hét voorgaande, zlg onderfcheidt.

Het bevat veertien meest Europifche Soorten*

als volgt.

(O

tiujs. KRAM. Aujlr. 157- H. Cllff. Ups. R. Lugd> +%6m

GOUAN Monsp. 263. FA3R. Hdmfi. 114. Clematitis coem-

lea eie&a. C. B. Pin, 300. Cletn. ccerulea Pannonica. Clus»

llijl. I. p. 123. Pann. 293. ie. 294, 295. Clem. alt» mïnoE

loogifolia. Lob. Ie. 6ii.

ö
11. Deel. IX. Sxus.



<2!0 Veel mannige Kruiden*

IV. (i) Thalictrum met een enkelde byna naakte
AF

xfv.
Ll Steng en enkelde endelingfe Bloemtros.

Hoofd»
stuk. Op de Laplandfche Alpen groeit deeze Soort.,

I. die zeer klein is van Gewas, hebbende de Steng

Mpinum; naawwlyks een Span hoog, Draadachtig dun, de
Aipifch

g]a rjeD$ gelyk in de anderen, zeer famengefield

en glimmende Zy heeft vier Bloemblaadjes
,

twaalf Meel draadjes , en agt Stylen. De Tros

beftaat uit knikkende Bloempjes.

ir. (2) Tha'i<5t/um met een gepluimde Draadach»

Stinkend. tige » zeer Takkige
,
gebladerde Steng.

Deeze , die zig door een Bokkigen Reuk on-

derfcheidt , heefc haare Groeiplaats in Langue-

dok, als ook in 't Wallifer- en Switzerland* De
Steng is ongevaar een Voet hoog , rond , in Tak-

jes verdeeld , met kleine zwartachtig groene

Blaadjes van drie Slippen en Mosachtige Bloem-

pjes, waar op kleine kromme Haauwtjes volgen,

aan tropjes by elkander vergaard.

(3) Tha-

fï) Thali&rum Caule fimplicisfimo fiibnudo &c. Svjl. Nat.

Xlï. Gen. 697- p. 37?. Peg. XIII. p. 4 2 *- H. Cliff. 227.

R. Lugdb. 48$. Ft. Sues. 455, 49*. FL Lapp. 0.2.5- Thai»

montenum minimum prxcox &c. MORIS. Hijl. III. p4 32-5.

S. 9. T- 20. f. 14. OED. Da». T. it.

(2) Thali&rum Caule p^niculato Filiformï 8ec. Gouan
JHonsp. 263. H. Clif.K, Lugdb. 48 5. Thai. minimum foeti»

disfïmum. C. B. Pin. iij.Prodr. J47. J. B. üf(/?. III. p. 488.

MORIS* uu f. 13. Plus. Alm, 367. T. d j.f. 4.
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(3) Thalictrum mei vyfhladige Bloemen en IV.

Knobbelige Wortelen. fc^m
Hoofd-

In Spanje en op de Pyreneefche Bergen groeit stuk,

deeze, die zig door haare knobbelige Wortels .

JJJ*

genoegzaam onderfcheidt. De Blaadjes gelyken Tubero/um*

naar die van Klyf of Klimop, en deJ3Ioètiienzyn
KBObbeIi^

vry grootè

(4) Thnliclmm met vyfbladige Bloemen en Fe- iv.;

zelige Wortelen. Sa*
daafch*

(j) Thali&rüm mei tweehuizige Bloemen. v.

Van deeze beiden, in Kanada groeijende 5 huizig.
?

heeft de eerfle , die zig 5 zo wel als de voori-

gen 5 in de Openbaare Kruidhoven bevindt , de

Steng fom'tyds wel twee Ellen hoog: de andere

verheft zig , volgens Kalm, naauwlyks een

Voet ^ hebbende de Steng regt 5 met vierbladi*

ge Bloemen en veertig witte Meeldraadjes. De
Blaadjes knikken , *t welk deeze Soort genoeg-

zaam,

(3) Th&liUrum Flor. pèntapeèalis , Ra.dice tubérofil. H.

Ctif.K. Lugdb. 4S6. Thai. min. Afphodeli Radice. TtiuRNl*

Injl. 271. Ranuncul as Thai. folio 9
Asphodeli Radice. MOR.

Hi/i. II. p. 43*. S. 4. T. z%. fi 11. Oenanthe Hederae foliis.

C. B. £*»: ïdx. Mill. Zr. r< 265. f. s.

f4) Tba'.iiïrum F'orihus pentapetalis Sec, R fcagdhi 485.-

Thal. Cansdenfe. Corn. Canad. 186. Thai. gAraencan, Park-.

Tbeotr. <i6s* Thai. majus folio Aquüegtae Fiore aibo; Mos»
fl//h nu p» 325.

(4) Thaiiïïrum Floribus d-orcFs.

O 3
II, Dl SI» IX» 5*UK»
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*Y? zaam , zegt de Ridder , onderfcheidt. De Man»
xiv. nelyke en Vrouwelyke Bloemen, bovendien,

Hoofd» Zyn op byzondere Planten.
STUK»

maïihrum (6) Thaliclrum met zesdèelige Bladen en knik*

minus. kende Bloemen,
Klein»

In de Velden van Europa groeit deeze Soort

,

die ook by ons in de Zalliker- Waard voorkomt

,

volgens den Heer D. de Gorter. Zy is daar

aan onderfcheidelyk , zegt de Ridder , dat de

Tippen der Bladen paarfebachtig zyn en dat de

Steng een blaauwachtigen waafem heeft 9 die

twee Voeten hoog groeit , volgens den Heer

Haller, hebbende een losfe Bloem Pluim.

«...y?
1,

( 7 ) Tbalictrum met driedeelige Bladen , de

siberifch.' Blaadjes byna omgeboogen , fcherp inge-

Jneeden en knikkende Bloemen*

In Siberië groeit , volgens den Heer Gme.
L i N , deeze , die naar de voorgaande veel ge-

lykt, doch de Blaadjes zesmaal zo klein heeft,

van

(6) Tbali&rüm Fol 4 fexparfitis , Flor. cernuïs. Gouan Momf.

263. Ger Prov. 378. Hall. Helv, 308. KBAM. AuJir.iS7*

GORT. Belg. 153. Fl. Suec, 454,489.7*. Gotbl. 180. Tha-

li&rum minus. C. B. Pin. 355- DOD» Pempt. 58. Thaliftr.

Cordi tenuifoliura. LOB. lc. II. s6. Ruta pratenfis minos,

Tabern» h ss. Thai. Alp minus Saxatile Rut» folio , SC*,

min. luteis. ^EG. Vtr. 4.764 T. 11.

(7) ThaUEirum Fol, tripaxtitis, Folioli» fubreflexU 8ccr
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van kleur als de Duive - Kervel of Wynruit. De IV»1

Steng is groen en zeer gepluimd, Zy j zo wel
F

^f
r'*

als hetGeele en Tweehuizige, bloeit laater dan Hoo*d«

het Kleine en de volgende. stuk.

(SJ Thaliótrum met driedeelige Bladen ; de Steng viir.

tweemaal hoóger dan dezelven en knikkende tTU

* l

pür.

Bloemen, ?«™.
achtig.

Volgens den Heer L 1 n n m u s heeft deeze de

Geftalte van het Kleine ThaMrum, doch blyfc

de helft laager ; terwyl niettemin Morison
aan het Virginifche een Steng van drie Ellen

hoogte geeft en paarfchaehtige Meeldraadjes ,

welke, volgens den Ridder, geel zyn in paarfch-

aehtige Kelken ; de Stengen paarfchachtig zon-

der waafem, zynde de Groeiplaats in Kanada»

(9) Thali&rum met Lancetvormig - Liniaale ix.

effenrandige Blaadjes. tïmf
if°~

Stnalbladi^«

In Duüfchland niet alleen s maar ook in de

Zuidelyke deelen van Vrankryk
, groeit deeze

Soort

,

(8^ Thall&rum FoL tr'parütis, Caule Folüs duplo alt-ore,

ïloribus cernuis. Thali&rum virquiianum elatius glaucum,

Stamin. purpurascentihus. JVlQR. Hifi. UI* p. 3 24.

(9) ThaitUrum Foliolis Lanceolaro -Linearibus integerri-

Hïis. GöUAS Monsp. 26*. GER- Prov. 378. HALL- Helv. 3O8.

KRAM. Aufïr. 157- H. Cliff. 2.2.-. &< Lugdb.+%j. ThaL&ruin

pratenfe anguftisfimo folio. C. B. Pin, 337» Pf9drt Ie, p,

146. Pluk. Alm. 364* T, 6;. f. 6.

03
IL DEEL, IX STUK,
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IV* Soort, die uitmunt door de fmalheid van haare
AF

xiv
SLt

Blaadjes» De Steng is één of twee Ellen hoog

:

Hoofd, het Loof gelykt naar dat der Kroontjes - Kruiden
tTVK

* en de Steng is lang gepluimd met gecle Bloem-

pjes.

,

% - (10) Thali&rum met een gebladerde gejleufde

fiavum. Steng en een veelvoudige opfiaande Pluim»
Geeibloe-

Deeze Soort is niet alleen in de Noordelyke,

maar ook in de middelde en Zuidelyke deelen

van Europa, ja zelfs in Rusland gemeen , alwaar

zy met de voorgaande groeit. De Heer Thun-
berg heeft dezelve ook in Japan gevonden ^

van waar ik een aanzienlyken Tak daar van be-.

komen heb, In onze Nederlanden komt zy op

verfcheïde plaatfen , zo in Bosfchen als in de

Weidlanden en aan de kanten der Slooten , voor:

weshalve menze Water - Ruit of Poelruit noemt,

of ook wel Veld -Ruit , naar den Latynfchen

naam Ruta pratenfis, die 'er , volgens Lobel,
door de Kruidkundigen aan gegeven wordt. Hy
erkent nogtbans y dat de Bladen weinig naar die

van Wynruit gelyken. Dat de Wortel, gelyfc

in andere Soorten, geel is, heeft 'er den naam,

van

(10) T&aliEtrum Cante foliofo fii!cato &c. Gort. Belg.

15}. Fl. Suec. 453. Ger. Prov. 579. GoüAN Kr&m. &c. ëce.

H. Cliff. R. Lugdb. &c. Thaliéhum majus Siliqua angulofa

f. ftriata. C. B. Pin. 336. Thaii&runi magnmn. Dou.Pempt,

58 g. Thali&r. majus fljvum. C. B. Pin, 336. Ruta praten»

fis Heibaaoium. Lob.. Ic II. p. $6.
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van vfl//c^e Rhabarber aan doen geeven, of dien IV.

van rktd- Rhabarber, by de Engelfchen. Men Af
x̂

l§
'

zegt ook dat de Wortelen , in Afkookzel toe êïoofd-

twee Oneen gebruikt, het gebrek van Rhabar* STÜK*

ber vervullen kunnen , en van veel dienst in de v£'
elwy9

Geelzugt zyn. De üuitfehers noemen ze Heil'

blatt 9 dewyl het opleggen der Blaadjes tot Hee-

ling van kleine Kwetzuuren flrekt.

DoDONéus ty telt deeze Groot Thalidtmm ,

en zy is zulks weezentlyk in vergelyking met

die Soort , welke Klein Thalidtrum heet. Zy
fchiet naamelyk fomtyds tot eens Mans langte

op , volgens J. Baühinüs,* hoewel zulks

meest fchynt te zien op eene Verfcheidenheid ,

in Spanje groeijende , die fraaijer gcele Bloemen

heeft , deswegen Speciofum gebynaamd door Lin-

k^eüs. Anderen geeven aan de Steng twee El-

len hoogte. Dikwils komt zy laager voor, en

daar zyn Verfcheidenheden van dit Kruid met

breeder en met fmaller Bladeren , welke laatfte

hetzelve ecnigszins doen gelyken naar de voor-

gaande Soort. Hier van verfchilt , nogthans , heü

Gewoone zeer , dat de Blaadjes
,
gelyk de ge-

dagte Japanfche , byna zo breed als lang , een

Duim breed naamelyk, en aan 't end, gelyk de

voorige , doorgaans in drieën verdeeld of met

twee Infnydingen heeft, zynde de Bladen inliet

geheel driedubbeld gevind. Ook is 't getal der

Meeldraadjes veel grootcr. De Ridder telt 'er

vierentwintig en van tien tot zestien Stampers

:

doch
O *

II. Deel IX» Stuk.
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IV. doch Doktor S co pol i fchryft van zeventig

^F

xiv
L

' tot neêentl"g Mceldraadjes toe aan deeze Soort f*)*

stuk.
"

O?) Thalidrum met een gebladerde
,

geheel

xï .
enkelde > hoekige Steng.

ThaliBrum

^E
P
kQi'd

*n tweeden is deeze waargenomen-
9 die van

de voorgaande , niet alleen door de helft klei-

ner te zyn , maar ook door knikkende Bloemen

te hebben en in eenige andere byzonderheden 5

verfchilde; komende dus het Kleine Thaliékum

nader by.

xn. (12) Thali&rum met een gebladerde gefleufde

^
Hd3£. Steng en Liniaale Vleezige Bladen.

Deeze , die omilreeks Parys en in Spanje

groeijende gevonden is a verfchilt voor 't overi-

ge weinig van het Gewoone geele Europifche.

De Bladen zyn dikker en niet zo donker groen.

xin. (i%) ThaÜdtrum met hangende driehoekige regte-

4quik&* Vrugten en eene ronde Steng. In

Akeley-
bhdtg. (*) SCOPOLI Flor. Carn. p. 5*7.3.

(n) Tbaüïïrum Caule Folioio fimplicisfimo angulato» Oed.

Dan. 244. Flt Suec. V. p. 450.

(12) ThallÏÏTum Caule Foüofo fulcato Sec. Thai. minus lu-

cidum, Liban. Coion. foliis. Pluk. Alm. 363. T. 65- f* S»

Thai. minus alt. Parifienfe &c. ToURNF. In/l. 271» Thai.

prirau vel Prat. 1. Clüs. Hjjï. ï. p. 234.

(13) Tbalitïrum JèixxQt. pesra. tfiangubribus re&is , Caule

taeti. FL Suec. 452, 487. HALL. Helv, 309. Gf.R. Prov.

379. GoUAN Monsp.. 264. H. Gif. zi-6. R. Lugib. 48$.

Thali&rum raajus II. Stamin. purpurascentibus. C. B. Fin.

337. Thai. majus Fol. angulolis, Caule Ixv'u J. B. Hijè*

XII. p. 4S7. SCOP. Gzr*. 554.
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In Sweeden en Swkzerland (telt onze Ridder IV.

de Groeiplaats van deeze , die ook voorkomt ^F^u

Jn de fchuinte der Bergen in Provence, zo welrIoo?D«»

als op drooge , qnvrugtbaare Heuvelen in Kar- STÜK>

niolie , en in het Veroneefche. Men onderfcheidt- .

ï

^
slvj^

m

ze van de anderen gemakkelyk , door tedere

zeer groote , Zeegroene, rond verdeelde Bla-

den 5
inderdaad aan die der Akeleijen geïyk , zegt

Haller , Scheedjes hebbende aan den Voet

der Bladfteelen en verdeelingen , de Bloemen

geenszins geaaird of gepluimd , maar een zeer

digte Kroon uitmaakende aan den top der Sten-

gen , wie
,
geel of paarfch van Kleur. Doktor

Scopoli merkt aan , dat de Takken aan 't end

rond zyn, en de Meeldraadjes tot zeventig in

getal, paarfch* met geelachtig roode Meelknop-

jes; de Haauwtjes gewiekt'driekantig. De laag-

te der Meeldraadjes en derzdver menigvuldig-

heid maakt , dat men deeze gemeenïyk Pluis»

Akeleijen noemt*

{14) Thalictrum met hangende driehoekige om» bij-

gedraaide Vxugten ; de Steng byna twee- coVorlum,

fnydig.
d£a<$f

'

Deeze % volgens den Heer D smid off in

Siberië huïsveftende , gelykt naar de voorgaan-

de, doch is laager van Steng en heeft alleenlyk

witte Bloemen, 't Getal der Bloemblaadjes is in

de-

(14} Thali&rum Fruft. pend. triangular. contortis , Cauïc

fubancipiti. Thai. hybridum Stamïn. contortis. Am,A:adt III*

P- 47- O J
II. Deel, IX, Stuk»
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1^» dezelve, gelyk in de meefte Soorten, vier, dat

xnf
L

^er Meeldraadjes zestig
, gelyk in de voorgaan*

Hoofd» de , doch dat der Stamperen maar half zo groot;
stuk. naamelyk agt ; zo de Ridder aantekent.
Feelwy*

Adonis.

t.

Aionh
étflivaiis.

Zomer-
fchs.

De Bloem heeft, in dit Geflagt, een vyfbla-

digen Kelk
,
gelyk in 't volgende , maar bellaat

uit meer dan vyf Blaadjes zonder Honigbakjc

De Zaaden zyn naakt en ongêftaart, even als

in de R monkelen. Het bevat vyfSoorten
% meest

Europifche , als volgt.

(i) Adonis met vyfbladige Bloemen en Eyrou-

de Vrugten.

Deeze Soort, die de Bloemen rood of bleek-

rood , en de Bloemblaadjes langer heeft , komt

in onze Nederlanden , zo de Heer de Gor-
ter aantekent , van zelf voort onder 't Koorn.

Zyn Ed. evenwel, geeft 'er agtbladige Bloemen

aan , terwyl die volgens den Heer Linn^us
vyfbladig en in de Afbeelding van Camera-
riüs zesbladig zyn. De Heer H a l l e

r

merkt-

ze als een Verfcheidenheid van de volgende

aan.

co
(i) Adonis Flor. pennpetalis Fru&ibus ovatis. S-jfl- Nas»

XI!. Gen. 69t* p. 377* Peg. XIII. p. 427. Mill. Lex. Ado-

nis fylv, Fi« j-haniceo. C. B Pin. 178. Adonis Flore palli-

do, CAM. Eftt< 6*8. Gort* Belg* n*.
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(a) Adonis wzef agtbladige Bloemen en byna jy,

Rolronde Vru&ten. Afdeel.°
xiv.

Deeze wordt als een aangenaam Bloemgewas ?,
00FD"

!

in de Hoven gezaaid , verücrende dezelven door IK

haare donker -roode Bloempjes , in het fyne groe- Adonis Au*

ne Loof. Men noemtze Flos Adonis of Adonis- «Stfche,

BIoop , hoewel fommigen de Bloem 9 volgens

O v i d i u s , uit het Bloed van Adonis , den ge-

liefden Jongen van Venus gefprooten , tot de Roe-

zen , anderen tot de Anemonen t'huis brengen.

Anderen heeten .
dit Kruid Eranthemum > als

Bloempjes der Liefde draagendc. Wy noemen
't Bruinetjes, de Dukfchers Veldroosjes ofMar-

grieten * Bloempjes* Sommigen hebben het , met

Toürrefort, Veld - Ranonkel met Kamille-

Bladen , geheten. Het Loof heeft men oudcyds

aangemerkt Steenbreekende te zyn.

Van dit Kruid zyn aantnerkelyke Verfcheiden*

heden , niet alleen ten opzigt van de Bloem %

die grooter of kleiner is , maar ; ook ten opzigc

van derzelver Kleur , die donkerer of lichter

rood, ja zelfs Saffraankleurig en geel voorkomt.

H aller onderfcheidt een hoogere van^ Ge-

was, met Citroenkleurige 3 en een laageremet
' Me-

(2) Adonis Flor. o&opetalis Fiuftibus fübcylindricis. H.

Ups. 1$ 6, GER.iV0v.383. Adonis Radice annua. H. Ctitf.wi»

R. Lugdb. 488. DAL1B. Par. 162. Adonis annua. GoVAN

Monsp* 264. Adonis annua o&opetalos. Hall. Helv. 32c,

Adonis Hort. Flore majore & minors atrorubente. C. B Pin*

178. Flos Adonis. Lob. 1c 283. Eranthemum. Dod. Pmpu aöo,

IL DEKL, IX, STUK,
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IV. Menieroode Bloemen , beiden in Switzerland en
A
?iv

E1
' Düi'tfcWand natuurlyk groeijende ; waar van de

Hoofe- eerfte tot de voorgaande Soort behooren zou»
stuk Y)\e met kleine donker -roode Bloemen, van

vhe.
clwy

"beiden verfchillende, komt in Provenceen Lan-

guedok , van zelf , op de Koornlanden voorc. Dat

zy maar ééoe Bloem zou draagen aan 't end der

Steng , en geene aan dezy - Takjes ,
gelyk Lin-

NiEus fchynt te willen (*) 5 heb ik in dit Bloem*

gewas niet waargenomen* Het tegendeel is ook

uit de Afbeelding van LoEELenDoDON£us,
die zeer goed zyn , blykbaar. Garidell vondt

die met groote roode Bloemen , in Provence

eenmaal bloeijende,en beeldtzeaf (f)*

ïtt. ("3) Adonis met twaalfbladige Bloemen en eens

vfrtTs. Eyronde Vrugt.
"Voorjaarfe.

Sommigen hebben deeze Plant tot het Nies-

kruid betrokken , en zwarte flelleborus met Bloe-

men van Buphthalmum geheten. Toürne-
fort noemtze Ranonkel met Venkelbladen en

den

(*) Planta uniflora Ram's fterilibus. Veg. XIIT. p. 427. Het

zoude kunnen zyn, dat zyn Ed daar mede bedoelde , dat

de rakken peen Zaad draagen.

(|, Hi/i. des Plant» p. 396. T. 82.

(i) Adonis Flore dodecapetalo, Fru&u ovato. ]sc<^Auftr.

T. 44 GOUAN Monsp. 164. KRAM. Aufir. 158. Adonis Ra-

dice perenni. Fl. Suec. 456 , 492- H. Cltffl 2ji. R. Lugdb»

488. HeUehcriisn ; ger tenuifolius, Bupthalmi Flore. C. B. Pin,

186. Uuphthofmum. DOD Pempt. 261. Helleborus 4ippocra-

tis. Tab ie. 721. Bapr Ic. 117 8. Helleborus nigcr Ferula-

seus Theophrafti. Lob. U. 784.
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den Wortel van Nieskruid. Anderen geeven het IV.

den naam van Hellehorus van Hippocrates. Do F
xfv^

don^us heeftze Buphthalmum getyteld, om Hoofd-'

dat de Bloemen als naar een Ösfea- Oog gély-
STUK*

ken zouden. Zy munten door haare geeie Kleur nfö.~
en grootte fierlyk uit in 't fyne groene Loof

;

weshalve dit ook een Tuin- en Bloemplant is,

natimrlyk voorkomende in verfcheiden deelen

van Europa > op lugtige Heuvelen en hooge Lan-

den. Zy groeit maar een Voet of anderhalf hoog

en heeft de Punten der Bladen eenigszins üy£

en flekelig. Veelen houden haar voor het opreg*

te Zwarte Nieskruid der Ouden en de Wortels

worden , zo men verhaalt, in Opper • Saxen en in

Vrankryk, tot Purgeermiddelen gebruikt.

(4) Adonis met vyftien Bloemblaadjes en eene
Ador

:
is **

Eyrönde Vrugt* Italiaan*

fchc.

Zo ik de woorden van Mentzel wel be-

grvp , dan behoort die fraaije Soort , met de

Bloem als een Tulpje door hem afgebeeld , niet

tot de Apennynfche Bergen in Italië, alwaar hy
de voorgaande Soort wild groeijende hadtgevon*

den , maar tot het Brandenburgfche , daar dee-

ze vmet Knoopige Stengen, door hem was waar-

genomen. De Ridder, ondertusfchen zegt , dat

deeze, weinig van de voorgaande verfchillende,

in Siberië en op de Apennynen haare Groeiplaats

heeft*

(4) Adonh Flor. pentdecapstaïis , Fm&u ovaeo. Hellebo-

rus niger ferulaceus, Caule gentculato &c, Mentz. JPu&T
3. f. 1.

II. DSBL. IX. STUK,
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B& heeft. Hy voegt 'er by, dat dezelve den gant-

xiv?
L

' fchm Zomer bloeit-

Hoofd*
stuk» (J) Adonis met tienbladige Bloemen

, plataclH«

v.
.

tige Vrugten* en dubheld drievoudige Bla*

CapJh den, de Blaadjes Hartvormig Zaagtandigé

Kaapfche.

De-' Afbeelding van den Heer Burman-
nüs, hier aangehaald 3 fchynt vry veel te ver-

fchilien van die , welke Commelyn, in de

befchryving der Planten vanden Amfierdamfchea

Tuin
;
gegeven heeft van de EtHopifche Ranon-

kel met üyve Bladen , welke de Bloemen uit den
geelen groenachtig heeft. De Bladen zyn hard en

ruuw in 't aantasten en van eene brandende of

fchroeijende hoedanigheid 3 gelyk het Loof van

fommige Ranonkelen , met welken inderdaad

deeze Plant , in \ uiterlyk aanzien , veel meer

overeenkomst heeft, dan met de andere Soor-

ten van dit Geilagt.

Ranunculüs* Ranonkel»

De Bloem , van dit uitgebreide Geflagt, heeft

een vyfbladigen Kelk en vyf Bloemblaadjes , die

binnen de Nagels voorzien zyn met een Honig-

voerend Gaatje- De Zaaden zyn , gelyk in 't

voorige 3 tot Hoofdjes naakt famengeboopt* Het

(ij Adonis Flor. decapetaïls, Fmftibus depresfis &e. Ao
tx'A trifoliata hirfuta &c. BURM. J/r. 174. T. 51. Chrifto-

phoriana Aft. Ranunculoides. Boerh. Lugdb. II. p« 61. Ra-

nunculus iïthiopicus, Fol. rigldis &c. Comm. Hort. ï« p. z*

T. 1. Imperatoria Ranuncttloides Aft. enncaphyllos Sec. PLUS*

4lm* jos. T. $u f* a«
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Het bevat over de veertig Soorten, die on- IVi

derfcheiden worden 5 naar dat zy de Bladen en-
Af^eu%

keld of ingefneeden en verdeeld hebben als volgt, Hoofd-
stuk,

A Met enkelde Bladen*

fO Ranonkel met Eyrond Lancetvormige ge-
\jim^eujai

(teelde Bladen en eon hurkende Stens:* Fiammuia*
J ö

Kleine.

(z) Ranonkel met Liniaale Bladen en kruipen- _ n -

v J x Reptans»

de Stengen* Kruipende»

C3) Ranonkel met Lancetvormige Bladen 3 de ni.

Steng over'end fiaande. IgdKSi;

Deeze, door het gezegde verfchillende 3komen
in de Noordelyke

9
zo wel als in de Zuidelyke

deelen van Europa , op vogtige plaatfen voor*

De

(i) Ranunculus Fol. ovato • Lanceolatis &c. Syji. Nat. XII.

Gen. 699- p- 378. Veg. XIII. p, 428. Gort Belg. 154. FL
Suec 458, 49ï. HALL. Helv. 322. GOUAN Monsp. 2,64.. Geü.
P*ov< 383. ft C/»^. 228, R. Lugih. 489. Ranunc. lorigifóliuf

palufttis minor. C. B. Tin. 180. Flammula Ranunculus. Dod^
Ftmpt. 452. Lob. /f. 670» £#

Ranunculas paluftris Fol. fer-

tatis C. B, Pin. 180.

(2} Ranunculus Fol. Linearibus Caule repente. Fl. Lapp,

236. T. 3. f. 5, F/. S«w. 4jp, 495. Ran. Flammeus rninitnus

SperguUe folio. BüXB. Cent, 5 App. 41. GOET. Ingr 88. Ran.

repens Grara. folio. Amm» i?»^. 80. T. ,13. f. Ofd. Z>^««

T. i08»

(i) Ranunculus Fol. Lanceol. CluJe erefto. GORT, Belg,

U4« GOUAN Monsp. &c. &c. Ran. longifoliui paluftris ma*

jor. C. B. Pin. 180. Ran. Lanceulatus major Tab 1c. 48.

0. Ranunc Flammeus latiori Flant. folio , margiaibus pilo*

fis. Pluk. ^/«*. 3x2.

II, DEEL XX, STUK*
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IV. De tweede , evenwel , fchynt meest in Sweé-

xiv
EL ^ea >

Deenemarken en Rusland, aan de Oevers

Hoofd^ van Rivieren en Meiren, waargenomen te zyn,
stuk, £)e Heer LinnjEus heeft dezelve , in de be-

^^^fchryving der Planten van Lapland, afgebeeld,

De eerfle heet in 't Neerduitfch Klein Egetko*

ten, een benaaming, die, zo wel als de Latyn-

fche Flammula 5 betrekking heeft tot de fcherp-

te van het Loof. Men vindtze in vogtige Weid-

landen en Moerasfige plaatfen van onze Provin-

tiën s
overvloedig. De Ouden hebben reeds op-

gemerkt, dat zy fomtyds getande, fomtyds ef-

fenrandige Bladen heeft ; welk onderfcheid de

Afbeeldingen by DoDON^usen Loeel aan-

toonen ; doch men vindt getande en ongetande

Bladen op eene zdfde Plant. Evenwel komt de

eene hier, de andere daar, menigvuldiger voor ;

gelyk de Heer Haller in Switzerland waar-

nam; inaakendé de Kruipende, voorgemeld , tot

eene derde Verfcheidenheid. De hoogte ftelt

zyn Ed> tot een Voet of een Elle , zo wel in

deeze als in de zogenaamde Groote Egelkolen , die

door 't Gewas aanmerkelyk verfchillen, gelyk

uit de Afbeelding van Ta £ e rk imo n tan üs

blykt, doch meest door de grootte der Bloemen,

en Bladen , welke fomtyds naar die der Smalbïa-

dige Weegbree gelyken en aan de kanten Haai-

rig zyn. De Heer Lijün^us zegt 5 dat dezel-

ve een Takkige gebladerde Steng heeft, fomtyds

anderhalf Voet hoog. In onze Provintiën is dee-

ze Soort zo gemeen niet , komende meest iri

Sioo*



Slootcn voor , gelyk meiize dus by Utrecht , Haar- IV*

lem, Deventer, Zwol! en elders aantreft. *y|^
Zo wel als de Clematis 9 die den bynaam van Hoöfd-

Flammula voert, hier voor befchreeven, wordt iTUK
;

dit Kruid ook fomtyds van de Landloopers mis- j^fMÖS

bruikt, om de Huid der Kinderen te doenzwee-

ren. In Vrankryk gebruikt men het tot een Blaar-

trekkend middel. Zy is de fcherpfte der Ranon-

kelen , zegt de Heer Hall er van de cerfte

Soort, welke in Gelderland door de Boeren, die

haar Egelgras noemen , aangemerkt wordt als

èene 'oirzaak van deGelligheid of Waterzugtder

Schaapen , zo de Heer d e'Gor ter aantekent*

(4) Ranonkel met Èyronde gejieelde Bladen en iv.

ongejleelde Bloemn. %$£?
Kno^p-

Omftreeks Parys, en op Moerasflge plaatfen Wotaügèi

van 't Eiland Sicilië , kooit dit kleine Ranon-

kel tje voor , hetwelk taamelyk breed? fpit'fe
-

Blaadjes heeft en Bloempjes, die aan de Knoo*

pen der Stengetjes groeijen.

(*) Ranonkel met Lanceivormig Liniaale on- v-

VJ/ ö Gramiwm
yw- Grasbladi-

(4) RanunculüS Fol. dvatls petiolaris &c. II. Olijf- 228 ±.

Dalib. Pat. 154- Ranunculus Parifienfis pumüus Plantagi-

nellae foliis. Pet. Gaz. 40. T. 2$. f. 4. Vaj.li». Mem. 1719-

p* 52. T. 4. f. 4- /8, Ran« Siculus Folio romndo vix ierrato»

PET- Gaz 3 9- T. 24. f« 9.

($) Ranunculus Fol. Lanceolato- Lin. indhnfis 8cc* GEIU

Frov. 384. EUn. Gramineo folio Siilbofus. C. B.Pm. 18I. Ht
Cltff. R. Lugdh. 489. DALIB. Par. 163. SAUV. Monsp. $$•

F
II* DEEL, IX, STUS«
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IV, verdeelde Bladen en een regtopflaande zeer

xiv.
'

effene Steng met weinig Bloemen.

Hoofd-
stuk, (*) Ranonkel met Liniaale onverdeelde Bla-

* den en eene regtopflaande gejireepte > byntt

%:z:i:' «*«!***& steng.

Pyrenee-
{cae, Deeze beiden , groeijende in de Zuidelyke

deelen van Europa 9 zyn kleine Plantjes met Gras*

achtjige Bladen , doch grooter Bloemen dan de

Kleine Egelkolen. De eerde heeft dezelven geel,

de andere wit. De Wortel is , in beiden , eenigs-

zïns Knobbelig of Bolachtig, doch meest in de

eerfle , terwyl de laatfte denzelven uit ver-

fcheide Bolletjes beitaande, die met een digt Bos

van Draadachtige Vezelen bezet zyn en de Bla-

den ook fmalier heeft. Deeze groeit meer op

Bergachtige piaatfen
3 gelyk in de Pyreneen*

vr. (ö) Ranonkel met byna Eyrondè geribde ge«

fout™ Jireepte effenrandige gefleelde Bladen en
pamasbla- Kroontjes - Bloemen.

ïn de Zuidelyke deelen van Europa groeit dee-

ze,

(*) Ranunculut Fol. Linear. ïndivifis Sec. Ger. Prov. 384.

Ranunc, Alp. ptimilus Gramineo folio, Fl. albo. Tournf.

Inji. 292. Ran. pumilus Giamineis foliis. J. B. Hiji, III. p.

85°« 0. Ran. «ïontanus Folio Gramineo. C. B. Pin. i8o.y„

Idem Ffore multiplci. Ibsd. Ran, FoU Gramineis. Dou.

Tempt. 428. Lob. Ic 671.

(6) Ranunculus Fol. fubovatis Nervofis &c. Ran. Moat,

©raminis Parnasfi folio. Toubnf. In/l. zW«
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ze , die rüïgachtige ovaale Bladen heeft en een iv,

enkelde Steng, met een tweebladig Kransje aan 4^e&»

't end , waar uit van twee tot vier gedeelde Hoofd*

Bloemen voortkomen , met een paarfchen Ke!kSTÜK*

en witachtige paarfch geaderde Bloemblaadjes.

(7) Ranonkel met fpits Eyronde de Steng om- vit.

vattende Bladen
3 die \eelbloemig is 3 en een a

**™&. u%
,

zebondelden Wortel heeft*
'

caaiis>

ö Omvatten*

Öp dePyreneen en Apennynfche Bergen groeit

deeze Soort s die ook voorkomt in de Europi-

fche Kruidhoven. Zy heeft de gedaante hyna

van het| Kruid , dat men gemeeolyk Doorwas

noemt , met Bladen als dio van Weegbree , Zee-

groenachtig als de Wilde Veld -Kool. De hoog*

te is een Voet of meer.

f8J Ranonkel met Ëyronde Zaagtandige Bla- vtti.

den en een naakte eenbloemige Steng* BlaasèSf

De Bladen van deeze zyn van boven a*s met

Blaasjes bezet ,
gelyk de Afbeelding van C t u-

S1US

(7) Ratiuncalus Fol. ovatis acuminatis amplexicaulibus >

Sec. H. Cliff. 229- K.» Lu.db. 43+- GOl'AN Monsp 9.6?. Ran.

Mont. Fol. Plantaginis. C. B. Pin. iso. Mors. Hi/i. IL p.

444- S. 4. T. 30. f. $6. Rahunc. dalcis &c< Mentz. jP*£.

T. 8. f. «. Ranunc Pyrensus BI. albo, Clus. Car. App •
•'*'£.

(8) Ranuncuhs Fol. ovans ferratis Scapo unifloro. //• Cliffi

229. Ran. latifol. buhatus Asphodeli Radiqe. C. B. Aa, i8i.

Ranunculus LuOtanicus. Dod. Pempt. 429. Ran. Luiït» Ciu-

fii. lob. /«• 673.

P 2
II. DEEL. IX» STUK.
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IV. sius duidelyk aantoont. Uit een tropje derzeï-

xiv
EL ven 9 °P ^eD ^rond verfpreid , komen Steekjes

Hoofd- voort van omtrent een half Voet hoogte, met
stuk. Goudgeele welriekende Bloemen , dikwils dub-
^eivjy- ^ey f voib]acjig en fomtyds ook met Kinder-

tjes ,
gelyk men zegt. Het een en andere heeft

dikwils in de Ranonkelen plaats. Dit Kruid groeit

in Portugal en op Kandia, zegt Lin jn^us.

(o) Ranonkel met Hartvormige gehoektegefieel-
IX.

Rananculus
Ficaria. de Bladen y de Steng eenbloemig.

Speen-

Dit Kruid, dat door geheel Europa, op vog-

tige Gronden en dikwils in de Bosfchen, onder

't Geboomte groeit , is van ouds bekend by den

naam van Chelidonium of Chelidonia minor , in

onderfcheiding van de Stinkende Gouwe of hee

* BIadz«Schelkruid, hier voor befchreeven * , dat Cheli-

donium majus wordt geheten. Sommigen heb-

ben het Ficaria genoemd , om dat de Wortels

tegen de Aambeijen beroemd zyn , of daar van

de figuur hebben. Hierom noemen het ook de

Engelfchen File - Wort , de Franfchen Petite

Eclaire en de Duitfchers Feigwartzen - Kraut of

Klein Schelwurtz en wy Speenkruid of kleine

Gouwe*

De

(9) Ranuncuïus Fol. Cordatfs angulatis &c. Mat, MeL 274.

Gort. Belg. 155. Kram. Au/Ir. 159. FL Suec. 460, 496.

Gouan Momp, 26 j. H. CUJJ'. 228. R. Lugdb. 490. Ficaria»

Di l. Nov. Qen, ie 8. Ficaria vulgaris. HALL. Heh. 321. Che-

lidonia rotundifolia major &c minor, C. B. Pin, 167. Chelido-

nium minus. Dod. Pempt. I49, Lob.! U* 593- Scrophularia

minor 3 f. Chelidon. minus vulgo diftura. J« B. BSf, III. p. 4S8.

,
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De Vezelachtige Wortelen met kleine Bol- *V.

letjes , die , los raakende , weder een nieuw Plant- ^ V?
L*

je uitleveren ; maaken hetzelve tot een zeer Boofd-

laftig Onkruid in de Tuinen. Het heeft getakte
ÏTUs:*

kruipende Stengen , met lang gedeelde , fomtyds*;*/^"

Hartvormige , fomtyds hoekige en Klyfachtige

Blaadjes , welke niet zelden gevlakt zyn. Be-

halve 't gewoone is
s

er eene Verfcheidenheid

van 5 met grooter Bladen en Bloemen , welke

dik wils Takkige Stengetjes en den Kelk meest

vyfbladig heeft , terwyl in 't andere de Kelk

doorgaans drie of vierbladig is 9 zo Boer*
haave aantekent.

Die zelfde Hoogleeraar hadt het Afkookzei

van de Bolletjes der Wortelen dienitig bevon-

den tegen de Aambeijen, tot welker verzagting

een Smeering , daar van gemaakt , of het ge-

kneusde Kruid in Stooving opgelegd, zeer is

aangepreezen geweest: doch men zal daar in

,

of in 't gedetailleerde Water, vrugteloos eeoi*

ge byzondere Geneeskragt zoeken*

(10) Ranonkel met Niervormt®e byna drie- n
x-

kwabhige gekartelde Bladen , een ongefteeld Thora.

Of„«.„ Waldei
"

oHmcufas
-i/jt/uoi/u/ Thora.

8teng-
mlden[QZ <

(
s

io) Ranunculus Fol. Reniformihus fubtrilobis crenatis

&c. jACq. Vind. 24.9- KRAM. Attftr. 159^ GOUAN Monsp.

z6s> Aconitutn Pardalianches feu Thora major & minor» C.

B. Pin. 184. Thora major & minor. Cam. Epit. %is % 826.

HALL. Helv. 327. Thora Valdenfis. Dor>* Tempt. 44.3. rht-

hori Valdenfium. Lob. Ic 604. Thora Foüo Cyclaminis. J.

B. Hljl. III. p. 650.

II. deel. IX. Stuk*
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IV. Stengblad) Lanceivormige by de Bloemen %
Afdeeu ^-

e twee Qj em aan fe gteng yoortkomen.

Hoofd-
stuk. Dus bepaalt de Ridder het Kruidje, dat men

Veeiwy- gemecnlyk Thora noemt of Phthora , wegens de
*'^e

' Vergittige eigen fchap 3 van ouds daar aan toege-

fcnreeven j welke zelfs die van de Soort der

Monnikskappen, Wol&wortel genaamd, zou over-.

treffen* Hierom wordt het ook Aunitum Par-

dalianches geheten, als van de Jaagers gebruikt

wordende om de Pylen te vergiftigen, tyaar me-

de zy het Wild Gedierte fchooten. Ten dien

einde werdt 's Voorjaars het Sap, daaruit ge-

perst en verdikt zyrde , in Blaasjes , Osfehoornen

of Schoeren, te koop geveild , zegt Lob el.

Dewyl zulks eerst by de Waldenfenen dergelyk

Bergvclk fchynt in gebruik te zyn geweest,

noemde men dit Kruidje Thora der Walden/en;

doch het is vervolgens ook op andere hooge

Gebergten der Zuidelykedeelen van Europa, en

zelfs op de toppen vao den Schneeberg by Wee*
nen, en elders ontdekt.

De Heer Jacquin befchryft hetzelve, als

een glanzig Plantje, met Peenachtige Wortelen
a

geevende zeer lang gedeelde roodachtige Bla-

den uit , en daar tusfehen een Stengetje,als ge-

meld is, zig dikwils in Takjes verdeelende, en

dus vyfbloemig. De hoogte, zegt hy 5 is van

twee Duim tot een half Voet
, geevende de groot-

fee doorgaans vyf, de kleihfte drie Bladen uit

den Wortel. Een klein geel Bloempje kroont

het
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het Stengetje of ook deszelfs Takjes 9 en daar IV»

op volgt een Hoofdje van drie , vier of vyf /
F

^
)

I

E
/

EL*

Eyronde, gefpitite, gladde, bruine Zaadjes. De Hoofd»

Wortels ,
gekaaüwd , waren zyn Ed. altoos Smaa- sTUK'

keloos toegefcheenen , doch de Bladen fchroci-
tiia .

0iysr

den zyne Tong als Vuur.

Dit Kruidje is door deezen Kruidkenner naar

't Leven afgebeeld, waar uit de eigentlyke fi-

guut der Wortelen en Bladen blykt, zo als zyn

Ed. hetzelve op de Gebergten vondt. Hy merkt

aan, dat de Bloem uit vyf, zes of meer, nooit

uit vier Blaadjes beftaat , gelyk Rüppïüs de-

zelve verkeerdelyk afgebeeld harit, misleid zyn-

de door een gedroogd Plantje. De meefte Au-

tbeuren maakenze vyfbladig. Op de Bergen bloeit

het ftraks na 't fmelten van de Sneeuw, doch

in de Tuinen overgebragt zynde in de Maand

April (*>

B. Met de Bladen ingefneeden en verdeeld.

(11) Ranonkel met de Wortelbladen Nierver- xr.

mig , gekarteld , eenigermaate gekwabd ; de ctethuu
**

Stengbladen driedeelig Lancetvormig ^«- Kandiaf
"

chc*

randig; de Steng veelbloemig.

De Heer Haller fchynt deeze Soort, die

op

(*) JACQ^ Oh. T. p. ? 5 . T. 13.

(11) Ranuneulus Fol Rad. ctemtis fublobatis&c. Ran. Fol,

Radic. Cord. fublobatis. R. Lugdb. 490. N. 9. Ranuncuius

Asphodeli Radice Creticus. C. B. Pin. isi. Rsn, Cleticu*

latifolius. CLUS. Kift. I. p. 239-

P 4
II. DEEL. IX. STUK.
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IV. op Kandia groeit, te verwarren met de voor*

^F
xfv\

Li
gaande 9

dewyl de aangehaalde van den Hcog-

Koofd- leeraar A. van R o y e n , daar toe door hera
stuk. betrokken wordt. By aldien de Thora met Bla-

J^r den VBn Varkens- Brood , by J. Baühinoj
befchrfeeven , daar toe behoore ; dan zou de eene

inderdaad weinig van de andere verfcbiJlen.

xn. (ia) Ranonkel met de> IFortelbladen rondachtig

Laijuhicus. Hartvormig gekarteld ; de Stmgbladen Vin~

fche.

mer "

gerachtig getand ; de Steng veelbloemig.

Door Breyn is deeze Soort van Ranonkels

gevonden in 't Hertogdom Kasfuben, behoo-

rende tot Agter-Pommeren, waar van zy den

bynaam voert. In gcflake gelykt zy veel naar

de volgende, waar mede zy verward was door

J. Bahhinüs, maar 't Gewas is veel hoo-

ger , met iïerker, dikker Stengen en grooter

Bladen ; zvnde , die uit den Wortel voortkomen y

byoa gelyk als van de voorgaande Soorten of

van het Water -Goudsbloem, dat men Dot eer-

bloem noemt.

x'ir. (jo) Ranonkel met de Wortelbladen Niervor-
Auricomus»

Goudhaai- mig
Eige.

(12) Rar.uncnlus Fol Radicalibus fubrotundo - cordatiscre-

Snatis &c, Ran rolundifol. Vernus Sylvaricus major vel Cas»

fubicus, Fo'io Thone feu Calihx. Breyn Prodr I.p. 45.

(il ) Ranuncuius Fol. Rndicalibns Reniformibus crenatls

incifis ' &c KR^M. Auflr. 1*9- H 4LL. Helv. 327. LEYS.

Hal. 487. Fl. Suec. 462, 498. Gouan Monsp. 265- Dalib.

Par. 167. H Cliff. zi9' BL. Lugdb. 490. N- 6 Ran Nern.

f. Sylv. Fol, fubiotundo. C» B. Fin. 178. Ran. rotundif.
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mig gekarteld ingefneeden ; de Stengbladen IV.

Liniaal gevingerd; de Steng veelbioemig.
A¥
^iy

L *

(14) Ranonkel met de Wbrtelbladen Hartvor- 5TUk.
mig gekarteld; de Stengbladen drievoudig xi^.

gehoekt; de Steng byna driebloemig.
RSS&
Misdragïi*

De bynaamen drukken eenigermaate de hoe-g?,

.

danighedea uit van deeze Soorten , die weinig

verfchillen , fchynende de laatfte die in Noord-

Amerika groeit , als eene misdragt of verbalte-

ring te zyn van de eerfte. Deeze is vry gemeen

,

op vogtige Velden , in verfcheide deelen van

Enropa, en wordt Goud haairig genoemd , we-

gens de kleur der Meeldraadjes , by anderen Zoe-

te of Zagte Bofch v- Ranonkel , als geen de min-

üq fcherpheid hebbende in het Loof. Haar ueng

groeit , volgens J. Bauhinus , tot éen of

anderhalf Elle hoog,

(ijj Ranonkel met de onderjle Bladengepalmd|,

de boven/ten gevingerd % de Vrugten lang' xv"*

werpig. watei-"
Haanevoer*

Van

Vernus fylv. J. B. Hifi» III. p. 341. Rin. AuricomuSj Rin.

dulc. Tragi. Lob. Ie. 669.

(14) Rr.r.uncalus Fol. Rad. Cord. crenstis &c. R. Lugdb,

490. N. 7. Gron. Vïrg 166. Kin. Virgin. Flore parvo.
,

molliori folio. Herm. Lugdb. si+. Boerh. Lugdb. I. p. 32.

(\s) Ranutculus Fo'. inferioribus palmatïs &c. GORT. Belg.

p. 155. KRAM. Aufir. ijp. HALL. HeLv. 323. GoUAN Monsp.

P 5 *6S.
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IV. Van een geheel anderen aart is deeze , die
F
xiv

EL
' doodelyk gezegd wordt te zyn voor het Vee,

Hoofd- ten minde voor de Schaapen; dat echter te ver-
STUK

'. wonderen is, daar zy zo algemeen, zelfs in de

viJ!
Wy

JBroekige Weiden, doch meestal aan de kanten

der Slooten , in onze Nederlanden en door ge-

heel Europa groeit; komende dus dikwils on-

der 't Hooy. Men ziet, echter, dat zy van het

Vee niet afgefchooren wordt. Lob el zegt, dat

%y te houden zy voor de allerheetile der Haa»

nevoeten , wordende , misfchien wegens haare

uitwendige nuttigheid, van de Boeren, in fon>

mige deelen onzes Lands, Jichtkruid geheten,

Anders noemt menze
;
gemeenlyk , Water - Haa-

nevoet. In Menfehen zou dit Kruid
, gegeten

zynde, het onwillig Lachen, dat men RifusSar»

nius noemt , veroirzaakc hebben. Hierom noe-

men fommigen haar Apium Rifus of Apium Sar*

donium; de Franfchen , om dat 'er de Kikvor-

fchen zig veel by onthouden, Grenouillette , de

Duitfchers Frofchpepfer , dat is Vorfchcn - Peper»

xvr. (16) Ranonkel met alle Bladen in vyf Lancet

SST vormige Slippen

tifoü«'t
: ingefneeden zyn.

fajteonP vormige Slippen gedeeld , die Zaagtandig

In

26$. Ger. Prov, 385. F/, Suect 463,499- R- Lugih. 490,

N. 8. Ranunc. Paluftr. Apii folio lavis. C. S, Pin. i8o.Ran.

Sylv. primus. Dod. Pempt. 416. Ran. Pal. rotundiore folio.

Lob. Ic 669-

(i6 y Ranunculiti Fol. omnibus quinatis Lanceolatis, inci-

fo • ferratis. Ke^m. Aujlr. 155). HALL* Helv. 3 2 5- Ff* Suec.

II.
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In de Tuinen maakt deeze een fierlyk Bloem- IV.

gevyas , met dubbelde witte Bloemen. Zy komt
J

'xiv?
L "

met enkelde , die klein of groot zyn , in Swit- Hoofd«

zerland en elders op hooge Bergen voor. Hal-™*
ler merkt aan, dat zy op de Jura drie of \iQX niafm

"

Voeten hoog groeit , doch op de Alpen ter laag-

te blyft van een Span.

(*) Ranonkel met gepalmde effene ingefneedene *.

Bladen > een regtopjiaande Steng en Lini-

£

c

an

"u t

u
am

aale Blikjes. wfoiius.

Piatarms-

Deeze, de Bladen niet tot aan den Steel toe
biadlge#

verdeeld hebbende , en hooger groeijende met

grooter Bloemen, wordt als een byzondere Soort

aangemerkt, doch zal waarfchynlyk flegts eene

Verfcheidenheid van de voorgaande zyn , op

welke de beide Figuuren van Lob el enDo-
poNéns, met den zelfden Stempel gedrukt,

door Hall er worden aangehaald. Zy komt

immers ook op de zelfde plaatfen voor. Hal-
ler merkt aan , dat de Bladen driekwabbig

zyn 3 doch de twee zydelingfè Kwabben verdeeld

hebben, waar door zy zig als gepalmd of vyf-

dee-

Iï. 497- R* Lugdb. 490. N. ïo- Ran. Mom. Aconiti folio ,

albus , Flore majore. j8. Fl. minore ty+ Fl. hraltiplid. C. B.

Ti', 179, 182. Ran. Mont. temus. Clus. Pan», 36.8. R,m.

Fl. albo. DOD. Pempt. 429.

(*) Ranunculus Fol. pa^maris Ia:vi'->us incïfis, Caule ere&o»

Bradeis Linearibus. Mant. 79. Oed. Dan. 11.1. J. B, Hifi,

lil. p. 860. Ranunculus albus Fl. fimplic?. Lob. Ia. é</8.

Ran. Montanus quartus. CLUS. Patin, Ie. p. 370.

II. DEEL» IX. STUK.
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ÏV* deelig voordoen : de Bloem , zegt hy, is een

xi^
L

-Duim breed en wit : het Kruid heeft weinig

Hoofd* fcherpte.

STUK*

xvn. C l l) Ranonkel met drievoudige effenrandige

wfuhri- Lancetvormige Bladen.

cus*

lüyrifche. Niet alleen in Illyrie, tegenwoordig Sclavo-

nie genaamd , maar ook in andere Zuidelyke

deelen van Europa en zelfs in de Noordelyke

,

fchynt de Natuurlyke Groeiplaats te zyn van

deeze Soort ? in onze Nederlanden vreemd 3 zo

Dodonjeüs aanmerkt, Derzelver Wortel is

een Knobbel van dergelyke Bolletjes , als de

Wortelbolletjes van het zo even befchreevene

Speenkruid zyn ,doch wat langwerpiger :zy heeft

ronde Stengetjes van één ofanderhalf Voet hoog,

met Bladen als gezegd is , eenigszins Wollig , en

op den top bleek geele Bloemen,

xvnr. ( ï 8) Ranonkel met drievoudige en dubbeld drie*

Afiaticus. voudige Bladen , de Blaadjes driedeelig in*

gefneeden 9
de Steng van onderen Takhg.

Tot

(17) Ranunculus Fel. ternatis ïntegerrimis Lanceolatis.

Gf.R» Prov. 386. GouAN Monsp. 2$$. FL Suec. 471 , 500^

H. Cliff. 230 R. Lugdb. 491. N. is- Ranunc. anguftif. Gra-

mofa Radice , major & minor. C. B, Pin* isi. Ranunculus

grumofa Radice quattus. Clus. Hifi. I. p. 240. Ranunculus

lllyricus. Dod. Pempt. 428. Lob- Ie 672.

(is) Ranunculns Fol. ternatis biternatisque &c. MIll. Diïï.

T. 216. Ranunculus Fol. tripartitis ïaciniatis &c. H. Cliff.

830. Ups. 155. R. Lugdb. 4s»o. N» H. Ran. Grumofa Rad.

Ra-
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Tot deeze Soort behooren de gemeene Tuin- W.
Ranonkels, door haare Wortels, die menKlaau»^™EL*

wen noemt en door haar Gewas t'over bekend. Hoofd*

Van Konftandnopolen zyn dezelven in deTui-STUK-

nen van Europa overgebragt en voortgeteeld,^/ ysr

Zy vallen ook in Syrië en Barbariè* Men vindt

'er vier Afbeeldingen van 9 op eenen zelfden

Stempel, by Clusius, Lob el en Dodo-
wéüs. Deeze vertoonen haar met eene dubbe-

le Bloem 3 waar van de Verfcheidenheden in

Kleur, by de Bloemilten met byzondere Naa-

men getyteld , oneindig zyn. Het verfchil van

de Wortelen en 't Gewas , als ook van de en-

kelde ? dubbelde en Kinderende Bloemen , is door

den vermaarden Morison in tien Afbeeldin-

gen 3 opeen geheele Plaat 5 aangeweezen* Toür-

nefort maakt 'er drieëndertig Soorten (*) van 9

en B0ERHAAVE3 denzelven volgende , heeft

'er vyfentwintig opgeteld. Die de voornaamile

verfchillen van Kleur 5 deezer fchoone Bloemen

,

'm Plaat wil zien, behoeft flegts het Werk van

W e 1 n ma mn op te fiaan. Doch door 't zaai-

jen

Ramofus. C. B. Pin. 181. Ra«. Grum. Rad* Flore flavq,

albo, phoeniceo ; item Asphodeli Radace, Flote Sanguineo

& prolifer miniittus* C; B. Pin, I8i. Ranunctilus Conftanti-

nopolkanns. ClüS. Hisp. 528. Pannsu, 375. DOD. Pempu

430. Ran. Sanguineus multiplex. Lob. Ie. 671, Moris. Hifi,

II. S. 4. T. 27. WEINM. KruldL Tab. N. 849 3j2.

(*) Linn^üs zegt zesendertig; ik vind, by dien Au-
theur, van den Ranunculus Afiaticus maar drie- en- dertig

Soorten.

EL Deel. IX, stuk.
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ïv. jen komen t'elkens wederom nieuwe en fland-

A*??.? 1" houdende veranderingen.
XIV,

Hoofd*
STUK»

xix.
Ranuncü

lus Rutafo

lius.

Wynruït-

bladigei

XX.
Clacialis.

kel.

xxi.
INivalis.

Sneeuw-
RauonkeL]

(19) Ranonkel met meervoudig famengefleldé

Bladen 5
een geheel enkelde eenbladige een»

bloemige Steng en een knobbeligen Wortel.

Op de hoogde Bergen van Ooftenryk groeit

deeze , die Bladen als van Wynruit uitden Wor-

tel voortbrengt 9 en Stengetjes met aangenaam

roode 5 of ook Goudkleurige Bloemen , waar van

men 'er heeft die dubbeld of volbladig zyn.

(20) Ranonkel met ruige Kelken 9 tweebloemi-

ge Stengen en veeldeelige Bladen*

(21) Ranonkel mei een ruigen Kelk en ecnbloe»

mige Steng ; de Wortelbladen gepalmd ; dé

I

Stengbladen veeldeelig ongefteeld.

(22)

(1 9) Ranünculas Fol. fupradecompofïtis Sec. ïi. CUf. 230*

R. Lugdb. 491. N. 12. Ranunc. Rutaceo folio, Fl. fuaveru-

bente. C. B, Pin. 18*. Moais. Hiji. II. S. 4« T. 31- f* 54»

KRAM. Aujlr. ióo. HALL. Flor. n6s.

(20) Ranunculus Calycibus hirfutis , Caule bifloro , Fol. mul-

tifidis. Fl. Suec. 464 , 501. Fl. Lapp. 233. 7*. «. f. 1. Ran.

mont. purp. Calyce villofo. J. B. Hifi. III. p. 868. Scheuchz.

tAlp. 339» T. »o. f. 1. Oed. Dan. T. 19. Ranunc. Alp. Co-

riandri folio. BARR. Ie 45<*.

(21 j Ranunculus Cal. hirfuto , Caule unifloro, Fol. Radï-

calibus palmatis &e. Fl. Lapp. 232. T. 3. f. 2 , 3. Fl. Suec.

465, 502 Hall. Helv. 326. Ranunculus minimus Alp. lu-

tem. J. B. Hijl. III. p- sói*
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(22) Ranonkel met byna Hartvormige Jlompe 9 IV;

driedeelige Wortelblciden , Je Slippen drie» ^f^*
kwabbig ; het Stengblad Lancetvormig ef~ cIoqfd-

fenrandig; de Steng byna eenbloemig. stuk,

xxn.

(23J Ranonkel waef driedeelige gekwabde flom iUi TiplT

pe Bladen, de Steng byna naakt en een-
^nifchë

bloemt'•&• XXIII.
Lapporii*

(24) Ranonkel me£ driedeelige gekartelde Bla-
lapland*

dera ew em enkelde Haairige byna naakte fche -

eenbloemige Steng, j£^
Deeze vyf Soorten , door haare bepaalingen Montpei-

onderfcheiden , en meer of min naar elkander

gely kende, zyn Berg- Ranonkeltjes van weinig,

ja fommigcn naauwlyks een Handpalm hoogte^

verfierende de Laplandfche en Switzerfche Ge-

bergteu* De laatite , die een grooce Goudkleu-

rige Glanzige Bloem heeft
,

groeit by Mompel-

lier op Steenachtige plaitfen; die Alpifche ge-

bynaamd is, op de Bergen in Switzerland , Oost-

enryk en Proveoce.

cm
(zz\ Ranunculus Foi RsdicaHbus fubcordatïs &c. Ran.

Csu'e aphyllo unifloro. HALL. Helv. iz6. Ran. Alp. humï-

lis rotundifohus* C. B. Pm. 18 1. GER. Prov. 3*6. Seg.

Ver. I. p. 489. T. .12. f. 1. Ran. montanus. Dod. Pempt*

4*9«

(23 ) Ranunculus Fol. tripartïtis lobars obtaCis dtc* FU Lapp.

251. T. 3. f. 4. F/. S«f<r. 461, S03. Oed. Dan 144, 331.

(24 RanuKcuLus Fol. tripartïtis crenstis &c. SAUV. Monsp
g

I8i. Ranunculus Saxatilis magno Floie. C.B. Pi»* HZtProdr.

$6. GOUAN Monsp. 266.

II, DESt. IX. Stuk,
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IV. (25) Ranonkel met omgeboogen Kelken gejleuf-

de Bhemfteelen » een opjtaande veelbloemige
Afdcel.

Hoofd* Steng enfamengejlelde Bladen
stuk,

XXV.
iSZncu. Wegens naaren Wortel, die naar een Knol-

jjsBuifo- letje geïykt , voert deeze te regt den bynaam.
Knohvoj-Men noemtze in de Nederlanden St Anthonis

telige.
Raapje> misfchien wegens de fcherpte en bran-

dende hoedanigheid van deezen Wortel, die als

een Schroeiend Middel gebruikt kan worden ,

om Gezwellen te openen ; zynde fomtyds op
Peftbuilcn gelegd geweest. Aan haare lang ge-
ftrekte, ruige, driekwabbige Bladen is deeze Plant

kenbaar. Haar Steng bereikt ongevaar een Voet
hoogte en draagt fchoone Saffraankleurige Bloe-

men, die in de Tuinen dikwils dubbeld voor-*

komen. De Naiuurlyke Groeiplaats is in Vel-

den en Weiden, door ons geheele Wereldsdeelé

Hier komt zy veel aan den Ysfel voor. In

Switzerland , zegt de Heer Hallen, is zy
gemeen in de Tuinen , Velden en aan de We-1

gen ; niet minder by Weenen en op de Eiland-

landjes in den Donau- Stroom 5 als ook op Vel*

den en Heuvelen in Karnioiie,

f25) RanuKcutus Calycibus retroflexis , Pedunc. fulcatïs &c.
Gort. Belg. 156. Hall. Relv. 323. kram. Auflr. 160. gouaï*

ffionsp. 266 Ger. Prov» 386. Ft. Suec. 496 > 504 Ran.

Radice fitftplici globofa. H. Cfrfi. 230. R. Lugdb. 491. Ran.

Prat Rad. verticiili modo rotundd. C. 1$. Pin. 179. Ran.

Bulbofus,. FL Lapp. 229. LOB. Ic> 667, Ran. cuberofus, Doö*
Pempt. 431.
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(26) Ranonkel met uitgebreide Kelken, ge- IV.

Jltufde Bhemfteelen , voortloopende Ranken^¥DEEL*

en famengejielde Bladen. Hoofd-
stuk,

Vcor 't overige komt deeze , buiten 't verfchil xxvi.

der Wortelen , die zy Vezelig heeft;, in Geftal-j*^™*

te met de voorgaande overeen. Niets gemeener Boteibioe»

vindt men by ons in vette Grasweiden dan dit '

Onkruid, 't welk men 'er om die reden, en we-
gens de Kleur, Boterbloemen tytelt. Dat Do-
do Neus ze onder de Tuin - Rononkelen telt,

is, om datze 'er dikwils als een Onkruid groei-

jen en wegens de voortloopende Ranken gehaat

zyn (*). Geen fcherpte beeft in het Kruid plaats >

dat als een dienftige Stooving tot Aambeijen door

Chomel opgegeven wordt. Somtyds vindc

menze met dubbelde Bloemen. Door geheel

Europa is dit Onkruid , op gezegde plaatfen ,

gemeen en groeit ook aan de Kaap der Goede

Hope , volgens den Heer Burmannüs.

(*7)

(16) Ranmculus Calycibus patulis &c Gort. Belg, t$6*

GouAN Mensp. z66. GER. Frov. KRAM. Auftr* &c, &c. Ran.

Prat. repens hirfutus. C. B. Fin. 179. FU Lapp. 230. Ra-

nunculus hortenfis primus. Dod. Pempt. 42,5. Ran. Prat. &
Hortenfis repente Cauliculo. LoB Ie 664.

(*) De Heer Haller zegt , dat de Steng van dit Kruid

langs den Grond kruipende, daar in Wortel fchiet. 't Is waar,

doch dan zyn zy niet meer Stengen, maar Ranken; dewyl

het nog andere. Stengen heeft, van omtrent een Voet hoog,

zlg tusfehen 't Gras verheffende. Hierom hndt LlNM/BUSOok

daar van gezegd Sarmentis t
thans Stolonibus reptantibus*

Q
II, Deil. IX, Stuk.
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IV.
_ (27) Ranonkel met" uitgebreide Kelken , ge-

xiv!** Jleufde Bloemfteélen, Gpflaande Stengen en

Hoofd- veeldeelige Bladen»
STUK.

xx vit., s2$\ Ranonkel met uitgebreide Kelken, ronde

hs polkan* Bloemjieelen en 'driedeelig in'gefneeden Bla~

vteibioe-- den y
de hovenften Liniaal,

mige.

xxviii. Veel gelyken deeze beiden naar malkander.

vdd-Saa-De eerfte/ hoewel" ook in vette Weiden inde
nevoet. Betuwe groeijende , is op ver naa zo gemeen

niet als de laatfte , die door geheel Europa

voorkomt in de Weidlanden , en dikwils de

Voortloopende vergezelt. Men noemtze ook

Boterbloemen , en de Bloemen zyn niet minder

glanzig fchoon geel , "komende insgelyks dub-

beld voor. De reden , dat Do do n é u s zé

Tuin - Ranonkel heet , is even de zelfde An-

ders noemt menze ook wel, wegens de figuur

der Bladen , met andere wildé ; Soorten, Haa-

nevoet , in 't Engelfch Crowfoot , in 't Franfch

Basjinet , Pied de Corbin of Pied de Coq. 't Ge-

was

(27) "Ranunculus Cal. patulis &c. 'Gort. Belg, ijó. FL

Buec. 467, 507. Ranuncuius polyanth. iïmpiex. LOB. Ie, 666.

Ran. fylvt TAB*RN, Ic.qz, Hijt. 117. ' '- *j

(28) Ranunculus Cal, patulis &c. GOKT. Belg. ïs7» KRAM.

Aujlr. 161. HALL. H'elv, 32*. GOUAN Monsp. i66. GER.

Trov, 387, Ran. Fol. 'péltatis quinquangitl, multipartitis &c.

H. Cllff, 231. R. Lugdb. 492. N.' 18. Ran. Prat. ere&us

acris. C. B.I'Ps». 178. Ran, Hortenfis alter. D»D. Pempt.^zt,

Ran. Pratenfisfurie&is Gaul, Lob. Is. 665*



torês Verfchilt aanmerkelyk , Inzonderheid het IV»

Loof, dewyl de Bladen Schildvormig, vyfhoe APDEEfcé

kig, veeldeelig zyn * en fomtyds in 't midden Hoofd*

een donkere Vlak hebben > dac eene Verfchei- STÜK*

denheid uitmaakt. „-I°
hgr

mei»

Deeze Soort heeft haaien bynaam van het fcher*

pe Sap , in de Bladen huisvellende ; weshalve,

het Rundvee dit Onkruid (taan laat. Men kan

het tot een Blaartrekkend middel gebruiken,

en $ door hetzelve op 't Gewricht der Handea

te leggen, zou de Koorts; op andere Deelen*

de Jicht genezen zyn d

(29) Ranonkel met, uitgebreide Kelken , ronde xxix.

Èloemjleelen , de Steng en BladJleele?iruig,iu<^T
K

de Bladen driedeelig gekwabd , gekarteld eh^^:
Fluweelachtig gehaaird.

De vermaardeHallerus vond t deeze Soort*

die zig door haare grootte en ruigte inzonder-

heid onderfcheidt 9 naauwlyks genoegzaam ver*

fchillende van de voorgaande. Zy heeft de Sten-

gen wel eens zo hoog ; de Bladen byna als die

van den Wyngaard 3 van het Oijevaarsbek o(

Na-

f19) kanunculus Cal. patulis &c. GcuAN Monsp. 166*

GER. Prsv. 387. GORT. -&?/g. IS7.KRAM. ,^«/?/% 16J.HALL*

Helv. 31J. O.ED. Dan* 397. Ran. montanus Lamiginofus

,

Fol. Ran. Prat. repentis. C. B. Pin. 182. Prodr. 96. /§•

Ran* montanus fubhirfutus , Geranii folio. C. B. Pin. I8Z«

Latifolius. ld. Prodr, 96. T. 96. Ran. nemorofus hirfutUS

fol. Caryophyllatse. LoES f Pruif. zzo, T* 71.

Q a
II. Dl». IX. STUff.J
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IV. Nagelkruid. In Bosfchen en op Gebergten komt
AF

xiv
£L

" zy m ^erfctaeïde deelen van Europa voor , ja

Hoofd- volgens Boerhaave ook in de Nederlanden.
STUK,

xxx. (30^ Ranonkel met omgeboogen Kelken , ge»

luTcurö- Jleufde Bloemfteelen , een regtopjtaande een»

pbyiius bloemige Steng, de Bladenjamengefield Li»
Kervelbla- . TJ 7

-

jlige. maal veeldeehg*

Deeze wilde Ranonkel met Kervelbladen en

Wortels als de Asphodillen , groeit in Vrank-

ryk en Italië. De Wortel beftaat uit een Klomp-

je van kleine Bolletjes , met laDge Vezeldraaden

doormengd , zegt B a u h i n u s , en de Bladen

gelyken naar die van het St. Anthonies Raapje

,

maar zyn fyner en als die van de Kervel ver-

deeld ; de Steng een Voet hoog.

* (*) Ranonkel die ruig is 3 met driekwabbige

Kleintje. ingefneeden Bladen , en eene regtopjtaande

byna eenbloemige Steng.

By Montpellier en in Italië groeit dit Ranon-

kel-

(30) Ranmculus Cal. retroflexis &c. GOUAN Momp. z66.

GcETT. Stamp. 275. DALIB. Par. 166. Zjnn. Goett.129.

Ran. grumoft. Rad. Fol. Ran. bulbofi. C. B. Pit», nu
Prodr. Ds* Ran. Chaerophyllos Asphodeli Radice. Ct B. Pmm

381. BArr. Ie. 58i, Ran. monr. leptophyllos Asphodeli Ra-

dice. Col. Ecphr. I. p. 312» T. ju.

(*) Ranunculus hirtus Fol. trilobis incifïs , Caulc erefto

fubunifloro. Manu 79» Ran» Arvenfis parvus folio trifido. C.

B. Pin. 179* Ran. Saxatilis minimus hirfutus. ld. ïlz.Prodr*

9*> Ran, minimus Apulus. Col. Ecphr* 31*. T. 31$,
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keltje, dat een dun ruig SteDgetje heeft 3 op 'c

meefte een half Voet lang. De Bloem , byna *
IV#

gelyk van grootte als de Bladen en geel , heeft xiv.
*

een ruigen Vliezigen Kelk. By Adrachan, aan Hoofd-

de Kaspifche Zee, heeft de HeerGMELiN
hetzelve ook waargenomen , naauwlyks drie nia.

Duimen hoog (*).

(31) Ranonkel met ftekelige Zaaden , de bo- xm -

yenfte Bladen meervoudig famengejleld Li- ;«, J^vw
™mL

^Akker-
Haanevoet.

Deeze Akker - Haanevoet , in de Bouwlanden

op veele plaatfen door geheel Europa voorko-

mende, heeft de Zaadjes, die de Hoofdjes maa-

ken, aan beide kanten ftekelig/t welk dezelve

van de voorgaanden genoegzaam onderfcheidt.

C32) Ranonkel met ftekelige Zaaden, enkelde xxxir.

gekwabdeftompe Bladen en verfpreide Sten- ^*eToo«i-
gen, de»

Dit

(*) Rei/e durcb Ruiland, Petersb. 1774. H. Th. p. 196.

(31) Ranunculus Sem. aculeatis Fol. iup. decompofitis Li-

nearibus. Gort. Belg, 157. kram. Auftr. iöi. hal l. /fr/v.

323. Fl. Snee, 470, 508. H.Chjf. 229. R* Lugdb.491. Ran.

Arvenfis echinatus. C. R» Pin. 179. Ran. fylveftrïs tertmï»

Dod. Pempt, 427. Ran. Atvorum. LOB. Ie. 66$ .

(32) Ranunculus Scm. aculeatis , Foliis Simpl. &c. GORT.
Belg. 158. GotJAN Monsp. 267. H. Cliff. 2 2 9» Ups* 157. R.

Lugdh. 491. Ran. paluftris echinatus, C. B. Pin. iio, Prodr»

9$. Ran. Cret. echinatus latifolius. ALP. Exot, 263. T. 262*

J. B. Hijl. III. p. 842.

Q.3
II* DEEL. IX. STUB.
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Afdeel

Hoofd-
stuk ..

Veeiwy-

Dit is een Water- Haanevoet, voorkomende

in Slooten , Graften en op vogtige Velden , der

Zuidelyke dcelen van Europa, Alpinus beeldt

dezelve van Kandia af, waar uit blykt, dat de

Blaadjes, op lange Steelen groeijende, veel naar

Wyngaardloof gelyken. De Bloempjes zyn klein %

en deeze wordt gezegd een niet minder branden-

dende eigenfchap te hebben , dan het voorgaan-

de .Warer - Haanevoer, Zy groeit in Vriesland,

op de Kley , in laagtens en uitwateringen, za

Mee se aantekent.

XXXIII.
Jüanuttculus

parviflo m

rus

Klein bloe-;

mige.

XXXIV.
Or.'mntalh»

Ooftet-

fche.

(33) Ranonkel met gedoomde Zaaden, enkelde

gefnipperde fpitfe ruige Blode® en yerfprei-

de Stengen.

Behalve de Zuidelyke deelen van Europa zou

deeze ook in Engeland wild voorkomen en vol-

gens Boerhaave een inboorling van onze

Nederlanden zyn* Zy verfchilt van de voorgaan-

de weinig, maar de Bloempjes zyn nog kleiner

en de Zaaden in plaats van Stekels met Knob-

beltjes gedoomd.

(34) Ranonkel met gedoomde Elsvormige om*,

gekromde Zaaden , omgeboogene Kelken en

veeldeelisie Bladen*

(35)

(33) RakuKCulus Sem. muricatis &c. Hf/DS. Angl 21a.

Gort. Belg. 15 8. Ran. hir&itus annuus Fl. rainimo. Pluk.

.Alm. 3 ii T. SS' ^ i- RAJ. Angl. III. p. 243. T. ü. f.

Jf. AÏORIS. Hijl. II. p. 440. S. 4. T. 28' f. il.

t (34J Ramnculus Sem. Spinofo -Subulatis recurvis &cA
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(35) Ranonkel met een regtopjlaande tweebla* IV.

dige Steng en veeldeelige Bladen, die aan ^,
EEL#

de Steng dverhoeks ongejteeld. Hoofd-
stuk.

Deeze beiden zyn in de Levant zo'tfchynt xx<cv.

door Toürnefort ontdekt, ten minfte de gr0ifia.

hatfle a die Bladen als de Monnikskappen en zeer
r

^ rootl

groote Bloemen heeft. Dezelve zou Heefter- bioemigc.

ach tig zyn.

(36) Ranonkel met Draadachtig Takkige Bla- F ***J/*
den , een naakt eenbloemig Bloemftengetje Krocnzaa-

en Zeisfenvormige Zaaden.
lge'

Deeze groeit niet alleen in de Koornlanden

der Zuidelyke deelen van Europa en van het

Ooften , maar komt overvloedig in Ooflenryk

by Weenen voor. Het is een zeer klein Plant-

je, groeijende by Montpellïer naauwlyks twee

Duimen hoog.

(37) Ranonkel met rondachtige driekwahbige xxxvrr.

effenrandige Bladen en eene kruipende Steng* Kiyfbkd**"

(38)^

(35) Ranuncu'us Caule erefto bifolïo Sec. R. Lugdb, 492.

Rin. Oriënt. Aconiti folio , FI« maximo, Tournf. Cor. 22.

(36) RanuKculus Fo!. Filiformi - ramolis &c. GoüAN Monsp,

267. H. Ups. 157. GRON. Oriënt. 69- KRAM Aujir. 161.

JACC^. Vind 250. Myofuros fol, ramofis. H. CUf. 117. R.

Luzdb. 492. Melampyium lutcurn minimum. C.B. iV/j. 234.

Ran. Ceratocephalus &c. Moru. Hifi. II. p. 440- S. 4. T.

28. f. 22.

(37) Ranuncuus Fo!. fubrotundis , trilobis integerrimis &c.

H. Deil. IX. STUK»

O 4 Gort.
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IV* (3*0 Ranonkel met vlottende Stengen ; de Blcz*

JjJ?
u

den onder Water Haarte verdeeld , en op

Hoofd- hetzelve Schildvormig.
stuk»

x
»
xv

l!l'
Va& deeze twee Water -Ranonkelen is de

lusjqua eerde, met Klyfachtige Bladen , in Europa gantfeh

vlottende, niet gemeen. In Engeland , evenwel , groeit zy

overvloedig en komt ook , in onze Provincie

,

aan den Duinkant , by Haarlem voor. Deeze

ftrekt haare Ranken zo wel langs den Grond als

langs de Oppervlakte der Wateren uit* De
Bloemen zyn niet geel , maar wit met geele

Meeldraadjes (*) , zo Morison aanmerkt*

Zy heeft de Bladen heet en fcherp van Smaak»

De

Gort. Belg, 158, Dalib. Par. 167, 11. C/j^f. 231. R. L*g&t

492. Ran. Aq, Hederaceus luteus. C» B. Pin. 180. Mor» II.

S. 4. T. 29 f- 29.

(3g) Ranunculus Caul. natantibus, FoJ. fubmerfis Capiila-

ccis,cmerfis peltatis. Gort. Belg, 159 Kram. Auflr. i<jz#

Hall. Heh. ?is. Gouan Monsp. 267, Ger. Prov. 388-

Fl. Suec. II. N. 509- Fl. Lapp. 234- R« Lu%db, 492. Ran.

Aquat. Fol. rot 11ndo & Capillaceo. C. B. Pin. 180. BARR.

Je. 30 5. Ran. Aquatilis. Dod. Pempt. 587» Ran. Aq. Hepa-

titis facie. LCB- Ic t lï 4 35» fa Ranunc. Fol. omnibus Capil-

laceis. H* Gif. Hall. &c. Pluk* Alm. 311. T. 52. f. a*

y #
Ran. Aq, Capillaceus, C t B. Pin. 180. Ran. tnchophyllos

&c. Col. Ecphr. Lp. 3ij 4 T. 315 Miliefol. Maiathriphyilon,

Lob, Ict 791- ê, Ran. albus fluitans Peuced3ni foüis. Herm.

Lugdh 492» Mülefo!. Aq. fol« Fceniculi, Ran. Fïorefc Ca*

pitulo. C B. Pin t4l t BARR Ie. ^66.

(*) Somtyds komen 'er maar vyf Meeldraadjes in voor a

zegt Linn^us , in H. Cliff*
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De andere komt met aanmerkelyke Verfchei- IV;

denheden door geheel Europa , alleenlyk in en A™EL*

onder Water , voor. Men vindtze met Bladen Hoofd-

op het Water leggende , die Schildvormig ; datSTUK*

is met het Steekje in 't midden ingeplant en órie-
nif/

sy'

kwabbig zyn , doch met de Kwabben wederom

verdeeld , altoos breed en glanzig. Hier van

geeven Louel en Dodon^üs (f) een taa-

melyk goede Afbeelding , doch zo voortreffelyk

niet als die van Barre lier, door wien ook

een Water - Ranonkel , met enkel Venkelbladen

,

in Plaat vertoond is. Van de zodanigen komen

Verfcheidenheden voor , naar dat gedagte Bla*

den van omtrek volkomen rond, of ongeregeld,1

of langwerpig zyn. Deeze laatfte, welke ook

Water - Duizendblad met Venkelbladen genoemd

is, heeft de Bloem grooter dan de anderen, een

Duim breed, zo de Heer Haller zegt, die

het denkbeeld vanden geleerden Lüdwigius
niet onwaarfchynlyk keurt , dat naamelyk alle

de gedagte vier flegts veranderingen mogten zyn

van eene zelfde Plant. Ondertusfchen komen zy

in onze Nederlanden , gelyk in Switzerland en

elders op byzondere plaatfen , in Beeken , SIoo«

ten , Graften , Vyvers en andere Wateren , zo

binnenlands als aan den Duinkant voor en ver-

fieren derzelver Oppervlakte , met haare witte

geeldraadige Bloempjes , ongemeen.

Zon-

(f) De gebrekkelyke aanhaaling van Dod. Pempt. 387, in

Sp> Plant, Ed. I & II. , is door HAll.Gort, en anderen gevolgd.

ÏL DEEL. IX. STUK,
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IV. Zonderling is 't 9 dat van dit uitgebreide Ge-
^F

xn
EL

^aSc 3

'

l weife iD ons Were^sdeelzoveeleSoor-

Hoofd ten en Verfcheidenheden uitlevert , tot nog toe

stuk. geene in Oostindie gevonden zyn. In Arabie

v&l
lWr kwam deD Heer ForsKaoh l, behalve de

Kervelbladige , in een Graft by de Stad Taas,

een Ranonkel voor , welke hy Veeldeelig noemt.

De Hoogleeraar N.L.Eurmannus telt vier

Soorten van dit Geilagt , uit het Oldenlandfche

Kruidboek 9 als Inboorlingen van het Land by

de Kaap der Goede Hope : naamelyk onze Velci-

en Water -Haanevoet 9 de Wollige en de Bo-

terbloemen.

T R o L L i u s. Drolbloem.

De Kenmerken van dit Geilagt zyn
;
geen Kelk

,

omtrent veertien Bloemblaadjes en veele Eyron-

de veelzaadige Zaadhuisjes famengehoopt.

Men heeft 'er twee Soorten van* naamelyk

i- (i) Drolbloem met Oogluikende Bloemen , d§
TroMus üonisbakjes van lans te als de Meeldraadjes.

Jbuiopxus. o j o j

Op de Bergvelden door geheel Europa, zo

wel in Lapland als in Ooftenryk, Switzerland

en

(%) Trollius Coioilts conniventtbus Sec. Sy/ï. N*t. Xir.

Gen. 7C0. p. j8o# Veg. XI1Ï. p. 43'x. Heileb. Fl. chufo &c.

Fl. Suec. 474, sio. Heil. Fol. angul. mulrifidss, Fl. globo-

fo. «i Cliff. 227. R» Lugdb. 48 +. Ran. monnnus Aconiti

folio, Fi. globofo» C B. Pin. 18 2. Ran. Flore globofo. Dod.

Tempt. 430. Ran, mont. Alp. glomeratus. Lojs. Ie 67;. TroN

lius flot. Rupp. Jen.
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en Provence , groeit dit Kïuid , dat een fierlyke IV.

Bloemplant in onze Tuinen uitmaakt* Men heeft
AF
x^"

hetzelve , in 't Hoogduitfoh, Brollblume gehe-HooFD-

ten , wegens de figuur der Bloem , waar vanSTUK#

misfehien de Latynfche naam , door Gesne-„;^)?

rus 'er aan gegeven , zyne afkomst heeft. Men
heeft het, met Tournefort, tot het Ge-

flagt van Nieskruid , waar het naby aan komt,

betrokken gehad* De Bladen gelyken naar die

der Monnikskappen, zyn rond van omtrek, doch

tot den Steel toe, op wiens end zy ftaan, vyf-

kwabbig ingefneeden met dé Kwabben nog meer

verdeeld . Tusfchen dezelven komen enkelde

Stengen voort, van anderhalf Voet hoogte, op

\ end een geele Bloem hebbende , die zig als

een geflooten Bolletje vertoont, hebbende ten

minfte twaalf Bloemblaadjes , in malkander zit-*

rende en ontelbaare Meeldraadjes befluitenda,

die een getal van twaalf tot zestien Scampers

omringen , en daar op volgen even zo veel Haauw-

achtige Zaadhuisjes* Op de Alpifche Bergen,

zegt de Heer H aller, geeven deeze Bloe-

men een aaegenaamen Geur*

(2) Drolbloem met uitgebreide Bloemen , m T
n

,:.

Meeldraadjes korter dan de ' Honigbakjes* Afiatkw.

j Aiiatifch.

(z) Trollius Coroll. patulis, Neftariis Stamine longiori-

bus. Heileb. nig. Oriënt. Ran. folio. Tournf. Cor. 20.

Heileb. Aconiti folio, Flore globofo, Croceo. Amm. Ruth*

101. Trollius humilis Flore patulo. Buxii. Cent. I. p. i$„

T. *a.

II. DSEL IX4 STUK,
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IV. In Siberië en Kappadocie ftelt Linnjeus

xiv*
1" de Groeiplaats van deeze Soort, die weinig |van

Hoofd- de voorgaande verfchilt , dan door Goudgeele
stuk. Honigbakjes , gaapende hoog geele Bloemen en

J£?
wy" Vrugtbeginzels of Stampers óie uitwaards ge-

boogen en als leggende voorkomen. Het Plant-

je groeit naauwlyks een Span hoog en bemin c

de hoogde Bergtoppen , daar de Sneeuwwate-

ren afvloeijen, zegt Büxbaum, die hetzelve

in Kappadocie waargenomen hadu

ISOPYRUM.

Geen Kelk, vyf Bloemblaadjes , driedeelige

Honigbakjes , die Pypachtig zyn en kromme
veelzaadige Zaadhuisjes. Dus komen de Kenmer-

ken van ditGeflagt voor, 't welk den Griekfchen

naam Ifopyron % dien Dioscorides gebruik

te , bekomen heeft. Drie Soorten zyn 'er in ver-"

vat, naamelyk

Jt
(i) Ifopyrum met Elsvormige Stoppeltjes en

ifop?r*m fpitfe BloemblaadjeSm

Duiveker- In de Bosfchen van Siberië komt dit fierlyke

velig. plantje voor , dat Bladen byna als de Duive-

kervel en Stcngetjes heeft van drie of vier Dui-

men , fomtyds twee Handbreedten hoog en kleine

Bol-

(i) Ifopyrum Stipulis Subulatis , Petalis acutis. Syft. Nat.

XIT. Gen. 701. p. 380. Veg. XIII. p. 431. H. Ups. 157.

Gouan Memp. z6Z. Helleborus fumari* foliis. Amm, Ruth.

p. 74, T. 12.
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Bolachtige geele Bloempjes voortbrengt, met IV.

vier of vyf Meeldraadjes , waar op Vrugten vol-
Ar
x
D
Î

L*
v

gen, die uit veele Haauwtjes beflaan. Iu de A- Hoofd-

kademie-Tuin van Rusland gezaaid, fchoothet STUK,

veel hooger op 9 en is verder ook, in de Up» n;a/^y
"

falfche , Helmftadfche en Montpellierfche Tui-

nen, geteeld.

(a) Ifopyrum met Eyronde Stoppeltjes enftom* ir.

pe Bloemblaadjes. wtSSL
des.

Deeze , die onder den naam van Ranonkel met Thaiic-

Bladen van Thaliclrum door Clüs i u s voor- tig.

gefteld wordt , groeit op de Gebergten van

Ooftcnryk , Italië en Karniolie. C l ü s i ü s vondt-

ze met Stengetjes van een Voet, Scopoli
maar een half Voet hoog ; zo dat het een klein

Plantje is , met redelyk groote witte Bloemen

,

waar in van dertig tot veertig Meeldraadjes ,

die geel geknopt zyn , en eenige Oorgelykende

Bonigbakjes. De Vrugt beftaat uit twee» zelden

drie eenzaadige Haauwtjes , zegt de Doktor.

Dit flrydt tegen de Geflagts -Kenmerken,

Cs) Ifopyrum met ftaauwe Stoppeltjes. nr.

Berg- *#*'*£*'*
des.

(z) Jfopyrum Stipulis ovatis, Petalis obtufis. SCOP. Carn» bladigf^"

155. Kram. Auflr. 162. Thali&r. Batrachioides &c. Bocc.

Mus. g+. T. 79. f- i» Ran. Nemorofus Thaü&rï folio» C.

B. Pin. 178. Moris. Hifi. II. S. 4. T. 1%. f. 12. Rarmnc.

pixcox fecundus Thali&ri folio. Clus. Hift.l. p. 2 33.PANN.
/*. p. 37 s>.

(i) Ispyrum Stipulis obfoletis. Aquilegia montana FI. par.

vu .

|L DEEL, IX, STUK,
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IV. Berg - Akeley met kleine Bloemen en Bladëri

A
*xfvï"

Van Thaliftrum is deeze by de Kruidkundigen

Hoofd* genoemd geweest. Bauhinus hadt dezelve

stuk. van de Switzerfche Alpen. De Heer H aller
•vi[e!

lVfy
' merkt aaD

*
dac zy de Sten£ kleiner daD een

Handbreed , met eene enkele blaauwe Bloem
heeft* Dat Plantje, 't welk Mentzel onder

den naam van Akeley met Thaliclrüm - Bladen

en zeer kleine witte Bloempjes voorftek, van

de Apennynfche Bergen , meent zyn Ed. ^ zou

misfchien eene Verfeheidenheid hier van kun-

nen zynè

Helleborus. Nieskruid,

Vyf of meer Bloemblaadjes zonder Kelk, twee-

lippige Pypachtige Honigbakjes en veelzaadige

bykans regtopftaande Zaadhuisjes , zyn de Ken-

merken van dit Geflagt , 't welk de Planten be*

vat * die onder den Geflagtnaam van ouds be*

kend zyn. Zy leveren vyf > meest Suropifche

Soorten uit, naamelyk

fi, CO Nieskruid met de Bloem op het Blad zit*
Helleborus]

v y

fijemaiis, t6flae*

Vroeg-

blaeijend. Wei-*

Vo, Thalidd folio. C. B. Tin. 144. 'Pródt. 7;. j. E. HiJÏ.

III. p. 484. HALL. Hetv. 3lo. Moris. Hijt. III. p. 4*8. Sé

'ia. T. 11. f. 5.

( 1) Helleborus Flore Folio infidente. Syji. Nat, XII Gen.

702, p. $%u Vi&* XIII. d* 43.1. H> Qiff.Upi. &c.R, Lugib*

434*
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Weinigen zullen gelet hebben op die zonder- IV.

jinge hoedanigheid van dit zo gemeen kleine
F
£y!

U

Kruidje * dat in 't vroege Voorjaar de Bloem- Hoofd*

perken verfirrc , wordende deswegen JVinter^
T
^
K '

Akoniet der Nederlanderen van LoBELgetyteld.^/ "^r

D o o o is je u s noemt het Klein geel Aconitum ;

en men heeft het dien naam gegeven , zo hy

aanmerkt, wegens eenige gclykheid der Bladen

en Haauwtjes, als ook van fchadelykheid , met

de Monnikskappen of het Wolfsdood , hier voor

befchreeven.

Het heeft geen Stengen dan de Bladfteelen ;

die naauwlyks een Handbreed lang (f) en dun

zyn , op het end een rond veeldeelig Blad voe-

rende , in welks midden het een ongedeelde

geele Bloem draagt
,
gelykende naar die der Ra*

nonkelen , waar op drie of vier Haauwtjes vol-

gen, De Wortel is knobbelig en als uit Leed*

jes famengefiéïd , gelyk die der Anemonen.

JMatuuriyk groeit het in Provence en in Italië.

$
4S4. Kram. Auflr. 163. 'Mant, 408. Heil. Ranunculoides

praecox &c. Muris. Hift* 111. S« I2« T. 2. f, 4. Aconitum

wnifolium Bulbofum C. B Pin. 183* HlLL. Anat. T. i,ï,

Aconitani riiteum minus* DoD. Tempt. 440. Acon. Hye/»ale

'Beigirum. Lob lc. 676.

(f) V'ix pollicaris (dat is , van naauwlyks een Duim)

2egt LiNN. in Mantijfa altera , doch dit komt my wat wei-

nig voor; of zyn Ed. moeft de langte van eens AXenfchen

Duim meénen.

II. DEM* IX» STUK»
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IV. C2) Nieskruid met een byna tweebloemige ,'owj-

Afdeel. %rent naakte Bloemfleng en Voetachtige

HcfoFo- Bladm '

n
* Deeze Soort groeit in Ooftenryk en Italië op

Beiieborus Steenachtige Bergen. Men vindtze Zwart Nies-
n

[ïwm. kruid met Rooskleurige Bloemen getyteld. De
Wortel geeft in 't Voorjaar dikke Stengetjes ,

welke aan 't end een Rooskleurige Bloem, van

taamelyke grootte, draagen; middelerwyl ver-

heffen zig de Bladfteelen hooger dan de Bloe-

men - enfpreiden zig ieder uit in een trop Bla-

den , van gedaante als Laurierbladen , Leder-

achtig taay en overblyvende. Deeze maaken met

elkander eene Voetachtige figuur, op hunnen

Steel. Vervolgens groeijen de Vrutgbeginzels

aan tot Zaadhuisjes , als Haauwtjes vergaard,

die in de Bloem, welke van Kleur verandert,

aanrypen. Zo dat dit Kruid ook, iu zyne groeï-

jing en Vrugtmaaking , zeer byzonder is.

De Heer Scopol i vondt, in Karniolie, daar

van de volgende Verfcheidenheden. i. Met wit-

te Bloemen , de Honigbakjes en Meelknopjes

geel gekleurd hebbende , de Vrugtbeginzels met

de Blikjes en Steng paarfchachtig : 2. Met roo-

de Bloemen ,
groenachtig van bodem, de Ho-

te) Hellebortu Scapo fubunifloro fubnudo Fol. pedafis. Mat.

Med. 273. II. Ups, 158. R Lugdb. 484.. H. Cliff. 227.G0UAN

Monsp. 268. KRAM. Auflr. I63, SOP. Carn* 556. Heileb*

niger Fl. rofeo. C. B. Pin. 186. HiLL. Anat. T. 1. Hei-

leb» legïtimus. Cl*'s. Hift. I. p.275. Helleboms niger. LOB.

Ie, öSi.Veratruinnignitn primutn. Dod, Pempt. 385.
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nigbakjes en Meeldraadjes geel , de Vrügtbe^ IV;
1

ginzels roodachtig: 3. Met Roozekleurige i31oe-
:i™E

^
w

men , wit geaderd , en roodachtige Yrugtbegin- Hoofd-

zels, die niet zelden omgedraaid zyn: 4. Met STUK#

wit en rood bonte Bloemen ,
groen van bodem ini^gr̂

de Vrugtbcginzels , rondom de Stylen , alleenlyk

paarfchachtig hebbende, Dergelyke Verfchei-

denheden komen hier ook daar van in de Tui-

nen voor.

ï Men houdt dit Kruid, dat-in 't Franfch Her-

be du Feu genoemd wordt of Ëllebore noir , voor

het Veratrum nigrum van D 1 o

s

cor i e

s

,

welks Wortel veel minder fcherp is , dan die

van het Veratrum albufn , een geheel ander Ge-

was 3 vervolgens in de Klasie der Veelwyvigen

te befchryven j en gemeenlyk Helleborus albus

genoemd wordende. Dit laatite verdient eigent*

lyk den naam van Nieswortet , als een fterkJNies-

rniddel zynde, en tevens een gevaarlyk Furgeer-

middel $ terwyl de Wortel % van het tegenwoor-^

dige Zwarte , de laatfte hoedanigheid heeft mee

minder gevaar, 'c Gebruik van deezen Wortel

was zeer groot by de oude Artfen in Grieken-

land. De vermaarde To urnefort zegt, dat

de Helleborus van llippocraies niet alleen op de

Eilanden Anticyra, in de Golf van Zeiton,toc

den Griekfchen Archipel behoorcnde, werwaards

men cudtyds de Kranzinnigen ter Geneezing

zondt (IJ, groeide, maar dat men dezelve ook,

over*

(f) Si tribus Anticyris Caput ïnf&habVe gegt KORAtlas

R $<*:

IL Deel IX, Stuü»
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IV. overvloedig vondt aan de Oevers der Zwarte

xiv^
L
^ee '

en aan ^en Voet vaR den Berg Olympus in

Hoofd- klein Afie, omftreeks de vermaarde ftadPrufa,
stuk. alwaar hy derdhalf Pond Extrakt gemaakt hadc

,

^/wr van yyfeotwintig Ponden Wortels. DeezeWor-»

tels , die hem verzekerd werden van de echte

zwarte Helleborus der Ouden te zyn
9 geleeken

veel naar die van deeze Soort , zo wel als het

Kruid , dat echter veel forfer groeide, hebben-

de de Bladen en de Bloemfteelen omtrent een

Voet lang (*). Het gedagte Extrakt, evenwel

door hem aan drie Armenieren ingegeven , ver-

oirzaakte Walgingen , Snydingen in *t Gedarm-

te, Pyn in 't Hoofd , trillingen der Leden en

andere Toevallen 9 welken daar in een groote

Scherpheid deeden blyken. Men handelt 'ervoor

*t overige , zegt hy , eveneens mede als met den

Wortel van ons Nieskruid , kookende daar van

één of anderhalve Drachme in Melk , die, na

een Nagt geflaan te hebben , doorgegooten zyn-

de, ingegeven wordt (f).

In Gevallen, daar men de Geneezing niet dan

door

fpottende, waar uk en uit andere plaarfen blykt , dat de

naam dier Eilandjes aan deezen Wortel gegeven werdr. Dus

zegt jtJVENALlS , fi non eget Antkyr&
j gelyk men nader-

hand wel plagt te zeggen : huk opus efi Helkboro % om eei»

Zot te betekenen.

(*j De Heer HAller zegt (Helv. p, 318.) , dat dit een

andere Somt was , maar hoe zyn Ed. zulks bewyze , terwyj

Tournefort het 'er voor hield*, blykt niet.

(t) TournefoRT de la Mat. Med. Tom, lt p* 71, 7a,

Item, jrqagè au, Levant. Tom* II. p. I8S*
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door fterke Buikzuiveringen kan uitwerken , is IV.

de Wortel van het Zwarte Nieskruid dikwils Af^l*

met een goeden üitflag gebruikt, inzonderheid Hoofd-

in Krankzinnigheden die uit de Zwarte Gal ont- STUK*

(taan , de Waterzugt en andere hardnekkige
n£f

ys**

Kwaaien : doch, in de eerfte plaats, moet het

Extrakt niet dan tot een Scrupel of minder veel-

heid ingegeven worden ; ten anderen fchynt de

werking veel af te hangen van het Klimaat en

Saizoen des Jaars* Ook is in de Wortelen zelf , die

men gedroogd krygt * een aanmerkelyk verfchil.

Men maakt 'er tegenwoordig, in de middelde

deelen van Europa , weinig gebruik van 3 dan in

Samengeftelde Winkelmid leien, dewyl wy van

het Ooften en Westen veiliger Purgeerrniddelea

bekomen» Ziehier, nogthans , wat Doktor Sco*

poli , in de Zuidelyke deelen s ten dien opzigte

aantekent,

„ De Wortelen van zyne HelleborUs heeft

3> H 1 p p o c 11 a t e s , zo menigmaal hy daar van

„ melding maakte, onder de fcherpfte Purgeer-

,3 middelen geteld. Dat die zelfde kragt in de

5i onzen zy , leert de byna dagelykfe Ondervin-

5, ding: zo dat het Wonder is, dat de Purgee-

„ rende kragt der Helleborus van LiWNiSus
„ in twyfel getrokken worde. In ons Volk is

„ de bekwaame Gifte van het Poeijer der Wor*

:) telen van twintig tot veertig Greinen bevon*

,, deu ; terwyl men aan tien Greinen van het

a, Extrakt met klaar Water genoeg heeft, doch

,

„ zo het met Zwavelige en Zuüre Vogten bé-

R 2 n reid
II. Deel- IX $t*jk,
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IV.
y> reid is geworden , dan behoort men 't in groo-

A
xiv.

EL
' » ler veelheid in te geeven en het brengt ligter

Hoofd- „ Buikpyn voort. Een Klyfteer uit het Afkook-
stuk* ^ ^i van een ^a|f Once des Wortels is tegen
yeeiwy

^ Beroerdheid van meer dienst dan de KoloquinC

5 , en andere Middelen. De Boeren geneezen

„ hunne Osfen , door onder de gewonde Huid

5> een brokje in te fteeken van den verfchen

Wortel, waar door eene groote Zwelling en

geftadige uitvloeijing van Etter ontftaat. Doch

daar is in de Helleborus iets geheel byzonders

en weezentlyk nadeeligs. Ik heb een frisfche

Meid , geen de minde Ziekte onderhevig ,

dertig Greinen laaten gebruiken van den ge-

pulverifeerdew Wortel* Hier van kreeg zy

tweemaal één Afgang zonder Pynlykheden,

doch daar op volgde zekere dofgevoeligheid

der Leden en ongewoone ftyfheid , welke nog-

thans door bekwaame Middelen overging. Is

dit dat Vermogen van de Helleborus , ook

Stuiptrekkingen maakende , 't welke H i p-

pocrates reeds voor lange waargenomen

heeft?"

55

35

55

55

33

55

5>

55

5>

5>

5)

ui. (3) Nieskruid met een tweedeelige Steng , de

Tak<
flellefortts

viridis.

Grcsn

(3) Helleborus Caule bifïdo , Ramis Foliolis bifloris &c.

Heil. Caule xq. foliofo &c. H. Clif iz?. Ups. isz.K.Lugdb.

484. Ger. Trov. 389' KRAM. Auflr. 163. Heil. niger Horten-

lis Flore viridi. C« B. Tin. 185. Elleborum nigrum akerum.

Cam. Epit, 941 . Veratrum nigmtn fecundura. Dod, Pempt. 3 8|«

Hellcboraftrum. L01. /« 680.



F O h r A N D R I A. üól

Takken met tweehloemige Blaadjes ; de Bla- Wfc
den gevingerd* A^neEL»

Deeze andere Soort van Zwart Nieskruid, stuk»

groeit niet alleen in de Ooftenrykfe Gebergten Po'hgy

by Weenen en elders , maar komt ook in Stee-*"*'

nige Valeijen der Alpen in de Zuïdelyke deeïen

van Europa voor. Hier is zy een Tuinplant , niet

minder zonderling dan, de voorgaanden , alzo de

Bloemen uit een Scheede van Blaadjes voortko-

men, hoedanigen, dikwils tot negen in getal,

StraaIswyze,opde Bladfleelen geplaatst zyn , die

ook allengs zig boven de Bloemftengen verheffen.

De Kleur der Bloemen, bovendien, is groen %

en zy openen zig niet zydelings , maar hangen

nederwaards , terwyï in dezelven vyf of meer

Zaadhuisjes, dienaar Haauwtjes zweemen, aan*

rypen>

(4) Nieskruid met een veelbloemige gebladerde tv.

Steng en Voetachtige Bladen. /JtfuT'
Stinkend,

Aanmerkelyk verfchilt deeze > die in Duitfch-

land , Switzerland , Provence en Languedok

valt,

(4) Helkborui Caule multlfloro foliofo, Fol. Pedatis. Heli,

Caule inferne anguftato &c. Ger. Prov. 385. Gouan Monspé

268. H. Citf. R. Lugdb. &c. Heil. nicer foetidus. C, B. Pin.

185- Helleborafter tmximus. Lob, Ie 679. Veratmm nigrum

tenium. Dcd. Pempt. 386. Hall. Helv. 317. # Heileb. ni»

ger trifoliatus. Moris. III. S. 12. T. 4. f. 7- MUNT. Ie, adi

P« 3 34. Quarto.

R3
I'. DUL. IX. STUK.



soa Veelmannige Kruiden,

v* valt, door dien zy een gebladerde Steng heeft

xivf' en geene Wortelbladen. Men vindtze
5 gelyk

Hoofd- fe voorgaande , als een bailerd - Soort van 't

STÜK * Zwarte Nieskruid aangemerkt. Zy groeit wel

vigeï'

V}y
"

anderhalf Elle-hoog langs de Rivier van Mont-

pellier en bloeit 'er, zo de Heer GouAismeidt,

het geheele Jaar, Anderen haddenze reeds Win»

ter - Meskruid geheten , zo wel als de eerite Soort ,

of Pied de Grifon , wegens de Bladen, De
rtaamen Christwurts , Beerwurts en Vmirkruid ,

zyn haar met de andere Soorten gemeen, Deeze

noemt men, in 't byzonder, Sefamoides en Qon-

Jiligo , wegens de Geflalte , misichien ; of ook

HeUebomJier , om dat zy in Kragten naar het

Nieskruid gelyke. De Wortel is hard
5 gedraaid 9

zeer Vezelig , bruin , bitterachtig , heet , en

heeft een vunzigen Reuk , gelyk de geheele Plant,

v. (5) Nieskruid met eene eenbloemige Steng en
'eborus

piiebladig.

%/oiZul drievoudige Bladen,

Van het Driebtedig zwart Nieskruid, dat door

Munti n o afgebeeld is en tot de voorgaande

'Soort betrokken , verfchilt grootelyks deeze ,

die in de Bosfchen van Kanada en Siberië, als

ook op Ysland , voortkomt. Het is maar een

klein > doch fierlyk Plantje, grootelyks afwyken-

de

($) Hé!'<borus Scapo imifloro , Fel. ternatis Oed. Dan.

566, Am ^cad, 11, p* 350, T. 4* f, J8. KAI.M. h % 111. p.

$79 * 4S°»



de van de Geftalte der andere Soorten , heb- IV.

bende de Wortelblaadjes byna als die van Kla- A™EL*

ver, zeer lang en dun gefleeld, met de Bloem- Hoofd.

fteng nog eens zo lang. De Bloemen Vrugcmaa-STÜK«

king alleen heefrze hier t'huis gebragt. KALM
n;f^"

vondc den Grond der Bosfchen , in Kanada , op

veele plaatfen met dit Kruidje alleen , of ook

onder Klaver - Zuuring en Stevenskruid , bedekt.

De Bladen en Steelen werden van de Wilden

en Franfchen gebruikt , om Wol , Leder en an-

dere dingen , geel te verwen.

C A l t h A» Geelbloem*

Den naam van PopulagQ , die aan dit Kruid

door Tabernjemont gegeven en door

Tournefort behouden was, heeft de Rid-

der veranderd in Caltha^Qn naam aan de Gouds-

bloemen gemeen, welken zyn Ed. Gnder den

Geflagtnaam Calendula heeft begreepen. In Ken-
merken verfchik het weinig van 't voorgaande,

dan dat de Bloem geen Jtionigbakjes heeft.

Maar ééne Soort ( 1 ) is hier van bekend , r.

welke van Bauhinus genoemd werdt Cal-

p

a?uj%f.

tha palaftris , dat is Moeras - Geclbloem , dewyl Mocraf%«

dit

(1) Caitha. Syjl. Nat- XIT. Gen. 703. p. 3 81. Vegi XUU
p. 432. Gort. Belg. iöo. KRAM. Au/ir. i<Jj. HALL. /fc/x>.

319. Gouan Afonsp. 268. &c. H. Cl*f. 228. R. Lugdb< 484.

Grom Virg. iótf. Populago major Sc minor. Tab. Ic 750,
Tournf. Inji. 273, Caitha paiuftris. C. B. Pin. 276. DOO»
Pempt. 598. LOB. Ic. 554.

R 4
II. Deel. IX, Stuk,



2Ó4 Veelmannioe Krüieek,

f UV. dit Kruid in vogtige Velden en Moerasfèn , ja

^F
°fy

L
zelfs in ilaande Wateren, op veele plaatftn in

Hoofd» Europa groeit, gelyk by ons op laage Weidlao*
stuk* den> jje Franfchen noemen het , deswegen ,

Vaiv* m

Soucid'Eau, de Engelfchcn Marsh * Marigold:,

de Duitfchers Wiefsblurn , Mofsblume of Dotter*

blume en ons Landvolk Boterbloemen. Het groeit

ook in Virginie,

Uit een Vezeligen Wortel geeft dit Kruid

veele dikke Bladüeelen met gladde dikke ronde

Bladen , donker groen , aan den rand fyn ge-

karteld , en niet zo zeer naar die van den Pep-

pelboom , waar van het den naam fchynt te

hebben , als naar die van de Kleine Gouwe of

het Speenkruid gelykende , maar veel grooter.

Met die der Lepelbladen of der kleine Plons-

pen ftrooken zy ook taamelyk. De Bloemen

zyn zeer groot en hoog geel, ten minde in de

Verfcheidcnheid met groote Bloemen , terwyl

men de andere in de Tuinen heeft met dubbel-

de of volbladige Bloemen. DeMeeldraadjeszyn

tweederley: de bukenften ei*ns zo lang, Knods-

achng , met famengedrukte Knopjes 5 de bin-

nenften kleiner en met breederMeelknopjes voor-

zien. Op dezelven volgen veele omgeboogene

Hoauwtjes, die het Bloemfleekje kroonen Het

Kruid wordt gezegd fcherpfappjg en fchadelyk

voor het Vee te zyn ; gelyk men ook ziet , dat

de Beeft en hetzelve ftaan laaten,doch de Bloe-

men worden fomtyds gebruikt om een geele Kleur

te geeven aan de Boter»

H y-



F o L Y A N D R I A? atfj

Hydrastis. Waterblad. IV,
AFnEEL,.

Tot de Klasfe der Veelmannigen en den Rang £ ofd-

der Veelwyvigen behoort eindelyk nog dit Kruid , rTUK.

dat gelykt naar het Hydrophyllum , voor heen be* f*hsy

fchreeven * , door my Geutjes - Bloem genaamd 5

m '

en derhalve geef ik hier, als in 't Water groei-

jende , den naam van Waterblad aan.

De eenigfte Soort daar van fr) , insgelyks een u
t

Plant van Noord- Amerika, en van Kanada in \cltl^riu

byzonder , is niet zeer bekend. Zy heeft twee Kanadiarch «

gefteelde gepalmde Bladen 5 aan den voet uitge-

hold , wier Kwabben een zydelings Kwabbetje

hebben , Zaagswyze getand zynde en groen
\

naar die van óm Ahornboom gelykende. Geen
Kelk heeft zy , maar drie Bloemblaadjes zon-

der Honigbakjes en de Vrugt is een Bezie
,

uit eenzaadige Korrels beftaande , volgens den

Heer E l l i s , zegt de Ridder. De Kruidkun-

dige Miller heeft dit Gewas , onder den

naam van Warneria, in Plaat gebragt.

XV. HOOFD-
(i) Hydraftis. Sgpl Nat. XII. Gen. 704. p, 3 g 1. Vtf. XIII.

p. 431. Hydrophyllum vemm Canadenfium. Sp* Plant. I.

p. 14-6. Warnerin. Mili... U* z$>o. T, z%%.

II. DEBL, IX, STUK,



666 TweeMactige Kruiden,

(Afdeel
XV.

Hoofd- XV. HOOFDSTUK»
STUK.

Befchryving derTwee magtige Kruiden
(Üidynaima,) dus genaamd , om dat zy van de

vier Meeldraaijes twee langer hebben dan de

twee anderen : waar toe de zogenaamde Krans-

jes Kruiden» gelyk de Melisfr, Thym, Oré-

go , en veele anderen ; als ook de Grynsbloemi-

gen
»
gelyk het Leeuwenbek , Vingerhoed-

Kruid, enz, enz. behooren*

De algemeene Kenmerken van deeze Klasfe

zyn , gelyk ik te vooren een en andermaal

gemeld heb , zeer eenvoudig. Hier komen de

meefte Planten in, welken de vermaarde Toor-

nefort voorgefteld hadt, onder den naam van

Kruiden en Heeftertjes met gelipte en onregel-

matige eenbladige Bloemen j doch waarby, door

den Heer Linn^eüs, nog verfcheidene gevoegd

zyn y die in 't getal en de hoedanigheid der Meel-

draadjes $ waar van deeze Klasfe den naam voert

,

overeenkomen. Dus zyn hier de zodanigen in

begreepen , die , volgens de Natuurlyke Orde

,

den öiam van Vtrticillatce , dat is Gekranfte of

Kranskruidêö , en van Perfonatce of Grynsbloe-

migen draagen (*) Zy zyn alle in de twee Ran-

gen

(*) Z>e het I!. Deels, I. STUK van deeze Natuurlek*



gen van Bloot- en Schuilzaadigen verdeeld, en IV.

de meeften zyn Kruiden, gelyk wy nu zullen
AF^L<

zien. Hoofd-

De Blo o tza adi gen , dus genaamd om STÜK *

dat de Zaaden bloot aanrypen in de byna onver fpe?Za*
anderde Kelk, zyn de gezegde Kransjes - Krui-

4m> de Bloemen veelal Kranswyze geaaird of

in Kransjes om de Steng en Takjes draagende.

Derzelver algemeene Eigenfchap is, dat zy een

Vrugtbeginzel hebben , 't welk als een Propje

fluit in het onder -end van de gelipte Bloem en

waarop een enkelde dunne Styl ftaat, die zig

doorgaans , aan 't end, Gaffelswyze in twee Stem*

pels verdeelt > dikwils buiten de Bloem uitftee-

kende en een weinig langer dan de Meeldraad-

jes , waar van twee langer , twee korter zyn

,

gelyk tot de Kenmerken van deeze Klasfe be-

hoort. De Meelciraadjes komen onder uit het

Pypje van de Bloem voort , en 't getal der ;Zaa-

den is byna altoos vier. Het eerfte Geflagt heet

A j u g a, Senegroen.

Onder deezen Latynfchen naam , die van fom*

mïgen aande Chamaspitys is gegeven, komt hier

het Kruid voor, dat men gerneenlyk Senegroen

noemt, en deszeis mede- Soorten.

De Kenmerken beftaan in een gelipte Bloem

,

welke de bovenlte Lip zo klein heeft, dat de

Meeldraadjes daar boven uitfteeken.

Hier
II. Deel, IX. Stuk»



aóS TWEEMAGTIGE KRUIDEN.

IV. Hief van komen de vyf volgende Soorten voor

,

AF
^f

L
-naamelyk

Hoofd*
stuk. (i) Senegroen met omgekeerde Bloemen.

T.

Jj»$* Deeze door Toürnefort in de Levant
Orientalis*

,

ievantich. gevonden en uit Zaad in de Europilche Tuinen

voortgeteeld , maakt een niet onfïerlyk Gewas

uit, zo de geleerde Dilleniüs aanmerkt

,

wegens de aartigheïd haarer Bloemen , die als

omgekeerd zyn , hebbende de bovenfte Lip

zeer groot en de onderfte klein 3
met byhangen-

de Kwabbetjes , van Kleur wit met paarfche

Randjes, of blaauwachtig Violet, met een wit

Vlakje. Voorts is de Plant zeer ruig
,
groei*

jende een of twee Voeten hoog en gepaarde

Bladen hebbende , Kruislings aan de Steng ge-

plaatst, welke naar die van de volgende gelyken.

(2) Senegroen dat vierhoekig pieramidaal is en

ruig y met de Wortelbladen zeer groot*
PyramidA*
Ui.

Pierami-

daal» Jn Sweeden , Switzerland , Dujtfchland, groeit

dee-

(1) Ajuga Plorlbus refupinap's. Sy/l. Nat. XII. Gen. 705.

p* 387. Peg. XIII. p- 438. Teucrium Stam. tub* Corolll

bxevioribus. R Lugdb. 306, Bugula Oiient. vilofa, Flore

inverfo eandido & coemleo. Tournf* Cor. 14. Dill. Elth.

60. T. 53. f. 61.

(z) Ajuga tetragono-pyramidalis &c Kram. Au/Ir. 16+. Fi.

Suec. 47? , 512. Ofd. Dan. 185. Mat Med. 306. Dalib. Par.

I69 Confolida media Pratenfis coerulea. C B. Pin -&o. Cons.

jnedh Genevenfis. J.B. Hfi Ut. p. 43*« Bugula FoI« anpulo-

fedentan's Caulc ümphei. HALL. Hel», 635. Phyilochnois. Ren.

Sp. JU6.



DlDYNAMlA. 2tf£>

deeze Soort, die de Bloemen pieramidaal heeft, IV;

verfchillende weinig van het GemeeneSenegroen >
Av®*ll4

dan dat zy de Stengen ruiger en de Bladen die- Hoofde

per gekarteld heeft, zo J. Bauiiinus, die'
5TUK*

dezelve by Geneve vondt , aanmerkt. De Bloe^ST
rnen waren paarfch , rood of wit.

(3) Seriegroen met een enkelde Steng, de Steng- nr.

bladen zo groot als de Wortelbladen heb» Aipm*

lende. AtPifch*

Deeze , op de Switzerfche en Ooftenrykfe

Alpen huisveftende , heeft de Bloemen blaauw

en de Blikjes niet gekleurd 9 maar groen.

(4) Senegroen met Wollige gejtreepte Bladen
G ]^r ,

en ruige Kelken. Geneeffch*

De Kruidkundige HeerGERARD merkt dee-

ze aan als eene Verfcheidenheid van het Piera»

midaale , Haller van het Gemeene Sene*

groen , enCLUsius was van het zelfde denk-

beeld. Zy komt zo wel als de anderen in Oost-

enrvk , Frovence en elders voor , en verfchilt

byna alleen door haare Vleefchkleurige of bleek-

roode Bloemen.

(5)

(3) <djaga Caule fimplici , Fol. Caulinïs &c. Ajuga FoS,

oblongo- ovatis. Mill. Di8. 2. Bugula Folio maximo &c.

Bofkh. Lugdb. I. p. 184. Bug. Alpina maxima. Toupnf»

Inft. 209.

Of) -Ajugn Fol. tomenfofis Hnettis, Calycibus h<rfutis. Bar

gula Carnco fiore. CL,vs.Hi/lt II. p.43. GEK, Prgv. 275,

II. DEEL, IX. STUK,



IJtfl TwEEMAGTIGE KrüIDEM.

IV. (5) Senegroen dat glad is met voortkruipendê

Afdeel. Scheuten.

Hoofd-
stuk* Dit is het Gemeene Senegroen of Ingnen ,

y. groeijende niet alleen , gelyk de Ridder zegt ,

rf/S. in de Zuidelyke, maar ook in de middelfte dee-

Kmipend.
]en van Europa. Het komt, in onze Nederlan-

den? veel voor op de Weidlanden en aan de

Wegen, Volgens den Heer H aller is het,

in Switzerland , met blaauwe Bloemen zeer ge-

meen , met roode niet zeldzaam en met witte

Bloemen komt het op de Bergen voor. Het heeft

een opftaande Steng van een half Voet * die

Bloefem draagt en deeze geeft zydelings Scheu*

ten uit 5 die op den Grond leggende wederom

Bloemftengen fcjrieten. De Bladen zyn ovaal

,

< weinig ruig %
met groote kerven ingefneeden ,

om laag langwerpiger, aan de Stengen byna rond ,

dikwils roodachtig met veel Pluis daar tusfchen

,

maakende boven een digte Bloem - Aair , van agt-

én meerbloemige Kransjes* Hier op volgen vier

Zaadjes die in de Kelk vervat zyn.

Dit Kruid wordt van fommigen Bugula , van

anderen Prunella geheten Men houdt het voor

de Confolida media der Ouden en onder dien naam

is het in de Winkels, als een Geneesmiddel , be-

kend,

(5) Jljuga glabra Srolonibus reptantibus. Gort. Ed&.

16 1. Teucrium Fol. obverfe ovatis crenatis &c. H. CHff. 301.

R* Lugdb. 50Ó. GOUAN Monsp. 269. KRAM. Auftr. &c Con-

folida media Prat. coerulea. G. B. Pin, 260. DOD. Pempu

iZi* LOB, Ie, 47;.
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kend, wordende geteld onder de Kruiden, die IV.

men , wegens haare Wondheelende eigenfchap 3
^f»eel«

Conjolida noemt. Het is bitter en eenigszins fa- Hoofd*

mentrekkende. Linn^eus hadt zulks aan het STUK»

Pieratnidaale toegefchreeven^ /^Z"
Teücrium. Gamander.

Van dit uitgebreide Geilagt heeft de Bloem

geen eigentlyke boven - Lip 3
als zynde daar in

tweeën gedeeld en dus een Opening maakende,

die de Meeldraadjes als 't ware doorgang geefc

of waar door zy zig aan 't Oog vertoonen.

Het bevac vyf-en dertig Soorten, alzo 'er,

wegens de overeenkomst van de figuur der Bloe-

men , de Veld- Cypres 9
het Waterlook

y Gaman-

derlyn , Polie en andere bekende Kruiden , t'huis

gebragt zyn ; weshalve ik het den naam van Gfl-

mander geef.

(ij Gamander met veeldeelige Bladen en een* j.

zaame Bloemen zydeling?. Teusrium

Deeze Soort , in de Levant en de Zuidelyke Kiok'swy^

deelen van het Napelfche , op vogtige plaatfen ,
ze'

voortkomende 5
gelykt veel naar de Derde, maar

is glad van Loof , blyft over en heeft witachtige

Bloe*

(1) Teucriutu Fol. raulftfidis &c. Syft. Nat. XII. Gen.7©6,

p. 387. Vtg. XÏII. p. 438. R. Lugdb. 306. N. 11. Teücrium

Cal. campanulato. Boerh. Lugdb. I. p. 181. £, Teücrium

fupinum perenne pa'uftre Apuium glabrum &c. TlLE,. Ph*

16%. T. 49. f. 1. all. Tam: 5 3»

II, Deel, IX» Stuk.
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272 TWEEMAGTIGE KrüIDEÏT.

IV. Bloemen , met Kiokswyze Kelken , waar van
^*D

y
fiL de bynaam is ontleend.

stuk.
*

(2) Gamander met veeldeelige Bladen en ge*

n. trofie Blwmen*
\ Teucriuiti

Oriemaie.
jn fe Levant is deeze door Tourneforï

Levant-

fche. waargenomen , die mooglyk maar eene Ver-

fcheidenheid zal zyn van de voorgaande , zo

LiNNiEüS aanmerkt.

.

in. (3) Gamander met veeldeelige Bladen en drie

üttrys* gefteelde Bloemen by elkander zydelings.

De ronde gezwollen Kelken doen de Bloe*

men van deeze zig eenigszins Druifachtig ver-

toonen , weshalve het, tot de Druifkruiden is

betrokken geweest. Anderen maakenze tot een

Soort van Veld -Cy pres en het behoort daartoe

voorzeker, zegt DoDoNéüS, omdat het een

Harstachtigén Reuk heeft* Lobel noemt nee

Gamanderlyn met gemipperde Bladen , die ge-

vind zyn^ volgens deü Heer Haller. Deez'

zegt , dat de Steng naauwlyks ooit een Voet

hoog groeit en dat het onder de Stoppels voor-

komt

(i)Teucriam Fol. multifidis , Flor. Racemofis. Teucr. Fol»'

pinnatifïdfs Sec. H. Cliff. 301. R. Lt%&. 307. N. 14. Teucr»

Or. anguftif. laciniatum &c. TOURNE. Cor. 14. CoytM% Rar.

2S. T. 2«.

C 3} Teucrium Fol. multifidis , Flor. later, ternis peduncu-

latis. R. Lu^db. 306 N. 10. GOUAN Momp. 271. GER. Provt

276. H. Cliff. 303. R. Lugdb. 306. Botrys Chainzdrioides»

C. B. Pin. f38. Chamarpitys altera. DOD, JPmpt, *ö,Chaoias*

drys laciniatis foliis. Lob. Ie. 385» '



Cy^
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komt op de Bouwlanden in Swïtzerland. In Itf.

Frovence groeit het op Steenige plaatfen en Rot- xvf
**

fen : in Ooftenryk op Akkers tusfchen de Wyn- Hoofd-

gaarden* Men viudt het doorgaans op hooge
3™**

Koornvelden in Italië. De ruigte onderfcheidt^^J^
5"'

het aanmerkelyk van de voorgaanden. Het heeft

een 'aaogecaamen , Wynachtigen , Kruiderigen

Geur*

(4) Gamander mei dfiedeeUge Liniaale effen- ivr

randige Bladen , ongedeelde zydelingfe een- chlmlpi-

zaame Bloemen en verfpreide Stengen. *>*•
,

Dit Kruid is 't, dat men Veld- Cypres noemt
P

in de Nederlanden , in Duitfchland Je langer je

Ikber , in Engeland Groundpine , in Vrankryk

Ive Moschate. Die laatfte benaaming zou ech-

ter nader toekomen aan de Zevende Soort. Bet
komt in de Zuidelyke deelen van Europa wild

op de Akkers voort , doch wordt by ons in de

Hoven , daar men Geneeskruid en teelt, gezaaid,

als zynde een Jaarlyks Gewas» In 't wilde groeit

het dikwils maar een Handbreed , doch in de

Tuinen omtrent een Voet hoog, hebbende de

Bladen , die zeer fmal zyn, fomtyds zo lang alg

de

(4) Teucrium Fol. trifid.s Linearibüs Integerran's Sec. Mat.

Med, 287. Gort. Rel^ i«V. Kram. Aujir. 165* Ger. Pr$v*

276. GOUAN Monsp. 2 'o. H. Cliff,, ?Oi. R. Ltigdb. I06. N*

$i Gron. Vir%. 64. Charaxpitys lutea vulkans f. Fo'io ui~

fHo. C. P. PM* 249. Chaniaepitys primi. Dod. Pmpu 46*

Ajuga f* Chamxpitys nias, Dioscor. LOB. Ie. 383,

s
II» Deel. IX. Stuk
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IV. de Stengetjes , en de Bloempjes in derzelver Oxe-
AF

xvf
L
Men. Het is op 't aanraaken kleverig en als Har*

Hoofd- ftig , hebbende een welriekende Geur. Men acht
stuk.

foet een afdryvende kragt te hebben, in opftop-

df£
otzaa

-p[ng der Stonden , en het Aftrekzel zou dien-

ftig zyn tegen de Jicht ^ weshalve zy ook Iva
Arthritka geheten wordt.

?Zrium ^ Gamander met drie* en vyfdeelige Draad-

Msjoiia- achtige Bladen , eenzaame gejieelde Bloemen

ïïisfiiiaan- tegen elkander over en een leggende Steng*

fche.

vi. (6) Gamander met driedeelige drie/needige Li-
fe* opf

niaale Bladen , getrojie Bloemen en een

Eafterde.
fiekelige Steng.

vu- (7) Gamander met byna driepuntige Liniaale

Moeka'ate.
Bladen en ongedeelde zydelingfe eenzaame

Bloemen.

Dee.

(5) Teueriam Fol. trifidis quinquefidisque Filiformibus &e.

Teucr. fupin. annuuin Lufitanicnm. Tournf. In/i. 208.Cha-

maedrys annua multiflora &c. Mor. Hifi* III. p. 423* S«

ii. T. az. f. 19.

(6) Teucrium Fol. tripartitis trifidis Linearibus &c. GEK.
Prov. 276. Chamaepitys fpuria multifido Folio , Lamii Flore.

C. B. Pin, 2SO. Pfeudo-Chamatpitys. Clus. Hifi. II. p. 185.

Chamsepitys alia. Cam. Epit. 680. Ajuga adulterina. Clus*

Pann. 483 ?

(7 ) Teucrium Fol. fubtticuspidatis Linearibus &c. Teucr.

Fol. Axillaiibus. &c. Gouan Monsp. 271. Teucr. Fol. LarH

ceolatis obtulïs dentatis &c. R. Lugdb. 305. N. 8. Chama>

pitys Moschata Fol. ferratis. C. B. Pin. 249. Ckamacpitys

fpuria prior. Dod* Pempu 47. Iva Moschata Monfpelienfis

Lob. ie. 354. Anthyllis altera. CJLUS. Hifi* lï* P» i%6^Pam, 4*^
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Deeze drie Soorten gelyken alle meier .of min It^.'

baarde gemeene Veld-Cypres. Haare Natuur- ^^
lyke Groeiplaats is in Portugal en Spanje, en Hoofd*

andere Züidelyke deelcn van Europa , inzondcr- STUK *

beid der laatfte , welke wegens haare Moskei- perJu™*"

jaat-Reuk den naam van Iva Moschata heeft.

De middelde, die men Bajletd-Feld-Cypres

iiocmt , groeit aan de Zeekust van Provence,

by Mar Feil Ie. Van deeze loopen de Kelkflippea

in fpitfe Punten uit. Clüsius heeft de der-

de tot de Anthyllis der Grieken t'huis gebragt»

(8} Gamander met Prinswyz' veeldèetige Biet' ^f
e

1

)
1'
s

den , een zeer enkelde opgeregte Steng en Maunta*

Elswyz' gepalmde Blikjes. *Barbary*'

fche*

Door den beroemden S h a w is deeze , Weike

hy iti Barbarie gevonden hadt, doch zeer fober

afgebeeld. Zy heeft , zegt hy , Bladen als de

Ridderfpöoren en fchoone witte Bloemen 3 twee

aan ieder Knoop van de Steng, die niet getakt

is ^ vierkant % met gladde Bladen. Volgens de

Afbeelding zyn de Kelken in deeze Soort ook

feeer fpits gepunt en gefchoord met zonderlin-

ge Blikjes.

(p) Gamander met geheel effenrandige ovaale £ x

f*

i

(%) Teucrlam Fol. pinjiato - roultifkïïs Sec. ïeucrmm Del*

phinii folio, non lUmofum. Shaw. Afr. 575- T. 57^«

(9) Tfucrium Fol. integerrimis ellipticis fubtus toraentofis

&c. Teucrium Fol. ovato - oblongis &c. H. Ciïff. 302. R*

IL Deel. IX. Stuk»
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IV. van onderen Wollige Bladen , en zydelingé
Afdeel.

je eenzaame gejleelde Bloemen.

stuk* (l®J Gamander met geheel effenrandige Ruit-

x. achtige fpitfe ruige Bladen , die van onde-

u$ut ren Wollig zyn.

Breedbla-

d«g. Deeze beiden behooren tot het Teucrium Bce-

ticiim van Clüsius, dus genaamd, om dat

hetzelve groeit in de Zuidelykfte deelen van

Spanje. Het is een Heefterig Gewas, zegt hy,

dat fomtyds eens Menfchen hoogte bereikt , doch

gemeenlyk laager blyft. Het heeft enkelde Sten-

gen van een Vinger dik, met een witten Bast,

en Takjes hier en daar, tegen elkander over ;

de Bladen een weinig uitgehoekt , van boven

donker groen , van onderen Wollig en zeer bit»

ter : de Bloemen wit.

xt. (11) Gamander met Lancetvormig Liniaale

Kandiaa- effenrandige Bladen en drievoudige getros*

fche. iq Bloemen*

Die

Lugdh 3 os. N. 1. Teucr. peregrinum Folio finuofo. C. B.

Pin. 247. Teucr. fruticans Bceticum. ClüS. Hifi. I. p. 34?»

Pann. 228. DiLL. EUb. T. 28+. f. 366 ,308.

(10) Teucrium Fol. integerrimis &c. H. Ups. 159. Teucr.

fruticans Boeticum amp'.iore folio. DiLL. f. 367. Teucr»

Beet, humilius Sc ramofius. Hort. Angl. T. 3*

(11) Teucrium Fol. Lanceolato • Lineartbus intege*rimi$

&c. Mat. Mei. 286. H. Ciiffl 303. R. Lugdb. 307. GOUAN

Monsp. 272. Polium anguftifolium Cieticum. C. B. Pin. 221»

R.asmaiinum Staechados facie. Alp. Extt. 103. T. ïos.
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Dit op 't Eiland Kandia groeijende Kruid is IV.

ook Heefterachtig , gelykende grootelyks naar x£
EL'

de Stéchas , volgens Alpinüs, uitgenomen

,

Hoofd-

dat de Bloemen enkeld tusfchen de Bladen voort- rrüKe

komen 3 in grootte en kleur als die van Rosma-
fperS°

m

ryn. De Reuk was aangenaam , de Smaak bic-

terachtig : des hy hec tot verfterking der Inge-

wanden kragtiger dan de Stéchas oordeelde te

zyn. Het komt , onder den naam van Polium

Creticum , in de Theriaak en Mithridaat der

Apotheeken*

crium
(12) Gamander met effenrandive fpits Eyron- „ xn

.
\ y

,
Teucnu.

de gejteelde Blaadjes 5 die van onderen Wol- Marum.

lig zyn en getroste eenzydige Bloemen.

(13) Gamander met Eyronde Blaadjes, van xiii.

boven glad en Zaagswyze getand en getros-J^1^ '

te Bloemen y de Kransjes uit zes Bloemen yeeibloe-

heftaande. (

Deeze beiden komen voor in Spanje» en be^

hooren tot het Kruidje dat men Marum noemt,

waar van het eerfte 3 onder den naam van Ma-
rum

(11) Teucrium Fol. integerrimis ovatis fubtus tomentofis

&c. H. Cliff. 30j. Ups. 159. Mat. Med. Z8j. R. Lugdb,

305. Marum Cortufi. J. B. Uijl. III. p. 242.

(13) Teucrium Fol. ovatis fuperne glabris &c. R. Lugdh.

307. Chamaediys multiflora tenuifolia Hisp. TOUBNF. Injh

2oj. Teucr. Flor. veiticillatls &c GOUAN Monsp. 472. ZiNN»

Cott. 291. Marum Hisp. nigrum. Bocc. Mus, T. 117.

S3
II. DEEL. IX. STUK.
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IV. rum Syriacum , insgelyks een Ingrediënt is van

x^
L

' oude Winkelbereidingen. De Geur van 't zel-

Hoofd- ve is alleraangenaamst en fommigen hebben de
STUK kragten van dit Kruidje

, (misfchien door den lek*

gfgr,"

a
' keren Reuk misleid zynde , zegt Geoffroy,)
ongemeen opgevyzeld. H Is geenszins de Bok-

Orégo van Lobel
, gelyk die Autheur fchynt

te willen 3 noch ook het Marum Syriacum, dat

deeze afbeeldt ,maar onder dien naam komt het

voor in de bcfchryving der Planten van den Leid-

fen Tuin , door Hermannus, Dit wordt dan

voor het echte Marum gehouden 3 zynde wit-

ach tig van Kleur, maar het andere noemt men

zwart Marum , om dat de Blaadjes van boven

zwartachtig groen zyn. Het eerfte groeit ook

bpde Hieres -Eilanden by Frovence en waar-

fchynly'k in Syrië.

xïw (14) Gamander met langwerpig Eyrpnde ge»

TTxmaZi. ^ effenrandige , ongefieelde Blaadjes > e&

^axmanfe, eenzaame Bloemen 3 die ongejïeeld zyn>

De Heer Laxman heeft deeze a die de Steng

een half Voet hoog en ruig , de Blaadjes drier

ribbig en de Bloemen aan één e zyde heeft , in

Siberië gevonden.

xv. (15) Gamander met Eyronde Zaagtandige Bla-

fËerifXV &n; ^nzaame driebloemige Steeltjes-y met
"

''2
het

f14) Teucrium Fol. oyato - oblong's integcrrimis fesfilibus

&c.

(15) Teucrium Fol. ferratis ovatis, Fedunculis folk. tiiflorisi

&?. TeuLCUurr, Chmsadryos folio, Gmel. M*f\
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het middeljie Bloempje öngefieeld en Lini- IV*

aal-Lancetvormige Blikjes»
l P
£vf

L"

Hoofd-
Deeze, die den naam naar dat Gewest voert, stuk.

heeft, onder de Mikjes der Bloemen, tweefpit- Gymriè-

fe effenrandige Blikjes , zo lang als de Kelk ,

per

gelyk in de Berg-Keule. De Bladen zyn weder-

zyds kaal.

(ió) Gamandermeï- Lancetswys" ovaale 9jlomp~ rfJJ:
achtige > geheel effenrandige Bladen en vier- Micifi.

deelige eenzaame Kelken, wigbiadi-
ge.

In de Levant is deeze door Tournefort
gevonden en Veld - Cypres met Wilgenbladen ge-

tyteld. De Stengetjes zyn een Handbreed boog,

de Blaadjes gepaard, zo wel als de Bloempjes,

die driemaal korter zyn en geen het minde blyk

hebben van een boven -Lipje.

("17) Gamanderwet Lancetvormige ,"uitgegulpt xvu.

Zaagtandige Bladen , van agteren regthoe- oostfndi-

kig en eenzaame Bloemen. fche*

In Oostindie valt deeze, naar welke het Hee-

Herige Portugaalfche Gamanderlyn met Melis-

ie - Bladen , van Tx> urnefort, fchynt te ge-

]y.

(16) TeucriumVol. Lanceohfo - ellipticis obtufïusculis &c.

Chamxpitys Or. Salicis folio* Tournf. Cor. 14, ScREB. 17.

T. 9.

(17J Teucrium Fol. Lancèolatis repando - ferratis kc. Mant»

80. Chamaedrys Frut, Lufitanica , Melisfae folio, Flore mina-

ie pun&aro. Tournf. Injl. 20; ?

s 4
Kt Debl. IX, Stuk.
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IV' lyken. De Steng is vierkantig, een Voet hoog,
AF

xvf
L

* gearmd , met korte Takjes; de Bladen zyn fpits

Hoofd- getand, met wyde hoeken > van boven rimpe^
stuk.

jjg^ yan on^eren Wollig, bleek groen: de Kelk

df^l°

tzaa'
is ongeïyk verdeeld , met de bovenfte Slip Hart-

vormig: de Bloem wïtachtig, zonder eenige bo-

ven -Lip, de onderfle driedeelig en heeft zeer

korte Meeldraadjes,

xyiiï. (ig) Gsmacder met Wigvormig Ziïagswys-Hn-

Cuhen/e. gefneedèn , gladde Bladen 9 tot een Steel-

Kubafthe.
%

-

g yerjma iienC[e 4 m eenzaame gefteeld®

Bloemen*

Op vogtige Velden van 't Eiland Kuba,inde

Westindiën , vondt de Heer Jacquin dee-

ze, met de Steng anderhalf Voet hoog, en in

de Keizerlyke Broeihuizen, te Weenen, voort-

geteeld , is zy aldaar een overblyvende Plast

geworderv De Onderlip der Bloempjes gelykt

naar een Hellebaard* De Zaaden zyn zwaru

achtig,

xix. (i9) Gamander met Eyronde Zaagtandige-

Ad^fê Bladen en eene geaairde , ronde , ongesteel-

de end • Tros,

Dit

(18) Teucrium Fol. Cttneatis, Serrato - irxifis, glabris , in

$etiolum nrtsnuatls, Flor. (olie. pedunculat ; s. jAcq. Obs. II.

p. 5. T. 30. Amen- Itijï- 172* Tab. \%%. f. 74.

(19) Ttucrium FoL ovatis fënatis , Racemo fpieato terec

fesfili tetminali. Ment. 81. Teucrium Spicis ovatis, crenatis

jfobhiifutis &c. ARD. Sp< I. p. 1*. T. 3\
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Dit Kruid , door den Heer Arduin opge- IV.

geven en afgebeeld , is geheel ruigachtig , en
Al?

xv^*
heeft Heeflerige Stengen , met een -geelachtige Hoofd-.

JEIaairige Aair aan 't end. stuk.

(20) Gamander met Eyrond Lancetvormige xx\

Zaagtandige Bladen , e» e^we opflaande Camdmfe,

Steng, die aan 't end een ronds Aair bteft |fc^
va» zeshladige Kransjes,

Deeze Kanadafche Plant met fmallere egaal

getande, Wollige, platte Bladen; heeft, in de

Tuinen voorkomeode , gerimpelde Bladen , die

grooter zyn , ongelyk getand en van onderen

naauwlyks ruig, naar Brandenetel - Bladen gely-

kende» Zy heeft den Reuk van Knoflook in Vir*

ginie.

(ai) Gamander met Eyronde ongelyk getande *xr,
,

Bladenen Bloemtros/en aan 't end derStengen. cum.
g™

Virginifcfee^

Deeze Virginifche heeft , zo wel als de voor-

gaande , roode Bloemen en de Bladen vcrfchil-

3en weinig, doch zyn lang gedeeld, de Stengen

rood en ruigachtig zegt de Ridder.

Dt?

(20) Tiücrïum Fol. ovato \ Lanceolors, fenatis &.c. Cha-

maedtys Canadenfis Urtica: folio fubtus incano. TOURNF. /«/?

ZO$. GRON. Virg, 64, 87.

(21) Teucrium Fol. ovatis inaecjmliter ferratis , Racenrüs

terminalibus. GRON» firg. 64. , 83. Teucr. Cal. bilabiatis,

inferne Ventricofis , Racemis squalibus , Fol. Gordatis dupiii

cato ~ crenatis petiolatis. Gouan Monsp. 2tf$.

U» Deel. IX, stuk*
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IV. De Heer Thukberg heeft in Japan eene
Afdeel, g00rt van Teucrium gevonden , welke zyn Ed.

Hoofd- hier t'huis brengt. Ik zal , dewyl zy een wei-
stüf. njg verfchïlt , de Afbeelding daar van , volgens

jïpdfeiS mVn exemplaar, hier mededeelen, als waar uit

Tl. lvi. men daar van kan oordeelen : zie Fis. i. Pl*

LVI. De Bladen zyn meer Lancetvormig dan

Eyrond ; doch moogiyk zyn de onderden brce-

der geweest. Ook komt my de Steng Diet rood

noch ruig voor ; 't welke de Heer Linn^cs
van Gouan, die aan het Teucrium Virginicum

zelfs Hartvormige Bladen geeft, ontleend zal

hebben.

Tm. (22) Gamander met langwerpig Hartvormige

Tib-Z^ Jiompe Bladen 9 eengearmdegegaffelde Steng,

wm. en zeer lange onge {teelde
,
gedraaide Aai-

f$gA
ren aan H end.

De Stengen zyn Kruidig van deeze Soort , wel-

ke Bladen als die van de Winkel «Betonie heeft

en zeer lange Aairen 5 van Bloemen dieSlangs-

wyze om de Steng zyn famengehoopt. De af-

komst lchynt uit het Landfchap Hyrcanie, tot

Perüe behooiende , aan de Kaspifche Zee te zyn.

vvitt (23) Gamander met Eyronde , rimpelige
>
kar-

Masfilien- te*

Jvïarfeilje-
f^ ^'#&w Fol. Cordato -oblongis obtufis , Cnule

Brachnto dlchotomo &c» Teucr Fol. Cord. eren. petiola-

tis. Hall. Gott* 315- arduin. Sp; 13. T. 4» Fabr.

Helm/l. 81.

LH) Titterim Frl. uvatis mgoiïs &c. Teucr. Creticum.

Clüs.
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telig ingefneedene 3 gryze Bladen , opjlaan- IV.

de Stengen en regte eenzydlge Tros/en.
Afdeel.

HOOFD-
Op 't Eiland Kandia, als ook in de Zuidelyke STUK#

deelen van Vrankryk, inzonderheid by Marfeil- Gymna.

je , en op de Hieres - Eilanden by Toulon , zou
7^*"*"

^e Groeiplaats zyn van deeze Soort , die een

Hartvormige boven - Lip aan haare Bloemen heeft

en zeer aangenaam is van Geur.

(24) Gamander met Hartvormige Zaagtandï- ,.xxivt

ge gejteelde Bladen , de Bloemtrosfen over $c

eu '

ïcoroaoma*

ééne zyde y en opfiaande Stengen, ™ild$

Dit Kruid, dat men in de meefte Taaien van

Europa Wilde Salie noemt, is by ons aan den

Duinkant en op Zandige plaatfen in andere Pro-

vinciën gemeen. Het groeit ook in Vrankryk ,

Duitfchland en Engeland. Tournefort hadt

hetzelve Heejlerige Wilde Qamanderlyn met Me*
lisfe - Bladen geheten. Den naam van Scorodonia

fchynt het bekomen te hebben , wegens zyne

naverwantfctiap met de volgende Soort. In

Swit*

Clus. Hifi. I. p. 34«. Teucr. Frut. incan. Cret. Fl. purpu-

•ïco. Rarr. 1c» 869. Chamsdtys Frut. Cretica purp. Flore*

TüURNÏ. Ik/I. 40 j. GER. Prov, 277. F;g, 11.

(24) Teucrium Fol. Coidatis Serratis Peticlatis &c. Gort.

Belg. I6l. DALIB. Paris 171. HALL. Helv. 632. GER. Prov.

278. Gohan Monsp.zjo. H. Cl:f. 301.R. Lugdb. 306. Scoro-

donia. Riv. Mon. T. 12. Scordium nlterum , f. Salvia fylve-

ftris. C. B. Pin. 1*7. Salvia agrefti? f. Sphaceius. DOD. Pmpt*

15 1. Scordium alterum Pliiiii. LOR. Icf 497. *

II. DIIL. IX. STUK»
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IV. Switzerlaud komt het dikwils voor in de Berg-
***** Bosfchen,

Hoofd- Het heeft vierkante, harde Stengen, van drie

stuk. Voeten hoogte, met rimpelige, donker groene,

^tnüa
'bym gladde Bladen , uit wier Oxelcn Bloem-

takjes voortkomen , met lange Aairen , yl ge-

kranst , van bleekgeele Bloemen , het Pypje en

de Meeldraadjes roodachtig. De Reuk is flaau-

wer dan die van 't volgende , de Smaak bitter.

Het heeft een openende en tevens famentrek-

kende kragt, en zou derhalve, in Aftrekzel , te-

gen de Waterzugt van dienst zyn.

xxv, (25) Gamander met langwerpige , ongefleelde^

Teucrium Tandswys' ingefneeden Bladen , twee Bios-

WateiioJk. men die ge/ieeld zyn in de Oxelen en ver'

fpreide Stengen.

Dit Kruid komt vry algemeen voor , in de

meefte deelen van Europa ; op Moerasfige plaat-

fen. By ons vindt men het in de Dulnvaleijen

agter het Dorp Lis, en noemt hetzelve Water-

look , om dat het naar Knoflook ruikt, waarvan

het ook zynen Griekfchen naam Skordion beko-

men heeft. De Franfchen neeten het German-

drée

(zs) Teucrium Fol. oblongis fèsfilibus dentato.- ferratls

&c. Mat. Med. z%9- Gort Belg. Fl. Suec, HALL. GOUAN
&c. KRAM* Attflr* 3 6$. H. Cliff. R. Lugdb. utfupra, Cha-

mjèdrys paluftris canescens f. Scordium Offtdnarum. Toubnf.

Jnfl. 205. Scordium. C. B Pin. 247, Cam. Epit. *s?8 Dor>,

JPfmpt. 12$. Scoidimn five Txixago palutfris. Lob. Ie. 497.



êrèe d'Eau, de Engelfchen Water» Germander, IV*

dat is Water-Gamanderlyn. Afdeeu

Eet bereikt de hoogte van het voorgaande Hoofd.

niet , hebbende de Bladen met groote Tanden 8TUK:»

ingefneedeo , witachtig , zagt en zeer WoDig.^^J^
Het beflaat uit zeer Takkige leggende Stengen

,

waar van de Takjes zig verheffen tot een Voet

hoogte. Uit de Oxels der Bladen komen van

twee tot vyf Bloemen by elkander , die geen

Aair maaken,zynde van Kleur uit den blaauwen

bleek paarfchachtig, De middelde Slip van de

Onderlip is groot, langwerpig, minder rond en

wederzyds aan 't begin gefpleeten*

Dus befchryft de Heer Hall er dit zeer

vermaarde Kruid, welks fterke Reuk en Smaak,

als ook de Scheidkonftige Ontleding , toonen

,

dat 'er veel vlug Olieachtig Zout in zy; 't welk

hetzelve, door uitwendige oplegging, zeer be-

kwaam maakt , om de beginzelen van 't bederf

en Verrotting in de Lighaamsdeelen te weder-

ftaan : des het daar toe ook in gewoon gebruik

is by de Heelkundigen. De aanmerking vanGA-
lenuss dat Lyken, op plaatfen leggende, waar

dit Kruid veel groeide , niet verrot waren , laat

ik daar. Inwendig dient het Aftrekzel als een

kragtig Middel, om de uitdryving van fchade-

lyke Stoffen, door de Huid, te bevorderen, en
is derhalve dikwils in Uitflaan.de Ziekten, ja

zelfs in de Pest , met voordeel gebruikt. In

fominige Borst- Kwaaien is het ook nuttig, zo
wel als tot verfterfeiög der Ingewanden in de

Loop;
II. Deel. IX. Stuk.

r
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IV« Loop
;

gelyk uit de vermaarde Winkelberei-
F

x^
U

ding, Diasccrdium genaamd, blykbaar is.

Hoofd-
stuk, (aö) Gamander met Wigvormig Ëyrondé, lil*

Tèlllun
gefneèdene , gekartelde gefleelde Bladen ,

Cham^ drie Bloemen by elkander en leggende eeni-

^G^man* germaate Haairige Stengen.

derlyn»

Dit niet minder algemeen bekende Kruid, 't

welk by ons in de Tuinen omtrent Lis, Noord-

wyk enz. , ten dienfte der Apotheeken geteeld

wordt , groeit in Vriesland wild op Hey - Vel-

den en in fomiTsige Bosfcheo ; gelyk het dus ook

voorkomt in Duitfchland , Vrankryk, Switzer-

land, enz. Het wordt in 't Hoog- en Neder-

duitfcb , Gamanderlyn of Bathenget genoemd,

in 't Franfch Chenette of Germandrée , in 't En-

gelfch Germander of English Triackle* Men kan

van de gedaante best uit de Afbeeldingen oor-

deelen , terwyl 'er aanmerkelyke Verfcheidenhe*

den van zyn , niet alleen in grootte, alzo hec

met Stengetjes van vier Duim tot een Voet

voorkomt , maar ook in meer of minder ruigte

en in de Kleur der Bloemen , die gemeenlyk

bleek paarfch is , doch in fommigen wit, ja

fomtyds roodachtig en wit op een zelfde Plant*

Daar

(26) Teucriüm Fol. Cuneifortni *ovatis incifis crénatis &c*

Mat. Md. 288. GoRT. Belg. 16U KRAM. Auflr. 166. HALL*

Helv. 630. GER. Prov. 278. GoUAN Monsp. 272. «. CRf*
302. R. Lugdb. 507. Chamxdrys major & minor rcpens. C*

B« Pin» 248. DOO. Pempt, 43. LOK. Ie. 4J>ï.
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Daar komen van twee 5 drie tot vyf , boven W,

aan de Takjes, met kleiner Blaadjes gefchoord Af^*
voor , en deeze maaken dat het Kruid zig als Hoofd-

met Aaïrcn gekroond voordoet* stuk*

Zou dit ook de Trixago der Ouden zyn

,

üoor
fpfr

yJ^ •

welks Afkookzel het Landvolk, zo Celsus
fchryft , zig van het Zydewee wist te genee-

zen ? vraagt Doktor Scopoli, De geleerde

Trillerüs was van dit denkbeeld , noemen-

.de hetzelve een zeer heilzaame Plant , tegen

Borstkwaaien en Jichtige Pynen uitermaate dien-

ftig* Men gebruikt het Aftrekzel met Water $

als Thee , of op Wyn gezet* Niet minder is

dit Kruid beroemd in Koortfen , als een Maag-

middel , en tot wegneeming van Verftoppingen

;

doch men moet in allen deezen, dewyl het heet

van natuur is, voorzigtïg zyn, om het niet te

gebruiken daar een fterke Ontfteeking , verdik-

king of Hitte in het Bloed heerfcht , of eene

opflopping plaats heeft in
y
t Gedarmte.

(27J Gamander met Eyronde [pits Zaagtandig xxvm
ingejheedene , gladde Bladen , drie Oxel- iJ*^™™
bloemen en eene opliaande effene Steng* Giintta.

° rende*

Deeze in de Valey van Barcelonette en op het

Gebergte in Provence voorkomende , verfchilt

van de voorgaande door een opflaande gladde

Steng

(27) Teucrium Fol. ovatis acute incifo -Terratis &c. Cha-

mxdrys Alpina frutescens Folio fplendcntc. JMAGN. Hort, 52,

T. 5a- GSR. Prov, 278,

IL DSEL IX, STUK,
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IV. Steng en gladde Bladen, zo dat menze alseenê

Afdeel* Verfcheïdcnheid daar van kan aanmerken. Zy

Hoofd» heeft, naamelyk, die zelfde gedaanteder Bladen

stuk. en varl
>

t Cfewas, om welke deeze KruideD CHfc

êfy ****'mcedryt 9 dat is Laage Eik, en fomtyds Quercu-

la of Eikje genoemd worden.

xxvin. (2 Gaimndei' met Hartvormige fiomp Zaag-
Teucrium tandige Bladen , effenrandige holronde Blik*

Geeie. ;e.r , ^« Heejtenge Steng en driebloemige

Trosjes.

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit die

Kruid , dat men gehouden heeft voor het echte

Teucrium der Ouden. Het groeit Heefierachtig

en heeft bleek geele Bloemen ; doch de Ver*

fcheidenheid daar van , die door den Heer J u s-

s i e u voor een byzondere Soort gehouden wordt

,

heeft dezelven fchoon paarfch*

xxix. (29) Gamander met eene end - Tros ; de Bla<
Montanum. ,

Eergfe. «*»

(28) 'teucrium Tol. Cotd. ohtufe Ceimhtkc.GovAN Monsp.

ï.7%. H. Cliff', 302. R. Lugdb. 307. Teucrium. C. B. Piné

247. Ch3m. Fruticofior Flore ochroleuco. MoRiS. Hifi. III»

p. 421. S. 11. T. 22. f. i. Teucrium vulgare Frut ptimurru

Clus. Hifl. 1. p. 348.
f$9

Teucr. lucidum parvo folio , Fl.

venufte purpureo, Pluk. Mm. 36Ï . T. 6$. f. 2, CharnzdryS

altera few asfurgens» Dod. Pempu 44.

(29) Teucrium Corymbo terminali &c. KRAM. Aujlr. i66
m

GKR. Prov. 273. DALiB. Paris. I72. ti. Clif.icz. R. Lugdb.

305. Polium Lavanduls folio. C. B. Pin, 220. Poliiun ma.

jas. Cord. Hifl. 124.



den Lanceivormig effenrandig , vd» o«<fe- IV.

r ren Wollig,
Aï

|^
HOOFD"

(30j Gamandèr wzeJ £eft5 é«<i- Troi ; de Bla- stuk*

den Liniaal % aan den rand omgeboogen. *xx-00 Teucrtunt

Jupnum,,

- (3*) Gamandèr met eene end - Tros ; cfe Z?J&- -Leggende*

J57Ï Wigvormig rond en gekarteld. Jf
xxr.

't Verfchil van deeze driebeftaat inzonderheid Fyrenee*

in het Loof, alzo zy allen de Bloemen getrost

hebben aan 't end der Stengetjes, die neer-

hurken of op den Grond leggen. De eerfte

groeit in de Zuidelyke deelen van Europa en om-

ftreeks Parys ; de tweede , die 'er veel naar ge-

Jykt , in de Velden by Weenen ; de derde op de

Pyreneefche Bergen. Deeze heeft dit byzonders

,

dat de Blaadjes naar 't end der Stengetjes langs

hoe grooter en breeder worden. De Bloemen

&yn in deeze rood , in de anderen wit»

(3a) Gamandèr met rondavhtige Aairen lang- .xxm*

wer
folie,

f30) Teucrium Cor* Term. &c. Pölium montanum repens..

C* B. Pin» z zo. Pol. mont. fup. minimum. LOB. Ie. 488.

(?i) Teucrium Cor. Term. 6ec. Teucr. Fol. Cuneiformibus

crenatis &c„ R. Lugdb, 305. H. CLiff* ioi % Poliura Pyre-

iiaicum fup. Reders terreftris folio. TÓURNF. /«/? ao<5. Pol.'

Saxatile purpureum Charnxdryoides , arapla coma. Boco»

Mus. II. T. 61. BABR. Rar. 31;. T. I08<5,

(32) Teucrium Spicis fubrotundis &c. GOUAN Monsp> 270;

H. Cli{f. 302. R» Lu£dh 30 j. GRON* Oriënt* 74, *, Foliant

mon-
T

IX. Dhl. IX. Srm»)
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IV. werpige Jlompe gekartelde Wollige ongejleeïi
Afdeel.

de bladen en leggende Stengen.

Hoofd-
stuk» ïq Provende, Spanje, Portugal, Italië en in
_Gymno- $Q Levant, heeft men Verfcheidenheden sroei-
fpermta, . ,

. , . .
*?

jende gevonden van dit Kruid , 't welke gehou-

den wordt voor het Polion van Dioskori-
des. Men noemt het in 't Franfch Pouliot en

in 't Engelfch Poley* Het is een laag leggend

Kruidje met Houtige Stengetjes ., de Blaadjes

fmal, doch aan 't end breeder,ftomp en gekar*

teld , van boven groen , van onderen Wollig

hebbende. Aan 't end der Stengetjes draagt

fret opftaande Tuiltjes van Bloemen. Het heeft

eenigen Reuk en een bitteren Smaakt des men
het misfchien ook in de Geneeskunde zou kun-

nen bezigen. Tournefort heeft 'er , we-

gens de Bloemtuiltjes als Hoofdjes , een byzon-

der Geflagt van gemaakt , en daar in een me-

nigte Soorten onderfcheiden ; waar toe de vol-

gende behooren.

XXXïit. • (33) Gamander met gefteelde Hoofdjes , Lan-
Teucrium tgtm

Capitatum,

Hoofdige*

montanurn luteuow &, album y. fupïnnm alterum.^. Su-

plnura Venetam. j. Mont. repens. C* B. Pin. 'zzo , izi. Po»

liura montanurn quintum. Clos. tüfll I« P- 362. Hysfopium

Dïoscoridis. Col. Ecphr. I. p» $9> 'T. 6jt Polium. DoD.

Tempt. 283..

(33) Teucrium Capitulis Peduncutatis &c. Polium monta»

num album ferr. latifolium» BARR. Rar.zzs* T. 1079, 1075,

fa Pol. Monfpeliacura. J. k Hifi* III. p» 699.
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uivormige gekartelde Wollige Bladen en IW
dpjtaande Stengen, Atoeisl.

f34) Gamander met ongejleelde end - Hoofdjes , STu°^
D"

Lïniaale vlakke viervoudig getropte Bla- xxxiv.

den en leggende Wollige Stengen. T
ZulT

i. , , . , „ Zeer-

Ih Spanje groeijen deeze beide Soorten en kleine,

meer andere Verfcheidenheden van dit Kruid,

die door Barrelier waargenomen en keu-

rig in Afbeelding gebragt zyn.

C35) Gamander dat gedoomd is , met de Bo- xxxv.

yen- Lip der Kelken Eyrond, de Bloemp^lfo™^
jes agterover , en dubbelde Bloem]"teelt

j
'es .

de%

In Portugal is de Groeiplaats van deeze Ge*

doomde Gamander , een Plantje uitmaakende,

fomtyds een half of geheelen Voec 5 zeldzaam

een Elle hoog , dat zeer Wollig en ruig is , met

langwerpig ronde Bladen , op de kanten flaauw

gekerfd 5
tegenover elkander

3 in de Oxelen Doorn-

nen

(34) teucrhm Caplt. terminalibus fesfilibus. Am. Aead„

IV. p. *?6. Polium Hisp, raont. pumilum , Rosmanni folio ,

Fl. rubro. Tournf. /«/? 207. Pol. mont. putn, rubr. BARR.

Ie. 1092.

(35) Teucfium fpinofum &c. Loépl. It. 147. Chatnxdr.

multilida fpinofa odorara. Gbïsl. Lus^ zo. Chamajdr. (pino-

ia. C. B. Pin, 248. Prodv. 117. Ie. Mor. Hifl. III. p* 413»

S. 11. T. 2i» f. 17» £. Teucrium mucronstum. Spt Plant,

79j. Scord. fpin. odoratum. Corn. Can. 123. Bakr. Rar«

319. T. zoi.

T a
Ut DEELé IX| STUK.
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IV. nen hebbende van aanmerkelyke langte, onder
Afdeel. ^e g}oemen r

die rosachtig geel van Kleur zyn

Hoofd- of wirachtig, met zeer korte Meeldraaijes* Het
stuk» welriekende gedoomde Waterlook van Kanada,

^°otzan' maakt eene Verfcheidenheid uit van deeze Soort,

Satüreja. Keu!.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagtbe-

ftaan daar in , dat de Slippen of verdeelingen der

Bloempjes byna gelyk zyn en de Meeldraadjes

van elkander afftandig.

Het bevat agt Soorten , waar onder het gewoo-

ne Tuinkruid van dien naam begreepen is; naa-

melyk.

i. Ci) Keul met top -Kransjes en Liniaal Lan*

jSS? cetvormige Bladen.

Juliaan-

fdic. De Virginifche tot het Geflagt van Thym be-

trokken zynde, is deeze, die in 't Hertogdom

Toskanen groeit , thans de eerde Soort. Dezelve

wordt, by de Pifaners, Thymbra vanSt. Juliaan

geheten , om dat zy gemeen is op ongebouwde

plaatfen van St.Juliaan in Hetrurie, als ook op

ruuwe plaatfen aan de Zeekust van dat Land,

fchryft Lob el, die zig verbeeldde, dat het de

Ech-

(i) Saturtja Verticillis fastïglatis Sec. SyJI. Nat. XIL Gen.

707. p. 3 89- fag' XIII. p. 441. Sat. Flor, Verticillatis. R,

Lugdb. 324. Sat. fpicata. C. B. Pin. 218. Sstnreja perennis,

Veiticülis fpicatim & denlius dispofitis. Mor. WJt. III. pm

412. S. ix. T. 17, f. 4. Thymbra $. Julianif. Satmeja vet?»

Lob. k. 425.
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Echte Satureja zy van Dioscoridf. s. Hier- *V.

om noemt menze, in de Nederlanden, zegt hy,
F

|v
SIj*

iT(?«fe rfl» 5t. Juliaan. 't Is een Kruidje 5 naauw-HooFD-

lyks een Handbreed hoog 9 beüaande uit dunne
STUK»

Rysjes met zeer fmalle Blaadjes en dus eeniger-y^ri£*'"

maate naar de Thym gelykcnde, ook fcherpvan

Smaak en welriekende.

(a) Keul met ftekeligè gekranfle Bloemen en il
Sattt;

Thymb
Kretifche

langwerpige fpitfe Bladen, -r^mbrl

Dit is de Echte Thymbra van Clusius ,

groeijende op Kandia en in Barbarye. Toür-
n e fort heeft een Geflagt van Thymbra ge-

maakt, dat hy door Bloemkransjes van de Thym

,

Keul en Kalaminthe onderfcheidt. Hier inmaakt

deeze de eerde Soort en de voorgaande de laat*

fte. Men vindtze by Barrelier afgebeeld

onder den naam van Kretifche Thym van P o-

na, die gekranst is. Baühinus noemt de-

zelve Kretifche Keule. 't Getal der Kransjes a

die byna naakt en Klootrond zyn, is in deeze

maar half zo groot als in de voorgaande Soort.

De Reuk zweemt naar dien van de gewoone

Keule.

f3; Keul

(z) Saturejv Flor4 vertlcillatis hispidis &c. R. Lugdb.iz^

Satureja Cretica. C. B- Pin. 218. Thymbra legïtiroa. Clus.

Hifi. I. p. 3j8« Tournf. lnft. 197. Thymum Creticum Po-

nx verticillatura. BARR. Rar. 279. T. 898.

T 3
II* DESl* XX, STUK.
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(3) Keul met byna driebloemige zydelingfi

IV. Steekjes en Omwindzeltjes die kleiner dan
Afdeel* . T , 17

Xv. de Kelk zyn.

stuk. Deeze , op de Eilanden van Griekenland groek

in.
m

jende 5 verfchilt van de volgende , door minde?

SrïZf* gefpitfte Bladen en zeer kleine Omwindzeltjes,
Gtiekfche,

j)e iaagfte Blaadjes zyn als die van Thym,van

onderen paarfch, de overigen fmaller,en zyheb*

ben glinfterende Stippen van boven ; de Bloemp^

jes paarfchachtig»

iv. (4) Keul met enkelde Bloemfteeltjes , zydelings ,

WeSSSL aan den t0P Setr0Pte
1 & Bladen ge/pitst.

Liniaal Lancetvormig.

Deeze Berg - Keul groeit wild in Toskanen

en Frovence , op drooge dorre Velden in 't Ge-

bergte. Zy is harder van Blad en Steelen dan de

Gewoone en blyft over,

v. (5) Keul met tweebloemige Bloemfieeltjes,
Jiorterfis* j~\-

Gewoone, x-'ie

(3) Satureja Pedunculis fiótrifloris lateralihus &c. Sam-

lÊja Annua Orientalis tenuior. Moais. Hifi. III. p. 411. s.

31. r. 17. f. 2. Clinopodium minus exoticum. Plx*i$. Alm»

110. T. 84. f. 8. Clinopodium Cieticura. Alp. Exot. 365.

T. 264»

(4) Satureja Fedunc, lateralibus folitariis Sec. Zinn. Goett,

313. Will. OIjs. 109* Satureja Pedunculis dichotomis &c.

R. Lugdbf 324. G$R. Prov. 275. KRAM. *4ufir> 166, Me-

lisfa Fol. linearïbus integerrimis. H. Cliff. 308. Satureja mon-

tana. C. B. Pin. xi%. Sat. perennis. Pviv. Men. 41. Saxi-

fraga fecunda. Cam. Epit* 717.

(s) Satureja Pedunculis bifloiis. Mau Med. 254. Gort»
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Dit is de gewoone Keul 9 Kun of Boonkruid, Iv\

foy ons in de Tuinen gezaaid wordende 3
A™su

om een Geur te geeven aan gedoofde Tuinboo- Hoofd-

nen ; waar toe het byzonder fchynt gefchikt té
STÜE'

zyn. In 't Hoogduitfch noemt men het Saturey ,fpfr%?™~
Sergerikraut of Pfefferkraut , in 't Franfch Sa*

riette of Savorée ; in 't Engelfch Sayoury : welk

alles zyne afkomst fchynt te hebben van den

fcherpen, doch niet onaangenaamen Smaak en

Geur , die 'er plaats in heeft. Derhalve wordt

zy van het Gemeene Volk veel tot Toefpy-

ze gebruikt, inzonderheid tot het inleggen vaa

Kool. In de Geneeskunde dient die Kruid ' als

een Maagmiddel , tot Hartfterking en opwek*

king van Minnelusu

(6) Keul met geaairde Bloemen en gekieldege' vr.

'

Jlippelde hanthaairige Bladen* Satureja

Geaandc,
Dit i op 't Eiland Kandia, in Griekenland en

de Levant groeijende , wordt gehouden voor

de Echte Thym der Ouden. In Spanje komtzy

overvloedig omftreeks Madrit , by Kadix en aan

de Zee -Kust der Zuidelyke deelen voor. Zy
is

Belg. 163. GoüAM Monsp. 2.73.~GSR. Prov. 27;. R. LuzZb.

524» Satureji Hoitenfis. C* B, Pin. 218. Lob. Ic. 426. Sa-

rareja altera. Cam. Epiu 487. Thymus ere&us annuus Fo!.

Lanc. linear. H. Cliff* 306.

(6) Saiureja Flor. Spicatis &c. Mat. Mei. 283. Gron.
Oriënt. 71. Thymus Capitatus qui Dioscoridis. C„ B. Pin. 219.

Thyraum iegitimum. Clus, WJl. I. p. 357. Thymiim Ciec.

incanurn Capitatum. Barr. Ic S97.

T 4
II* Deel. IX, Stuk,
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r iv. is ïterker van Reuk en kragtiger dan de ge*

'Afdeel. wooneThym, die in een byzonder Geflagt zal

Hoofd* volgen , en wordt , tot onderfcheiding , in de Win-

STUK.
*

kelen Kretifehe Tlvym genoemd. De Bloern-

Bicotzas- hoofdjes onderfcheidenze van de andere Soorten
***'

van Keu], genoegzaam,

vir. (7) Keul met gedoomde Takken en fiekelig&

#S& Bladen<

<fc, Op Kandia , in 't byzonder , fchynfc deeze

Soort te groeijen, die Heefterig is, met eenfly-

\e Steng van een Voet hoog , de Takken in Doo-

rens uitloopende , de Bladen imal en fpits , met

witacbtige Haairtjes befprengd, Tropswyzeaan
9
t end geplaatst»

vut. (3) Keul met driebloemige Oxel -Steekjes; de

yir*}™A' Qmwindzelen Liniaal; de Bladen Lancet»

vormig Eyrond, geheel effenrandig.
&yzige.

Indien deeze maar twee Meeldraadjes had,

* it. d. zou zy tot de Kunel, hier voor befchreeven *,

y,
lI

^

STUK
' behooren kunnen ; als naar welke zy 3 volgens

'den Ridder, veel gelykt. Brown hadtze lij-

zige Kruizemunt geheten. De Heer N.L.Bur-

MAN-

(7) Saiureja Ramis fpinofis , Foliis hispidis. Am. AcaL

IV. p. 317.- Sar. Cretica frutescens Spinofa* Tournf. Cor4

13. Sat. Cretica fpinofa. Pon, hal. il.

(8) Saturtja Ped- Axiliaribus trifloris &c. Am. Acait V.

p, 399* Btjrm. Fl. lrd> 126. Mentha virainea , Fol. mioiK

fjbus pbpvatis &c. Brown. Jam, 2;$,
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jiïANNüs, dergelyke van Java ontvangen heb- IV.

bende, merkt aan, dat dezelve een Heefterige,
AF^L*

ronde , gladde Steng heeft , van een Voet hoog* Hoofd.

In die van Jamaika waren de Stengen vierhoe- STÜK,s

GymnO'

derdom,

kig , mids de hoeken verliezende door Ou-^™

T h y m b r a* Kun.

Dit Geflagt heeft den Kelk byna Cylindrifeh,

dat is Rolrond 5 met twee Lippen , wederzyds

met een ruige Streep uitgemonfterd endenStyl

ten halve in tweeën gedeeld.

Ik geef 'er den naam van Kun aan , om dat

de Geftalte der Planten , daar in begreepen , veel

naar die van 't voorgaande Geflagt zweemt. Twee
Soorten zyn flegts van hetzelve bekend, naa-

melyk

(i) Kun met geaairde Bloemen* i.

Tbymbra]

Deeze , die door fommigen voor de Echte-%ieaea
:

. . T ,, . .
Geaaird§«

Thymbra is aangezien , groeit in Klein Afie en

op den Berg Libanon. Zy heeft iets dat naar

de Tbym en Hyfop gelykt, doch aan de Keul

komt

fi) Thymbra Florlbus fpicatis. Syft* Nat. XII. Gen. 708.

p. 389. Veg» XIII. p. 44i« GouAN Monsp. 274. Thymbra fpi-

cata verior Hisp. Bark. Rar. 28 1. T. U30. Thymum majus

longifolium &c. Pluk. Alm. 368. T. n<J. f. 5» Hysfopus

Capitata Africana. Moris, //(/? III. p. 361, Satmeja hirfuta

purpurea Olibani. Dod. Mem.

T5
II. Deel^ IX Stuk*
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IV. komt zy wel het naafle; des de beroemde Do-
'Afdeel. DART naar RUige paarfche Kenl van den Li-

Hoofd* banon noemde, 't Is een Houtig , Heefterig

«tuk. Plantje van ongevaar een half Voet hoogte, met
ë^*1****

paarfche Bloemen, zeer fcherp van Reuk en

Smaak.

il (a) Kun met gekranjie Bloemen»

ta. In de Zuidelyke deelen van Europa groeit

deeze, die de Stengen naauwlyks een Voet hoog

heeft, en gepaarde zeerfmalle Blaadjes, in wier

Oxelen de Bloempjes zitten ; zo dat dezelve veel

naar de Hyfop gelykt. Nogthans zou het wel

eene Verfcheidenheïd kunnen zyn van de voor-

gaande Soort.

Hyssopus. Hyfop.

De onder -Lip van de Bloem heeft in 't mid-

den een Tandswys' Slipje : de Meeldraadjes zyn

regt en afftandig of van een wykende in dit Ge-

ïlagt , 't welke drie Soorten heeft , hier vol-

gende*

* (i) Hyfop met éénzydige Aairen en [Lancet-

officieus. vormige Bladen.
Gewoone»

,

Dit

fa) Thymbra Floribus verticillatis. Hysfopus angnftifolia

montana aspeia. C. B. Pi;:, ais. Hysfopus montana. DAL.

(i) Hysfopus Spicis fecundis Fol. Lanceolatis. Syfi. Nat
m
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Dit zeer bekende Gewas 5 naar den Latyn- IV.
1

fchen of liever Griekfchen naam , in de meefle
A™st <

Taaien van Europa , volgens den byzonderen Hoofd.

uitfpraak genoemd wordende, heet dus in VT"K*

Franfch Hifope , in 't Engelfch Hysfop, in 't^jJS?'

Hoogduitfch Hïsfop of lfop> en byons, door

verballering È fomtyds Yzoop , doch gemeenlyk

HyJ'op. De natuuriyke Groeiplaats van hetzelve

is duiftei% Lob el zegt wel , dat het op Stee-

nige Heuvels in Romanie en 't Veroneefche s

tegenover den Baldus * Berg, groeije; doch Ra«

jus heeft het aldaar niet kunnen vinden. L 1 11*

Njeus zegt thans , dat het in de Valeijen der

Ooftenrykfche Alpen en aan den Schneeberg

woont; maar het zou wonderlyk "zyo , dat

de Heer J h c Q u 1 n , die deeze Landftreek ,

by Weenen, zodanig doorkruist heeft , hetzel-

ve dan aldaar niet gevonden had. Doktor Kr a.

mer ook , door wien de Planten van Neder-

Ooftenryk zo naauwkeurig geboeküaafd syn

,

merkt het flegts als een gezaaide Tuinplant ia

die Kwartieren aan. Garidell heeft het , in

Provence , ergens aan den Weg wild groeijende

gevonden ; doch het kan aldaar uit Zaad opge-

ko«

XII. Gen. 709. p. 389. Peg, XIII. p. 44*. Mat. Med. 290.

Gort. Belg. 163. H. Cliff. 304. Upu 152. R. Lugdh. 323,

GOUAN Monsp. 274.. GER. Prov. 274. KRAM. Aujïr. 167.

Hyif. Officinarum coerulea f« fpicata. C. B. Pin. 217. Hys-

fopus vuig. DOD. Pempu 287. Hysfop. Arabum &C» JLo$»/?«

433. /? Hysfopus rubro flore. C. U. Pin, 217,

II» DEEL, IX, STUK,
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Pfy komen zyn ; gelyk dit meer plaats heeft met

xv.
sL

'vreemde Planten. Even den zelfden oirfprong

Hoofd* zal waarfchynlyk dat gene hebben, 't welk in

stuk, Gelderland elders op Muuren groeit , zo de Het r

4ke°.°

tZaA'®» deGoster aantekent : want wie zal dur-

ven denken , dat hier te Lande de natuurlyke

Groeiplaats zou zyn van dit Kruid , en het blykt

uit een Proeve te Regensburg genomen , dat

menze door Konstaan een Muur kan doen voort-

komen 3 waar men wil (*}.

Derhalve geeft dit de minfle waarfchynlyk-

heid niet , om te denken , dat onze Hyfop die

zou kunnen zyn , waar van in 't Oude Tefta-

ment gefproken wordt (|J. Ik kan , aan den

anderen kant , ook den Heer Rütty geenszins

toeftemmen, dat dezelve een Boom zy geweest,

en begryp niet , waar hy zulks van daan haa-

le (|> Salomon hadt gefproken van de Planten ,

en wel van de Ceders, die op den Libanon zyn,

tot den Hyfop die uit den Wand voortkomt ($%
Hoe kan men zulks van een Boom verftaan ?

Met meer Grond, mooglyk, denkt Hassel-
quist hier om een Soort van Mos (*): doch

het

(*) Eph. Nat. Cur. Vol. I. Oh. 70.

(f) i Koning. IV. vs. 33 : ook Exod. XII. vs. zi. Num.

XIX. vs. 18. &c

(X) Noftra non convenk Hysfopo Dioscoridis ,nec Hebraco-

lum, qui ultimus Arbor fuit. De Mat. Med. p, 245.

(§) Qyi prodit ex Pariete, BibU Jan. &• Tremilln, De
JTulgata heeft: <3uae egredïtur de Pariete.

(*) Biyurn rruncatulnro. Linn. JFitr. Succ. II. 1001.



D I » Y N A M I A* §o*

het is cenïgszins duider, hoe dan een Takje of IV.

Bundeltje daar van , tot inwyding en zuivering ^v!

-

door befprengen , gebruikt kon worden. *t HcÖoofi*

breeufche Woord , Ezob, dat men Hyfop ver-
8^**

taald heeft , wordt door de Joodeu verklaard^rST"

met het Arabifch Woord Tzhatar 9 't welk O*

régo , Thym , Keul en dergelyke welriekende

Kruiden meer, die weezentlyk in Paleftina groei-

jen , betekent : terwyl onze Winkel - Hyfop al-

daar niet gevonden wordt. Zo men acht geeft

,

dat de Ooderfche Volkeren veelal welriekende

dingen gebruiken om hunne Gezondheid te be-

waaren, en dat de Ceremoniën der Joodfche

Wet, inzonderheid de Reiniging des Lighaams

en van het Vaatwerk , zelfs de Befnyding , toe

dat zelfde einde ürekten; dan begrypt men ligt,

dat de befprenging met welriekende Kruiden,

gelyk Thym en dergelyken 3 in Water gedoopt,

daar toe van ongelyk meer dienst kon zyn, dan

met Mos. Ondertusfchen kan wel op de eene

plaats van 't Oude Teftament het eene , op de

andere een ander van degedagte Kruiden , onder

dien ajgemeenen naam Ezoh begreepen , daar

mede bedoeld zyn.
\

Haar Geftalte is genoegzaam bekend. Zy groeit

Rysachtig , anderhalf of twee Voeten hoog ,

(malle Blaadjes hebbende , en Bloemen , die

Aairswyze het bovenfte der Stengetjes beklee-

t
den , doch flegts aan ééne zyde# Doorgaans is

de Kleur dier Bloemen blaauw, maar men vindt

ook Hyfop met witteen met roode Bloemen,

ko-
H, Deel. IX, sïub,
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IV. komende üit het zelfde Zaad voort, en ligt we-
AF

xv!
L

<3erom overgaande in blaauw. Dit maakt dan Vet-

Hoofd- fcheidenheden van de Gewoone Hyfopuit, die

stuk. ook met breede Bladen , en fomtyds met de

££?***'Bloempjes aan beide zyden voorkomt, gelyk

menze byDoDONéus vindt afgebeeld.

In de Geneeskunde heeft dit Kruid, (hoewel ook

de Hysfoput der Griekfche Artfen nietzynde,)

een uitmuntend gebruik. Deszelfs aangenaame

Geur openbaart zig in 't gedeftilleerde Water ,

dat, zo wel als het Aftrekzel, aan Borstkwaa-

ien fchynt toegewyd te zyn. Het is eenigszins

fcherp en bitterachtig van Smaak, hinderende

dus de Verteering van de Maag niet, gelyk door

de Slymige Borstmiddelen en Syroopen te meer-

maaien gefchiedt , en , in tegendeel, de Slym,

die zo dikwils oirzaak is van Hoest en prikke-

ling op de Borst, verdunnende, als ook de Uit-

waafeming bevorderende* Uitwendig dient het

Afkookzel fomtyds tot geneezing van Schurft en

andere Huidkwaaien*

1L (a) Hyfop met de Bloempjes 't onderjle boven;

Hysfopui de onderjle Meeldraadjes korter dan de Bloem

ibis** en Hartvormige Bladen*
chinee- 1

fehe.
jn de Noordelyke deelen van China wordt de

Groeiplaats gezegd te zyn van deeze Soort*

(z) Hysfopus Corollis refupinatis &c. IL Vpi. I6z. Cata-

«a Flor. inverfis. hall, Qoetu 344. Gouan Mansp. 274,



C^ Hvfop met een/pits vierhoekige Steng. IV.
Kjy j r AedbkU

Men ziet hier een uitmuntend voorbeeld , van H(^^
de verwandeling der Kruiden uit het eene Ge- stuk,

flagt'in 't andere. Het tegenwoordige, dat on- jgjfc

der den naam van Virginifche hoog groeijende mpltdL

Betonie , met gladde Bladen als van 't Speen* ^*ni" -

kruid, in Afbeelding was gebragt, is eerst een

Brunelle en Kattekruid geweest , vervolgens

in die Geflagt geplaatst , wegens de overeen-

komst der Kenmerken van de Vrugtmaaking;

hoe zeer het Gewas in Geftalte van den Hy-

fop verfchiïle. Niettemin heeft ook de Bloera,

als men de Afbeeldingen gadeflaat
, geen de min*

Ite overeenkomst. Tournefort hadt deeze

Plant , die insgelyks in Kanada groeit, tot de

Sideritis t'huis gebragt.

N e p e t a. Kattekruid.

De onderfte Lip heeft, in dit Geflagt, ook

een Slipje in 't midden dat gekarteld is en de

Keel een omgeboogen Rand , zegt L 1 nnm ü s 2

de Meeldraadjes digt aan elkander.

Het

(0 Hysfopus Caule acuto quadrangulo. H. Ups. 16%. Ne-

peta Caule acute quadr. glahro. R. Lugdb. 316. Gron. Plrg,

66. Brunella Braófceis Lanceolatis, H, Clijf. 315. Betonica

Virgin, elatior , Fol. Scrophulariaj glabris. Pluk. Alm. 6y»T*

JjO* f. 3- MORIS. Hifi. III. p. 365. S. II. T. 4. f. h. Si'

detitis Canad. ahisfima Scroph. folio, El. flavescente. TOURN»»

Inft. i9z - Jacq. Horu 69. Herm. Parad, T. p, loö,

\ II. DBfiL. a* STUK,
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IV. Het bevat vyftien Soorten, waar onder eeni-

Afdeel» gd Ooftindifche, als volgt*

stuk. (i) Kattekrüid metgeaairde Bloemen , de Krant'

1. jes eenigermaate gejleeld 5 en gejteelde Hart'

cTlrla. vormige Zaagswys' getande Bladen*.

Dit is 't Gemeene Kattekrüid , in onze Ne*
derduitfche Taal 3 als ook in de Franfche en En*

gelfche * doch in de laatfte Catmint genaamd ,

om dat men het tot de Kruifemunt betrokken

heeft gehad , en dat deszelfs Reuk de Katten

fchynt te behaagen. Het groeit in veele deelen

van Europa , als ook in Virginie , wild en wordt in

de Tuinen geteelde Men noemt het in 't Engelfch

ook wel Neppe, en by ons Nept, welke benaa-

mingen met de Latynfche Nepeta eenige over*

eenkomst hebben. v

\ Is een Kruid, veel hooger dan de Krulze*

munt opfchietende * en ook veel grover van Ge*

was, met een zonderlingen Reuk en zeer bit-

ter: weshalve het als een Maagmiddel geroemd

wordt en tot Windbreeking , afdryving der Wor-
; men en afzetting der StoDden dient. Men kan hec

Sap inwendig , en het Kruid in Aftrekzelofook

tot Baadingen laaten gebruiken.

00

(1) Nepêta Floribus Spicatis &c. Syji. Nat. XlT. Gen. 710;

p. 390. Veg.7011. p. 44.2.» GoüAN Monsp. 274. GoBT. Belg*

363. Ger* Trol). 274. Nepeta Fl. iiiterrupte fpicatis &c.

- H* Cliff. R. Lugdb. 310. GRON. Vir&. 6i. Mentha Catarfa

vulgaris , major & minor. C. B* Pin. zit. Cataria Herba.

Dod. Pempt, $9. lob. Ic 511.
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£2) Kattekmid met gepluimde Bloemen en Hart- IV.,

romige gejteelde fiaauw gekartelde Bladere
A*s«si?£

JDit Kattekmid , dat C l ü s 1 u s aan den Voet $TUK .

cler Ooftenrykfche Bergen 5 en voorts in Hon- ir .

garie , overvloedig groeijende gevonden keeft, p^^.,
is hooger van Gewas dan het Gemeene en fier- öoften-

^cr van Reuk. De Bloemen zyn meer Pluirnach*
ry s"

tig Verfptcid en niet 20 digt geaaird,

(3) Kattefcruid met gefleelde Kransjes die ge*
,

iir.

tuild zyn , en gefleelde langwerpig Hart- y/oktf

yormige getande Bladen,

Van de beide voorgaanden verfchilt.deeze In-

zonderheid door de Kleur der Bloemen, dieniet

ivitachtig , maar paarfchblaauw of Violet zyn*

Waar van zy den bynaam heeft. De Groeiplaats

is in Spanje.

(4) Kattekmid met gekoste Bloemen 9 de Tros- jv.

jes vyfbloemig , de Bladen Lancetswys' **'$[£%**

Hartvormig^ getand en Wollig.

In

(2) Üepeta ïlor. paniculatis &c. Nepeta Caule panïcularo

&c. R. Lugdb, 316. Nepeca Pann. major & elatinr. Morïs.

Hifi. III. p. 415. S. iï. T. 6. f. 6. Mentha rnontana verri-*

oillata. C. B. Pin.zzi. Menthaftrum montanura. Clus. Pawi*

jt5* Ie, 585. JACQ. Auflr. t. a*. J'iW. I06»

(3) Nepeta Vèrticillis pedunculatis corymbofis &c. Nep-»

móhtaha purpurea major, fparïd Spied. BARR. Ic öoi.Bocc.

Mus. II. p. 46. T. 36. Cataria Hlsp. Bcconicae folio. Tourna
Injl. 202.

(4) Nepèia Flor. Racehtofis , Racemnlis quinquefloris &c.

V **
H. Deel, IX. Stus.



3°<S TWEEMAGTIGE KRUIDEN.

IV.
Afdeel

XV.

Hoofd*
STUK»

Blootzaa

V.
Nepeta

Ukrains»

VI.
Nuda.
NaakE.

VII.

Jiirfuta.

Ruig.

In de Zuidelyké deeïen van Europa' groeit

deeze Soort, die driemaal zo klein wordt gezegd

te zyn als het Gewoone Kattekruid. Of daar

mede gezien worde op het Groote , dat eens zo

groot zou zyn dan het Kleine , weet ik niet.

H aller geeft aan het Kattekruid twee Voe-

ten, Clusius ruim een Elle hoogte; doch ik

heb het veel hooger gezien. Dit Kleine zal mis-

fchïen het Smalbladige van D odo

n

m u s zyn ;

doch hoe het de Bladen uitermaate fmal kan

hebben , is uit de bepaaling duifter. De Bloe-

men zyn rood met blaauwe Meelknopjes.

(<) Kattekruid met ge-pluimde Bloemen enLan-

cetvormige Zaagtandige ongefleelde naakte

Bladen.

(6) Kattekruid met gekranfte naakte Bloem-

trosjes, de Bladen langwerpig Hartvormig

Zaagtandig ongefteeld.

(7) Kattekruid met ongefteelde Kranswy's* ge*

aairde Bloemen , de Kransjes met Wollig-

heid omwikkeld.
Van

Peregrïna Cataria anguftifoüa ? Lof. 1c. 5tu DOD. Tempt.

(5) Nepeta Floribus paniculatis &c. Cataria Betomae rolio

anguftiore, Flore ccemlescente. Gerb. Tan. 87.

(6} Kepeta Flor. Racemis VertLcillatis rmdis Sec. Mentha

Cataria Hisp. olim Sideritis altisfima Flore albo. J.
B. MJ}.

(7) Nefeta Flor. fesfiiibus vertieillato-fpieatis Sec. H. Cffi



Ö t d y n a M t A. 307

Van deeze drie Soorten groeit de eerde 'm IVV

de Ukraine, a&ders de Krim genaamd j in Tar-
A?
||f^

tarief de tweede in Spanje j de derde op -t Ei- HoofdI

laod Sicilië. De gemelde Spaaofche heeft 3 vol-
STÜK*

gens J. B a u h 1 n u s , wel drie Ellen hoogte en ?5r2T
j's fterk van Reuk , metpaarfchachtige Bloemen.

De Siciliaanfche, laatst gedagt, heeft de Bloem

en Reuk van Lavendel, volgens Boccone.
Deeze komt in de openbaare Kruidtuinen voor.

Behalve een Plant, naar het gewoonë Kat-, Népkt*

tekruid gelykende, uit Oostindie , en waar van* Grys.
%

ik een aanzienlyken Tak bekomen heb , vondt 'fcj^*

de Heer Thünberg in Japan een Soort van

dit Geflagt, door hem Grys genaamd, daar ik

hiel* , ia Fig. a, op Plaat LVI 3 de Afbeelding

van mededeel. Derzelver ronde Steng en Bla-

den zyn met eene witachtige Wolligheid bezet$

de Bladen van boven donker groen , van onde-

ren grys , Lancetswys' Hartvormig van gedaan-

te* De Bloemen fchynen Troswyze vergaard

te zyti. Daar onder is , by Letter B , de Bloemkelk

van 't gedagte Oostindifche Kattekruid , zonder

Bloem 3 vertoond*

(8) Kattekruid met ongejleelde Kranswys* gé- 2***^

aakde Bloemen , Lancet vormige Blikjes , itaiiea.

van langteals de Kelk, en gefteelde Bladen.
Italiaanfdw

Dee*

ju. K. Lu^db. 3!5. Hormintun fpicatum Lavandula; Flórö

& Odore. BOCC. Sic. 48. T. 1%. f. 2.

(8) Nepeta Flor. fesfilibus verticillsro -fpicatis 8èfc.Mendi3

Cataria minor Alpina. C. B. Pin. 228. Prodr. ixo.

V 2
II. DEEL. IX* SïUSE»



$08 TwEEMAGTIOE KRUIDEN.

IV; Deeze Italiaanfche heeft Stengetjes van een
AfDsai.* yoet ho0g ^ met Hartvormige, üompe a gekar-

Hoofd- telde Bladen en witte Bloemen.
stuk.

ix. (9) Kattekruid met ongefteelde Aairen aan 't

Scordotis. end en byna Hartvormige ruige Blikjes , de
wollig.

BladenJlomp Hartvormig.

Op 't Eiland Kandia is de Groeiplaats van

deeze Soort, welke door haare Wolligheid uit-

munt. Alpinus heeftze afgebeeld onder den

naam van Scordotis 9 welke afkomftigis vanPLi-

niüs, een Kruid betekenende, dat naar het Wa-
terlook gelykt. Zy hadt rondachtige dikke Wol-

lige, witte Bladen; een Vleezigen Wortel, rui-

kende iterk naar Knoflook en zeer heet van

Smaak zynde.

x. (10) Kattekruid ma ongefteelde Aairen aan 't

BolworS- *nd> Eyronde gekleurde Blikjes en de H»
"£• venfte Bladen ongefteelde

In Spanje en Portugal is de Groeiplaats van dee-

ze Soort , die een knobbeligen Wortel heeft >

met enkelde Stengen en langwerpig Hartvormi-

ge,

($) Nepeta Spkls fesfïlibus terminalibus &c. Am> Acai.

IV. p. 317. Scordium alt. Lanuginofius verticillatum. C. B.

Pin* 248. Scordotis. ALP. Exot* 284. T. 283. ClüS. Hiff.

II. p. 312.

(10; Nepeta Spicfs terminalibus fesfilibas &c. H.Clif. 311»

R. Lugdb. 3 16. Mentha tuberofa" Radice. C. B. Pin. * z7'&
Nepeta tuberofa fpicata Hispanica, BOCC, Muu lï. p. 44» T.

36. BARK. k, 113 1,
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ge, rimpelige Bladen. De Aaïren zyn door roo- IV,

de Blikjes verdeeld , die de Kelken bedekken ,
A™^EL#

dat een byzondere aartigheid geeft aan dit Kruid -

7 Hoofd*

de Bloemen Violet hebbende. stuk.

(11) Kattekruid met end - Hoofdjes 9 de Meel- xr.

draadjes langer dan de Bloem, de Bladen viJ&nka*

Lancetvormig. vkgmtfch.

Deeze Virginifche heeft kleine fmalle naauw-

lyks ruikende Bladen , die een weinig grys zyn

:

de Bloemen witachüg in ronde Tuikjes ver-

gaard , aan 't end der SteDg , digt getropu De
Onderlip is Zaagswyze getand, doch niet hol,

gelyk in andere Soorten*

(12) Kattekruid dat een gekranste Aair heeft xir. /
met Draadachtige Blikjes en Lancetvormi-?a

("laban*

ge Bladen , die van agteren (*) geheel ef.. ¥M?m

fenrandig zyn»

(13)

(n) Nepeta Capitulis terminalibus &c. Clinopod. Fol.

Lanceolatis. H. Olijf. 305. Grort. Firg. 6$. CUnop. Ama»
raci folio, Flor. albis. Pluk. Alm. 110. T. 85» f. 2. Mo-
BIS. Hiji. III. S. II. T. 8. f. uit.

(12) Nepeta Spica verticillata" Bra&éïs FUiformibus , Fol,

Lanceolatis inferne integerrimis. Mant. $66. Nepeta Malaba-

rica &c. Moais. Hifi. III. p. 495.

(*) De Maden hebben een bovenfte en een onderfte op-

pervlakte, doch de Punt noem ik het voorste en den Voet het

agtetfte. Zo ik hier van onderen gezet had, dit zou zeer

dubbelzinnig zyn.

v 3
II. Deel IX, Stuk»
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IV. (13) Kattekruid met de bovenfle Lip der Blos*

AjjWIï» men efenrandig en zeer kort»

Hoofd»
stuk. Deeze beide , zeer veel naar elkander gely«

xm. kende Kruiden
,
groeijen in Oostindie. De Heer

irdZT Linhjküs' fielt , met reden, twyfelachtig , of

Mch.
m'

^ie£ ^e Leucas van den Hoogleejaar J. Bur-
maniïüs, onder de Ceylonfche Planten afge-

beeld 3 en dus wegens de groGte witte Bloemen

genaamd 5 zy. Inderdaad , die Bloemen hebben,

wegens haare groote Lepelachtige boven - Lip 5

geen overeenkomst ter wereld met de bepaaling

van deeze laatfte Soort. Ook verfchilt 'er Öie

-van Mo ris on grootelyks van, zo ten opzigt

van 't Gewas , als van de Bladen en Bloemen»

De jonge Heer Bürmannüs, niettemin %

brengtze ook hier t'hujs.
'

••

*

£iv. \? (14) &m&x\&é met geaairde Bloemen en Fin*

WMl ^elïge effenrmdiSe bladen.

Deeze Siberifche , Lavendel met verfcheide-

lyk ingefneedene Veuckous- Bladen by Amman
ge-

f13) Nepsta Corollarum Labio fupenoie integemrao bre»

\islimo. Nepeta .Indica rotundiore folio. Moris. «f5. S. il.

T. 6. f. .7. Leucas Fol. fubrotundis fcrratis Fi. 3lbo. Buaivr»

Zpèyi. 140. T. 65. sn ? Katu-Ktuka. Hort. Mal. X. p. 179.

T, 90. RAJ. Hifi- III. p. 396. BüSM. Fl. Ind, p. J25.

(14) tyepeta Flor. Spicacis , Fel. pinnatifidis integerrimis,

Lavandula Mon.nqa &c. .Amm. Ruth. 69. Lavaiuï. fol. ova-

tis fepe lobatis. Gmel. Sib. III. p. 24z. T. 55. Betonica

Siberieniïs. WALTH» Hort. 12%. T. 20.
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getyteld, heeft een vierhoekige ruige Steng van IV.

byna een Voet hoogte en een zeer lange Aair
Af^el <

van digte Bloemkransjes. Zy ruikt naar Kruife- Hoofd-

munt. Die van Irkut bedienen 'er zig van , zo ST0K*

de Heer Gmelin aantekent, tot Zweetftoo-y^™*

ven, tegen de anderendaagfche Koorts. Ook
werdt het Afkookzel, volgens Stellerus,
door fommigen tegen de witte Vloeijing aange-

preezen.

(15) Kattekruid met geaairde eenzydige Bloc- *v\

men 9
Hartvormige kaak Bladen » een Hee*pem»ata.

fterige Steng en zeer kleine Bloempjes.
Gekamd<

Op Jamaikaisde Groeiplaats van deeze, die

de Steng vierhoekig heeft , een Vadem hoog ,

effen ,
gearmd, naauwlyks Geurig: de Bladen

géfteeld, Hartvormig; de Bloemen geel.

Sideritis. Yzerkruid.

De Lavendel reeds onder de Heefters be-

ichreeven zynde , zo wel als de drie eerde Soor*

ten van dit Geflagt, kome ik thaos tot de vol-

gende, naamelyk.

tig(4) Yzerkruid dat Kruidig is en ftekelig ge- s^Jr)ti
haaird , perfoiima,

Dooibla-

(15) Nepeta, Spicis fccundis ,FolHs Cctd. nudis &c. GaleopGs £*

procerior , Fol. ovato f acuminatis ferraris Sec. Brown. Jam. 259.

(4) Sideritis Herbacea hispido - Pilofa &c. Sid. Oriënt, Phlo*

midis folio. Tournf. Cor. 12? Stachys Foi. obl. acutis am«

•plexicaulibus Serratis. R. Lugdb. 318. GOUAN Monsp % 277.

v 4
II. Deel, IX, Stuk*
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haaird , met de bovenfte Bladen de Steng

^xv.
EL *

omvattende.

stuk^ Id de Levant en Languedok fchynt de Groei-
'

BkotzM- plaats te zyn van deeze Soort, die de onderde

Ü& Bladen gedeeld , de bovenden ongedeeld heeft

en by de Bloemen fpits Hartvormig. De Af-

beelding is door den Leidfchen Hortulanus Meer-
burg uitgegeven (*}.

v. (jj Yzerkruid dat Kruidig is , zonder Blikjes

;

Jmaïtaï ^e Kelken grooter dan de Bloem engedoomd j
ftergst

'

fy boven - Lip driedeelig*

Van deeze Italiaanfche zyn de Bloempjesgeel

met een rosien rand , en de Kransjes zesbloe-

£nig, zegt de Ridder. De hoogte is omtrent een

Voet en de Gedalte byna als die der volgende

Soort. Op Steenige plaatfcn groeit het regt op
3

doch in Velden vindt men 't leggende.

vi. (6) Yzerkruid dat Kruidig is 9 neerleggende 3,

B.omanat

Rooraich.
7<m-

(*) Afb. van zeldz. Gewas/en. Tab, XXVII.

(5) Sideritis Herbacea ebraófceata &c. Cunila Cal. ïaMo

fpinofo. tL Cltff. 313. Ups. T69. qpuAN Monsp, *?j. R -

Lugdb. 329. Sid. montam parvo varioque Flore. C. B. Piu.

233. Sideritis montana parvo Flore. COL. Ecphr. I. p. 198.

T. 196.

(6) Sideritis Herbacea procumbens ebra&eata &c. Cunila

Cal. Lacinia fuperinre latiori ovata trinervi. II. Clif. 3 13« R»

lugdb. 32 r. GoüAN Monsp. 277. Sideritis genus Verticilli»

Cpinofis. J. B. Bijl. III. p. **8. MQR1S. jHJJj M- «•. «•. T'.

12. f* 5»
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zonder Blikjes, met gedoomde: Kelken en de IV»

boven- Lip Eyrond.
Afdeed

HoOFD-

In de Zuidelyke declen van Europa, op de stuk»

Velden, groeit dit Kruid, *t welk ongefteelde .
Gymno-

Eyronde - ruige Bladen heeft , aan de Punt Zaag*

tandig gedoomd en zesbloemige Kransjes ; de

Kelken ruig , met de onder - Lip viertandig ; de

boven -Lip der Bloempjes kleiner, en Blaadjes

pnder aan de Kransjes in plaats van Blikjes. De
Bloemen zyn wit van Kleur.

(7) Yzerkruid dat Heefterig is en eenigermaa* vit,

te Wollig ; de Bladen Lancetvormig Lint- \ncln**

aal geheel effentandig; de Biomen en Blik* Gtys*

jes getand, (

In Spanje is de Groeiplaats van deeze, die

naar de Lavendel gelykt, hebbende een Heette-

rige Steng, welke doorgaans voor een gedeelte

op den Grond legt , en veele witte Wollige

Takjes uitgeeft, van een Voet hoog, vierhoe-

kig» De Bladen zyn ook Wollig en zeer fmal

;

de Kransjes zesbloemig; de Bloemen geel.

(8) Yzerkruid met Lametvormige gladde ef* vin.

Hyfbpbla-

(7) Sïderitis Suffriuicofo-'tomentofa&e. Sid Hispanica erec- dig.

ta Folio anguftiore. Tournf. Injl. 191: Hysfopus njontana

verticillata major, BARR. 1c. 239. Bocc, Mus. II. p. 77. T.

«tf. f. z.

(8j Siderhis Fol. Lanceolatis g'abris iutegerrimi;? &c. H„

v 5 cm
[II, Deel» IX. Stuk.
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IV. fefirandige Bladen ; Hartvormige Doorn*
Afdeee,.

achtig getande Blikjes en gelyke Kelken.

stuk, (9} Yzerkruid met' Lancetvormige eenigszins

ix. getande , boven gladde Bladen ; Eyron*

sfoidhuies* * Roomachtig getande Blikjes en gelyke

Ruuwbia- Kelken.
dig.

„. *• (10) Yzerkruid met Lancetvormige ftompe ge-

Rm'gbia- tonde Haairige Bladen , Doornachtig ge*
's*

tande Blikjes en ruige leggende Stengen,

Deeze drie Soorten maaken als de Verfchei-

denheden uit, van het door geheel Europa in

't wild groeijende Kruid, daar dit Geilagt den

naam van heeft. Ik noem het , volgens den

Griekfchen Sideritis , in 't Hollacdfch Tzer»

kruid , gelyk de Engelfchen hetzelve lronwort

heeten, of, volgens Merret, Clowns Wound-

wort, (Panax Coloni) Clowns All -heul 9 dat is,

Kloens Heelkraid ; om dat het lompe Landvolk

zig

Clif. 313. R. Lugdb. 322. GOUAN Monsp.zjz. Sid.Alp.Hys-

fopifolia. C. B. Pin. 233- Hall. Heht 647. Sideritis mon-

tana. Lob. Ic 525»

(9) Sideritis Fol. Lanceolatis fubdentatis fupra glabris &c.

Sideritis Fol. hirfutis profunde crenatis. C. B. Pin. 233» Sid.

f. FerruminatriX Heraclea. Lob. Ie. 523.

(10) Sideritis Fol. Lanc. obtufis dentatis Pilofis. Tetrahit

Caulibus procutnbentibus , Fol. fesfilibus. Ger. Prov. z-jz,

Sid. hirfuta. GöUAN Montp. 278. GORT. Belg» 164. Sideritis

hirfuta prccumbens. C. B. Pin. 232. Sid» tertia. Clüs. Hifi.

II. p. 40. Sideritis Heraclea. Hisp. p, 3S9. Tetrahit Herbario-

mm. Lob. Ie. $2.3. Heiba Judaica. Dod. Pempt. 93.
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gjg daar van tot heeling der Wonden bedient. IV*

Die eigenfchap , naamelyk, van fterke famen- ^.yf
1*

trekking der Vleezige deelen , heeft 'er den naam Boofd-

van Yzerkruid aan doen geeven, en mooglyk STÜK#

ook dien van Tetrahü by de Kruidkundigen. De
p,r^^f"

Afbeelding, welke Lobel daar van onder dien

naam geeft , is de zelfde als die der Sïderüis

Heraclea by C L u s 1 u s , en komt overeen met

de Ruige leggende van Bauhinus, welke by

Toürnkfort de eerfte Soort uitmaakt van

dit Geflagt. Die van 't Joodenkraid , by Do.
donjüs, dus genaamd om dat de zwervende

Jooden of Landloopers zigals iets wonders daar

van tot Geneezing bedienden, verfchik en komt

nader overeen met het Scordioides , dat de Bla-

den van boven glad heeft , en van die gladheid 5

in fommige Kruiden , weiken men ook Sideru

tis heeft genoemd , is de Hoogduitfche naam

Gltedkraut, zo wel als de Neerduitfche Qlid-oï

Glitkruid , (niet Gllshruid 9 gelyk de Heer D#
de Gorter fchryft), afkomfrig. Dezelve ech-

ter is, om dat de meefte Soorten ruuw en ruig

zyn van Loof, op dit Geflagt niet toepasfelyk.

Wat de reden zy van den Franfchen naam Cm-
paudine, begryp ik niet, Lobel zegt, dat de

ïranfehen het Carpentaria of Timmerluiden-

Kruid heeten, om dat het dezelven een gereed

Middel aan de hand geeft , tot Geneezing van

Kwetzuuren met Yzer gemaakt. Hiervan willen

fommigen ook den naam van Sideritis of Yzer-

kruid afleiden ; doch dat is wat ver gezogt.

De
II. DEEL. IX. STUK,
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IV. De verwarring , ondertusfchen , die onder de

xv.
EL

' Kruidkundigen der voorgaande Eeuwheerfchte,

Hoofd- noopens de Soorten van die Kruid , is nog wei-
stük.

ni-g pgehelderd. Dit komt daar van , dat de

fyff
tza* r

Gekranste Kruiden dikwils in Kenmerken zo

weinig verfchillen : desLuDwicius zelfs ge»

oordeeld heeft , dat men dit Geilagt en dat der

Betonie zou kunnen famenvoegen ; gelyk het

gladde Akker - Yzerkruid onder den naam van

Betonie fchuilt* Van de drie gedagte Soorten

groeit het Hyfopbladige meest op Gebergten der

Zuidelyke deelen van Europa, de volgende,

ten minfte de laatfte , is algemeener bekend in

ons WereldsdeeL C l u s i u s zes$ 'er van ; „ Ner-

„ gen byna komt dit Kr uid niet voor, op een

91 droogen Steenachtigen Grond, door Spanje,

„ Vrankryk en Duitfchland, alwaar men hetby

5, Zomer , en op ïbmmige plaatfen ook tot ia

„ den Herfst , ziet bloeijen. De hedendaagfche

Kruidkundigen, evenwel, is het in Ooften-

ryk , noch in onze Nederlanden niet voorge-

komen (*).

Zie hier de befchryving , welke de Ridder

van

(*) Vid. Flor, Belg. in Am. Aead. Vol. VI. p. $9. Óók

vindt men het by Boerhaave niet als inlandfch aangete-

kend ; die 'er zelfs geen gewag van maakt : niettegenftaande

Commelyn gezegd hadt , dat het in ons Land by de We-

gen en Paden groeide : het Tetrahit Herbariorum naamelyk

vm Lobel, dat die Autheur zegt, door zekeren Kruidken-

ner, in 3ofchachtige plaatfen van Italië, omjtrent Bononie
,

geplukt te zyn. Wat heeft men 'er dan voor aangezien ï
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dit laatfte geeft $ daar zyn EcL de Groeiplaats IV.

aan toefchryft in Provence , Spanje en Italië.
Af^el*

„ Een üyve Haairige Steng: Lancetvormige, Hoofd-

„ ftompachtige , rimpelig geplooide Bladen met STUK -

„ drie of vier fpitsachtige Tandjes : Hartvór-^f^*"

i9 mige Zaagswys' gedoomde Blikjes : ver af-

3, Handige, ongedeelde zesbloemige Kransjes,

5 ,
tusfchen welke de Steng ruiger is: geeleBloemp-

„ jes , met een krom Pypje , de boven - Lip Lï-

„ niaal , half tweedeeligomgeboogenopftaande*

„ Sneeuwwit; de onder -Lip zeer klein ; de

„ Meeldraadjes binnen 't Pypje : de Kelken

3, ruig met vyf gelyke Doorens,"

(11) Yzerkrüid met Hartvormige Jtompe Plui- „xr.

.

zige Bladen , ongedoornde gewalde Kelken , LaJtaï

een langwerpige Aair en op[taande Steng.
Gewol<**

In Egypte en Paleftina ftelt Linnjeds de

Groeiplaats van deeze , die ook door Meer-
burg in Afbeelding is gebragt (*). Deez' voegt

'er de befchryving van den Ridder by , waar uic

blykt , dat het een Plant is van een Span hoog-

te , hebbende de Steng aan 't end een zeer lan-

ge Aair , uit zesbloemige Kransjes famengefïeld

,

die fterk gewold zyn en de Bloemen donker-

Violet. Deeze heeft getande Blikjes , van aan-

merkelyke breedte , onder de Bloemkransjes , ge-

Ijk

(ii> Sideritis Kol. Cordatis obtufis Villofis &c.

(*) Op Tab. XXVIII. der zo even gedagte verzameling*

II. Deel IX» Stuk,
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IV. lyk alle de Soorten van dit Gefiagtj uitgenomen

:n»

M E N * h A* Munté

de zes eerften*
Afdeel

xv.

HOOFD-
STÜKi

0&1 De Bloem is, in dit Geflagt, byna egaal in

vieren gedeeld , hebbende de breedfte Slip uit-

gerand, en de Meeldraadjes opftaande, watvari

elkander af.

Behalve de gewooneen verfcheide wilde Soor-

ten van Munt, is hier ook de Poley in begree-

pen,maakende dus zeventien Soorten , waar vari

de vier eerfcen geaaird zyn $ de vier volgende

Hoofdjes hebben , en zeven overigen Bloemkrans-

jes , als volgt. De twee iaatften zyn reeds onder

de Heefters befchreeven.

t.
(i) Munt met langwerpige Aaiten , langw.

Zaagtandige , Haairige , ongefieelde Bla*

f

i

a
"

den en de Meeldraadjes langer dan de Bloem,
Stinkende.

Op Waterige plaatfen van Oostindie groeit

deeze, die Aairen byna als het Kruid heeft, dat

men Vosfeftaartjes noemt. De Geftalte is , voor

't overige, byna als die der Eerenprys* doch het

Kruid ftinkt zeer. Men legt een Pap daar vanop

Gezwellen.

oo
£i) Meniba Spicis oblongis , Fol. oblongis fèrratis Pilofis

Sec. Syfi. Kat. XII. Gen. 713» p. l$\*Vtg. XIII. p. 444.

Mentha foerida. Burm. VL Ind. iz6t Alopecuro- Veronica.

J7. ZeyL 411. Veronica hirfuta Iatifolia. Zeyl. Aq. BURMé
&tyl, 228. Majuia foetida. Rumph» Amb* VI. p. 41. T. itf.
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(o) Munt met langw. Aairen.de Bladen lang- IV.

, werpig Wollig Zaagtandig ongefteeld> de
F^L«

Meeldraadjes langer dan de Bloemen* Hoofd-
stuk.

C3) Munt met langw. Aairen^de Bladen Lan- ir.

cetvormig naakt , Zaagtandig , ongefteeld ,/yJ$^£.

de Meeldraadjes langer dan de Bloem, wi!de »

in.

(4} Munt met laugw. Aairen* de Bladen rond- VfriMs.

7 . . i

,

,71 n 1 ,
Groene.

achiig, gerimpeld, gekarteld ongejteekl. iv.

Rotundifo-

Deeze drie zyn 3volgeDs de Autheuren,Verfchei-^ondbb-
denheden van Wilde Munt, die door elkander dige*

groeijen in verfcheide deelen van Europa, meest

voorkomende aan de kanten van Beekjes , Sloo-

ten en Waterplasfen , en fomtyds ook wel ia

de Velden. De tweede , door haare Wollige gry-

ze Bladen , inzonderheid , van de derde , die de-

zelven groen heeft , onderfcheiden > is by ons

aan de Wegen niet ongemeen* Wy noemenze

Wilde , eenigen Geaairde , en lommigen Water-

Munt.

(z) Mentha Spie. obl. F61. oblongis tomentofis Sec. %Mat%

Mei. 279* KRAM. Aujlr. 169. GES» Prov. 268, COUAN
Monsp. 279. H. Cliff. 306. Mentha fylveft. Folio longïore.

C. B. Fin. 227. Menthaftrum. DoD. Fempt. $»6. Lob. Je»

509.

(3) Mentha Spie. oblong. Fol. Lanceolatis &c. R. Lugdb.

31$. &c. Mentha anguftifolia fpiezta. C. B. Fin. 227. Men-

tha. Cam. Epit. 477. Mentha tertia. Dod. Fempt. $5. Men-

tha Aquatica fpicata. GRON. Virg. 167, %g.

(4) Mentha Spie. oblong. Fol. fubrotundïs rugoGs Sec. HüDS.

Angl. zaï. Mentha fylveflris rotundiore folio. C. B. Pin»s.zj.

jüënthaffrum &c. J» S. Hijl.lll. p. 219. Tab. Jc, 349, Men-
tha Fol. ovatis toraeiitofis &c. HALL» Hdv. 657.

lh DEEL» IX» SïüKH
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iV. MMt. De Franfche naam is Menthajlre, gelyk
Afdeel.

Zy 00 |c a]|en oncjer dien naam voorkomen by

Hoofd- eenigë Kruidbefchryvers* De vierde , die nog
stuk* we] allermeest zou verfchillen , heeft de Bladen
Bb*txa*

%Q wel lollig als de tweede Soort. De gene,

welke LiNNiEus op de Groene uit C!ame-

rarius aangehaald heeft, is een Tamme of

Hof- Munt, zowel als die van Dod onheus,
welke Loöel noemt Aoómfché Munt der Win-

kelen of betere Smalbladige (*)• Deeze zal het

mooglyk zyn , welke fomtyds in plaats van de

befte of Krulbladïge gebruikt wordt, hoewel

zy ongelyk flaauwer is van kragten en grover

van Reuk ; weshalve de Engelfchen haar Hor-

fe - Mint noemen , dat is Paarde - Munt , of S'ptaf*

Mint , wegens de lange Aairen , waar door zy

2Ïg van de volgende önderfcheidu

v, (5) Munt met Hoofdjes 'Bloemen en Hartvor-

tlhpt Mige getande , gegolfde , ongefteèlde Bid-

Kruize- feit)
munt.

(*) Mentha Romana Officinarum five pra?ftantior angufti-

folia. Lob. Ic. 507 , zynde de zelfde Figuur als de Derde

Munt van Dodon^us. Linn^üs hadt ook de Vierde aange-

haald , doch die is gekranst en ftrookt dus hier in geeneri

deele. In Horto Cliff. merkt zyn Ed: dezelve als een Ver-

fcheidenheifii aan. Ook acht hy aldaar zelfs de Wilde ca

Groene uaauwlyks te verfchillen.

(5) Mentha Fior. capitatis> Fot. Cord, clent. undulatis &c,

Mat. Med. 278. H. Cliff. 306. H. Ups. I6g. KilAM. Auflr,

1S9. Mentha crispa Danica f. Germanica fpeciofa. Mows.

tilft. III. p. 3£7 . s. II. T. <3. f. 5* Mentha crispa. Riv,

Men. 47.



den ; de Meeldraadjes van langte als de IV*

Blom. *****

i-ii -^ Hoofd.
Hoe deeze , die onder den naam van Deenfche stuk.

of Duitfche Munt voorkomt en reeds lang be- Gy»w*

kend is geweest in de Kruidhoven , haare e\JP
crmuu

gentlyke Groeiplaats in Siberië kan hebben , is

zonderling* Men kanze eigentlyk als een mïd*

del - Soort tusfchen de genen die Aairen en Hoofd-

jes Bloemen hebben , aanmerken. Het is de ech-

te Kruizè-, dat is Kroeze Munt, dus genaamd

wegens de Gekruldheid der Bladen, welke zy

ligt verliest , zo Monting aanmerkt; wan-

neerze niet om de twee Jaaren wordt opgeno- -*
'

c

men en verplanc*

j, Zy heeft voortkruipen.de Wortels gelyk de

? , andere Soorten, De Stengen zyn fomtydsen-

3, keld,Fomtyds Takkig ,tot een Elle lang, aan

s, de Knietjes voorzien met twee rondachtige

„ Bladen, tegenover elkander , de onderfte wel

3, een Duim of anderhalf breed , diep Zaagtan-

„ dig ingefneeden en als gekruld. De Bloemen

„ komen in taamelyk dikke ftompe en dikwils

„ korte Aairen voort
9

zynde paarfchachtig ,

,3 Pypswyze, aan den Mond in vieren gedeeld

,3 en digt getropt."

Dus, nagenoeg, komt by Morison debe-

fchryving voor van de Kruizemunt , welke men
keurt voor de befte Munt , als een fterker aan-

genaamen Reuk hebbende en dus bekwaamer

zynde dan de andere Soorten , tot Destillatie»

X 'cis
H, Dhl* IX» Stuk,
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ÏV. 't Is iedereen, naamelyk, bekend, dat door de
AF

xv!
L

' Apotheekers en Chymiften uit dit Kruid heil-

Hoofd- zaame Middelen bereid worden. Het gedefiil-

stük.
]eerde Water , Geest en Olie, zyn voortreffe-

'ügj** '*"lyk tot verfcerking van het Hart, opwekking

van den Appetyt , wegneeming der Walginge ,

Windbreeking en dus tegen iMaagpynen en 'c

Koïyk. Hierom dient het grootelyks in Kinderen

en zwakke Geftellen , verzagtende den Hoest

die uit fcherpe flymige Stoffen in de eerfte We-
gen dikwils ontftaat en zelfs de Wormen uitdry-

vende. Bovendien is de Syroop en Konferf van

bet Kruid Maagfterkende en eenigszins famen-

trekkende. Uitwendig opgelegd , dient hetzelve

om Gezwellen te doen verflaan , inzonderheid

die der Vrouwen Borften , als ook tot behoe-

ding voor Verftervirg. De Melk, daar Bladen

van Kruizemunt in geweekt zyn , wil naauwlyks

ftremmen, en L in n^-us merkt aan, dat men

van den Melk der Koeijen , die op WT

aterige

plaatfen , waar veel WT

ilde Munt groeit, graa-

zen 9 en uit gebrek dezelve genoodzaakt zyn te

eeten , geen Kaas maaken kan (*).

VT. (6) Munt met Hoofdjes - Bloemen ; Eyronde

Mentha Zaag*
hirfuta*

ö

JR.wge.
pj Rutty Mat. Med. Lond. & Rotrerd. i?7S,p- 324.

(6) Mentha Flor. Capitatis , Fol. ovatis fesfïlibus &c.

Huds. AngU 223. N. 10. Mentha Aq. hirfuta f. Sifymbrium

Iwfuüus. J. B. Hifi. III, p. 224. Sifymbrium hirfutum. Raj.

AngU 111. p. 233 0, Mentha Sifymbr» hirfuta 6cc, B.AJ. AngU

III* p. 233* T. 20. f. x.
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Zaagtandige byna ongefteelde ruigachtige J9»

Bladen ; de Meeldraadjes langer dan de !j§f

Bloem. Hoofd-
STUK,

Deeze verfchilt van de volgende weinig, dan Gymno*

daar in , dat de Bladen wat ruiger zyn ; des der
er '

Beer II all er, die dezelve ook in Switzer-

landvondt, daar van flegts eene Verfcheiden*

heid maakt. Men heeftze in Engeland insge-

Ivks met ronde Bloemhoofdjes en ronder Bladen

(7) Mant met Hoofdje* - Bloemen ; Eyronde vn.

Zaagtandige gepelde Bladen ; de Meel-/f™%*
a

draadjes langer dan de Bloem. water-
Munt.

Deeze is zeer gemeen aan de kanten van Ri-

vieren en Beeken , Slooten en Graften , als ook

op Moerasfige plaatfen , zo door geheel Euro-

pa, als in 't byzonderin onze Nederlanden. Dus

komt zy ook dikwiïs by de voor befchrecvene

Wilde Munte voor en is van fommigen daar

toe betrokken geweest , doch zy onderfcheidt

zig, niet alleen door de gedagte Kenmerken,

maar

(7) Mentha Flor.' Capir. Fol. ovatis , ferrstis fesfiKbiis»

&c. Gokt. Beig< 164. FLSuec. 482. GORR. Ingr. 92. Kram»

A'-iflr. 169. GER. Pr$v. 269. GeuAN Monsp, 279. H. Cliff".

306. R. Lugdk 325. Hall. Helv» 6$8* Mentha rotundifolia

paluftrïs f. Aq. major. C« B. Pin. zxj. Menth. Aq. f. Si*

fymbria» Lob. Ie. 509. Sifymbriuui. DOD. Pempt, $7.Krusdfa

r|*é

X a
II. deel. IX. Stuk
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IV. maar ook door een veel flerker Reuk, die op
üfdeel* ver naa (je aangenaamheid niet heeft van de

Hoofd» Kruizemunt , zweemende meer naar dien van
«tuk. Kattekruid. Men wil , dat zy her Sifymbrium
jBlootzaa.

deï 0uden 2y
. wordende Roode Wüde Mmte

van Dodon^us getyteld. De Franfchen hee-

tenze ook Menthaflre en de Duitfchers Rosf~

Muntz of Water- MuntZy dat is Water -Munt»

De Bladen enSteelen zyn fomtyds roodachtig,

waar door deeze Soort van de gedagte rondbla-

dige Wilde Munte onderfcheiden wordt. Men
heeft ze ook wel in plaats van dien in de Apo-

theeken gebruikt , én zy zoude , volgens L o-

bel, de Balfamine of het Balfemkruid der Win-
kelen zyn , doch de meeften geeven dien naam

aan de Kruizemunt.

vin. (8) Munt met Hoofdjes- Bloemen; Eyrondege-

Titylta. Jieelde Bladen; de Meeldraadjes korter dan
PePeï

-
de Bloem.

Munte*

Deeze , die men Pepper - Mint , dat is Peper-

Munt , in Engeland noemt , fchynt aan dat Ryk
byzonder eigen» De Reuk van 't verfche Kruid

,

zo wel als van 't gedroogde, is Kruiderig, ge-

lyk die der gemeenc Munte, de Smaak als van

Peper , maar fchielyk overgaande in een Salpe*

tigen Smaak, met aandoening als van Koude op

de

(%) Mentha Flor. Capit. Tol. ovatis ferratis petïolatis &c
Mentha Spie. brevioiibus & habitioribus, Fol. Mentha; fus*

ex &c. Raj. Angl. III. p. 234. T. 10. U 2.
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de Tong, gelyk in de Kamfer plaats heeft en JV.

zulks neemt men ook in 't gedefinieerde Water
A
™5f

L '

waar: des dit Kruid in lang zo veel niet ver- Hoofd*

warmt 9 als men zou oordeelen uit gedagte Pe-
STU?r *

per -Smaak. Daar komt, door Defiülatie, eenpermJa™

zeer fcherpe Olie uit. Met Yzer- Vitriool wordt

het Afkookzel groen ; doch zulks heeft ook plaats

met dat der andere Wilde Munten (*)

(9) Munt met Kransjes - Bloemen ; Eyronde ix.

fpitsachtige Zaagtandige Bladen; deMeel-faiiJl.

draadjes langer dan de Bloem, Mun e
y"

(103 Munt met Kransjes - Bloemen ; Eyron- x.

de fpitfe Zaagtandige Bladen ; de Meel- hoIm*ii-
draadjes korter dan de Bloem* te«

(11) Munt met Kransjes - Bloemen ; Eyronde XL

fpitfe Zaagtandige Bladen; de Meeldraad* Akker-

jes zo lang als de Bloem. Muote.

Het

(*) R.UTTY Mat. Med. uts , p. 32? , 324.

(9) Mentba Flor. verticillatis , Foliis ovat's acutiuscüüs

&c. Mentha crispa verticillata. G. B. Pin. 227. Menth. crip,

vert. Fol. rotundiore. J. B. Hifi. lil. p. zr;.

(io) MenthaY!\ot. Vertic. &c. GouAN Monrp. 279. Mentli.

rlort. verticillata Ocymi odore. C. B. P&, 227. Mentha Vert-

minor acuta, non crispa &c. J. B. £/(/?. III. p. 216.

(11) Mentba Flor. Vertic. &c. Gort. i?^. i6$.F!.Suüe.

48 e. Gort. /«gr. 92. kram. ^(«/?r. 170. Hall. Hlv 6ygt

Dalib. Par/i 178. Ger Prov. o 59 . ƒ/. ^/^ 3o? R £«.##.

326. Mentha Aivenfis Verticil!. procumbens. Moai?. Hij.

III. p. 369 S 11. T. 7. f. 5. Calamintha Arvenfis verticiila-

ta. C. B. Pin. 229.

II. Deel. IX. Stuk.
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IV» Het verfchil is
5 volgens de bepaalingen , zee?

xvf
L

^kin tusfehen deezedrie Soorten» als mee; the-

Hoofd- ftaande in de meer of minder langte van de Meel-
stuk. draadjes^en opzigt van de Bloem . De twee eeriïeo,

Mef**** worden gezegd in de Zuidelyke deelsn van Eu-

ropa haare Groeiplaats te hebben ; de laatfte is

een inboorling zelfs der Noordelyke, gelyk in

Rusland en Sweeden. Het zal die zyn, waar van

Lobel fpreekt , zeggende : , 3 in Vriesland,

„ by Kampen en Zwol ,
groeit een Wilde Mun-

„ te , die de Bladen bruiner a langer en niet zo

3> ruuw heeft." Zulks, ten minde 3 wordt ge-

tuigd van deeze (*) , die anders zyne Water-

Kalaminth zou zyn, welke volgens hem op

Akkers -groeit in de Nederlanden. Men vindeze

overvloedig in Vriesland op de Kley en in de

Wouden , doch in Holland niet , zo 't fchynt.

Wat nu het onderfcheid deezer drie Soorten

aangaat : de eerfte heeft gekrulde Bladen
y de

tweede niet , maar de Stengen van deeze zyn

rood en daarom fchynt het wel de zogenaamde

Roomfche Munte, en mooglyk die, welke Do-
don^eus eerft afbeeldt , zeggende het de

Bruin-Heilige te zyn, die zeer aangenaam is van

Reuk , wordende Biement genoemd van de Duit-

fchers , en van de Franfchen ,zoGouan zegt

,

la Menthe ou Baume des Jardins , dat is Hof-

Munte

(*) Naamelyk dat dezelve op dieplaatfen groeit: zie Gort.

Flor. Edzka en Meese Ft. Fris. ook aan Slooten en de

fonten der Wegen,
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Munte of Hof- Ealfemkrnid. L o n e l heeft de- iV.

zelve afgebeeld onder den naam van Menlha ^vf
1 *

cruciata^ misfchien om dat de Bladen kruislings Hbcto.

liaan : dat is , zegt hy , Kruis- of Kruizemunt. STUK"»

Doch deze benaaming zou toepasfelyker zyn op ce
fpfr

y™™*

gezegde Zaay- Munte, welke mooglyk niet veil

verfchilt van de Vyfde Soort. De Akker - Mun-

te, die, als gezegd is, vry algemeen in Europa

groeit, onderfcheidt zig bovendien door haare

verfpreide Stengetjes, komende veel op Koorr>

landen voor, na den Oogst.

(ia) Munt met Kransjes -Bloemen en Lancet* xir.

vormig Eyronde gladde ,/pitfe effentandige fZ^t"
Bladen. Kleine,

Deeze , die Kleine Water - Munt genoemd

wordt door Ray , is in Engeland gevonden:

doch , zo de Water - Kalaminth van Lobel 9 voor-

gemeld , hier ook betrekkelyk zy , dan zou de-

zelve insgelyks in de Nederlanden groeijen :alzo

hy daar van zegt. ,, In Nederland en Engeland

„ groeit het op braakleggende en bezaaide Ak-

3 , kers, als ook aan de kanten van Velden en

„ Beemden.'' Maar, om de waarheid te zeggen,

ik geloof dat deeze Soort ook in de voorgaan-

de loopt.

03)

(12) Mentha'Plox. Vertic. &c. Am<Ac&d. IV. p. 318- Alenrha'

Aquatica ex ;gua. Raj. Angl. II I. p. 232. Menth. Honends
quarti. Füchs. Hifi. z\ 9% Caiamintha Acj, fielgarum Sc

Matthioli. Lob. Ie, 505,

x 4
II. DEEL, IX. STUK.
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IV.
'Afdeeu

xv.

Hoofd-
stuk.

im.
JMenibd

Car.üdeu/is,

Kanada-
fche t

XIV.
Pulegium,

XV,
Cervina.

Herts-

Poley.

(13) Munt met Kransjes -Bloemen, Zaagtan-

dige Lanceivormige gefteelde Haairige Bla-

den , de Meeldraadjes van langte als de

Bloem,

In Kanada groeit dceze volgens Kalm, die

de Steng haoger dan de voorgaande, niet Tak-

kig en zeer Haairig heeft , de Bladen de helft

fmaller en fpitfer , komende voorts, taamelyk

daar mede overeen.

(14) Munt met Kransjes- Bloemen , Eyronde

flompe eenigermaate gekartelde Bladen ,

rondachtige kruipende Stengen , de Meel-

draadjes langer dan de Bloem,

(15) Munt met Kransjes -Bloemen, gepalmde

Blikjes 3 Liniaale Bladen, de Meeldraad*

jes langer dan de Bloem,

Deeze beide Soorten maaken het Kruid uit,

dat men in 't Hoog- en Nedcrduufch Poley , in

't Franfeh Pouliot noemt , naar den Latynfchen

naam Pulegium; doch in 't Engelfch Penny Royal

of Pudding - Gras. De eene is breed- de andere

fmat^

(13) Mentha Flor. Verticillatis &c.

(14) Meniba Flor. Vect. &c. Mat, Mcd, 280. Gort. Belf*

ï6s. R. Lugib* 32^. 6?c. &c. Pulegium Regium vul^atum.

Lob. 1c, soo»

(15) Mentba Flor. Vert. Fol. linesribus Sec. R. LugdK

326, Goua,n Monsp, 279. Pulegium anguftifolium. C. fi«

JPin. 2224 Lob. Ic. 501,
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fmalbladig en deeze wordt geméenlyk Pulegium IV.

Cervinum of Herts- Poley geheten* De eerfte &•**«•

groeit byna door geheel Europa wild , komende fïoVfd-

by ons op vogtige plaatfen , omtrent den Ysfel Jtuk.

en elders voort : de andere groeit in de Zuide- G^K/>-

Jyke deelen van Vrankryk by dezelve* Het isby

de Kruidkundigen uitgemaakt, dat zy tot die

Geflagt behooren, wordende meest onderfchei-

den door een byzonderen Reuk, Sommigen keu-

ren het Smalbladige of Hens - Poley , dat (Ier-

ker van Reuk is , dienftiger tot Geneeskundige

oogmerken» Het Kruid is fcherp en bitter van

Smaak, openende kragtiger dan de Kruizemunt

en in 't byzonder dienende tot afzetting der

Stonden. Zelfs het gedeftilleerde Water daar

van en de Olie wordt ten dien einde , en fom-

tyds tot bevordering van de Kraam, gebruikt*

In de Kinkhoest der Kinderen , in Opftyging

en Borstkwaaien , is het Sap of Aftrekzel der

Poley een uitmuntend Middel. De Reuk al-

leen neemt fomtyds de Walging en Benaauwd-

heid weg. Voorts dient het uitwendig, inStoo-

vingen , Baden en Pappen , om veelerley Pyn-

lykheden te verdryven. Op 't Hoofd of agter

de Opren gedragen, was het, volgens de Ou-

den, een behoedmiddel voor Zinkingen. Zy
plagten het in veelerley Spyzen te mengen ; ge-

lyk het by de Engelfchen nog in gebruik is, om
gehakt in Saucyfen, Worst, of Bloedbeulingen

te floppen , of ook by de Podding te doen } doch

door 't kooken verliest het zynen Geur,

X 5 De
lh DEEL, IX, STUK.
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IV. De twee ovefige Soorten, als gezegd is, en

'Afdeel. »
c Geflag t Van Perilla, reeds onder de Heefters

Hoofd- befchreeven zynde, gaa ik over tot dat van]

STUK*

Blo***- G l e c o m A (*) Aardveil,

Welks byzondere Kenmerken zyn, dat ieder

paar Meelknopjes in de figuur van een Kruis

famenluikt , en dat de Kelk vyfdeelig is.

i. De eenigfte Soort (i), door geheel Europa

jhürauL gemeen, voert den naam van Hederaterrejlris,

Kruipend, jat is Aardveil . om dat zyalsde Klimop 5 doch

met de Ranken langs den Grond kruipende ,

zig verfpreidt. Haller hee r
t den naam Cha-

mceclema van Cordus, Laage Klim beteke-

nende, gebruikt. Anderen noemenze Chamecis.-

fus , dat wederom op 'c zelfde uitkomt. By de

Franfchen heet dit Kruid Rondote , Lierre ter-

rejire of'Terretter. by de Engelfchen Ground-Ive f

by de Duitfchers Gundelrebe. Wy noemen het

Aardveil , Hondsdraf of Onderhave,

Het Kruid is , zo door het gezegde , als door

zy-

f*) Sommigen fchryven Clecboma , doch 't is beter den

Ridder te volgen , dewyl zyn Ed. deezen Geflagtnaam van

't Griekfche Wootd yXynm , door Dioscoïudes gebruikt

,

heeft afgeleid.

( i ; Glecoma Fol. Reniformibus crenatis. Syft. Nat. XII.

Gen. 714. p. 393, Veg. XIII. p. 445- -#*'• ^?«& p. 3°3«.

Gort. Belg. 165. Kram. *4uflr. 170. -FA $ug, 483, 5 is»

Gort. /«§r. 52. Ger. Prov* 267. Gouan Momp. 280. Ca-

laminrha humilior folio rotundiore, Tournf. 19+. Chamx-

clema. Hall. Heh. 652. Hed. terreftris vulgaiis. C. BVP&,

30$. DOD. ƒ*»ƒ;. 35,4. Xob. /<?. p. «13»
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syne Niervormige gekartelde Blaadjes en de iv%

lierlyk blaauwe Bloemen, iedereen bekend. Het Afdeel «

heefc die byzonderheid , dat de Bloemfleeltjes^jooFD-

van vier tot agt,een halfrond Kransje maaken ,stuk»

dat over ééne zyde helt. De Reuk is fterk, de ,^«ST'
Smaak bitter en wordt , als het lang afgekookt is

,

wrang. Men pryst het , inzonderheid , tegen Borst-

kwaaien 3 by Teeringachtige Menfchen ; ook

tegen de Roode Loop en andere Kwaaien. On-

der Haver gekapt is het zeer dien (tig om de

Paarden Wormen te doen loozen. Bier doet het

fpoediger flryken , zegt men , dan de Hop of

iets anders: weshalve het ook, van de Engel-

fchen , Alehoof en Tunhoof geheten wordt.

De Verfcheidenheden van dit Kruid , door

Toürnefort opgetekend , met paarfché

Bloemen, alsook de kleinere, die laager hlyft

en fraaijer is dan de groote , door Vaillant
in drie Afbeeldingen lierlyk vertoond Ct)«»fchy-

nen van den Grond af te hangen ; maar die

met Bloemen van een Duim lang , welke de

Heer Hall er in Switzerland, onder de ande-

re groeijende vondt , en hoedanige ook om-
ftieeks Parys, door gedagten Autheur, is waar-

genomen en befchreeven ; verfchilt veel in Ge-
was , hebbende ook de Bladen , die in de ge-

meene paarfchachtig geaderd zyn , van onderen

geheel groen» Deeze zal de Berg-Jardveüdet

Au-

(|) Botan. Paris. T. VI. f. 4-6.

]jU DEEL, IX, STUK.
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IV. Autheuren zyn , die de Bladen ronder, ruiger,
ArD

x
E
y
L

grooter heeft en fterker is van Reuk, groei*

Hoofd* jende in het Thuringer Woud overvloedig (f).
STUK»

L A m i u m. Doove Netel.

De boven - Lip der Bloem is geheel en ge-

welfd ; de onder - Lip tweekwabbig ; de Keel

heeft wederzyds een getanden Rand in dit Ge-
Aagt, tot het welke de agt volgende Soorten

behooren. .

t. (i) Doove Netel met Hartvormige > ongelyk

OrvaiT en fp^ts Zaagtandige Bladen , de Bloemen
Gioote. met een gezwollen Keel \ de Kelken gekleurd.

In Ooflenryk en Italië groeit , volgens den

Ridder , deeze op de Gebergten. Zy is zeer

groot van Gewas , heeft byna gladde Bladen en

een groote paarfche Bloem, 't Geflagt, dat Mi-

chelius onder den naam van Papia hervoort-

gebragt heeft en afgebeeld , in eene Valey van

't Apulifch Gebergte Gargani door hem gevon-

den , is eene Verfcheidenheid van deeze Soort.

oj

[ f|) Vid. Cam Efit. p. 401.

(1) Lanïium Fol* Cord. inxquaüter arguteque ferraris &c.

Syfl. Nat. XII. Gen. 716. p. 393. Pïg. XIII. p. 445- La-

xniiim maximum Sylv. alterum. C. B. Pin. 2ji- Lamiura

mont. Sax. ferme glabrum. Till. Pis. 92. T. 34. f. 1 ? Ga-

leopfis maxima Pannonica, Clus. Kift» II. p. 35* /3. Orvala

Garganica. Sp, Plant, 807. Papia Garg. Wich. Gm* ao.

T. 17.
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(2) Doove Netel met Hartvormige ruigach- IV*

tige Bladen ; de Bloemen met een gezwollen. E*11**

Keel ; het Pypje regt 3
wederzyds met eenHoovni

dubbelen Tand* stuk.

ir.

(3) Doove Netel met Hartvormige rimpelige Q*™'u™
t

Bladen , een effene Steng en gladde Kelken ™**

van langte als het Bloempypje. fche?
am"

(4) Doove Netel met Hartvormige gefpitfie L*viga .

Bladen en tienbloemige Kransjes. *

Effene. !

IV".

Deeze drie Soorten, in 't uiterlyke aanzien Macula*

niet veel verfchillende , hebben allen in Italië
tU

Q^kte

haare Groeiplaats , doch de middelite zou ook

in Siberië en volgens Boerhaave hier in de

Nederlanden voorkomen. De eerde vindt men
zeer fraay door Ehret afgebeeld ; waar uit

blykt, dat het dubbelde Tandje, wederzyds,

niet aan het Pypje , maar aan de Bovenlip plaats

heeft.

(2) Lamium Fol. Coid. pubescentibüs &c. Lam» GargV

fubincanum. Till. Pis. 93. T. 34. f. 2. Lamium Cataria?

folio, Flore purpureo. Mem, de ÏAcad, de Par, 1717, p.

3£ 1. TREW. Ehret. Tab. 75.

( 3 ) Lamium Fol. Cord. rugofïs &c. Lam. purput. foeti-

dum. Pluk. Phyt. 198. f, f. Lam. purp. non fostens Fol.

oblongo. C. B. Pin, 231* BOCC Mus, II. T. 23. Galeopfo

Flor. pmp. majore , Fol. non maculato. J, B, Hifi, III. p.

321. Raj. Hifi. 559.

(4) Lamium Fol. Cord. acuminatis &c. Lam. alba linet

notatum. C. B. Pin* 231. Lamium Plinii montan. Campo-

darenfium. Col. Ecphr. I. p. 190. T. 19a. Lam. macula*

rutn. C. B. Pin, 231.

II, Deel. ix. Stuk»
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IV. heeft. Van een Berg by Rome heeft zy den
Afdebl, bynaam. De laatfte komt de Witte Doove Ne-

Hoofd- telen zeer naby 9 verlchillende meest daar van

stuk, door de paarfche Bloemen , de wit geplekte

;

Biootzaa. giaden en dat zy wederzyds maar vyf, geen tien

Bloemen heeft* In de Zomer , echter , verdwynt

de witte Vlak der Bladen.

v* (5) D°ove Netel met Hartvormige gefpitjle

*iluL Zaagt-eindige gejleelde Bladen en twintig'

witte. bloemige Kransjes*

Tot deeze Soort hadt de Ridder bevoorensal-

3e de voorigen , als Verfcheidenheden , t'huis

gebragt. Zy is door geheel Europa gemeen , en d

onder den naam van Doovè of'Hondsnetelen ,zeer

bekend in onze Nederlanden , alwaar zy veel

voorkomt in het Gras aan de Wegen. In Vrank-

ryk noemt rnenze Ortie morte , in 't Engelfch

Deadneile , in 't Hoogduitfch Todnesfel, dat is

Doode Netel, om datzy de gedaante vanBran-

denetelen heeft en de Handen niet brandt. Men
wil dat het de Galeopjzs der Grieken zoude zyn*

dus genaamd, om dat de Bloem naar den Smoel

van een Kat , wanneer die byten wil
, gelykt.

Sommigen noemenze Archangelica , welke be-

naa-

($} Lamlüm Fol. Cord. acuminatis ferratis petiolatis &c.

Mat. Med. 307. GcJtT. Be/g. GOUAN Mor.sp» R. Lugdk* &c.

&c. Laroium album non foetens Folio oblongo* C. B. Pin.

23 f. Galeopfïs. Cam. Epit. %6s. ürtica iners five Lamium

primum. Dor). Tempt. i$\. Lam. album vulgare five Archan-

gelica. Moris, Hiji. ni4 p. 384. S. 11. T# 11. ^ I.
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iia^ming daar op toegepast zal zyn , wegens de IV*

uitmuntendheid , die men zlg verbeeldde in dit ™EL*

Kruid te huisveilen» Men fchreef 'er , in Pappen Koofd-

en Stoovingen , een groote kragt aan toe, om STUK*

harde Gezwellen week te maaken. Tegen deyper^ "

Scrofelen wordt het nog als een heerlyk Middel

aangepreezen. By 't Landvolk is het tegen Keel*

Ontfteekingen $ zegt BoERHAAVE 5 in gebruik.

De Wondbalzem van Dod art, zo uitmun-

tende inde Pees - Kwetzuuren , wordt, door de

Bloemen in Oiyven-Olie te zetten, vervaar-

digd* De ondervinding leert deszelfs nuttigheid

m de Witte en Bloedvloeiingen ; mids men de

bloeijende Toppen als Thee aftrekke , en daar

van dagelyks eenige Kopjes gebruike, zegt Ge-
offroy. Ook dient daar toe een Konferf , die

men van de Bloemen maakt. Het Kruid geeft,

wanneer het met de Bloemen gedefinieerd wordt,

zeer veel Olie en is zwaar van Reuk , inzonder-

heid de volgende Soort die zelfs ftinkt. Men kan

daar uit reden gceven van de gezegde Eigenfchap-

pen , welke gemeen zyn aan verfcheide Soorten,

(6) Doove Netel met Hartvormige Jlompe ge- vj;

fletide Bladen. £™»m ,

faatiche.

Zie daar het verfchil der Doove Netelen met

paar*

(6) Lamium Fol. Cordatis obtufo petiolatig. GoRT. Eefg*

&c* &c. Lam. purp. foetidum Folio fubrotundo. C. B- Pin*

aso. Unica iners alteia. DOD. Pempt, i$j f Lqb, JCt ^jg,
HALL. Helv. 641,

IU BIEL, IX, STUK,
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IV. paarfche Bloemen , wat de figuur der Bladen
AF

xvf
L

aan8aat 9 hoewel die ook aan den top der

Hoofd- Stengen getropt zyn , en niet zodanig als in

stuk.
fje Witte geplaatst. Doch daar zyn aanmer-

jj£m
otzaa

'ke]yke Verfcheidenheden , zo van deeze als

van de voorgaande
,,
op byzondere plaatfen ; ko-

mende die zelfs met paarfche (f) en deeze met
witte Bloemen voor. De Groeiplaats is niet

minder algemeen.

vu. (7) Döove Netel met de Bladen by de Bloe»

ampkxT' men ongejleeld en Jiomp , de Steng om*
^tiie. vattende.
Omvatten*

Met verfcheide benaamingen is dit Kruidje

door verfcheide Autheuren betekend geweest,

eer T o u r n e f o r t hetzelve mede betrokken

hadt tot dit Geflagt , in navolging van Baü-
hi-

(f) Immers 20 het Lamittm Urtk& folio, Fiore purpureó

fpicato t dat Commelyn zegt op het Kraaijenest langs den

Weg naar Heemftede en om Utrecht te groeijen, als eene

Verfcheidenheid hier t'huis behoort , gelyk de Heer D. DE

Gorter hetzelve das geplaatst heefr, Fl. Belg. p. 166.

Tgurnefort fchynt te ontkennen, dat die Soort, by Fa*

rys, met paarlche Bloemen voorkome: Env. de Paris, iog*

Vailxant heefc ze 'er met bleekroode Bloemen gevonden.

De Kelken zyn Van onderen paarfchachtig , zegt Gouan,

en de Bloemen komen fomtyds met niet meer dan twee

Meeldraadjes voor.

(7) Lamium Fol. Flor. fesfilibus omplexicaulibus obtufis.

Gort. Belg. &c. &c. utfupra. Gron. Virg. 66. Lamium Fo-

lio Caulem ambiente minus & majuS. C. B. Pi», zil> Mot*

(us Gallinas Folio Hederulae alremm. Loe. Ic 4*3.
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hinus. Om wat reden het Hoenderbeet ge- IV.

noemd worde , is mv niet bekend. Het heeft
Af

!B?,
bi-

leggende Stengetjes , fomtyds een Voet lang , Hoofd-

die met ongefteelde ingekerfde ronde Blaadjes STÜ^
onder de Bloemen gekranst zyn; doch de on- ,

pfrl™™°
derfte Bladen zyn zeer lang gedeeld en byna

vyfkwabbig. Hier te Land komt het veel in de

Zaaylanden en Moeshoven , hy Aarnhem en el-

ders , voor. Liet is door den HeerThunberg,
zo wel als de paarfche Doove Netelen , in Ja-

pan gevonden. Het groeit ook in Virginie, en

de voorgaande in Rusland.

(8; Doove Netel met veeldeelige Bladen; vm

In de Levant heeft T o urnefort een ««&*/&/««.

Soort van dit Geflagc waargenomen, welke deiigef
dee5

Bladen fraay gefnipperd heeft. Hier van heeft

Commelyn, onder de zeldzaame Planten van

den Amfterdamfen Tuin 9 de Afbeelding ge»

geven.

Galeopsis, Honds -Netel.

De Bovenlip is eenigermaate gekarteld en

gewelfd in dit Geflagt 5 de Onderlip van bo*

ven tweetandig. Het bevat de drie volgende

Europifche Soorten.

CO

(8) Lamlum Foliis muJtiparthiS. H. Cl/f. 3i5.Laraium O*

rientale Fül. eleganter laciniatis. Toüknf. Of* U* Qomm*

Rar. T. z6.

Y
II. DEEL, IX> STUK*
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IV, ff) Honds- Netel rotf ^ Leto der Steng

xvf
*

g*W> *$* &* Kransjes ver van elkander

Hoofd- en de Kelken zagt.

STUK,

i. (2) Honds -Netel met de Leden der Steng

LadZtm. ym hoven dikker ; de bovenfte Kransjes
Gdyke. ^m te^en ef^def aan; de Kelken eeni*

Tethbü. germaate ftekelig.

Knoopige*

J
i

y f3) Honds -Netel met zesUoemige Kransjes en

ion. een vierbladig Omwindzel.
Geelbloe-

mi&* Zy maaken met elkander drie Onkruiden uit

,

welke men op de Koornlanden en aan de We-
gen

r
(1) Gakopfis internodiïs Caulinis ajqualibus &c. Syji. Hat.

XII. Gen. 717. p. 393. Veg . XIII. p. 44«« Gort. Belg.

367. GouAN Monsp. 281. GER. Prov. 266. XBAM. Aujir.

172. Gort. Ir.gr. 93. Gal. Ramis fummis pubescentibus.

Hort. Ciiff. 314- R. Lugdh. 319. Dalib. Par. isi. Sideritis

Arvenfis anguftifolia mbra. O B. Pin. 233. Ladanum Sege-

tum folio latiore. Riv. Mon» 24. Tetrahit. Dill. Ncv. Gen»

303.

(2) Geleopfn intern. Caulin* fuperne incrasfatis &c. GORT.

Belg. &c. utfupra. Gal. Ramis fummïs ftrigolis. TL CUf.
&c. Galeopfis Fol. Caule fulcr. hispidis. Hall. llelv. 644.

Urtiea aculeata Fo!. ferratis. C. B. Pin. 232. Cannabis fpu*

lia. Riv. Mon. 44. Cannabina Flore purp. albo & magno lu-

teo. Boerh. Lugdb* i$-j. Pluk, Alm. 204. T. 41. f. 4. Ur-

tica iners quana. Dod. Pempt. 153. Cannabis Spuria facie

Urticae. Lob. U* 527. ex Ramulo.

(3) Galeopfis Verticillis fexfioris 8cc. Gort. Belg* &c» ut-

fupra. Leonurus fol. ovatis ferratis actuis» H. CU//". &c. Car-

diaca Fol. Cordiforniibus. Hall. Helv. 640. Laraiura Folio

oj)longo luteum. C. B. Pin. 231- Urtica kiers teitia. DQü*

Mempu 153. Larnlum luteiwn. Lob. h% 52.1*



gen door geheel Europa ,
ja zelfs ia Rusland, IV;

aantreft. In onze Nederlanden is ds laatfte minst ^vf
1**

gemeen, Rivinüs hadt de eerPce , zeer onei- Hoofd#

c'en, Laddnum getyteld , zo D i lleniüs™*
aanmerkt , die derhalve den naam veranderde infprmïa\

Tetrahit $ welke aan het Yzerkruid , als boven

,

is gegeven. Die zelfde Autheur hadt de derde

Caleobdolon geheten. Zie daar den oiffprong der

Latynfchc uf Griekfche bynaarrïen. De Neder-

duitfche meen ik düidelyker te zyo. Wegens

het Loof , vry veel naar de Hennipbladen ge-

lykende , noemde Boerhaave de tweede

Cannabina, welke voorkomt met paarfche, wit-

te en groote geele Bloemen , die paarfche Lip-

pen hebben. De laatde, zyode de derde Doo-

ve Netel van DoDowéus, is geheel Geel-»

bloemjg en verfchilt in Vrugtmaakende deelen

eenigszins van de anderen 3 als de Lippen efferi

en ongetand hebbende. Haller heeftze Cat*

diaca met Hartvormige Bladen getyteld* Zy komt

ook met fmalle en fomtyds met wit ofzwart ge^

vlakte Bladen voor, en geeft kruipende Scheu-

ten uit den Wortel
9 gelyk de Munt.

In 't algemeen hebben deeze Planten een Krui-

dige vierhoekige Steng, met gepaarde niet ver-

deelde Zaagtandige Bladen en Bloemkransjes $

digt om de Steng of Takken zittende, die zig

zeer ltckeligveitoonen,alzo ieder Kelk omringd

is met gebaarde Elsvormige Blikjes. .De eerde

heeft de hovende Takjes ruigachtig of Wollig

,

de andere heeft dezelven droef* De hoogte is

Y a vaa
II. Deel. IX Stuk*
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IV. van een Voet tot een Elle. Voorts moet menze
Afdeel»

doQr de bepaalingen en Afbeeldingen onder*

Hoofd- fcheiden.

stuk, -

Bkotzaai Betonica. Betonie,
«fige.

De Kelk is in dit Geflagt gebaard , de Bo-

venlip van de Bloem opklimmende platachtig

,

het Pypje Rolrond,

Behalve het gewoone Kruid van dien naam

zyn 'er nog vier Soorten in begreepen , naameïyk.

i. (i) Betonie met een afgebroken Aair , demid-

QffidTatis* deljlip der Bloemlippen uitgerand hebbende.

Gemene.
Dit Kruid , dat hier in de Hoven geteeld wordt

,

groeit wild in de Zuidelyke deelen van Europa ^

in SwitzerlandjOoftenryk, en is inde Bosfchen

van Rusland zeer gemeen. Men noemt het, vol-

gens den Latynichen Winkelnaam, in'tFranfch

Betoine, in 't Engelfch Betony en by ons Beto-

nie. De Steng is opgeregt en groeit een Elle

hoog. De onderfte Bladen zyn lang- , de boven-

ften kort- of ongesteeld , langwerpig Hartvor-

mig, rimpelig en ruig. De Bloemen maaken

een

(i) JBetonzea Spica interrupta , Cocoll, Lacinid Labü inter-

media emarginata\ Syst. Nat. XII. Gen. 71 8. p. 394. Veg.

XIII. p. 446. GORT. Belg. 169. Kram. Au/Ir. \6%. HALL.

Belv. 646. GoüAN Monsp* 276. GER. Prov. 273. Fl. Suec.

437. H. Clifi. 310. R. Lugdb. 316. Betonica purpurea &
alba. C. B» Pin, 23$. Betonica, Dod, Tempt. 40, LOB. h,

Stz.
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een gebladerde Aair , uit afgezonderde Krans- IV.

jes beftaande. Zy zyn natuurlyk paarfch, maar A™flL*

men vindtzeook bleekrood en geheel wit , doch Hoofd.

zeldzaam, STUK#

De Smaak is Zoutachtig , een weinig Kruide*fp£ri™a°'
rig en die der Wortelen bitter. Het is als een

Hoofd- en Wondmiddel aangepreezen geweest,

doch men heeft den Reuk nadeelig bevonden in

het verfche Kruid, Het gedroogde kan tot een

Niesmiddel dienen en de Wortels purgeeren

fterk met braaking : des het veiligst is zig daar

van te onthouden, 't Schynt dat de kragteu aan-

merkelyk naar de Groeiplaats verfchillen.

(ji) Betonie met een onafgebroken Aair , de n
IL

.,,,„. , -

, ,
„ ,. Jlctor.ica

midmjlip der Bloemlippen effenrandig. OHemaiis.
• Levan%

Deeze heeft de Bladen zeer fmal en langen
fche '

de Aair der Bloemen is dikker dan in de gemee-

ne 9 volgens Tournefort , die dezelve in

de Levant heeft gevonden. De hoogte is twee

Voeten , zegt Gou an.

(3) Betonie met de Aair van onderen gehla- m.
derd en de Helm der Bloemen tweedeelig.

Ai
fö™™

m

Djtftaartige.

(1) 'Betonica SpicS integra , CoroJl. Lacinia Labü inteé»

media integerrima. R. Lugdb. 3 16 Bet. Orientalis &c. TOURNF.

Cor. 13. GOUAN Monsp. 276.

(3) Betonica Spica Bafï foliofa Sec. jACq. Vindob. z$\,

Horminum minus album Betonkae facie. C. B. Pin. 230.

JProdr. 114. Beumica montana lutea. BABR, Ic. 339? Betom-

y 3
I, DEEL. IX» STUK.
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IV; Dit Kruidje, in de Gebergten van Öpper-

'Afdeel, Ooftenryk en voorts in die van Italië en Pio-
xv

Hoofd- vence groeijende, heeft Aairen , welke naar die

stuk. van het Kruid, dat men Vosfenflaartjes noemt %

Biootzaa- gelyken. De Stengctjes zyn naauwlyks een Hand-

breed hoog , en het heeft aan den Wortel ron-

de, dikke , Wollige Blaadjes.

dige

iv. f4) Betonie met de Aair van onderen gebla*
nomto

.Ruige.

hirfuta* dèrd en de Helm der Bloemen geheel.

By Piftoja, in de Apennynfche Bergen, hadt

Mentzel deeze gevonden , hebbende de Bla-

den als met Wolligheid bekleed en groote paar-

fche Bloemen. De Heer B a s s i heeft dezel-

ve nader
1

onderzogt en van de voorgaande ver-

' fchiilende bevonden» De Aair is hier niet afge*

.-' broken*
;

...

T
v - (5) Betonie dié' een Jair heeft met gH'olde

Gladde!*'

'

Kelken en Drdadachtige Tanden : de Bladen

Lancetvormig , k'atiL

In de Ooflerfche Landen is de Groeiplaats

van deeze , die de Steng en Bladen byna -glad

heeft, een groote Wollige Aair, met Draad-

achtige Tandjes en geele Bloemen , wier Bo-

venlip naauwlyks langer dan de Kelk is, de

De

cas folio AlopecijE^s quoruïidam. J, B. Hifi. UI. p. 303.

Horminum; Alp. luteura Eetonicx Spica. Raj. Hifi' 54?»

(4) Betonica Spica. Bafi foliofa &c. Bet. Fol. hUfutit, Flor*

purpuseis amplÉsfimis. MENTZi Pug.

(s) Bitonica Spica Calycibus ianatis, Sec,
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de Ocderlip drïedcelig en de Meeldraadjes van IV.

langte als de Bovenlip, Amm*
HOOFD-

S t a c h y s. Andoom. STÜK «

Gymng-
fpcrmia.

De Bovenlip is gewelfd , de Onderlip aan de

zyden omgeboogen, met de middelde Slip groo-

ter en uitgerand : de Meeldraadjes 3 afgebloeid 9

buigen zig zydewaards in dit Geflagt 5 't welk

de volgende Soorten heeft.

(i) Andoorn met zesbloemige Kransjes eti Kart- t.

vomrige gefleelde Bladen*. fiivaLll
Bofch-.

Een zeer goede Afbeelding geeft Taber-
n^mont, onder den naam van Befch • Netel ,

van dit Onkruid , 't welk door geheel Europa

voorkomt in de Bosfchen. In Vriesland, Over-

ysfel en Gelderland, is het ook aan ruige Wal-

len en Wegen gemeen* Bauhinus hadt het

Zeer groote fiinkende Doove Netel der Bos/dim

getyteld, maar Tournefort bragthetmet

reden tot de Galeopjis t'nuis, als het echte Kruid

van

(i) Stachys Verticülis fey.üotls , Foliis Cord. petiolatis.

S\ft Nat. XII. Gen. 719- p- $94* P^g» XIII. p. 447- Gort.

Belg. 169. KRAM. ^.uftr. 17;. GOUAN Monsp. z%i. PI.

Snee. 4S9. H. Cliff. 309* R. Lugib. 317. HALL. tlelv. 632,.

Laraium maximum Sylvat-cum foetidum, C. B. Pin. 231.

Galeopfo procerior foetida fpicata. TouaNF. Inft. 1 85. Ga-

leopfis Icgitima. Clus. Hift. II. p« 35. Urtica Hecaclea.TAB,

Ie. 536.

y 4
II. BïEL, IX STUK.
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IV. van dien naam zynde , volgens den grooten Kruid-

^™v*
h

' kenner Clüsius.

Hoofd Hec heeft een Steng van twee of drie Voeten
stuk. hoogte , die ruig is gelyk het geheelc Kruid a en

&mza&
"\zBg gefteelde Hartvormige Bladen , van een

Handpalm groot. De Bloemen komen voort in

lange Aaïren met kleine Blaadjes onderfcheiden

en fteeken ver uit de Kelken , zynde paarfch-

achtig van Kleur , met een m.ïgen Keel.

Dit Kruid wordt , in hoedanigheden , byna ge-

lyk gefield met de Witte Doove Netelen. Vail-

Lakt, een der bekwaamde Kruidkundigen zy~

nes tyds 3 hadt hetzelve bevonden een uitmun-

tend Middel te zyn om Gezwellen te doen ver-

flaan. Hy dcedt degeheele Plant in een Mortier

kneuzen en maaktze dus tot een Pap , welke

daar tweemaal 's daags verlch opgelegd werdt ( *').

De Olie 9
die eenigcn tyd op de Bladen gedaan

heeft, is onverbeteriyk tot Geneezing var> Pees-

Kwetzuuren en Brandfleden. Men bedient zig

in Vrankryk , ten platten Lande , met Vrugt

inwendig van het Aftrekzel der Bladen en Bloe*

men, in Water , tegen het Graveel - Kolyk >

Klier - Gezwellen en het Zydewee (f,).

H, (2) Andoorn met zes of raecrhloemige Krans-

jes

(*) Mem. de l'Acad. 17I7. p. 3 5 3-

C|) TOURNF, Ihrb. env. Par. p. 167.

(c) Stachys Ve.t , iexfloris , Fol. lineari - Lsncco!. &c Gort»

Belg. &c. Stachys paiuftris foetida, C. B« Pin. *}<i* Stachys

Acjmtiea. Tab. h. 577.

Stackys

Palujfris.

Mo ei as-
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jes en Liniaal Lancetvormige , de Steng IV.

half omvattende , ongefkeelde Bladen. *xv?
L *

Hoo^d»
De ruuwheid, mooglyk, der Kruiden van dit ;TÖ?a

en de twee volgende Geflagten heeft den naam G^«»,

van Andoom in trein gebragt , wordende de^m^*

Stachys genoemd Welriekende. Deeze is , by Ta-

bern^mont, onder den naam van Bruine Wa-

ter- Andoom afgebeeld 5 groeijende aan Wa-
terkanten door geheel Europa* Men vindtze ook

in Vriesland en Overysfel menigvuldig, Hy
noemtze dus, „ wegens de bruinheid der Bladen

„ en der Bloemen, die echter ook dikwils bont

„ voorkomen , dat is van buiten roodachtig qri

„ van binnen wit geilreept» Het befiaat dikwils

,i gèheele Akkers 9 zegt hy , en dan zyn de

„ Wortels aangenaam van Reuk. Men gebruikt

„ het als een verzagtend en Wondmiddel^ als

5x ook tegen de Dcrdendaagfche Koorts."

(3) Andoorn met veelbloemige Kransjes, de m.
Tandjes der Bladen Kraakheenig getipt , deJ}

^a.
y5

Bloemen met een platte Lip. Aipifch.

(4) Andoorn met veelbloemige Kransjes, de lv^

Tandjes der Bladen Schubswyze , de StenF Germank^
wonig.

^ D-fch-

Van

(3) Stacbys Ven. muïtifloris &c, Stach. Fol. Lanceobro»
ovatis &c. H» C/ifl U.» Lu^ib. 3 i 7 . stachys latifolia major.

PLUK. Alm. 3*6. T. 317. f- 4. Pfeuciü - Stachys Alpina. C.

B» Pin* z?6. Prodr. 11.3.

(4; Stachys Vext. mu!tiflor?s &c. Stach* Vcrr» quadragin-

Y 5 «*
II. Dsel. IX. Stuk,]
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IV. Van deeze twee is de eerfte , in Duitfchland
AF

xv?
L

en Switzerland op de Bergen groeijende, don-

Hoofd^ ker, doch de laatfte byna geheel wit van Kleur.

stuk* £y komt niet alleen in Duitfchland , maar ook
Èhotzaa--m yrankryk en Engeland voor. De Steng isby

de drie Voeten hoog en heeft gefleelde gewolde

Kransjes , die fomtyds beftaan uit veertig Bloe*

men , met Elswyze Blikjes onderfchciden.

Dit laatfle Kruid wordt Stachys van Dios-
corides genoemd door Lobel en is de ei-

gentlyke Welriekende Andoorn > boven gemeld.

De Bladen zyn ongemeen zagt op 't gevoel en

hebben ook geen fchcrpheid van Smaak , zo

Toürnefort aanmerkt

:

des die Autheuren

,

welke dezelven ruuw noemen 5 een andere Soort

op 't oog gehad moeten hebben. Van deeze zyn

de Bloemen paarfchachtig en fomtyds wit; de

Bladen komen ook fmaller voor en drievoudig f

20 Vaillant aantekent. Van de Duitfchers

wordt dit Kruid 3 zegt Lobel, Veld- Andoorn

geheten.

v. fa) Andoorn met dertigbloemige Kransjes
9flee-

Stact>y$ kende Kelken en een ruige Steng,
Cretica*

°

diaafch.
(6)

tafloris. H. Ups. Stach. Fol. oblongo - cordatis &c, H,

Ciifi R. Lugdb* 317. Stïchys my'or Germ?.nica. C. B. Pin.

«36. Stachys. Fuchs. Hifit 766. Dod. Pempt. 50. Lob. Ie.

(5) Stachys Vert. trigintafloris &c, Gouan Monsp. 2s3.fr.

Ups» 170. Stach. Fol. obfcurevirente &c. Walth. Hort, ic%.

T« ip. Stachys Cretica. C* B, Pin. zi6. Prodr. 113.
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(63 Andoorn w^f 2£er Takkige Takken en Lan* IV»

cetvormige gladde Bladen.
Afdeel*

^ m 7 • -^ .
Hoofd-»

(7) Andoorn met de lakjes m een Down zmJ-jtuk*

kopende. y?.
Stach ys

Op 't Eiland Kandia is de Natuurlyke Groei-
G
£J™{^

plaats van deeze drie Soorten, die men ook in V!I .

°

de Europifche Kruidtuïoen heeft. De eerfle ge- s
ff^%

lykt veel naar het Duufche Andoorn ^ doch heeft

de Bladen donker groen , zonder eenige Wol-

ligheid en die by de Bloemen zyn niet ornge-

boogen , gelyk in hetzelve. De andere heefe

gladde Bladen en flinkt naar Jodenlym. De der-

de is aan 't end dei* Takken gedoornd. Dezelve

groeit omtrent een Voet hoog , zy heeft Lan-

cetvormige ruige Bladen en Bloemen ia figuur

en Kleur naar die van Salie gelykende, wor-

dende Ezels - Thym van 't Landvolk op Kandia

genoemd, zo Clusiüs aantekent.

f8) Andoorn met Wollige Bladen x die Eyrond- vur.
r n-n Orientalis*

^f" Levantfch»

(ó) Stacbyi Rtihs ramofisfimis , Fol. Lanceolntis glabris,

H. Cliff. 3ïc. R. Lugdb. 3(8. Siderïi s glutinofa Bitumen

redolens. M.oais,. Hifi. UT., p. 385. Zan. Hifi, 136.

(7) Stachys Ramulis Spins" termmüris. H. Cliffl Jio. R.

Lugdb. 3 is. Stachys Spinofa Cretlca, C. B. Pin. Z36. Mo-
ETS. Hifi. III. p. 38*.. S. 11. T. ïo, f. 9.. Gaidarothymo*

Clus. lllfl. II. p. 311.

(8) Stachys Foliis tomentoGs ovato- Lanceolatis» FJora'i-

bus Verricillo brevioribus.. R. Lu^db, 3 is. Stachys, Or. altis-

fima faetidisfima. Tourn?. Cot. iz. BOERH. £«£<& I. p*

354.

II. Deel* IX. Stuk*
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IV, Lancetvormig zyn 9 en by de Bloemen kor~
AF

xv!
L' Ur dan ^iet Krmsie '

Hoofd* _ . _ . V
stuk, Deeze zeer groote en uitermaate Stinkende

Biootzaa- Soort , is door den vermaarden Tournefort
*£* in de JLevant waargenomen.

ix» (9) Andoorn met byna genairde Bloemen , niet

PaUftilL Jlekelige Kelken % de Bladen Lancetvormig

loodich. ongefteeld , Wollig rimpelig effenrandig.

Van deeze Soort, uit het Joodfche Land af-

komftig, die de Kelken byna tienhoekig heeft,

is de Bovenlip der Bloemen holrond
, geheel

,

paarfcbachtig, zo wel als de Onderlip, maar de

Keel wit gevlakt*

x. (ro) Andoorn met Hartvormige ftompe Wol-

zeekaws? %£ gekartelde Bladen en langwerpige gp.

heel effenrandige Blikjes.

Aan de Kullen der Middellandfche Zee groeit

deeze , een Kruidje , dat de Steeg maar een

Span hoog heeft , met een Aair van zesbloe-

mi-

(9) Stacbys Flor. fubfpicatis &c. Stachys alba angufto Sal-

viae foüo. BARR. lc. 279. Sid. incano Oleae folio &c. Volk.

Norib. 353. Sid. molü cinereo Oleae folio &c. BOCC. Mas.

11. p. 145* T. 109, 112.

(10) Stachys Fol. Cord. obtufls toméntofïs crenatis &c.

Mant. 82. JACO^ Hort. T* 70. Betonica uiaririma Fl. ex

luteo palls«scente. ÜILL. Elth. 50. T. 42. f. 50. Betonica

HCradea latifolia Dioscoridis. DONAT. Veret. 24. BOCC Mas.

2. p. JÓ4* T, 127. Sideritis Salviae foüo noftras. MAGN.
Monsp. 243.
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mige Kransjes en gewolde Kelken , die vyftan- IV.'

dig zyn enicherp,naauwlyks gebaard, de Bloe-^F1^u
men geel. Hoofd -

} STUK.

( 11) Andoorn 772££ tweebloemige Kransjes» xt.

Volgens de Waarneeming van den Leidfchen ^tpfcit
Hoogleeraar D. van Roijen, heeft deeze

Kaapfche een Stengetje van een Handbreed hoog

en gelykt naar de paarfche Doove Netelen;

doch de Blaadjes zyn glanzig , hoewel gehaaird.

(12J Andoorn met zesbloemige Kransjes, leg' xit.

gende Stengen ; de Bovenlip der Bloemen ^f*
tweedeelig , wyd gemikt en omgeboogen.

Op de Heuvelen der Zuidelyke deelen van

Europa groeit deeze Soort, die de Stengen leg-

gende, vierhoekig, Pypachtig en broofch heeft

,

met gedeelde Hartvormige Bladen , alles dun-

netjes met Haair bezet, de onderden ftomp , de

bovenden fpits, Zaagtandig: de Kelken gebaard.

(13) Andoorn met byna geaairde Kransjes , xiil

Hart. **
(11) Stacbys VertieiHis bifloris. Mant. sa. Sideritïs ere&a

Teuctii pratenfis folio jErhiopica. Pluk. Alm* 245. T. 31*.

f. 3.

(12) Stacbys Verticillis fèxfloris , Caulibus proftratis &c.

Galeopfis Caule pilofo &c. All. Wc 44. Marrubium nigrum

rotutuiifoliam. C. E. Pin, 230. Ocymum Valentinwn. Clus.

Ui/f. II. p. 4*-

(13) Stacbys VerticjHis fubfpicatis &c. Sidetitis vuig. hir«

f»'

II. Deel. IX* Siux,



3§o Tweemag tige Kruiden.

Wf Hartvormig ovaale gekartelde ruuwe Blét*
FJ

xv.
U

den en °Pftygende Stengen.

Hoofd-
stuk. Deeze , ook in de Zuidelyke Landen groei-

GymM- jende . met Takkige Stengetjes van een half Voet
&** hoog, heeft de Kraosjes ver van elkander en

niettemin Aairswyze geplaatst , de Kelken ge-

doomd en de Bloemen geel.

xiv. f14) Andoorn met zesbloemige Kransjes .Ey-

Am»a. rond Lancetvormige Bladen , die drierib*
jaaiiyks.

£fg e^m m gejieeici Zyn
-

^ m opjlaande

Stengen.

SVi O 5) Andoorn mei zesbloemige Kransjes 9 jlom-

^Akke?-' Pe > hyna kaale Bladen de Bloemen van
Andoorn* langte als de Kelken enflappe Stengen,

Dee-

futa ere&a, C. b. Pm. ï'ïu Sideritis vuig. Clus. Hïjl> II,

p« 39. Sid. Fl. luteoio. Riv» Mon, 70. Tetrahit Caule erec-

to, Fol. petioiatis. Ger. Prov. 271. Betoniea Fol. intsrVer-

ticillos Sec. HALL. Hclv. 64.6,

(1$) Stacbys Verticiliis fexfloris , Fol. ovato - Lanceolatis

tec Stach. Fel. Lanc. iesfil. H. C&ff. 310. R. Lugtö. %\j.

KL 7. Gron» Virg. 66. Betonica verticülata , Cal. Spïnofis.

H. Ups. 16 5. Eetonlca Foliis &c. Hall. lldv, 645. Sideritis

Ar venfis latifolia giabra. C. B. Pin. 23 j. Alysfum majus.

Tab. Hift. 9-9-

(15) Stacbys Verticiliis fexfloris, Fol. obtufis nudiuscuïis

&c. Giecoma Fo!. Gord. oblong, crenatis. IL Clljf. 307 R.

Lugdb. 320» Sideritis Calyc. iubinermibus hispidis. Fl. Suec.

4&8. Sid. Aliines TxixJginis folio. C. B. Pi». 233- Prsdr.

xxi. Marrubiaftrom vulgare. Tqurnf. Injï. 15,0. £. Lamium

Paludofixm Belgicura Melisfa: folio. HÉRtvf. Lugdb. 5*1. *"•

3i3» Mairubiaiüum paluftre foe:idum# TOURNF.
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Deeze twee komen in de meefte deelen van IV;
'

Europa en cle laatfte in onze Nederlanden voor , ^r?*
1

Hot welke men het Doove Neteltje met Melis» Hoofd-

fe- Bladen, door Hermannüs afgebeeld
,

stuk *

dat hy zegt van zelf op Moerasüge plaatfeö vanfp&S?
*

ons Land weelig te groeijen , en een dergelyken

Stank te hebben als de Doove Netelen, t'huis

gebragt vindt. De Bloempjes zyn , in hetzelve,

naauwlyks zo groot als de Kelken 5 die puntjes

hebben, doch niet prikkelen. Hier is de Steng

ïlap, naauwlyks een Voet hoog: het Jaarlykfe

heeft de Steng in Bergachtige Landen opgaan-

de, in Velden leggende; gelyk het Regte An*

doorn dezelven eerst hurkende en verder opfly-

gende heeft.

Deeze Onkruiden zyn voorheen door den Rid-

der tot de Betönie of elders t'huis gebragt ge-

weest en veelen hebbenze tot het Yzerkruid be-

trokken ; in welk opzigt men hier letten moet

op de geftalte der korte Meeldraadjes , die regt-

hoekig uitwyken , zo dat zy een kruis rnaaken

niet de twee langen , die regt zyn. In de Be-

tönie zyn de Meeldraadjes allen regt, gelyk ook

in het Yzerkruid , 't welk , bovendien, door

de Bovenlip plat en kortte hebben verfchilt (*)
Ook zyn de Wortels , in veele Soorten , met

Knobbels bezet als Aardappelen (|)»

Bal-

(*) GEÏl. Prov. p. 27e.

(t) GOUAM Montp. p. 283*

IL deel» IX. Stuk*
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.

IV* B a l l o t A. Balloté.
AFDEEL.

Hoofd- ^cd TromPetachtige Kelk , die vyfcandfg ïs

stuk. mee tien Screepen,en de Bovenlip van de Bloem
motzaa- gekarteld » bolrond. Dit rnaakt de byzondere
'se

' Kenmerken uit van het Geflagt deezes naams,

waar in de vyf volgende Soorten begreepenzyn.

i. (ï) Balloté met Hartvormige onverdeelde Zaag-
Ucta

:.

Zwarte.
nig r"a m

tandige Bladen en gefpitjte Kelken

Dit meent men te zyn de Balloté der Ou-

den, gemeenlyk Zwart Makove of Stinkend An*

doorn genaamd, in 't Franfch iBafloté , in'tEn-

gelfch Black Horehound. Het Kruid groeit door

geheel Europa, op Steenïge en Zand -Gron-

den , aan Haagen en Wegen , als ook in onze

Nederlanden* Het heeft een Steng van om-

trent een Elle hoog , met rond Hartvormige

Bladen , die wel zwartachtig of donker groen ,

doch ook eenigermaate ruig zyn en getand , in

wier Oxelen Kransjes voortkomen met paarfch-

achtige Bloemen. De Stank onderfcheidc het

duidelyk van de Malrove. Men houdt het voor

dienftig tegen de Op(tyging 5 en het Aftrekzel

is

(i) E&lioia Fol. Cordatis Indtv£<Ts Serratis , Cal. acumi-

natis. Syjl. Nat. XII. Gen. 720, p. 395. V*g> XIII. p. 44««

Gort. Belg. 170. Kkam. *4ufir. 174. HALL. Helv. 64.8.

GOUAN Monsp. 283. GER. Frov. 265* VI. Suec. 484. &c*

//. Ui
ff. 3 ü. R, Lugdb. 315. Balloté f, Marrubium nigrum.

J)od Pempe„ 90. Lob. Ie. 518* Manubiaffaum Baliote , Pias-

fium fottidura. Tab. p, $$©»
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Is tegen 't Voeteuvei aangepreezen geweest* IV;

(a) Balloté met Hartvormige onverdeelde Zaag»n™^
tandige Bladen en byna geknotte Kelken, stuk.

ii.

Zeldzaam komt dit Kruid met witte Bloemen £*#«*

voor , hoewel het dus in Sweeden , in Vrank- witte,

ryk , en volgens Boerhaave ook alhier , is

waargenomen. Zulks zou maar eene Verfchei-

denheid zyn , indien niet de Kelken ook ver-

fchilden»

(3) Balloté met Palmfwys' verdeelde getande in.

Bladen en eene gewolde Steng, Gewoi<£.

In Siberië , naar den kant van China, groeit

deeze , welke de Bladen byna als die der Aal*

besfen, halfin drieën ofin vyven verdeeld heeft,

van boven glad en blygroen 5 van onderen met

eene Zilverkleurige Wolligheid* De Bloemen

zyn zeer groot, van binnen bleek geel, van bui-

ten wit en uitermaate Haairig,de bovenileLip

Lepelswyze uitgehold ,de onderde Hartvormig,

aan de zyden twee uitgerande byhangzels of

Oorlappen hebbende en met paarfche Streepen

getekend* De Kelk is een weinig ruig* De
Zaa-

(i)'Ba!lota Fol. Cord.acum. ferr, Calyc. fubtruncatis* Tl. Suec.

II. N. 530. Balloté Flore albo. ToüRNF. Inji. I85. VAïLL*

Par. 20. Balloté. Cam. Epit. 572» .

(3) Ballota Fol. palraatis , Caule Lanato. Balloté Fol. Ga-

xanii Batrachioïdes. Amm. Ruih* 47. i'hlomis Fol, multiiïdis*

Gmel. Sib, lil. p. 2+1. T. 54.

z
XI, DpEL, IX, STUK,
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tfi Zaaden zyn bruin , naar een driehoekig Prisma

xv.
' gelykende , mee kuiltjes uitgehold en ruuw»

Hoofd-
stuk. (4) Balloté met Hartvormige Bladen , gebladerde

Bdlta
Aairen* geknotteKelken enLiniaaleBaardjes*

weirie-

5
'

In de Westindiën groeit deeze Soort , welke
kende.

^Q jj^. j A c qu | N aanmerkt, zeer welrieken-

de te zyn , wordende van de Inwooners op St.

Domingo in Baadingen gebruikt. Schoon 'er

fomtyds maar twee Zaaden in één Kelk aacry-

pen, dat Browne meende altoos plaats te

hebben , heeft zyn Ed. 'er meest vier in waar-

genomen 3 gelyk in de meefle Kransbloemige

Kruiden.

v. (j) Balloté met gehalveerde , tweedeelige , half

Tweezy- geaairde Kransjes .

iige.

Deeze Oostindifche is niet minder flerk en

aangenaam van Reuk, leverende op Ceylon een

Olie en Water uit , daar men tegen Opftygingen

en Moederkwaaien gebruik van maakte* Zy ge-

lykt naar de Betonie of naar het Kattekruid ,

heb*

(4) Ballota Fol. Cordatis, Spicis foliofis &c. JACC^. Amer»

172, Mefofpharum hirfutum Sec. BROWN. Jam. 257. T. 18. f.

3» Marrubiaftrum maximum ,Fl. cceruleo , Nardï odore. Sloan.

'Jam. 64. Hifi. I. p. 171. T. 102. f. 2.

(5) Ballota Veitic. dimid. bipartitis Semïspïcatïs. Monarda

Flor. Veiticillatis &c, Fl. Zeyl. 24 ? Marrubium odoratisfiraum

Betonie» folio. EURM. ZeyL 153. T. 71- f- *'• Stachys Indica

pïocerior, Betonica: folio. RAJ. Hifi, W*- An Marrubiuw

IndLcum? Burm, Fl, Jnd. p. i*7*
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hebbende een vierhoekige Steng en Hartvormi- IV.

ge, Zaagtandige , Wollige Bladen. Afdeel;

Hoofd-:

M a r r u d i u m. Malrove. stue*

Gymno*

In dit Gcflagt is de Bloemkelk ook Trom-
Jpsrma'

petachtig , ftyf en tïenflreepig : de Bovenlip

tweedeelig, Liniaal, opftaande. Het bevat tien

Soorten , waar van de vier eerften vyftandige ,

de zes katleen tientandige Kelken hebben.

A. Met vyftandige Kelken»

(i) Malrove met Wigvormige vyftandige ge» i. <

plooide Bladen , de Kransjes geen Omwind- bium^s-i.

zei hebbende. fm
: ,. ,.

Wigbladi.

Den bynaam voert dit Kruid , om dat men
S *

het oordeelde te zyn het ^j/ö^vanGALE-
kus, dat tot Geneezing der genen , die van

een dollen Hond gebeten waren , ftrekte. Clu*

sius vondt het in Spanje en uit Zaad , door

hem vergaderd , is het aan de Kruidhoven van

Europa medegedeeld. Het heeft de Steng, zegü

hy, omtrent een Voet hoog, vierhoekig, ver-

deeld

fi) Marrubium Fol. Cuneiformibtis quinquedentatis &c.

Syjf* Nat. XK. Gen. 721. p. 39*. Vcg. XII*. p. 448. H.

Cliff. lil. R. Lugdè. 314. JVIarr. albura Fol. profunde incifo.

MORIS. Hifi. III. S. 11. T. 10. f. 12. Aïysfon verticill. Fol.

profunde incifo. C. B. Pin. 23 2.Alysion Galen*, Ci.us. Hijh

II. p. 35. Rar. p. 187. LOB. 7c. 524,

Z a
II. Deel, IX. Stuk.



35<5 TWEEMAGTIGE KRUIDEN.

IV. deeld in Takken ^ die zeer Wollig zyn. DeBla-
Afdeel. £en ^ van gezegde figuur, zyn grys en bitter,

Hoofd- doch Reukeloos. De Kelkjes hebben vyfDoorn»
stuk» tjes en bevatten paarfche Bloempjes , die klein

J!
l°otzaa

'zyn , drie aan ieder zyde van het Takje.

ii. (ji) Malrove met Eyrond - Lancetvormige Zaagï

hium
a
pere- tandige Bladen en Borftelige Kelktandjes.

grinum.

vreemde. ^) Malrove met byna Eyronde gewolde , aan

Carlldisfi-
'* end uitrandiggekartelde Bladen ; de Kelk*

wum. tandjes Elsvormig.
Zeer

witre
Deeze beiden , door DiLLENiusop eene

zelfde Plaat afgebeeld , zyn afkomftig uit de

Zuidelyke deeJen van Europa , en in 't byzonder

van Kandia zo 't fchynt, vooral de laatfte, die

dikker en ronder van Bladen is , hebbende ook

de Kelkpuntjes ftyver.

» *y- (4) Malrove met de Kelktandjes Borjlelig ,regt
Suptnutft.

m

Leggende. en TUlg.
De

(z) Marrabium Fok ovato- Lanceolatls fetrarisScc. Kram.

Aafir. 174. Clus. Pann. 589. GOUAN Mensp. 2S4. H. Cliff.

R. Lugdb. uts. GRON. Oriënt. 73. Mart. alb. latifol. & an-

guftif. peregrinum. C. B. Pin. 250. Marr. alt. Pannonmm.

Clus. Hifi. II. p. 34. Marr. cand. alt. Hisp. Lob» Ie. jis.

DiLL. Elth. 219. T. 174* £ "f*

(3) Marrabium Fol. fubpvatis Eanatis &c. H. CKff. itzi

R. Lugdb. 315. N. 4, Marr. album candidisfiraum & villo-

fum. Tournf. Cer. 12. Marrabium Fol. rotundo candidisfi-

mo. Dill. Eltb. 219. T4 174* £ 214*

(4) Marrubium Dent. Cal. Setaceis re£is villofis, H. Clif.

3ü. R, Lugdb. jij, n. 6, Marr. £isp. fupiqum Fol. Seüceia

Aa*
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De Spaanfche Malrove met Fluweelig verzil- IV.

verde Bladen en leggende Stengen van Tour- Af
x
d
/;

el*

n e fort, welke door den Hoogleeraar A, van Hoofd-

Royen, volgens den Ridder, op deeze Soort STUK#

is aangehaald , wil Di lleniüs in zyne/^2S"

Fig. 215. vertoonen. De Afbeeldingen by B a r-

r e l 1 e r verfchillen nogthans daar van aanmer-

kelyk. Misfchien zyn wel de drie laatfte Soor-

ten flegts voor Verfcheidenhedcn van de Creti*

fche Malrove aan te zien,

B. Met tientandige Kelken.

(5) Malrove met de Kelktandjes Borfielig en v«

haakig omgeboogen. v^mvZ

Dit maakt de gemeene Malrove uit , welke Gemeene.

door geheel Europa hier en daar voorkomt op

Zandige, Steenige, dorre Gronden. Veel min-

der nogthans groeit dezelve in Ooftenryk dan

de Tweede Soort , die in het Land omftreeks

Weenen , aan de kanten van Wyngaarden en

Bouwlanden , als ook op drooge Grasvelden

over-

ATgentels. TouaHF. lnft. igi. Mart. album Hisp, majus.

Barr. Ie. <38s, 686. Marr. alb. Sericeo parvo & rotundo

folio. BOCC. Mus. II. p. 7%. T. 69.

C?) Marrubiam Dent. Calycinis Setaceis unctnatis. Mat.

Mtd. 305. Fl. Suee* 48;. Gort. Belg* 171. Kram. Au/Ir.

175. HALL- Helv. 648. Ger. Prov. 165. DALIB. Par. ïtz,

GOUAN Monsp. 2g 4 . H» Cliff. K. Lugdb. ut3. Marrubium til- •

bum vulgare. C. B. Pin» z?o. Lob. Ie. s*7* Dod. Pempt.

87. Clt/S. Panu. 588. £. Marrub. album villofmo, C. B,

T\n. l$o. Prodr. 110.

Z 3
H, DEEL» IX. STUK»
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IV, overvloedig gevonden wordt, doch elders Vreemd
A

xv
E

.

EL
is' By 0DS komt de Gemeene in de Duinen op

Hoofd? veele plaatfen voor. In Vrankryk noemt menze
stuk* Marrube Mam , in DmifcWmüWeisfer Andorn

',

*J?'*%m Engeland Horehound*De Neerduitfche naam,

dien men ook Malrovie en Marobel gefpeld vindt

,

js,gelyk de Franiche en anderen, van den La-

tynfchen Marrubium afkomftig. Anders wordt

zy by ons ook wel Witte Andoorn geheten.

Het Kruid heeft vierkantige Stengen yan om-

trent een EUe hoog en ovaale Bladen, die rim-

pelig zyn met kleine en groote Tandjes bezet

,

Haairig en als met wit Poeijer beftooven. Het

heeft dlgte Kransjes, ongefteeld , en witte Bloe-

men. De Reuk is fterk, iets van Moskeljaat

hebbende, zo Hofman wil, en niet zeer aan-

genaam ; de Smaak uitermaate bitter» Hetheefc

in de Geneeskunde een aanmerkelyk gebruik,

inzonderheid tot Zweet- en Pisdryving,de Ver-

ftopping openende en het gene vast zit oplos-

lende. Tot verwekking der Maandilonden, in

Borstkwaaien en verhardingen der Ingewan-

den, kan het, op verfcheide manieren bereid,

van dienst zyn. Inzonderheid ftrekt het uitwen-

dig, in Pappen gebruikt, tot Opiosfing en ver-

hoeding van 't Heet Vuur. Men wil dat hetze!»

ve het Prajium zy van Dioscorides, en

onder dien naam komt het fomtyds in de Win-
. kelen voor,

(6) Mal-



D I D T N A M ï & 359

(6) Malrove met Hartvormige rondachtige , IV.

uitrandig gekartelde Bladen. Afdesl»

Hoofd-
Door een uitgerande Haairige Bovenlip der stuk.

Eloemen , verfchilt deeze Kaapfe van de vol- vir.

gende , die zeer naar dezelve gelykt, zegt de bium^l
Ridder. Ik hebeen Tak die Heefterïg is, ko-^*^

h

mende anders met de bepaaling overeen en de

Bladen van onderen Wollig hebbende , niet van

beide zyden , noch effenrandig , gelyk .in de

volgende Negende, noch langwerpig, gelyk in

de Tweede Soort, welke beiden ook in Afrika

groeijen , zo de Hoogleeraar N.LBürman»
kus aantekent.

(7) Malrove met Hartvormige rondachtige , fvir.

hyna Tandswys
9

gekartelde Bladen enjlomp Kmffiï-

lientandige Kelken. Sc *

Een zeer fraaije Afbeelding van dit Gewas ,

dat in Italië en Spanje groeit, geeft de geleerde

Italiaan Boe c on e, op de Tytelplaat van zyn
Muféutm De Steng is Heefterig,opgeregt,met

gedeelde Bladen, die zeer ruig en van onderen

Haai-

(6) Marruhlum Tol. Corcfrto - fubrotundls , emargmato-

ctenatis. H. G'ijffl 311. K. Lugdb, 314. Pfeudo-Dióhmnus

Africanus &c. Comm. Hort. II. p. 175. T. 90. Mirmb. al-

bum lOtundifoï. minus &c» Pluk, Alm. 242» T. 306. f. 2.

Marr. Di&. fpuriï Foliis & fade. Kerm. Par, p. T. 200 ?

(7) Marrubium Fol. Cord. fubrotundls &c. Pfeudo* Di&afn-

mim nigrum rot. 6c crispo folio. Bocc. Mus. II, p. 152, T»

Z 4
IL Deel IX. Stuk»
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IV. Haairig zyn. Het heeft , in Trechterachtige Kei-

xv
ELi

^en > Paar^e Bloemen , met de Bovenlip rond-

Hoofd* achtig, onverdeeld* De Meelknopjes komen niet

stuk. buiten den Keel. Des maakt het een verfchil-

££
tzM'

lende Soort uit , van de Malrove met Bladen

en gedaante van Valfch Diptam , by H e r m a n«

kus, welke de Bovenlip gebaard en de Meel-

draadjes lang heeft , zege de Ridder.

vnr. {%) Malrove, die den rand der Kelken uitge-

biumJtot- - breid heeft , met fpitfe Tandjes.

panicum t

spaanfehe.
jn deeze is de Bovenlip der Bloem in drie of

vieren gedeeld en zy heeft de Kelktandjes beurt-

lings kleiner , even als in myne Kaapfche voor-

gemeld. De Bladen zyn groot, byna rond, wit

en ruig, aan den rand gekarteld. De Groeiplaats

is in Spanje. \

tx. (9} Malrove die den rand der Kelken plat en

7)?d7mZs.
Haairig heeft , de Bladen Hartvormig

vaifch- holrond , de Steng Heeflerachtig.
D'ptara,

Men vindt by To urnefort een fraaije

Af-

(3) MarruHum Calyc. Limbis patentibus&c. H. Clif. 312.

Ups. 169- R» Lugdb. 335- GOUAN Monsp. 284. Marr. alb.

ïotundifol. Hisp. Herm. Par. T. p. 201. Marr. fubrotundo

folio. BABR. Ic. jé7- BOCC. Mus. II. p. 167. T. 122.

(9) Marrubium Cal. Lïmbis planis villofis &c, li. Clif.

R. Lugdb. &c. Pfeudo-Di&amnus verticillatus incdoms. C.

B. Pin. zxz. Toubnf. Ik/}. 188. T. 89. Pfeudo - Di&amnuiE,

DOD. Pempt, ssi. LcB. Ic. soz*
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Afbeelding der Bloemen van dit Kruid, die uit iv.

een Trechterachtigen Kelk fpruiten. Het Kruid Af
J=

el «

zelve gelykt veel naar den echten DicTamnus , hoofd-

waar van het den naam heeft (*) , doch verfchiltsrüK*

daar van door zyne gekranste Bloemen , en dat''&&%££

"

het geen Reuk heeft. De geheele Plant is met

een digte Wolligheid bekleed. De Groeiplaats

wordt op Kandia gefield door den Ridder; maar

Lob el zegt, dat het in Italië en elders voort-

kome.

(10) Malrove die den rand der Kelken langer x.

dan het Pypje en Vliezig , met de groote£Z?è-
hoeken gerond heeft, tabuiofum*°

~ Beker-

Op Kandia zou ook deeze huisvesten ; want

de aangehaalde Valfche Diptam van Barre-
lier was van daar afkomftig (f). Hy verge-

lykt den Kelk byeen Kroes of Kommetje , waar

in men Metaalen fmelt, in 't Griekfch Choanos,

en dus heeft dezelve ook de figuur van een Be-

kertje. Na 'c bloeijen, zegt Linnjeus, groeit

de

(*) Men za! d*en, gemeenlyk Dl&. Creticus genaamd, in

't Geflagt van Orego befchreeven vinden.

(10) Marruhium Cal. LimbisTubo longioribus &c. GOUAI*

Monsp. 28 2.. Pfeudo-D;&. acetabulis Moluccx. C. B. Pin.

221. TOIJRNJ. In/i. 188. Di&amnus faifiis verticillams Peri-

carpio Choanoide Creticus. Barr. 1c. 129.

(|) De aanhaaling is wel, Pericarpio Conoide Besticus
,

als wanneer zy uit Spanje zou zyn ; doch , zo wel op de

Plaat als in de befcaryving, ftaat de Tytel zo , als ik dien

heb.

zs
11. Deel ix» Stuk,'
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ÏTj de rand uit, wordt eens zo lang als het Pypje,
F

xvf
L

* zynde kaal en Vliezig, niet ruig, gelyk in de

Hoofd- voorgaande Soorten» Op de kant heeft hy twin*
stuk.

tjg hoeden ^ de kleinflen fpits , de breedften zeer

^oS&aam
ftomp en rond. De Bladen zyn Hartvormig,

diep Zaagtandig, dun en ruïghaairig.

Lbonürüs. Hartgefpan.

De Meelknopjes zyn met glanzige Stip-

pen (*) befprengd in dit Geflagt , 't welk de

gewoone Bloemplant , Leonurus genaamd , niet

bevat, hebbende maar de vier of vyf volgende

Soorten.

I. (i) Hartgefpan met de Stengbladm Lancetv^r*

<È5£ «fe driekwahbig.

Gemeen.

Volgens den Latynfchen naam Cardiaca noemt

men dit Kruid in 't Hoog- en Nederduitfch

Hartgefpan; waarfchynlyk wegens de byzonde-

re Hartilerkende hoedanigheid , welke daar aan

is toegefchreeven geweest. De Franfchen hee-

ten 't zelve Agripawnw 9 de Engelfchen Mothsr*

wort> dat is Moederkruid : want men vindt het

te-

'(*) PunElis OsfdS} dat is met Beenige Stippen, fhat in

de Lyst der Geflagten , aan 't Hoofd deezer Klasfe.

(i) Leonurui Foh Cauünis Lanceolatis trilobis. Sy/i. Nat,

X!I. Gen. 722. p. 396. *%. Xill. p. 449. Mat. Md. 10%
%

Gort. Belg. 171. Fl. Suec. 495. Kram. ,<4«/?r» 175.G0UAN

Monsp.&tc* H. CUf, 31?. R. Lugdb. 31a. Marrubium Car-

diaca diftum. C. E. Pi«. 230. Cardiaca. Toi'SNF» /«/?. 188.

T. S7. DQD. Pempt.94, Lob. /tf. 5U«
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het tegen Opdyging en andere Moederkwaaleo IV«

aangepreezen. De Groeiplaats is door geheel
F

xya

EL#

Europa , op Steenachtige Gronden en aan de Hoofd-

Wegen. Het komt ook voor, in Rusland en Si-
5TUKa

-f . Gymno-
Pene, fpermia.

Dit Kruid heeft een Steng die tot vier Voe *

ten hoogte, ja tot eens Mans langte fchiet ,

met lange opgeregte Takken. De Bladen, on-

der breedst , gedeeld en donker groen , zyn

driedeelig, met de buitende Kwabben grootst

en tweedeelig, de middelfte kleinst en driedee-

lig , overal fpits gepunt : zo dat het aan zyn

Loof zeer kenbaar is, In de Oxels der hovende

Bladen, die maar driepuntig en lömtyds geheel

Lancetvormig zyn , komen Kransjes voor met

zeer pluizige Bloempjes, wier Bovenlip bleek

paarfch is, de Onderlip wit metpaarfche VJakjes.

Het heeft een doordringende Reuk enwerdt,

wegens zyne bitterheid , van Boerh&ave
geroemd als een uitmuntend Middel tegen Hart-

kloppingen , Pyn voor 't Hart en dergelyke Kwaa-

ien , uit Slym ontftaande , waar door de wer-

king en uitwerping der Maag belet wordt: zo

dat zyn Ed. het Aftrekzel daar van , in die ge-

vallen , ten minde gelyk delde met dat van

den Malakfen Varkens -Steen (*).

(2; Hart-

(*) Hifi. Plant. Op. fpur. Iond. 1731. P*g. z$g. Itld.

in Left. Ms. mei Parentis : Anni 171 3. V;de & HALJLE*

rum aliosque.

II» DEIL. IX, SlüB.
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IV. (2) Hartgefpan met Eyrond- Lancetvormigc
^FB

y^
U Zaagtandige Bladen en ongejleelde gedoorn»

Hoofd* de Kelken.

STUK.

n. Deeze, die in Bohème en de Ukraine groeit

,

JlarfM heeft een vyfdeeligen gebaarden Kelk en zeer

*Jf™™' kleine Bloempjes , naauwlyks langer zynde dan

hecmfch. de Kelk. Op Java komt zy ook voor, volgens

den Heer N. L. Burmannus.

111. (3) Hartgefpan met driedeelige gefnipperde Blo*

rrn^CcT den en Plu™èe Kelken.

De Zaaden van deeze, in de Woeftynen van

Tartarie verzameld , hebben in de Akademie-

Tuinen Planten uitgeleverd van niet minder

hoogte dan het Gemeene Hartgefpan , met vier-

kantige gefleufde Stengen, De onderde Bladen

zyn, byna tot aan het Steekje, in vyfofmeer

Slippen verdeeld ; de midd elften in drie voor-

naame en deeze wederom in fmallere, niet zel-

den getande Slippen. De Bladen, die aan 't end

der

(a) Leenurus Fol. ovatis Lanceölatis iexfatis &c. Sideritis

Fol. ovatis&c« H. Cliff. 313. R. Lugdb, 312. Marmbiaftrum

fol. Cardiacae. Bocc. Mus* II. T. ss» Chenop. Hysfcpi latio-

iibus foliis Madcrasp. Fi.UK. Alm. Ho. T. 164. f. 2. Burm.

TL Ind, 117.

(3) Leoaurus Toi. tripartitis laciniatis , Calycibus villofo.

"il. Ups, 171. GoüAN Monsp. 285. Sid* Fol. tripartito-muN

tifidiS. H. Cliff. 313- #• Ups. 469. R. Lugdb. 322. Card.

Oiient. canescens Foliis Ranunculi. Tournf- Cor. 12. Card,

Fol. tenuius & piofimdius incifis, Amm. Ruth. ?• 49 , 50.

MiLL, Ie. 80.
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der Stengen en Takken groeijen 5 vindt men IV;

doorgaans met drie zeer (malle fpitfe verdeelin*
F^EL*

gen. 3 ,
Alle deeze Bladen zyn , zegt Amman ,Hoofd-

„ geheel glad , van boven donker groen > vanSTÜK*

„ onderen bleeker ; de Bloemen , Kelken eo^S™'"
„ Zaaden , gelyk in het Gemeene Hartgefpan

,

„ doch de Bloemen fcheenen my minder pluizig

5) te zyn* de Kransjes rnenïgvuldiger en digter,

„ zo dat, boven aan de Steng , het een byna

„ het andere raakte." Dit Kruid was ook 9
op de

zelfde plaatfen , met geheel ruige Stengen en

Bladen voorgekomen.

Leonuruz
(4) Hartgefpan met driedeelige veeldeelige , Li- iv.

niaale 3 Jlompachtige Bladen, $htr
Siberifch.

Deeze s die door A m m a n is befchreeven en

afgebeeld onder den naam van Reukelooze Balkte

met Bladen van Hartshoorn 5 maakt , volgens

G m e l 1 n, een loutereVerfcheidenheid der voor-

gaande uit, die de Bloemen merkelyk grooter

en de Bovenlip byna gelyk heeft met de Onder-

lip. Zy gelyken zeer naar die van de BalJoté 9

als zynde de Bovenlip Lepeïswyze uitgehold en

de Onderlip in drieën gedeeld. De Kelken zya

vyfhoekig en loopen in vier ïtekelige puntjes

uit.

(4) Leonurut Fol. tripartitis multifidis Lmearibus obtufïus-

culis. H. Ups. 170. Ballote inodora Fol. Corowopi. Amm.
Ruth. 4«» T. 8. GmEl. Sik. III. p, *30» BüRM, Ft» Ui. p.

1*7-

II. disl» IX. stuk
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IV. uit. Ook zyn de Kransjes met Borfteltjes ge-
Afdeel. fchoor£3

9
even als in de anderen.

Hoofd. De Groeiplaats deezer Kruiden is door geheel
stuk. Siberië , en , fchoon dezelven in de Tuinen veel
^a^-grooter Bladen voortbrengen, dan in 't wilde,

1

'

Va zyn doch derzelver Slippen altoos fmaller , zegt

U
P
2nic£

Gmelin > dan in 'tgemeene Hartgefpan. De
vTlvii. Tak van een Japanfch Kruid, onder den naam
Fi&* ** Van Leonurus Cardiaca overgezonden, komt zo

volmaakt met de voorgemelde befchryving van
Amman overeen , en verfchilt door'het Loof
zo zeer van het Gemeene , dat ik hetzelve niet

dan tot een der laatfte Soorten kan t'huis bren-

gen, en wel liefst tot de Derde, om dat hetzel-

ve de Bladen fpits heeft. Nogthans fchynt het

ook wel daar van een Verfeheidenheid te zyn

,

aangezien die , van Java onder den naam van
Byvoet overgezonden, de Kelken uitermaate

glad heeft, zo de Heer B uu ma nnüs aante-

kent: 't welk van deeze Japanfche niet gezegd

kan worden. Zie daar van de Afbeelding, Pl.
LVII, Fig. i, waar nevens, byA,een Bloem-
pje , viermaal in langte vergroot , in zyn fte-

kelige Kelk» Tusfchen de Boven en Onderlip

vertoonen zig , na dat dezelven wat van één
gehaald zyn , de vier Meeldraadjes , twee lan-

ger, twee korter, met hunne rondachtige Knop-
jes en de Styl, die in twee Stempels uitloopt,

gelyk in de meefie Kransjes - Bloemen.

Pul o-
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P h l o m i s. Viltkruid. IV;
Afbeul;

Dit Geilagt heefc een hoekigen Kelk; de H
xv-

Bovenlip legt als op de onder/ie neer, zynde^TUE-

famengedrukt en met Pluis begroeid. Bovendien ëynw*

hebben de meefte Soorten Wollige Bladen -/Permi*

weshalve veele Autheuren dezelven , hoe zeer

ook in Bloem- en Vrugtmaaking verfchïllende

,

tot het Wollekruid betrokken hebben (*):maar

ik geef 'er, tot ocderfcheidings den naam van

piltkruid aan»

't Getal der Soorten 3 meest Europifche, is

dertien , als volgt.

(i) Viltkruïd met rondachtige Wollige gekar* Ti-

telde Bladen ; de Omwindzels Lancetvor- Fruticq/a.

mig; de Steng Heejlsrig- Heeften*

Een zeer fraay Bloemgewas maakt deeze

die afkomftig. is van drooge Steenige Heuvelen

in Spanje en Italië. Zy groeit Heefterachtig,

anderhalf Voet hoog , geevende Takken uit,

die zeer yl bezet zyn met Hartvormige breeder

of fmaller Bladen , hebbende doorgaans maar

twee a

,
(i) Phhmit Fol. fubrot. tcmentoiis cienatls Ikc.Syft. Nat,

Xïï. Gen. 72

?

r p. 397- Kg. XIII. p. «.jo. /ƒ. Cliffi. S15.R.

Lugdh. 323. N. 1. Verbascum latis Salviae foiils. C.B, Pin,

240. Verbascum fylv. alterurru Dod. Pempt. 14.6. fa Phlomis

Cret. Frut. Folio fubrot. FI. luteo. Tournf* Cor. 10. PhIo«

iius latifolia Capitata , Iutea grandifiora, Dill. EhL 31^
T. 237. f. 306.

(*) Naamelyk tot het Verbascum , dat reeds in 't VII, SXÜK 9

bladz. 6zz , enz. is befchieeven*

II. DEËS* 1X« STUK*
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IV. twee , zelden drie Kransjes of Kroontjes van
AF

xv.
EL

* Bloemen > die kleiner of grooter , geel of Goud-
Hoofd- kleurig zyn. Zo wel de Stengen als de Bladen
*tuk« zyn met een <jigte Wolligheid , als Vilt, be-

It^jro^i 't welk de benaaming billykt. Men wil

dat dit het Phlomos zy van Dioscorides,
hebbende den naam daar van , dat men de Wol-
ligheid der Bladen tot Pitten van Lampen be-

zigde*

Thi'
* (2) Vïltkruïd met Liniaale Jiompe Omwind-

Furpurea. zeis , korter dan de Kelken ; de Bladen
Paarfcb. langwerpig Hartvormig en Wollig ; de

Steng Heefierachtig.

De Steng van deeze, die weczentlyk van de

voorgaande verfchilt , is ook wel eenigszins

Heefterïg en Wollig , doch doorgaans zwak en

de Bladen zyn fpits Hartvormig, de onderften

zeer lang gedeeld : de Bloemen paarfch. Zy
groeit natuurlyk in Portugal en Italië.

th. (3) Vikkruid met de Wbrtelbladen Pyhwys'
•

'

Ms/oiii. Hartvormig, wederzyds Wollig ruig.

Dee-

(2) Phlomis Tnvolucris llneacibus obtufis &c» Mïll. Di&.

T* 20a . Verbascum fubrotundo Salviac folio. C» B» P&. 24.0,

Salvia Fruticofa Cifti folio haud incano. Pluk. Alm. 329,

T. 57. f. 6. Phlomis Frut. Lufitanica. ToüRNF* /«/?. 178*

(3) Pblomii Fol. Rad. Cord. Sagitt. &cc. Mill* Di3* T.

£04. Phlomis Oriënt. Fol. Auficul. incanis , fl. luteo. Nw*.

COÜA.N Monsp, 28 S •
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Deeze Levantfche , door N 1 s s o l t u s voor- IV,

gefield 5 heefc de Kransjes zonder eenïge Om- A™SL*

windzels. Zy fchiet eens Mans langte hoog* Hoofd-
stuk.

(4) Vikkruid met Lancetvormige Wollige Bla- iv.

den 9 by de Bloemen Eyrond, en gewolde l^Ti*
Borflelige Omwindzels* saiie-

J ö bladig»

In de Zuidelyke deelen van Europa is de

Groeiplaats van deeze , die Phlomis Lychnitis

van Clüsïus genoemd wordt , endoor hem
onder de zeidzaamfte Planten van Spanje is af-

gebeeld. Lob els Afbeelding is van hem ont-

leend , zo wel als die van Don onheus* Het

Loof gelykt zeer naar dat van Salie , doch is

fmaller en zo digt met Wolligheid begroeid,

dat men 'er ook Lamp - Pitten van maakte. Hier

van heeft het Kruid zyn Griekfchen naam Lych~

nïtisy en wordt deswegen ook van de Spaanfchen

Candilera geheten. Het groeit 5 volgens Gouan^
een Elle hoog en heeft vry meer Kransjes dan

de eerde Soort a welke met Eyronde ongedeel-

de Bladen , als Blikjes s gefchoord zyn. Die van

Du,
r (4) Phlomis Fol, Lanceolatis tcmentoiïs &c. MlLL. 3J3.

T. 205. Phlomis Fol. ligulatis &c. Sauv. Mmsp. 143. Gquan
JMfmspm 286. Ger. Prov. 264. Verb. anguftis Salviae folüs.

C. B. Pin, 240. Verbascura fylv. Fol. Salviae tenuifoliae. LOB.

Ie» 558. Stoechas praelongo & angufto folio. BARR. Ie. 1321.

Phlomis Lychnitis. CluS. Hisp. Ie, p* 379. Vetbascum fyl-

vetfre. Dod. Pempt, 146. £, Phlomis Salvifoiia lutea &c»

Pill. Eith. uts. f» 307*

Aa
ïh DlSL, IX. STUK,
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IV* Dillenius fchynt eene Verfcheidenheid van
AF

xv.
EL

' de een of ancJere uic te maaken.

Hoofd,
stuk. (5) Viltkruid met de Bladen overboek* gevind}

v. de Blaadjes gefnipperd; de Kelken gewold.
Phlomis

°

/ö

GefnTp- (6) Viltkruid met Eyronde Bladen , die van

Perd» onderen Wollig zyn ; de Omwindzels Els-

Salia.
vormig gejlrekt driedeelig*

Daedceüg.

vu. (?) Viltkruid met fiekelige Borjielige Omwind»

v
l
ntl

ha
%e^s >

^e ^a<̂m langwerpig Eyrond en

stekelig. ruuw ; de Steng Kruidig*

vin. (8) Viltkruid met Elsvormig fiekelige Omwind*

Knobbeitg. ze^s ? &* B^den Hartvormig ruuw ; de Steng

Kruidig.

Van deeze vier, door haare bepaalingen ge-

noegzaam onderfcheiden
% is de Groeiplaats der

eerfte

(5) Phlomis Fol. altematim pinnstis &c. Phlomis Or. Fol.

laciniatis. Tournf. Cor. 10. R* Lugdb. 31 8. N. 4,

(6) Phlomis Fol. ovatis fubtus tomentofis, &c. Phlom. In-

vol. Radiis Sub. ftriftis. H. Clif. 315. R. Lugdb. 318. N. 3.

fhl. Samia Herbacea Folio Lunariae. Tournf. Cor. 10.

(7) Phlomis Involucris Setaceis hispidis &c. H. Ups. 171.

Cliff. 315. R. Lugdb. 318. N. 2. Gouan Monsp. z%6. Ger.

Prov. 264. Marrub. nigr. longifolium. C. U. Pin. 230. Her-

ba Venti Monspelienfium. J. B. Hifi. III. App. p. 85<f» Her-

ba Venti. Lob. Jc. $32.

(8) Phlomis Invol. hispidis Subulatis &c< Phlom. Fol.Cor-

diformibus &c. Aü. Coett. 211. T. 12» Phlomis Urticae fo-

lio glabra. Aajm. Ruth. 40, 39. Gal. maxima Fol. Horwiau

Buxb. Cent. I* p. 4. T. 6*
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eerde in de Levant, der tweede op Samos,der IV.

derde in Perfie, Tartarie en de Zuidelyke dee-
AF

xyf
L;

Jen van Europa , der vierde op de Velden van Hoofd-'

Siberië, Die, welke Herba Venli of Windkruid STÜÏ *

van Montpellier genoemd wordt 3 groeit aldaar
pSnJZ

m"

twee Voeten hoog , hebbende ftyve ruuwe ge-

tande Bladen en blaauwachtig paarfche Bloe-

men. De vierde heeft eens Mans Iangte(*)en

is aan de Wortels met Knobbels gelyk Aard-

appelen begroeid. De Kelken zyn flekelig ge-

tand, zo wel als de Bovenlip der Bloemen. In

Arabie vondt Forskaohl een Vikkruid met

witte Bloemen , dat de Omwindzels Palmswys'

Draadachtig hadt , de Bladen Eyrond Zaag-

tandig.

(9) Vikkruid met Lancetvormige eenigermaa- ix;

te Zaagtandige Bladen , end -Hoofdjes en zfiLtZl

agttandige Kelken. ceyiomciw

(*} AlthuAo bumana zegt Gouan 'er van j^by Buxbauaï

vindt men flegts van een Voet hoogte gefproken, doch dit zal

een Drukfeil zyn ; dewyl zyne benaaming dan weinig zou

ftcooken, zo min als de Afbeelding, alwaar het bovenfteder

Steng omtrent een Voet en het Blad mee* dan een liaiff

Voet lang vertoond wordt.

(9) Pblomis Fol. Lanceolatis fubferratis &c. Leonums Fol.

Lsnc. fubferr. obtufiuscuüs. Fl. Zeyi. 227. Cardiaca f. Leon 9

Hysfopi hirfutis foliis &c. Pluk. Alm. 81. T. 11G. f. 4.

Clinopediiim Hysfopi latioribtis foliis Maderasp. Pluk. Pbyt*

T. 164. ^ z ' aut - T - Iö 3. f. 6, aut. T. 80. f. 7. Herba

Admirationis. RüMPH. Jlmb. VI. p. 39. T,. 16. f. J. £é

Leonurus Indicus. Sp. PI. si 7.

Aa 9
II, DlZU IX, STUX»
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IV. Op veele plaatfen io Oostindie groeit deeze
Ar
^v

EL Soort, die in verfcheide Afbeeldingen door Plu*

Hoofd- kene? fchynt vertoond te zyn. Niet alleen aan

stuk» »c end der Stengen, maar ook laager, heeft het

&Je
°°tzaa

' zyne Bloemkransjes , die weinig naar Hoofdjes

gelyken. Dit blykc inzonderheid uit de Figuur

van het Verwonderings - Kruid,byRuMPHius,
mïsfchien wegens eenige byzondere eigenfchap

dus genaamd. Immers het heeft een zeer fcherp

doordringend bitter Sap , zegt hy , dat men mee

Water mengt , en dan , by 't aankomen van de

Koorts , den Patiënt in de Oogen druipt , die

deszelfs bitterheid in de Mond gewaar wordt.

Dus zou het, door in 't Hoofd te dringen 3 een

Middel tegen de Koorts zyn , dat inderdaad meer

te verwonderen dan te gelooven is*

Het groeit ter hoogte van twee Voeten , met

een Kruidige vierhoekige Steng, in verfcheide

Takken verdeeld 3 waar aan Lancetvormige , zeer

lange gepaarde Bladen , die op de kanten fom-

tyds hier en daar getand en ook wel een weinig

Wollig zyn» De Kransjes zyn gefchoord door

Elsvormige puntjes. De Kelk heeft zeven ofagt

kleine Tandjes , waar van het bovenfte langst.

De Bloem is wit, met de Bovenlip ruig, zeer

kort, gewelfd, fluitende op de Onderlip, welke

groot is en uitgebreid met twee zydelingfe In*

fnydingen ; het middelltuk breed , eenigermaate

geplooid* De Meelknopjes zyn zwart, famen-

gedrukt , geknot. Van de Stempels zit de eene,

die ftomp is, boven aan den Styl; de andere,

laager, is Elsvormig en fpits. Mes
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Met deeze befchryving van den Ridder komt

myne Waarneeming ten opzigt van een fchoone ^m

Plant van deezen aart, die ik gedroogd uit Oost- G xv.

indie bekomen heb , nagenoeg overeen* Ik geef Hoofd-

de Afbeelding van een Takje daar van, omdat

de meelte Figuuren onvolkomen zyn, in 2*zg. 2,/^«w.

op Plaat LVII. Een Bloempje , geopend en

vergroot , komt voor by B , waar in men de

vier Meeldraadjes met hunne zwarte Knopjes

ziet en den bovenden Stempel , tusfchen de

Lippen , waar van de bovenfle Lepelswys hol

is en zeer ruig , de onderde gelyk in de be-

fchryving* By C heb ik den Kelk vertoond , die

overlangs geribd is en den Mond nederwaards

fchuins afloopende heeft, met zes of zeven zeer

fyne Puntjes, behalve het bovenfte lange. Voorts

heb ik 'er de Zaaden bygevoegd , vier in getal

,

gelyk in de Kransjes * Kruiden algemeen is , ook

viermaal in langte vergroot* Zy hebben ieder

twee platte kanten , waar mede zy tegen elkan-

der fluiten en een ronde , die den omtrek in het

Kelkje vult,

fio) Viltkruid met Liniaale Omwindzels , een- x.

lippige fcheeve Kelken en Eyronde gehaair-

i

rjic

°

a
mt5

de Bladen* °ostin-

dtlch.

Behalve deeze byzonderheden , die tot ge-

noegzaame onderfcheiding ftrekken , heefc ook

dee-

fio) Thlomis Involucrls L ;nearihus , Calycibus miilabiatis

obliqm's , Foliis Lanceolato-ovatis Pilofis, Burm. Ft, hd, p. i.*8»

Aa 3
II. Deel, IX. stuk.
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IV. deeze Soort de Bovenlip van de Bloem groot
^F

xvf
L

* en ^e Onderlip klein: zo dat ik niet kan zien,

Hoofd- hoe dezelve te veel naar de voorgaande gelyke.
stuk.

^y groeit ook in Oostindie.

xi* (il) Vikkruid met J-pits Hartvormige Zaag-

Nepeufr
tandi

Ê>
e y eenigermaate Wollige Bladen ,

Ha. "
m

zeventandige gebaarde Kelken , de boyenfte

<%"*
mi"

Tand grootst , en een Kruidige Steng.

Een jaarlyks Gewas maakt deeze Soort uit,

die te Suriname fchynt te groeijen , zynde door

Hermannüs , onder den naam van Amen-
kmnjch Hartgefpan, met Kattekruid - Bladen en

korte pluizige donker ropde Bloemen /afgebeeld.

De Bladen zyn in deeze , gelyk in de voorige

,

groen, en zy heeft ook twee Draadige Stempels,

(ia) Vikkruid met Lancetvormige Zaagteindi-

ge Bladen , tienhoekige Kelken met tien

Jlappe Tandjes en een Heefierige Steng.

XII.

cei

ftaaxt

Deeze zeer bekende en niet minder aanzien-

LconuruS. ]y-
Lceuwe»

(n) Phlcmls Foï. Cord. acutls ferrat's fubtomenrofss &c.

Cardiaca Americana aanua, Nepetae folio &c. Her.m. Lugdb*

iij. T. 117.

(iz) Pblomh FoU Lanceolatis ferratis &c. U. Ctif. 312- R.

Lugdh. 312. N. 1. Sideritis Africana Flore Aureo oblongo.

EARTH. Haf», II. p. 57. Fig. Leonurus Cap. B. Spii*

BFvETN. Cmt„ 271. T. 86. SEB. Mus. I. p. 22. T. 14. f. 1.

Stachys Afr. fnttescens angufKfoüa, Flore lon^isiïmo phee»

niceo , Leonum3 Ldi£ti. MOWS* Hifi. III. p. 383. $ t|. T.

19. ï. 17»
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ïyke Kaapfe Bloernplant, geefc men gemeenlyk IV.

den naam van Leonurus , dat is Leeuwe-Staart. Avi
**f
u

Men vindt een Bloemtakje daar van by Sera Hoofd»

natuurlyk afgebeeld en door Breyn, boven »

stus:*

dien, zeer omftandig befchreeven. 't Schyntdaty-^J™"

die naam afkomftig zy van de figuur der Bloe-

men , wier Bovenlip , door haare ruigte tevens

,

eenigermaate de Staart van een Leeuw affchetst

;

maar de uitermaate fchoone Goudkleurig Bloed-

roode gloed doetdezelven t'allermeeft affteeken.

Eet Loof is, eenigermaate, door Bar thon*
nüs in Plaat vertoond.

In geftalte zweemt zy naar bet Yzerkruid , de

Doove Netelen en Malrove tevens, hebbende

een Steng van een Elle hoog, die Wollig is en

grys , met dergelyke Bladen, welke omlaag ef-

fenrandig, hooger Zaagswyze getand zyn, ge-

paard , geevende uit haaren fchoot dikke Krans-

jes van Kelken , door Elsvormige Puntjes ge-

fchoord , ieder een Bloem bevattende van gezeg-

de Kleur en fchoonheid. 't Gewas , dat men
hierin Winterhuizen houdt, is al cyd groen en

bloeit tweemaal 's jaars , in 't Voorjaar en de

Herfst. Aan de Kaap is het een algemeen fie-

raad der Hey - Velden. Het is bitter van

Smaak en heeft een zwaaren Kruiderigen Reuk

,

die lang byblyft in 't gedroogde Kruid.

C 13) Viltkruid met Eyronde ftompe eeniger- xnr.

«*?• Ltonoth.

Leeuwen*
f13) Phlomh Fol. ovatïs obtufis fubtoraentofïs crenatis &<% Qqu

A a 4 Lc-

II. Dëe-l. IX. STUK.
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IV. maate Wollige gekartelde Bladen, zeven*

xv?
L*

tandige gebaarde Kelken en een Heejlerige

Hoofde Steng.

STUK.

Biootzaa* In Geftalte gelykt deeze naar de voorgaande
di&Cé

zeer, maar de figuur der Bladen verfchilt en

zy zyn Wolliger, de Bloemen wat korter,- de

hoogte minder. Door de Gebaarde Kelken komt

zy meer overeen met het Kattekruidige , voor

befchreeven : verfchillende daar van, wederom

door een Heefterige Steng te hebben en kleine

ftompe Bladen , naar die van Melisfe gelyken-

de* De Bloemen komen , in Kleur , byna met

die der voorgaande overeen. De afkomst is ook

van de Kaap der Goede Hope.

Moluccella. Molukje,

Een Klokswys' verwydende Kelk , breeder

dan de Bloem en gedoomd , maakt de byzon-

dere Kenmerken van dit Geflagt uit , dat de

drie volgende Soorten bevat»

i. (x) Molukje met Klokvormige byna vyftan-
Mtutceha.

dige kelken 9 ^ ge iyke Tandjes hebben.
'

Effenc.
4 Be»

Leonums minor Cap» Bonae Spel Bcerh. Lugdb. I. p. igo.

Mill. Diïï. T. 162. f. 2. Stachys Afr, Frutescens MeJisfae

foliis. Moris. Hi/t. III. p. 383.

(l) Moluccella Calycibus Caropaniformibus &c. Syft. Nat,

XII. Gen. 724» P- 398. Veg. XIII. p. 451. H. Cliff, 312.

K. Lugdb. 314. Gouan Monsp. 287. Gron. Oriënt. 75. Me-

lisfa Moluccana Odörata, C. B. Pin. zi9> Molucca tevis.

DOD,
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Bevoorens was deeze als eene Verfcheiden- IV.

heid van de volgende aangemerkt door den Rïd- *|{j?

^

der, doch men is naderhand onderrigt gewor-HooFn-

den, dat zy haare natuurlyke Groeiplaats in de STüK*

Levant heeft , en wel in Syrië
, groeijende

9Jp^Ta!'

volgens Rauwolf, omftreeks Tripoli. Mat-

thiolus hadt dezelve reeds, zo 't fchynt, on-

der den naam van Meiisfophyllum TurcicumwïU

len voorftellen. Zy is aan de Bladen genoeg-

zaam kenbaar, die flegts getand zyn en aan de

Bloempjes , die veel kleiner zyn dan de Kelken.

Ook heeft het Gewas weinig meer dan twee

Voeten hoogte.

C2J Molukje met Smoelachtige agltandige m
Kelken. Spinofa.

Gedoorn*

Deeze is veel grooter van Gewas, als tot eens de -

Mans langte hoog groeijende ; zy heeft de Bla-

den veel dieper ingefneeden en byna naar die

van 't Hartgefpan gelykende ; de Bloempjes

fteeken tot de Kelken uit, die aanmerkelyk en

Smoelswyze gedoomd zyn , als ftellende degaa*

ping voor van den getanden Bek van eenig Beest.

Zeer

Dod. Pempt. 92, Melisfa Moïuca f. Conftantinop3lit?.n3.

Cam. Epit. 575. Coxdiaca Melica f. Moluca Syiiaca minus

aspera. Lob. Ig. stö.

(2) Moluccclta Cal. ringentibus oftodentatis. H. Cltff. R.

Lugdb. &c. utfupra. Melisfa Moluccana foetida. C. B» Pin.

229' Molucca fpinofa. Dod. Pempt. *>z. Melica. f. Moluca

asperior. Lob. Ig, $17. Tournf. /«/? T. 83.

Aa 5
II. DSEL, IX. STUK.
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III.

$78 TweeMactige Kruiden.

IV. Zeer fraay en naauwkeurig vindt men dit ver-

Afdeel j^j ^ ^qqj ^en beroemden Tournefort,

HoofV in Plaat vertoond. Bovendien heeft het Krans-

stuk. ; e dat uit zes ongefteelde Bloemen beftaat,

Bhotzaü-
een Omwindzel van vier drievoudige Doornen.

De Lippen van den Kelk zyn zelf gedoomd.

Men acht deeze Soort haare afkomst te heb-

ben van de Molukfe Eilanden en daar van heeft

het Geflagt den naam, zynde eerst Molukfe Me-

lisfe genoemd geweest. Volgens B A u h i is ü s is

de eerfte welriekende 3 maar deeze ftinkt. Bei-

den zyn het Jaarlykfe of Zaay - Gewasfen.

(3) Molukje met Trechterachtige vyfdeelige

Uoiuudia Kelken en uitfteekende Bloemen,
frntescens.

eX1ÊC#

Deeze Soort, onder den naam van Perfifche

door den Heer N. L. Bormannüs uit het

Kruidboek van Garcinus in Plaat gebragt,

onderftelt de Ridder uit Perfie in Italië geko-

men, en aldaar genaturalizeerd te zyn. Zy is,

zegt zyn Ed., niet te bestig vertoond (*). De

Perfifche evenwel , merkt hy aan , heeft de

bladen ruiger , met fpitfer Tandjes : de Kelken

met

f3) Molttecella Cal. Infundibuiiformibus qulnquefldis ,

Coroil. Cal. longioribus. \
All. Nic. yx. Moluccella Perfica.

BfRM. FL Ind. 128. T. 38.
f»

z > Scordium Spinofum &c.

jaaj. Suppi. 311.

(*) Pittore tien optimo , zegt de Heer Linn/eus ten dïen

opzigte, in Mant. altera, p. 4I2 > en vervolgens ,
in Ed.

Veg. XLll.,ex Siceo : als of de Planten naar gedroogde 1>

xemplaaren niet goed in Plaat te brengen waren.
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met Eyronde Slippen , Vliezig, meer gefpitst, *V\

byna drietandig ; hebbende zulks uit een gezon-
i

^fL '

s

den droog Exemplaar beflooten. De Bladen zyn Hoofd»

in deeze Soort Wigvormig aan de tippen ge*
3TUK*

fchaard met Doornige Tandjes, en in de Hee-y^r
2!"

fterige ongedoornd , zo de Heer Bürmankus
aanmerkt. Niettemin zegt de Ridder , het is

zekerlyk een zelfde Plant»

Cl i n o p o d i u m. Boritelkrans*

De betekenis van 't Griekfch woord, op 't

voetfpoor van Dioscorides, door verfchei*

de Autheuren , als tot een Geflagtnaam gewet-

tigd, is zo vreemd en onbepaald (*) , dat ik

veeleer , dan dien te verduitfchen, vcrkoozen

heb, een benaaming te gebruiken, welke met

de Kenmerken van dit Geflagt drookt , als heb-

bende de Kransjes een OmwïndzeJ , dat uit vee-

Ie Borftels beftaat en daar in by anderen uit-

muntende. Het bevat flegts de volgende Soorten.

Ci) Borflel - Krans met rondachtige jiekelige i.

Hoofdjes en Borjielige Blikjes.
d'?Jfvuïï

Ultgare*
Gemeen»

(*) Want dezelve betekent zo veel als Leïïipcs , dat is

de Poot van een Rustbank, Bedftede of Ledikant. Hoe ver-

fcheiderley zyn die en op hoe veele van de Kransjes-Kruiden

zou mcsn dit niet kunnen toepasten*

(i) Clinopodium Capitulis fubrotnndis hispidis, Bra&cis Se»

taceis* Syfi. Kat. XII. Gen. 725. p. 398. Fi& XIII. jyftt-
KRAM. Aujir* 176. FL Suec. 479. GEK. Prw. 263. GoüAN

Mtnsp*

II. Deel. IX, Stuk.



3S0 Tweemagtige Kruiden.

IV. Dit is het Gemeene Kruid van dien naam , in
Afdeel. vee]e (Jeeien van Europa wild groeijende , 't

Hoofd- welk de Franfchen en Engelfchen Wild Bajili'

*TUK cum , doch de Duitfchers Wirbeldojhl noemen

,

*iootzaa-fa
t zo vee ] zegt als Gekranjie Orégo. 'tGelykt,

naamelyk %
naar deOrégo vry veel, doch heeft,

behalve de Hoofdjes, ook Kransjes, allen in

de Oxels der Bladen groeijende, welke Eyrond

gepaard , Zaagswyze getand en van onderen

ruigachtig zyn, zo wel als de Steng, die regt-

opftaat , twee Voeten hoog. Het heeft door-

gaans paarfche , doch men vindt het ook met

roode én witte Bloemen , of driebladig door

Weynmann (*) en met rimpelige Bladen,

alle de Kransjes van elkander afgezonderd, door

Miller afgebeeld. Het groeit ook in Ka-

nada , dat uit Zaad de helft kleiner Bloemen

ikrygt en het Egyptifche heeft dezel ven rood,

Zegt LlNNiEUS.

il. (*) Borftelkrans niet de Bladen van onderen

cunop^ Wollig , de Kransjes vlak , de Blikjes Lan-

cetvormig. Dec-num.
Gryst

Mon%p 2S7. H, Ctiff. ?oj. R. Lugdb. 313. Clinopodium O-

ligano iimüc. C. B. Pin. 224. Clinopodium, CAM* Epit.

56i. Ocyraum fylveftre Acinos. Dod. Pempt. 280, 0. Cli-

nop. Fol. ovatis rugofïs &c. Mill. Ic. 65, T. 95.

(*) Kruidb. Pi. 399»

(2) Clinopodium Fol. fu'rus tomenrofïs &c. R. Lugdb. arj.

N. 2. Clin, Mentha? folio incanum & odoratum Dh,l. Elth.

$7. T. 74* f. 8 5. Clin. majus Virginianum Sec. Molt. Hifi.

III. S. 11. T* 8. f. 4. Clin. Serpennria di&um. Pluk.

Mant. 51. T. 34*# f. 7.
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Deezc , die in Noord - Amerika valt , heeft IV.

Stengen van anderhalf of twee Ellen hoogte ,^*™^
met Bladen als van Munte bezet, welke van Hoofd*

onderen grys en welriekende zyn. De BloemenSTÜK»

komen aan den top der Stengen voort, in dikke^SJJ*
Kransjes, van onderen, ia plaats vanBorltels,

met Lancetvormige Blaadjes gefchoord*

(l) Borftelkrans met rimpelige Bladen en ge' *ir*

wy r ö ö Cltnopo^-

fteelde Hoofdjes in de Oxelen , die v2a& e« *«« r«-

g^/lr^ zyn. f^pciig,

Deeze, in Karolina op Jamaika en Guajana,

aan de Vaste Kust van Zuid -Amerika, gevon-

den , verfchilt door de rimpeligheid haarer Bla-

den niec alleen , maar ook door de gefteeldheid der
* Bloemkransj es van de anderen; terwyl zy niet*

temin , doordien de Kransjes met fmalle Blaad-

jes als geflraald zyn , aan de Kenmerken van

dit Geflagt eenigermaate voldoet. Men noemtze

op Jamaika, zegt Sloane , Wilde Hoppe.

{4) Borftelkrans met een Boomachtige Steng , iv,
Fruil

fum.
Heeftciig*'

ovaa- r
Frulk^

fum.

(3) Clinopodium Fol. rugofis , Capituüs Axillaribus &c.

Clin. rugolutn Capit. Scabiofae. DlLL. Eltb.U 86. Scabiofaï

affinis, Chcyfanthemi facie, Lamü foliis f Americana. Pluk.

Alm. 33 J- T. nz. f. 7. Sideritis fpicata Scrophularia: folio

Sec. SLOAN. Jam. 6s* Hifi. I. p. 174. T. 109. f. z. Men-
tha Melisfoides Americana. Pluk. Mant, 129,

(4) Clinopodium Caule Arborescente , Fol. ovalibus crena

«

tis , CaU Labio infesiore fubromndo. FoRSK. Ffar, v£gype9
Arab. p» 107.
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iv# ovaale Bladen die gekarteld zyn en de On*
Af
££

el#
derliP van den &elk rondachtig.

Hoofd-
stuk. Dus bepaalt de Heer Forskaohl eene
Biootza* Soovt van dit Geflagt, welke hy in Arabiewaar*
'£e

' nam, zynde een Heefter van drie Ellen hoog,

met gepaarde ruige Takken en Bladfteelen. De-
zelve hadt , in ieder Oxel 5 negen ongedeelde

Kransbloemen 3 waar onder vierdeelige Draad-

achtige Omwiudzels. De Bovenlip der Kelken

was Lancet vorrnig 3 opflaande, groen; de On-

derlip rondachtig en Vliezig. Voor het bloeijen

vertoonde zig , hier door, het Kransje als met

Schubben bekleed. De Bloem hadt de Bovenlip

gewelfd , wit en ruig ; de Onderlip breed en

Hartvormig 5 de Meeldraadjes uitfleekende mee

rosfe Meelknopjes.

Origanum» Orégo.

In dit Geflagt 3 van een zeer bekende naam

,

zyn de Kelken tot een vierhoekig, Aairvormig*

Hoofdje vergaard» Het bevat elf Soorten, als

volgt.

i' (i) Orégo met Vliezige Wollige Bladen en
Orfaanum , . . .

jEgyptia- naakte Aairen, 't Ara-
CtiT/l.

Egyptifche, (i) Origanam Fol. Casnofis iorttentofis, Spicis nudis. Syft.

Nat. XII. Gen. 726. p. 3$s. Veg. XIII. p. 452. Hasselq.

^•479, 5i7.Majoranarotundifoli3fcijtd!ata exetica. Toubnf.

Injl. 199. Origa&o cognata Zararhendt. C. B, Pin. 223. Mo-
Bis. Hifi. lil. p. 360. S. 11. T. 3. f» uit. Zatarhejsdi. Al?»

t&gypt. 9$. T. 9S» VESL. Qbferv, p. 31, 3 3»
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't Arabifch woord Zatar Hendi betekent 5 by IV*'

de Arabieren, Indifcke Orégo zegt Veslïn- Af^'l *

gids, die aanmerkt dat dit Kruid, wegens den Hoofd-

aangenaamen Reuk en uitmuntende kragten, zeer
STUK*

bemind was 9
zo in Egypte als in Syrië. 'B.f/pSSS^-

voegt 'er de Afbeelding van by , door hem ont-

leend uit den Tuin van den Venetiaanfchen E-

delen Cöntaueni , en beter dan die van

Alp inüs , hoewel de Bloem en 't Blad wei-

nig met de bepaaling ftrookt. De Heer H as-

se lqu ist nam waar , dat het een Kruidige

Takkige verfpreide Steng heeft van vier Voe-

ten, met fpits Hartvormige % diep getande, ge-

fteelde , zeer dikke Sappige rimpelige Bladen»

Een lange Aair , uit digt getropte Steekjes be-

ftaande, wier tropjes als Kranswyze waren ge-

fchikt , beftondt uit kleine Pypachtige Kelkjes ,

waar in een gelipte Bloem. Het kwam in Arabie

voor , aan Wandelpaden. Hy hadt het te Kairo

tweemaal gezien , alwaar men 't nahieldt om
den Reuk , kragtiger dan die van de Kretifche

Orégo , Kruiderig , Hoofd- en Hartfterkende.

(2) Orégo met de onderfie Bladen Wollig en .
n-

knikkende Aairen. mêamnZi
Diptam.

On-

(z) Orlganum Po-, inferiorlbus tomentofis , Spicis nutan-

ribus. Mat. Mei. 30I. H. Ciïff. 304. R. Lugdb. 323.GOUAM

Honsp. 288. Di&araous Creticus. C. B. Pin. 222. Cam.
Epit. 472» Didaranutu verum» Dod, Pempt. z§u LOB.

Ie. ;o2.

II» D£EL« IX, STUK*
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IV. Onder den naam van DiBamnüs Creticus is

Afdeel*
d j t j£ÏU\$ y van ouds, in de Apotheeken bekend

Hoofd- en men houdt het voor de Echte Diptam der
stuk. ouden. De Groeiplaats is op 't Eiland Kandia ;

^"«"-hebbende Tournefort hetzelve, dat hy

Wollige breedhladige Cretifche Orégo noemt , zo

hy zegt, nergens anders, in de Levant, aan-

getroffen : doch het is 'er aan den Berg Ida niet

bepaald. Dat het geen Bloem of Vrugt zou

draagen
,
gelyk DioscoRiDEszig verbeeld-

de, heeft hy wel degelyk onwaar bevonden;

gelyk het ook in de Europifche Kruidtuinen jaar-

lyks bloeit. Virgilius hadt dit, na The-,

ophrastus, reeds opgemerkt (*J.

't Is een Heefterig overblyvend Kruid, met

dunne Houtige Stengen en Takjes , waar aan on-

gefteelde , geheel effenrandige , byna ronde
,

dikke , zeer Wollige Bladen. Boven heeft het

hangende Aairen , die vry dik en als gefchubd

zyn , uit Kelken beftaande met paarfche Bloe-

men. Het is welriekende, en beroemd wegens

zyne afdryvende kragt , inzonderheid dienftig

om de Stonden en Kraam voort te zetten , als

ook tegen 't Venyn ; doch hier te Lande wordt

het hedendaags weinig gebruikt, dan indeThe-
riaak en andere Zweetdryvende en Hartfterken-

de Winkelbereidingen.

Cs)

(#) DlZiamnum genitrix Cret&a carpit ab U» %

FabeTÏbus Caulem Foliis & Flgre cmantem ,

Purpurev. ./Eneid. XII*
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(3) Orégo d/e a#e Bladen glad heeft en knik- IV:

kende Aairen.
Afbeeld

Van den Berg Sipylus, in Klein Afie,fchynt STUK#

deeze Soort afkomftig te zyn, die zeer dunne m.
Stengetjes heeft , omtrent een Voet hoog en |3*™?
kleine, gladde Blaadjes , als van de Marjolein , sipyiifciiS| ,

verfchillende dus grootelyks van de voorgaande

,

doch dergelyke Schubbige Hoofdjes draagen-

de met paarfche Bloempjes, Het heeft een flaau-

wen aangenaamen Reuk.

. (4) Orégo met vergaarde lange regte Fris- iv.

matieke Aairen en Vliezige Blikjes 5 twee-^^;
maal zo lang ah de Kelken.

(5) Orégo met Eyronde fpitfe Zaagtandige v.

Bladen en Kroontjeswyze aan den top fa* smymfche»

mengehoopte Aairen.

co
f 3) Origanum FoU omnibus glabrls &c. IL Clijf. 304. R*

Lugdb. 323. Origanum Montis Sipyli. Heem. Lugdb. 462.

T. 463. Diftamnus Sipyleus Majöranac foliis. Moris. III. p.

45 7< S. 11. T. 4. f. 2.

(4) Origanum Spicis aggregatis longis Prismaticis &c. Orig,

Fol. acutis glabris &c. Mat. Med. 300. GRON. Oriënt, 75.

Gouan Monsp. Z88. Orsganum Creticura. C. B. Pin* 223*-

£. Orig. Folio fubrotundo. Mi. Gkh. Prov. 263. Orig.

Monspelienfe pulchrum Cam» Epit, 468.

(5) Origanum Fol. ©vatis acutis ferratis, Spicis congeftia

umbellatim fostigiarts. ƒƒ. CUf. 304. B», Lugdb. 324. GouAM?

Monsp. 288. Origanum Smyrnaeum. Wheel. Itin. RAJ. Hijl."

450. Majorana Cretica, Organi foliis villofa. TOURNF. Cor. I3» ;

Bb
II. DEEL, IX, STUK,
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IV» (6) Orégo met lange gejieelde vergaarde Aai'

^*xv.
EL*

ren * m &&& yan lanête ais de Kelken*

Hoofd-
stuk. (7) Orégo met rondachtige, Pluimswys' rond

vr
^

getropte Aairen ; de Blikjes Eyrond > lan*

jieracieoü» ger dan de Kelken»
cum.
Griekfche.

£>ceze v jer goorren maaken a!s Verfcheiden*

v-Jgart. heden uit , van het Kruid dat men Orégo noemt.

o?égcr
neDe laatfte ê 1

* ^ door Seneel Europa, zelfs ia

onze Nederlanden , overvloedig in Gelderland ,

tusfchen Zutphen en Doesburg , als ook by Wyk
te Duurftede, zo de Heer deGor ter meldt.

Zyn Ed. heeftze ook in Rusland aan de Oe-

vers der Rivieren , in Bosfchen en op woefte

Velden , waargenomen» Niets gemeener dan dit

Kruid t aan de kanten der Kreupelbosfchen

,

zegt de Heer Hall er. Men noemt het in 'c

tïanfch Origan 9 in \ Engelfch Origane, in 't

Hoogduitfch Doften , Wolgemut of ook, gelyk

by ons , Wilde Mariolein.

Een opftaande, zeer Takkige, ronde Steng 5

van twee of drie Voeten hoogte , is paarswys'

/ be*

(6) Origanum Spïcis longis pedunculatis aggregatis &c
Origanum Heracleoticum , Cunila Gallinacea Plinii. C. B.

P'm. 223. LOB. 1c 4*2.

(7) Origanum Spicis fubrotundis paniculatis conglomeratïs

&e. Origanum Fol. ovatis &c. Mat. Med. 299* Gort. &fr
171. KRAM. Auftr. 176. Fl. Suec% 480. HALL. Helv. 65 6.

OER. Prov. 26}. GOUAN Monsp. 288. GRON. Virg. 6$ y $U
Gort. Ingr. 95. Origanum fylveftre. C B. Pin. 2J3. Don.

Pwpu 2?5. Agroiigaimm ff Onites major. Lor. ie, 492,
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bezet met fpits Eyronde zagte Wollige Bla- IV.

den, die eeDigszins getand zyn, mee een kort
F^£L?

Steekje. Op den top komen de gezegde Bloem- Hoofd-

Aairen, als Kroontjes, voort, wier Blikjes j die8TÜK*

de Kelken onderfcheiden , doorgaans éeniger- *#£££*
maate , maar in de Amerikaanfche zeer hoog

paarfch gekleurd zyn. De Bloemen zyn gemeen-

lyk Vleefchkleurig , doch men vindtze niec

zelden wit, en het Kruid komt met bonte Bla«

den voor (*).

Het aanmerkelyke verfchil der Ouden, over

de Orégo , is , uit de gezegde Verfcheidenhedea

naar de Groeiplaats , ligt te begrypem Allen

hebben zy een nïet onaangenaamen Kruiderigeö

Geur, maar de Cretifche munt uit in fcherpheid

der daar van gedeftilleerde Olie , die derhalve

meest tot ftilling van de Kiespyn -gebezigd

wordt. De gemeene is ook zeer Krüiderig en

kan in Borstkwaaien en andere Ongemakken *

d^ar Verftoppingen plaats hebben , die uit kou-

de Slym ontftaan , 't zy by wyze van Aftrekzel

of in Stoovingen en Baden , of anders dienen.

In Italië doet menze by de Spyzen, De Bladen

en Bloemen zyn tot wegneem ing der kwaade

hoedanigheid, die in de Champignons mogt

zyn , zegt Doktor S c o p o l i , door een Bis-

fchop en Prins des ftoomfchen Kyks , gróöÊ

Liefhebber van die Kost, gebruikt geweest.

m
(*) Zie de Vertèheidcnhedcü by WbXNAUï*!* s in zyn

&ruiiï. Plaat N. 77*.

Bbs
$. Dist. IX. STSK»
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IV. (%) Otègó met langwerpige vergaarde ruige

Afdeeu Aairen en Hartvormige Wollige Bladen.

Hoofd» ^ Orégo met lange, drievoudige, gefteelde

vi ir.
pluizige Aairen en Eyrondepluizige Bladen*

Origanum
\

Onitei. f ió) Orégo met ruige Aairen en Eyronde
^Heefteri-

Wollige ongedeelde Bladen.

IX.

Syriacu,». (n) Orégo met Eyronde Jiompe Bladen en
syn chc.

roodachtige gedrongene Aairen % die eenU

Martm. germaate'ruig zyni
Kandia-

fche, Dedrie eerften zyn ook als Verfcheidenheden

Mejorana. van dat Kruid , \ welk men gemeenlyk Mario-
Marioiein.

\^n noemt 3 volgens de Franfche benaaming ,

die ,
gelyk de meefte andere Europifche > haar af-

komst heeft van den Latynfchen Majorana. De
Duitfchers noemen het Majoran en Meyran

9
de

En-

(8.) Origanum Spicis oblong's aggregatis hirfutis Sec. Hüds.

Angl. 229. Orig. Lignofum Sytacufanura perenne. Bocc«>

Mus. II. p. 45. T. 38* Origanum Onites. C, B. Pin. zzz.

an?
, j

(9 ) Origanum Spïcïs"; longis ternatis pedunculatis villofls

&c. Majorana Syriaca vel Cretica. C* B. Pin. 224, Marurn

Syriacum. Loii. Ie 499.

(10) Origanum Spicis hirfutis &c. Majorana Cretica Ori-

gani folio, Villofa Satarejs odore. Tournf. C&r, 13. Marum
Crèticura. Alp. Exot. 289- T. 288.

(11) Onganum FöL ov-atis ofttufis &c. Mat. Med. 29S.

IL Cliff. 304. Ups. 161. R. Lugdb. 324.. GouAN Monsp.

289. Majorana vulgaris. C. B. Pin. 224. Dod. Pempt. 270.

Amaracus vulgatior. Lob. Ic. 498. /8. Maj. tenuifolia. C. B.

Pin. 224. Hort, odorata föiennis. Moris. Hiji. III. p. 3*2*
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Engelfchen Marjoram, Het is in de Kruid hoven IV.

veel gemeener dan de Orógo, doch in 't wilde
Af

x
d
v
eel '

vindt men 't , zo veel bekend is , nergens in ons Roofd»

Wereldsdeel. Derhalve w^rit ook de gemeene STUK «

Orégo , dikwils , Wilde Maritiem geheten. De /Mm^
wyl de Italiaanen het Per/a noemen, zou hst

welfchynen uit de Oofterfche Landen afkomflïg

te zyn (*)•

Het gel.ykt naar de Orégo veel, doch is zeer

klein , fyn van Blad en lieflyk van Reuk , inzon-

derheid die Soort, welke 's Winters overblyft

en den Vorst verduurt , wordende Edele Mario-

lein genoemd en door Stekjes voortgeplant. De
Stengetjes van deeze zyn naauwlyks een Voet

hoog, de Blaadjes zeer dun en fyn,grysachtig,

met bleekpaarfche Bloem - Aairtjes aan den top.

De gewoone Jaarlykfe Zaay - Mariolein valt

grooter van Blad ; doch heeft ook een aangenaa-

men Geur. Een Engelfche Heefterige Wilde,

welke de Onites, voorgemeld , fchynt te zyn,

heeft Stengen van een Elle hoog en ruige gea-

derde Bladen, die in de Jongheid of geheel, of

ten halve , geel of Gouikleurig zyn. Deeze

noemt men aldaar , om dat zy , -geïyfc elders

,

by de Spyzen gedaan wordt , Pet-Marjoram , dat

is Pot -Mariolein. Misfchien zal de Bengaalfche

Orégo , door den Heer Puiimannus afge-

beeld, ook daar toe behooren (f).
On*

(*) Habitat in Tndïa. BUP.M Fl. Ini p. f28.

(t) Origanum Bcnglialenfr. Burm. Ft. Ind. 128. T. 38. f* 5»

Bb 3
II, Deel. IX Stuk»
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IV. Onder de Geneesmiddelen is dit Kruid bekend
Afdebl. en wegens zynen aangenaamen Geest niet on-

Hoofd* dienflig tot verfrisfching en verfterking van
«tuk. Hoofd en Herfenen, Het behoort des ook onder
Bhotza*.^ Middelen tegen Zenuwkwaaien en tot veele

andere Ongemakkeu , alwaar Oplosfende, Ope-
nende, Verwarmende Kruiden, dienflig zyn.

't Schynt dat hetzelve het Marum zy van D i-

oscorxt>es; doch de Ouden zyn , ten op-

zigte der bdchryvinge van veele Kruiden, zo

kort en duiiier, dat men zig dien aangaande niet

kan verzekeren» De gemeene Mariolein, opKo-
romandel groeijende , wordt aldaar Marou van

de Inlanders genoemd , zo de Heer N. L. JBür*

MAKWüs meldt. Het Marum Syriacum van

Lobel wordt in de ApOLheeken daar voor niet

gehouden; maar een Kruidje, welk behoort tot

* Zie
het Geflagt van Teucrium*. Het Marum (f),

Mate 477 «dat Alpinüs op Kandia groeijende vondt,

kwam , volgens hem, byna met dat van Lo-
bel overeen. De Amaracus der Ouden kan

niet dan de gemeene Orégo zyn, dewyl Ga-
len üs die in Italië wild groeijende had t gezien.

Wat de Sampfuchus aangaat , die werdt , zegt

& l p i n u s , van het Volk , aldaar , Marjolein ge«

jieten*

ft) Alpi#us noemt het Marum , niet Mm\ weshalv§

IK dit veranderd heb*
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T h y m u s. Thym. IV.
Afdeel»

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt Hoop
%

D ,

beftaan daar iu , dat de Keel van den tweelip *tuk.

pigen Kelk met Haairtjes of Pluis is geflooten, <^««*.

Voorts heeft het een byzonder aanzien en de
per

Bloemen zyn ook in Hoofdjes vergaard. Het

bevat thans elf Soorten , als volgt.

Cl) Thym met Hoofdjes- Bloemen, kruipende t>

Stengen en platte Bladen , die Jiomp m^s^Sm
aan den voet kanthaairig zyn. wilde '

Dus wordt de Wilde Thym bepaald, die men
gemeenlyk Quendel noemt of Onzer Frouwe

BedJlroOi in 't Hoogduitfch ook Kunlein of JT«-

melj in 't Franfch Serpolet, in 't Engelfch Mo-

rtier of Thime, dat is Moeder van de Thym. Zy
groeit door geheel Europa en is , in onze Pro-

vinciën, op Zandige drooge Gronden en Hey-

velden gemeen. Aan de Oevers der Neva-Stroom,

in Rusland, groeit zy zo menigvuldig, dat de-

zelven op fommige plaatfen als geheel daar me-

de bekleed voorkomen ; zo de Heer D. de
Gorter verhaalt.

Van

(i) Thymus Floribus Capitatis &c Syfl. "Hat. XII. Gen.

727. p. 199- Peg' XIII. p. 4*2. Mat. Med z%i. GoKT.Belg.

i%9*Ingr. 95.KR4M. Aujïr. 177. Fl Suec.4.77, GER. '~rov4 zéz»

H* Cliff. 3 os. R. Lugdb. 32$, N. 2. Serpyllura vulgare mi-

nus, majus &e. C. 2. Pin. 220. Serpylliiru vulgare. Dod.

Peppt. 277.

Bb4
H. D«L. IX. STUK.
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IV. Van dit genoegzaam bekende Kruidje, dat
Afdeel

£jeefterjg js en niettemin zeer klein, zyn

Hoofd- aanraerkelyke Vèrfcheidenheden. Behalve een
stuk* weinig verfchil ia grootte , vindt men het
%¥****' ook met fmaller of breeder Blaadjes -

9 grooter

of kleiner Bloemen , welriekende of met Ci-

troenen-Reuk. De Hoofdjes zyn fomtyds plui-

zig of Wollig /t welk door Infekten veroirzaakt

wordt* Het heeft doorgaans paarfche , doch

komt ook voor met witte Bloempjes. By de Ys-

Scolken van 't Grindelwald in Switzerland vondt

de Heer H a£ler het zonder Reuk.

Gemeenlyk is de QueodeT~va'n een Herken

niet onaangenaamen Geur, en kan tot dergely-

ke- Ongemakken als de Marioïein gebruikt wor-

den; doch , dewyl men de Thym heeft, worde

zy meest over 't hoofd gezien.

i

n. (£) Thym die 'regtopflaat , met omgekrulde

vHïg™is*. .

Eyronde Bladen en Kranswys 7

geaajrde.

cemeene, 'Bloemen» ..... n

Geen Kruid is gemeener dan dit ïn Lan-

guedok en Proveoce; gelyk het ook veel voor-

komt op Steenige Heuvels en Gebergten

,

in

r

(2) Tbymtts erebus VoU révolatis &c. Mat. Md. -28 r.

GORT. Belg. 172* H. Cllff, R. Lugib; N. 1; -GcüAn Jfotisp.*

*80. Thymas vulganV Folio latiore & tertuïore. C, B Pin.

219. $, Thymum dinius. Dod. ' Pewpt. ïy^Loiï. Ie, tzs-y.

Thymus fupinus candicans odoratus. Tournf. /«ƒ?. ipó- $,

Thymus Capitiüis minoribus Masfihenfïs. Ibii.
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m de middelde deelen van Spanje 3 wordende IV.

aldaar Tomillo falfero , of enkel Salfero geheten , *§£
EL;

zo Clus ïus aantekent: terwyl men de Echte «Ioofd-

Thym van Dioscorides, die in 't Geilagc
TÜKa

van Keul voorgefteld is*, aldaar Tomillo noemt. fpsriZT'
De : Franfchen naam is Thim , doch omitreeks * siadz

Montpellier ook Pote en Frigoule. In 't Engelfch 295,

noemt menze Thyme , by ons , zo wel als in

Duitfchland , Thym of Thymiaan. Die naa-

men zyn van den 'Griekfchen Thymos, welke de

moedgeevende of verderkende hoedanigheid aan-

duidt, afkomftig.--'

Het Kruid , dat men hier in de Kruidhoven
,

te Lis , Hillegom en Noordwyk, overvloedig

teelt, is hooger en heederiger van Gewas dan

de Quendel, hebbende een opgeregc Stammet-

je en niet vlakke maar omgekrulde Blaadjes.

Ook komen de Bloemen niet Aafrswyze, maar

by Kransjes om de Takjes voort. Men vindt hec

met. breeder en fmailer Bladen ;.pok meer of

minder welriekende en groener of witachtigvan

Loof; met grooter of kleiner Hoofdjes: want

aan den top zyn de Bloemen by elkander ver-

gaard»

De Thym is van een zo"aangénaamen Geur,

dat Boerhaave getuigde , hoe men het Af-

trekzel daar van s op Wyn gezet , in verder-

kende hoedanigheden byna gelyk kon dellen

met de IndiTche^""Kruideryërj, Met heet Water

afgetrokken , kan. zy ook dienen ais een Hoofd-

en Maagmiddel, en is in Baadingen f zo wel als

Bb f de
XI, Deel* IX Stuk,
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IV, de Quendel, niet buiten gebruikt Op die wyze
AF
xvf

L
' 8eefc men daar mede

»
in sPan J

e en elders
*
aan

Koofd? de Wynvaten een frisfehen Reuk.
stuk*

(3) Thym met Kranswys' geaairde Bloemen,

een laag-Heefterige opgeregte Stam en Li-

niaale Bladen, die aan den Voet kanthaai*

rig zyn.

(4) Thym met gekranste Bloemen , eenhloemige

Steeltjes , opgeregte Stengen » die eeniger-

maate Takkig zyn, enfpitze Zaagtandige

Bladend

in.
Thymus

IV.

V.
dlpinus.

Alpifche.

O) Thym met zesbloemige Kransjes en Jlomp-

achtige holle Bladen % die eenigermaate

Zaagtandig zyn.

vr. (0) Thym met veelbloemige zydelingfe Steel'
Tiperella. * J m

.

i'epetige. *j*5 1

(3) Tbymus Flor. verttcillato - fpicatis &c. Thym. angufto

longioreque folio. BARR. /& 777. Serp. fylv. Zygis Diosco-

ridis. Clus. Wijl. 1. p- 358. Serpyllum folio ïhymi. C. B.

Pin. 220 ?

(4) Thymus Flor. Verticillatis &c. Fl. Saté. 478. Thym.

Caiil. vix Ramofis. H. Ciif. 306. R. Lugdb. jzy. GORT.

Melg. I7*i KRAM. Au/ir. 177. GER. /V»ir. 263. GOUAW

JHonsp. 290. Acinos multis. J. B. Hijt. UI. p. 259. Clino-

podiura Arvenfe Ocymï facie. C. B. -Pi*, a*;- Clinopodium

vulgare. Lob. 1c* 506.

(5) Thymut Vert. fexfloris &<\ HALL. Helv. 6$%. Clino-

podium montanum. C. B. Pin 225. Bocc Mus, II. p. 5 9.

T. 4J. Acini pulchra fpecies. J. B. Hifi. III. p. 62a. CK-

nopod. Auftr. Clus. Pa«». p. 6*3»

(«} T-fryi»«J Pedunc. raultifloris latctalibus &c, Maruta

HUp,



tjesy Eyronde Jlompe gladde geaderde effen- IV;

randige Bladen. ^il^
Hoofd»

Van deeze vier fchynt de eerde , die Heefterig stuk.

ïs en in Spanje als ook in Langucdok groeit, hec
r
G
e^^

Zygis van Dioscorides te zyn. De tweede

wordt van veelen gehouden voor het Acinos^

een welriekend of Balfemkruid der Ouden. Dee-

ze is in Europa op Zandige , fteenige drooge

Gronden gemeen en komt in Vriesland veel voor

op Zaailanden en Akkeren. De derde , die veel

naar dezelve gelykt, maar grooter is en de Bloe-

men veel grooter heeft, valt op de Bergen van

Switzerland en Ooftenryk. De laatfte , in

Spanje groeijende , gelykt naar de vierde Soort

van Melisfe , maar is glad en heeft kleine Blaad-

jes. De Spaanfchen noemen dit Kruid PipereU

la, om dat het vry lang zyn zwaaren Reuk,

die mooglyk Peperachtig is, behoudt.

(?) Thym met groote gefchubde Hoofdjes , vrr.

Eyronde Blikjes en Lancetvormige Bladen. apSL.
Hoofdjes-

(8)
Th,m-

Hisp. riigrum. BoCC. Mus, II. p, 166. T. 117. BARR. Rar*

354 T. Ö94-

(7) Thymus Capit. imbricatis raagnis &c. Thym. Lufït.

cephalotos, Cap. niajori & rainori. TouRNF. lnft. 196 1 Tra»

goriganum Di&. capite , Hisp. BARR. Ic. 788.B0CC. Mus.
II. p. 50. T. 4J. Thymus cephalotos. DOD. Pempt. 276". Thy-
ïuum. LOB. Ic. 4*4,

II. DfcEL IX, STUIfc
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IV» (3) Thym met groote gefchubde Hoofdjes
, ge-

AF
xv?

L' tan^e Biïfy'es en Borjtelige gehaairde Bladen.

Hoofd-
stuk. Dit zyn twee byzondere Soorten van Thym
vul met Hoofdjes of Aairen , groeijende in Spanje

vuiT/Ts. en Portugal. De eerftefchynt veel overeenkomst
Ruigbiadi- te v,ebben met die, welke Clusius Echte

Thym noemt
3

in 't Geflagt van Keul , aU ge-

zegd is , befchreeven. De andere, die in Por-

tugal alleen , door Toürkefokt , is waar-

genomen , verfchilt door de dunte en ruigte der

Bladen. De Hoofdjes zyn paarfchachdg en men
heeft 'er met ronde en langwerpige ,• als ook

van de eerfle met grooter en kleiner Hoofdje?*

"ix. (°) Thym met gekranste Bloemen en Wollige

Mafiicbineï Kelken , die Borjtelige ruige Tanden hebben.

xuikende.

DoDONiEus wil, dat het Kruid van zyne

hier aangehaalde Afbeelding , in Spanje groei-

jende , het Clinopodium zy van Dioscori-
DES, dus genaamd, om dat de ronde Bloem-

hoofd] es naar de Pooten van een Bed (lede of

Ledikant gelyken zouden. Lob el vraagt, of

het

(8) Tbymus Cap. imbr. magnis Sec. Thym. Lufit* Fol.

Cap, villofo, Sec. To'BNF. ïn/2. 196.

(9) Tb mus Flor. verticillatis, Calyc. Lanuginofïs, Sec. H*

Clijff, 306. Ups 160. R. Lugdb» 325. GRON. Oriënt. 7?»

Sarrij fuchus f. M^rura Maftichen redolens. C. B. Pin. 224.

Matutn vul 3 te f. Clinooodmm. Dod. Pempt. 271. JMai

an Helenium odomm Theophiadi. Lob. Ic. $99.

\\ urn
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het ook zy het welriekende Helenium van Theo- iv.

phrastüs. In de Plantbefchryving der Ouden AFD
r
SEL;

beerfcht, als gezegd is, een groote duifteiheid. Hoofd-

Wenfcheiyk ware dezelve niet in die der He-*Tüff -

dendaaafchen. Linnjeus heeft het als mid- r
Gvfn&m

delflag tusfehen de K< ui en Thym aangemerkt

;

maar, „ de^yl de Meel draadjes zïg in de bo-

„ dem der Bloem verfchuilen en de Styl langer

„ is dan de Bloem (zegt hy) zo breng ik het

,, tot de Thym t'buis." Het verfchil , ondertus-

fchen , tusfehen de Thym en Keul, beftaat,

volgens zyne Kenmerken 9 voornaamelyk daar

in , dat de Keul een vyfdeeligen en de Thym
een tweelippigen Kelk heeft (*) y 't welk ge*

makkelyk te onderzoeken ware»

(io) Thym met gekranjle Bloemen , een laag- x.

Heefierige opgeregte Steng en Jtekelige ge- Tr^trU

fpitfte Bladen.
"

^JS^
fehe»

Op Kandia groeit dit Kruid , 't welk Heefle-

rig is, met dunne zeer getakte Stengetjes,

hebbende zwartachtige Blaadjes en Kransjes

van zeer kleine blaauwe Bloempjes , die eenea

ongemeen lieflykenReuk geeven. Het is tot der-

gei

(*) Immers das zyn die Planten , aan 't hoofd der Klas*

fe, ia Ring geplaatst.

(io) Thymus Flor. vertlcillatis &c. Tragoriganum Creti-

cunu C. E. Pin. 213. Tragor. mignmiu Alp. Exot. 7?.

Tragorigani fecundi alt. fpecies. CLUS. Kift. I. p. $$5^

Jiisp. 2i9*

lh deel. ix# sim.
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IV. gelyke dienden als de Thym bekwaam. Of het
Afdeel. ^en Griekfchen naam voere, om dat de Bokken

Hoofd, het gaarn eeten , is my duider.

STUK.

XI ,
(il) Thym met end -Hoofdjes 9 eenopgeregte

Thymus Steng en Lancetvormige Bladen,
FïrginicuS.,

Virgigi-

fchc. üe Meeldraadjes verfchuilen zig ook op den

bodem van de Bloempjes in dit Kruid , 't welk

bevoorens tot de Keule is t'huis gebragt ge-

weest. Het heeft fmalle kleine Blaadjes 5 die

weinig ruiken , en witachtige Bloempjes , aan 't

end der Stengetjes , die zwak zyn , in ronde

Hoofdjes vergaard. De Groeiplaats is in Virgi-

nie, alwaar het ook voorkomt met breedere en

als met Rosmaryn - Blaadjes , zo Clayton
aantekenu
De Eogelfchen , in Virginie , noemen dit Kruid

Serpentaria of Colubrina > dat is Slangenkruid .

zegt Plükenet. Men vindt Soorten van A*

rum dus genoemd , wegens de vlakkigheid der

Stengen : men vindt de Bidorta dus getyteld,

om dat de Wortels Slangswyze gekromd zyn :

het Penningkruid wordt klein Slangtkruid gehe*

ten,

(ii) Tbymm Capitulis terminaUbus , Caule erefto. Satu-

jeja Virginiana. Sp. PI, j93- Heem. Par. T. p. ai8. Cli-

nopodium Fol, Lanceolatis acuminatis, Cap. termin. H. Cliff.

304., R. Lugdb. 3 14. Gron. Virg> 6s , 9°. Clinopodiur»

ïuleg, ang. rigidoque folio. Pluk. Alm. 110. T, 54- £ 2*

?a!eg. ered. Virg. MORIS, Hiji. III. S. 11. T. 7. f. g. Stt-

pentaria Virginiana. BOCC. Mm* II* p. Uu T. ii$t
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een, om dat het Slangswyze langs den Grond ivj

kruipt (*): dit zal mooglyk dus genoemd zyn Afdemp

wegens eenige kragt tegen Slangebeeten , 't zy Hoofd-

uït- of inwendig: doch, niettegenftaande Boc* stuk.

c on k hetzelve Serpentaria Firginiana getyteldyJ^JJ^*

heeft, is het geenszins dat Kruid, 't welk den

Wortel deezes naams aan de Apotheeken heeft

uitgeleverd ; zynde door my reeds onder de

Soorten van Ofterlucie voorgefteld (f).

Aan de Kaap der Goede Hope groeit , volgens Capmjsn

den Heer N. L Bürmanuus, de Gm^- Kaapfchc*

ne Thym, zo fmal-als breedbladig, en een zeer

ruige met Eyronde Bladen , die door M o r i-

son afgebeeld is: doch deeze, welke die Au-

theur uit Bauhi Nusbefchryft, was een Eu-

ropifche , by Frankfort voorkomende , op droo-

ge plaatfen. 't Kan zyn , dat de Kaapfe naar

dezelve gelykt. Voorts had ookO l d e n l a n d
aldaar de Quendel ingezameld.

Onder de Indifche Planten tekent gezegde /*&«£

Hoogleeraar alleenlykéén Soort van Thym aanVdifaw»

die kruipt , met opgeregte Stengen en Krans-

wys' afgebrokene Aairen ; zynde door den Heer

Outgaerden als een welriekend Kruid,

met geaairde Bloemen, van Kormandel, aldaar

Nila- Nagel genaamd, opgegeven (|).

Me-

(*} Zie ïn het VIL Stuk deezer Nat, H*(lti bladz. $99*

en het VIII. bladz. 460. , die Kruiden befchreeven.

(t) Zie het VI. Stuk, bladz* 107, enz.

(I) Thymus Indicus. BURM» Fit ln4. p. Wp.

IU Desl. jx. Jtuk,
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IV. M E l i s s a. Melisfe*
Afdeel.

Hoofd- ^cn dorre Keïk
s platachtig van boven, met

stuk. de Bovenlip eeüigermaate getopt : de Bovenlip

£iootzaa*-fer Bloem Gewelfachtig 3 tweedeelig ; de On-
aige

' derlip met de middelfle Kwab Hartvormig. Dus

komen de Kenmerken (f) voor van dit Geflagt,

't welk het zeer bekende Kruid deezes naams

en de Kalaminth, met dtrzelver Verfcheiden-

heden bevat % uitmaakende de zes volgende Eu-

ropifche Soorten.

*• fO Melisfe met gekranste Trosjes in de Oxe*
Melis/a v J

.
'

Tr . f
officmaüs. len 3 op enkelde voetjes,
Winkel-
Meiisfe. -Q^t zeer jje^en^e Winkel - Kruid groeit na-

tuurlyk in fc wilde op de Gebergten der Zui-

delyke deelen van Europa. Men kweekt het in

Duitfchland, Engeland, in Vrankryk enbyons,

als bekend is , in de Tuinen overvloedig. Hec

wordt , wegens den aangenaamen Reuk , Con«

filje de Grein en Citroenkruid , in 't Franfch CU
tronelle of Poncytrade 9 in 't Italiaanfch Cedro*

nel-

(f) Men kan die by ToüRNEFORT, op zynePlaarsr*

Opgehelderd vinden.

(1 ). Mdlisfa Racemis Axillaribus Verticillatis &c* Syji. Nat,

XII. Gen. 728. p* 400. Veg. XIII. p* 453. Mat. Mei, 294.

GOüAN MoKSp. 290; GER. Prov. z6l, GORT. Belg. i72.

Kram. Auftr. 278. H. Ciif. 307. B. ; Lt^k, 320. Melisfa

Hortenfis. C. B. Pin. 229, Mei. vuig, odore Citri. J. E.

Hifi. 111. p, 232. Melisfa. Dod. Pempt. 91. Apiaftrura*C>

trago. Lob. h. 514.
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nella en in 't Engelfch Baulm of Baume $ dat is IV*

Eaifem gebeten , dat met het Latynfch woord Afdeeü^

Citrago ftrookt. In de Apotheeken, hogthans , Hoofd*

is het overal bekend j onder den naam van Me- STÜK#

lisfi* die daar van, zo men zegt, zyne afkomst^^®*^

heeft, dat de Byën in den Reuk veel behaagen

binden ; weshalven men het ook Jpiaftrum

tytelt.

Dit Kruid is genoegzaam bekend , als Sten*

gen hebbende van een EHe of hooger en Bladen

die ovaalachtig zyn , wat ruig , Zaagtandig ,

donker groen , gepaard; geevende , uit de O-

xeleh , de Bloemen , als gezegd is. Een Ver-

fcheidenheid daar van komt voor, die wat kleiner

en eene die wat ruiger is, metgrooter Bladen.

In 't algemeen wordt het ondef de Hartfierken-

de Kruiden geteld , doch het is een van de

zwakften , meer bemiönelyk wegens den Geur in

Toefpyzen: weshalve, mooglyk,het Landvolk

hier hetzelve Aalkmid noemt , zo de Heer de
Gorter meldt* Eeh langduurig gebruik vari

deszelfs Aftrekzel , Water , Geest of Olie , heefs

ïh Zenuwkwaaien fomtyds wonderen uitgevoerd#

Sommigen zyn 'er door herfteld van Hartklop-

pingen , Beevingen , Lammigheden en Beroer-

ten, Ons Vrouwvolk weet zig de Stonden te

verwekken 5 zegt S. Paulli, door verfche

Melisfe te draagen in haar Muilen of Koufen

óf door het Afkookzel te drinken van dit Kruid;

Ce (i>
II. DEEL* IX, $tU$. * f
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IV, (a) Melisfe met gegaffelde Oxeljieeltjes , van
Afdekl.

iangte ais fa Bloemen.

Hoofd*
STUK. (3) Melisfe met gegaffelde Oxelfteeltjes , van

ii. langte als de Bladen
Melhfa
grandi *-

jyeezQ beidgp behooren tot het Kruid , dat

bloedige.
men in ^e kinkels Calamintha noemt, onder-

in.
Calamin-

fcheidende de eerfte, die voomeffelyker is , zig
caiamin-. ^Q0{ haare g]oemen

j
$e twee Duim laog zyn.

Berg-Kala- Dus m ;g dan deeze te regt Grootbloemig ge-
101,1

' noemd worden , als byna alle Kransjes - Kruiden

hier in overtreffende. De andere is , evenwel

,

fierlyker Bloemgewas , als de toppen der Sten-

gen bekleed hebbende met lange Bloem -Aaï-

ren, die paarfch zyn. Dezelve groeit niet al-

leen in Italië, Switzerland en Vrankryk wild,

maar komt ook in Engeland aan de Wegen , Dy-
ken en elders voor.

De Stengen zyn. Takkig? van drie Voeten en

hooger. Het Loof , veel naar dat der Melisfe

gelykende , is ook aangenaam van Reuk, wat

fter-

(z) Melis/u Pedune, AxiHatibus &c. Calamintha magno

JFlore. C. B. Pin. 229. Tournf. Inft. 194. GER. Prov. 261.

Gouan Monsp, 290. Hall. Heiv. 651» Calam. montana

praeftantor. Lob» Je. 512.

(3) Mdisf.i Ped. AXill* &c. Melisfa Flor. ex Alis fuperic-

ribus Ped confertis. Mat. Mei. 29 ƒ • KRAM. Aufir. 178*

Goüan, GER. HMX- &c. H. Gij?. 307. R. Lugdb. 320.

Calamintha vuig, & Offcimrum Gerna. C. B. Pin. 228.CaI
a

jiwntana. £>od. Pwpt. j»g. Cal. mout. vulgaiis. Lob. Is»
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itei-ker zelfs, en kan , in kragten, als een mid. 1%
delflag , tusfchen deeze en de Kruizemunt , wor- **££***

den aangemerkt* Hoofd*
stuk.

(4) Melisfe met gegaffelde Oxeljieeitjes , die vu

tog^r to het Blad zyn , e» een opjlygen- Mpetaï*

de ruige Steng. veid-Ka«

In Italië, Vrankryk, Switzerland, Engeland

Is deeze Soort vry gemeen , komende ook in

de Duinen van Holland , in het Sticht en elders

in onze Provinciën voor» ivlen noemtze Wilde

Poky. 't Is een Kruid dat inzonderheid door de

hurkende Stengen en door den Reuk van de

Berg-Kalaminth verfchilt,dien het veel fterker

heeft 5 naar den Reuk van Puïegium trekkende:

des het ook in Zenuwkwaaien dïenftiger zy.

Het heeft de Bloemen kleiner en minder famen-

gehoopt, blaauw van Kleur*

In Virginie groeit ook dit Kruid , alwaar dé

Heer Clayton een Soort van Kalaminth

waarnam , die de Bloemen in de langte van de

Steng, byna ongedeeld, gekranst hadt* meteen

zeer fterken Poley - Reuk.

Cs)

f4) Melis/a redunc. Avilï. dichotomfs && Gem* . Belg.

iy3. KRAM. Aüffr. 17S. GOUAïï Monsp. 291. H. Cliff. 308*

R. Lugttb, 321» Gron. Virg. 90. Calamintha Pulegii odore

f, Nepcta. C. B. Pin, 22S. $. Calamintha mont. praralta

Pulegii odore. Bocc» Mus. II. p. 4*. T. 40 & 3 8.Pulcgium

fylv- f. Calam* altera. Dqd. Pemt>t, 98. Lob. Ie, 513*

CC 2
II» Deel. IX. Stuk
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^' (5) Melisfe met end -Trosje s en zeer korte een*
AF

xv.
EL- %mme Bloemjleeltjes.

MOOFD-
«TüK» Naar de voorgaande gelykt dreze , die de

v- Stengetjes maar een Handbreed boog ; regt,

Crstkat donker paarfchachtig heefr , de Bladen Eyond ,

fche?

dia"
Se^er^ » vee^e Kransjes , uit eenbloemige Steei-

tjes befcaande , zonder Bladen Troswyze aan *t

end der Takken , mee bleekpaarfcbe Bloemen.

Van deeze wordt de Groeiplaats gefield te

Montpellier en in Spanje. De Italiaanen noe-

men dit Kruid Mentuccio minore of Nepetella,

zegt Barrelier.

vi. (6) Melisfe met verdunde Roedachtfee Takjes,

"Heeftcrige. de Bladen van onderen IVodigy de Steng

Heefterig*

Deeze , die in Spanje groeit , is Heefterig met

gekranfte Bloemtrosjes en Blaadjes, als die van

Mariolein , welke Wollig en grys zyn* Zy
wordt , zo wel als de naastvoorgaande , ook
tot de Kalaminth gerekend te behooren.

Dra-

(s) Melis/a Racemis terntfnaUbus &c. Calam. incana O-

cymi foliis» C. B. Pin. zi%. Cal. Pulegii odore minor. Barr.

Je. 1166. Calam. Clinopodü Aufltiaci foliis y Odore Fulegii.

Pjluk. Alm. 75. T. 163. f. 4?

(6) Melhfa Ramis attenuatis virgatis &c. MclisH Caule

Pruticofo Fol verticillatis. R. Lugdb. 3*1. Calamintha Hisp-

ïïut. Mari folio. Toubnf. Inft. 154. Calam* montana in-

cana minor. MORis» Hijl. III. p. 413» N. 6.
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Dracocephalüm. Draakskop. IV,
Afdeel»

Wegens den uitgefpannen Keel , met de «oï-jj
ofd-

le Bovenlip, die de Bloem als den Kop van een stuk.

Draak of Slang doet vertoonen , heeft dit Geflagt 'Gym*

deezen naam bekomen en behouden.
?er '

Veertien meest uitheemfche Soorten zyn er

in vervat, als volgt.

(1) Draakskop met geaairde Bloemen en Lan*
J*

cetvormige Zaagtandige Bladen. chaium
Virginid-

num.
In Noord - Amerika groeit dit Kruid , waar vkginifcb»

aan Breynïus eerst den gezegden naam gaf,

zynde hetzelve bevoorens Vingerhoed met Per-

fikbladen genoemd geweest en Wederik met

paarfch geaairde Kalotjes -Bloemen. De Sten-

gen zyn vierkant , een Elle hoog ; de Bladen

twee of drie Duimen lang , de Bloemen bleek

paarfch. De Heer de la Hire nam in de-

zelven waar , dat zy een Tandje hebben by het

Vrugtbeginzel , 't welk hy ook maar in de Hy-

fop en twee andere Kransjes -Kruiden vondt.

Bovendien bleeven zy , horifontaal bewoogen

wor-

(1) Dracocephalüm Flor. Spicatïs, Fol. Lanceolaris ferra-

tis. Syji. Nat. XII. Gen. 729. p. 401. Vtg. XIII. p. 454»

H. Clif. 308. R. Lugdb. 311. Dracocephalüm. BREYN Ic*

33. T. 27. Mem. de 1711. p. 276. T. ir. Dracoceph. angus-

tifolius. MoRü. hifi. III. p, 407. S. xi. T. 4. f. 1. Pfen-

dcdigitiüs Perficz foliis. BOCC. Sie. 12. T. 6. f. 3. Lyfima»

chia Galedculata fpicata, purp. Canadenfis. BARK. Ie* iijz.

Cc 3
H. DEEl. IS. STUK,
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IV. wordende, in dat poftuur ftaan 9 daar menzein

xv. bragt.

Hoofd-
stuk* CO Draakskop met geaairde Bloemen en fa-»

ii. mengefielde Bladen.
Dracoct-

l
h
fr^je

Cd" Onder de Kransjes -Kruiden (Vmicillatx)
Kananfch. is het hebben van verfcheide Bladen aan éénen

Steel zo zeldzaam, als hetzelve gemeen is onder

de Kroontjes - Kruiden (Umbellatce). De drie-

bladigheid , welke in dit Kruid voorkomt , is

in de gemelden byna zonder voorbeeld. Het was

uit Zaad , van de Kanarifche Eilanden afkorn-

ftig , hier in de Hortus geteeld , fchryft C o M*

Melyn, die 't zelve met Rivinus Cedro*

nella noemde , wegens den fterken Terbenthyn-

Reuk, welke in hetzelve plaats heeft. Mori-
$ o n geeft het den naam van Camphorofmq , als

den geur van Kamfer met eene Tinduur van

Aloë gemengd, zeer aangenaam hebbende (*),

wanneer het behandeld wordt. Tourn e fort
noem*

(z) Dracocepbatum Flor. Spicatis, Foliis compofitfs. Mat,

Mi&* 29 J. H. Ciiff. 3 08. R. Lagdb. 31 f. GOUAN Mansp*

291. Dracocephalo affinis &cc. Volck. Nor. T. p. 14$.

Camphorosma. Moais. S. 11. T. 11. f. uit. Moldavica Araer.

trifolia odore gravi. ToüRNF. Inft. 184. Cedroneila Canar,

viscofa. COMM- Hort. II. p. 81. T. 41.

(*) Beide die Reuken zyn echter in 't algemeen juift n'et

bemind , zo min als die van Tetbenthyn; 't Ion zyn, dat

ze ,by elkander gevoegd , aangenaam worden : doeh , zo wel

als de Smaak , verfchilt de Reuk in byzondere Menlcnen.

pat de een lieflyk keurt is voor dea anderen fomtyds af-

fchuwlyk , ten minfte onaangenaam.»
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Doemde hec Driebladige Amerikaanfche Molda- IV.

vica, zwaar van Reuk. Hec heeft vierkantige
AF

xv.
£L%

gladde Lymerige Stengen, tot drie of vier Voe $oofd-

ten hoogte opichietende , de Vinbladen, meest TtJK "

drie en fomtydsook vyf aaneen Steel , zyn Lan-y^£T
cetvormig, diep gefchaard , ongelyk van groot-

te. De Bloemen, die bleekrood zyn en groot,

maaken een dikke Aair aan 't end der Stengen

Gedagte Hoogleeraar merkte aan 5 dat het uit

den Reuk en Smaak bleek van eene Fisdryven-

de hoedanigheid te zyn. Linn^üs (lelt het

in de Apotheeken bekend, onder den naam van

Melis/a Canaria y hebbende een oplosfende kragt,

dienitig in Hoofdpyn en Zenuwkwaaien, enz.

(33 Dtaaksfcop metgeaairde Bloemen en Hart- nr.

vormige Vinswys" uitgehoekte Bladen. phlhm*'
PtWiatUM

(4) Draakskop met byna geaairde Bloemen ,
Vinlneed*g»

de Stengbladen langwerpig Èyrond inge peïegrim

fneeden en Liniaal - Lancetvormige Doorn* num\

achtig getande Blikjes. heemfek.

Deeze beiden zyn in Siberië, waargenomen door

Gmelik, hebbende de eerüe leggende Hee-

tte*

( 2) DracMepbatum Flor. Spïcatis &c. Gmel. Siber. 111. p,

235. T. 52. H. Ups. Ï65.

(4) Drucocepbalum Flor. fubfpicads &c. &C. GMEL- $tb. III.

f 2,37. Dracoceph. Fo>. oppolïds &c Am*Acad% 1V# p. jis,

Cc 4
II Dfel, IX, Stü»,
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IV. Herige Stengetjes , met Bladen van Reuk als de
Afdeel* Lavendel en een zeer Kruidengen Smaak. De
Hoofd- Aair beflaat uit kleine blaauwe Bloempjes , ter
stuk»

larsgte en dikte van een Duim famengehoopu
m>tza0?jy

e andere gelykt naar deRuifcbiana zeer, doch

verfchilt door de fchikking der Bloemen , als

ook dat de Bladen harder en breeder zyn , zegt

die Autheur.

v. (5) Draakskop met geaairde Bloemen , de Bla-

pfliamAu- $en en Bakjes , Liniaal , verdeeld , gedoomd*
Jiriücum.

lyTs?
6""

(<*) DraakskoP met geaairde Bloemen, de Bh*

v!. den en Blikjes Lancetvormig , onverdeeld,
Rmfchia- angedoornd.

^ooidfch.
De groote Boerhaave hadt een Soort van

Planten 9 ter eere van den beroemden R u y s c 15

gedoopt , hebbende fmalle Bladen , dunner dan

die van Rosmaryn en zeer fraaije groote blaau-

we Bloemen , doorgaans by zesfen in Kransjes

en aan den top Aairswyze vergaard. Deeze

groeit 3 by Weenen , op zeker Gebergte , met

Sten-

($) Br&cocephalur», Flor. Spicatfs &c. Hysfopus Spicis inter-

ruptis. IL Cliff. 364. Hysf. Auftriacus magno Flore. Herm»

Lugdb. 3 3o« Ruifchiana hirfuta Fo!. laciniatis. Amm. Rutb»

50. Chamxpitys coemlea Auftriaca. C. B» Pin- 250. Cha-

maep. Auftriaca. Clus. Pann. 632.

(6) Dracocephaium Flor. Spicatis &c. Ft. Suec. 2. N. $37*

Gouan Monsp. 291. H. Ups. 165. Ruifchiana glabra Fol in-

tegxis. Amm. Rutb. 50. Ruifchiana Flore caeruleo magap.

Boerh. Lugdb. I. p. 172. R. Lugdb. 323. Prunella Hysfopi

folio viridi öcc, MOKIS. Hi/K III. S. * i« T. 5- f* 9*



$tengetjes van een Handbreed tot een Voet IV.

}ioog. Een andere, door Amman tot het zelf-
Afd^l*

de Geflagt betrokken , die gladde onverdeelde Hoofd»

Bladen heeft , is door geheel Siberië gemeen.stuk.

De Blaadjes , naar die van Hyfop gelykende ,/pfr
y^*

omringen de Steng , gelyk in de Gefternde of

Sterbladige Kruiden. Men vindtze 'er met wit-

te en met Vleefchkleurige Bloemen , met die

van dit Geflagt overeenkom (tig. Morison
hadtze Bruinelle met Hyfopbladen genoemd ;

doch verwart dezelve met de Ooftenrykfe. Ia

Sweeden en Peenemarken heeft menze ook ge-

vonden,

(7) Draakskop met byna geaairde Bloemen , V!L
-

tweedeelige eenzydige Bloemfteeltjes enlang» Draco<*-

werpig Hartvormige gefpitfte kaale Bladen» bïricum.

Stberilch.

(8) Draakskop, met geaairde Bloemen , Eyron- vut,

de infneedig gekartelde Bladen en Lanceufj*"^'*
yormige effenrandige Blikjes, Groot-

bloetnig.

In Siberië , dat als het Gewest der Soorten

van dit Geflagt fchynt te zyn , komen ook dee-

ze beiden voor. Gmelin beeldt de eeDe af,

die

(j) Draeocephalum Flor. fubverticillatis Sec. Ncpeta Corym-

bis gemïnis &c. H. Ups. 161. Cataria montana Fol. Veroni-

Cas Prntenfis. Buxb. Cent. UI. p. 27. T. 50. f. i.Dracoceph.

Verticill* Pedtinculo comtnun. elevatis fecundis. Gajel. Si$i

III. p. xi*. T. jr.

(g) Draeocephalum Flor. verticill. &c. Gmel. Sib. III. p*

Cc 5
II. DEEL. IX. STUK.

;
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IV. die gemeen is aan de boverfte deelen van de
Afdeel

j^j v jer jenifea* Zy worde Berg - Kattekruid met

Hoof» Bladen van Veld - Eerenpry s genoemd door Bux-
stuk. BAVu en zeer ilegt in Plaat vertoond. Meer ge-

4?
l

e

°tzaa ' \ykt het Loof naar dat der Brandenetelen , zyn-

de zeer fterk van Reuk. De hoogte is een of

twee Voeten. De andere munt uit door de groot-

te der Bloemen , die ook paarfch of Violet zyn

en lang gefteeld. Zy valt maar een half Voet

hoog , kruipende onder 't Mos dat op Rotfen

groeit en is reukeloos.

ix. (pj Draakskop met Kransjes - Bloemen , Lan-

phaluT" cetvormige Blikjes en Haairige Tandjes.
jh oldavica»

vifch?
' De beroemde Tournefort fielt een Ge-

flagt van Planten, waar aan hy den naam geeft

van Moldavica, , afgeleid van den bynaam van

zeker Kruid , dat voorgefteld was onder de be-

naaming van Moldavifche Melis/e > dus genoemd

naar de afkomst uit Moldavië. Dit Gewest,

nu, onder de Heerfchappy der Turken zynde,

noemt menze ook Turkfche Melis/e. Het Kruid

naamelyk , zweemt naar de Melisfe, groeijen-

de twee Ellen hoog en heeft de Tandjes der

Bladen ,
gelyk Lob el dit in zyne Figuur ,

hoe

(9) Dracocepkalu7» Flor. verticïllatis &c. Mat, Mei. 192.

H. Ups. 166 H. ClijJ. jo8 R. Lug&h. mz 4 GOUAN Mensp.

292. Meüifa peregrina Fol o oblongo. C. B. Pin. 225». Me*

iisfa Moldavica. CAM. Epit t 576. Meiisfo^hyllnoi Tiucicua.

lOM» h< sis*
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boe klein ook , zeer wel vertoont, Draadach- IV,

tig (*), zo wel als die der Blikjes by de Bloe-
A^EL '

men , die ook een gezwollen Keel hebben , ge- Hoofd*

lyk men zulks by Toürkefort kan zien.
5TÜK*

Het heeft een aangenaamen Citroen - Reuk , en/pJSu''

wordt geteld onder de Geneesmiddelen.

(10) Draskskop met Kransjes -Bloemen, lang- x.

werpige Blikjes, gedoomde Tandjes en by* fj™
cc*

na Wollige Bladen* cMe(ce*is
fi

Grysach-

(i i) Draakskop met Kransjes - Bloemen en rond- xr .

achtige Zaagswys' kanthaairige Blikjes. Pd^T'
iiiig.

Deeze beiden komen in de Levant voor , al-

waar Tournefort die heeft gevonden en

dezelven ook tot het Geflagt van Moldavica

betrokken. De Grysachtige heeft Bladen als

van de Betonie , de andere komt voor met Wil-

gebladen. De Bloemen zyn in beiden niet groot

en in de laatite gefchoord met Schildvormige

Blikjes. (12)

(*) Die draadachtigheid heeft meer plaats in de kleine

Blaadjes dan in de groote, welke flegts getand zyn, gelyk

in de Afbeelding van CamerArius.

(10) Dracocepha'um Flor. verticillatïs &c. //. Ciiffl 308.

R. Lugdb. 312. Ups. 66. Gc-UAN Monsp. 292. MlLL DiZl.

T. 129. Moid. Or. Betonicae folio &c. Comm. R.ar. T. ag^

Sideritis incana Oleac folio Montss Libani, Volck. Korlb. T.

p. 353.

(11) Dracocephtlum Fol. verticill. Flonlibus orbsculatis. R.

Lugdb. 312. Moldavica Onentalis Salieis folio, parvo Floxe

cocruleo. TOURNF. Cor. 11.

II. Deel. IXt Stuk*
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IV (12) Draakskop met gekartelde Bladen , de

^F
x^

EL* Wortelbladen Hartvormig, de Stengbladen

Hoofd* rondachtig ongejieeld , en langwerpige ge~

stuk. fnipperde Blikjes*

pfïiumAl- C! 3) Draakskop met Kransjes- Bloemen , de

tajen/e. Blikjes langwerpig Eyrond en geheel effen*

dig!" * randig ; de Bloemen taamelyk groot en

xm. knikkende,
Mutatis,

Knikkend, ^^ Tjraakskop met Kransjes - Bloemen , de

Tbymifo" Blikjes langwerpig effenrandig ; de B\oe*

^hymbia. men mauwhks grooter dan de Kelk.

dig.

Siberië , wederom , is ook het Vaderland van

deeze drie Soorten , waar van de eerfte 'er op

de Gebergten groeit , hebbende de Bloembladen

en Blikjes gekleurd : de tweede en derde ver-

fchillen zeer weinig , dan in de grootte en klein-

te der Bloemen, 't Gewas fchiet op drooge dor-

re plaatfen naauwlyks drie Duimen , in vrugt-

baare Gronden een Voet en hooger op. De
BJoe-

f 12) Dracocephalum Fol. crenatis , Radic. Cord. Caulinis

orbicwlatis fesfilibus &c. A3. Petrop. 177a. p. 55Ö. T. 29»

(13) Dacocephalunt Flor. verticil!. &c. IL Ups. 167. N. 5.

Moldavica Betomcae folio. Amm. Rutb* 44. Gmel. Sib. III.

p. x*u T. 49-

( 14) Dracocepbalum Flor. verticill. &c. H. Ups. 167* Ce-

dronella Tartarica perennis Urticat folio. R. Lagcib. 43 7. Mol-

davica Orientalis miniina Ocymi facie. Comm. Rar. T; p.

»9. M Ad. Eetonicae folio. A&jm. Rutk* 4<S Gmel. Sib. UU
p*2iZ* T. 50.



Bloemen zyn bleek Violet eü hebben ruige Kei- IV*

ken. De Reuk is , wanneer men 't Kruid tus-
AF£*E**

fchen de Vingers wryft, welriekende en flerker Hoofd-

dan in de Tuin * Melisfe.
STÜK -

GymrtS*

Horminum. Sclarey,

Dit Geflagt heeft een fclokvormigen Kelk 4

met vier byna gelyke Punten , de vyfdé grooter

en uitgerand : de Bovenlip der Bloem bolrond.

Die Geflagt bevat niet de gewoone Kruiden „ T
:

deezes naams , welke de Kidder geoordeeld heeft pyrenai-

tot dat van Salie te behooren*; maar een an-
c
"y;enee.

der (O, dat daar van de eenigfté Soort üïC- fchc «

maakt. Hetzelve is onder den naam van Py- *£j£
v$*

reneefche Melisfe voorgefteld, afgebeeld en be- 1*^

fchreeven geweest. J.Bauhinüs betrok hec

reeds tot de Scarley , noemende hetzelve Gal-

Utrichum (een geiykftaande benaaming) met ron«

de Bladen en groote Violette Bloemen. L i n-

njeus heeft het door de gezegde Kenmerken

getragt af te zonderen,- maar de Kruidkenners

,

die deeze Plant nader op de Groeiplaats on*

derzogt hebben 9 gelyk de Heeren Hal lek.

en

(i) Hofminu'ttn Syjfi Nat, XII. Gen. 730. p. 401. Vég*

XIII. p. 455. & Ctiffl 309. R. Lugdb. 320. Hall. AH.
llelv. VI. p. 10 1. Melisfa Pytenaüca» MAGN. Hort. T. p,

13 3. Scop. Ann» 2. p. 5$. Gallitrichum Folio rotundo &c.

J. B. Hi/?. 111. F- 313. MofiïS. Hifi, III. p. i9S* RAJ»
Hijt. s*6.

IL DSEL IX» STUJk'

O
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ÏV* S d o p o l 1 9 bevinden den Kelk zodanig niet (*)«
AF^EEL. Hy heeft de Bovenlip drietandig, de Onderlip

Hoofd* tweedeelig , met de Slippen Kruiswys' op el-

stuk.
fcancjer

t
en bovendien tien Streepen , beurt om

dfgeT
Zaa'

keurt dikker, met een groote roodachtig blaau-

tve Bloem , wier Bovenlip tweedeelig, de On-

derlip diïedeelig is en de Slippen rond* Het

fehynt derhalve een Soort van Melisfe te zyn

,

volgens den laatstgemelden*

De Steng van dit Kruid is omtrent een Voet

hoog ) byna öngebladerd * maar begroeid met

eenige Lancetvormige Blikjes» De Kransjes heb-

ben weinige ongedeelde Bloemen , die zeer

groot zyn en wyd gaapende 5 Violet van Kleur

,

met een uitfteekende Styl. De Wortelbladen zyn

lang gefteeld , rondachtig of byna volkomen ovaal

en aan den omtrek Zaagswyze getand. Veelen

der Bloemen hangen knikkende nederwaards*

Het is een fierlyk Bloemplantje, dat natuurlyk

groeit op de Pyreneefche, Switzerfche en Ty-
rolfche Bergen.

De andere Soort van dit Geflagt, Virginifche

gebynaamd , welke Wigvormig langwerpige

Bladen heeft en een tweebladige Steng, zynde

de Donker roode Melisfe met Senegroen - Bladen

van Dilleniüs, oordeelt de Ridder thans

eene enkele Verfcheidenheid te zyn van de Lief-

'bladige Salie, reeds befchreeven *«
* II. D.

IV. stuk .

bladz. ;7.

(*) In de optelling van de Kenmerken der Geflagten , aart

't hoofd der Klasfe , vindt men CorolU quamor Laciniae ful>-

aequaks: 't moet Calycis zyn.
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M e l i t t i s, Kruisbloem» IV.
AfdeeL.

XV
De Kelk wyder dan het Bloempypje : de fiooFD»

Bovenlip der Bloem plat, de Onderlip gekar-*TUK.

teld, en Kruiswyze Meelknopjes. Dus komen. ^^ö*

de byzondere Kenmerken voor , van dit Ge-

flagt , dat ik deswc^en Kruisbloem tytel.

De eenigile Soort (ij, grotijende in de Berg- £

Valeijen van Ooflenryk, Switzerland, de Zm- mhu/o-

delyke deden van Vrankryk en Engeland, hee ft^
el̂ lah.

het Loof van Melisfe en is daarom Melisfophyl» di&
lum genoemd geweest. Lobêl beeldtze af,

onder den naam van Melisfe van Fuch sms,
en Toürnefort heefcze getyteld , Laage

Breedbladige Melisfe, met een zeer groote

paarfchachtige Bloem. Ziet hier , wat 'er de Rid*

der van zegge.

„ De Kelk is Klokvormig , opüaande, bree-

„ der dan de Bloem en driedeelig; de hovende

„ Punt dikwils , wederzyds , een zeer klein

„ Tandje hebben -ie. De Bloem is wit, met het

„ Pypje tweemaal zo lang als de Kelk en den

9 ,
Mond vierdeelig uitgebreid : de Bovenlip,

i3 naamelyk '{ rondachtig , regt en effenrandig

„ hebbende; de Onderlip driedeelig, met de

„ mïddelifce Kwab grootst, vlak, effenrandig,

„ paarfch:

(i) Melittis, Syft. Nat. XIL Gen. 731. p. 402. Vèg. XIII^

p. 455. H. Cliff* 309. R. Lugdb. 3ts>. GOUAN Monsp. 292.

Lammm montanum Melisfa folio* C. B. JPin, 231» Melisfa

Fuchfii. LOB. Ie. 515.

II, DEEL* IX, STUK,
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k
*Vè

,, paarfch i de Meelknopjes geel en korter daö

xv. „ de Bloem.

Hoofd-
stuk-. ÖcymüM. Balfemkruid.

*' Dit Geflagt beflaat meest uit vreemde Plat^

ten, welken een welriekende Geur en Aroma-

tieke hoedanigheid hebben , waarom zy ge-

meenlyk den naam draagen van Bafilkum en in

't Nederdukfch Bajilik of Balfemkruid genoemd
worden. Sommigen willen zelfs dat men Ozi-

ftiitm zou moeten fchryven > als die bènaaming

afleidende van den Geur.

De Kenmerken , behalve die van deeze Klaé-

fe, beftaan daar in, dat de Kelk een ronde Bo-
venlip en vierdeelige Onderlip heeft,- de Bloem,
die alé 't ware agterover legt, de eene Lip vier-

deelig, de andere onverdeeld ; en de buitenftë

Meeidraadjes hebben van onderen een uitfteek-

zelê

Dertien Soorten, meestal Oost- en Westin-
difche Kruiden 9 zyn 'er in begreepen en thans

in deeze Orde geplaatst door den Ridder*

i. ( i ) Balfemkruid met Pluimswys' gebondeïde

Thyr/fi* Bloemen en een zeer Takkige Steng*
rum.

btoÏÏig"
Een opgere£e

»
Houdg Steö£etie >

v*n ander-
half Voet hoog , geheel in Takjes verdeeld*

die

(i) Ocymuïn Flor* paniculato - fasciculatis Caule Ramofis*
ümo. Syji. Nat. XII. Manu 84. yeg. XIII. Gen. 7*2. pi

4SS.
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die aan 't end digte Bloem - Aairen hebben , IV.

en dus met malkander een Pluim maaken , on-
£v

£L*

deifcheidt deeze Soort 9 uit Oostindie afkom- Hoosd-

ftig. Dezelve heeft gefteelde, ovaal* Lancet- STÜK*

vormige Bladen , wederzyds groen en kaal,y
pfr

y™™~

flaauwelyk getand* De Takjes , Blikjes 9 Bloe-

men en Stampers, zyn paarfchachtig , doch de

Onderlip, zo wel als de Meeldraadjes wit. De
Reuk is als van Wynruit.

(2) Balfemkruid met ongetande Meeldraadjes , u.

die beurtlings aan den Voet gebaard zyn. Mo7a7™
rum.

Kruidnagelig Balfemkruid der Monnikken was Kruidnagel

deeze genoemd , om dat de Monniken , zo zy
lg *

voorgaven , eerst het Zaad daar van te Rome
gebragt hadden ; doch van waar is onzeker. Co-

lumna verbeeldde zig , dat hetzelve zou zyn

het Minos van Dioscorides, een Kruid,

dus genaamd 9 om dat 'er de te fterke Afgang

door gefluit werde. Onder de Thym voert ééne

Soort , welke daar voor van veelen gehouden

wordt, gelyk ik gemeld heb 5 dien bynaam.Het

Acinos geleek veel naar het Ocymum , doch was

ruiger van Takken en Bladen en zeer welrie*

kende , wordende tot Bloemruikers , en tot Keu-

ken -gebruik, van de Egyptenaaren gezaaid , zo

Pli-

(z) Ocymum Staminibus edentulis , alternis Bafi baibatss.

Mant. 85. Ocymum Caryophyllaturn Monachorum.
J. B.

Hijl, lil. p. zóo. Acinos Dioscoridis, COLUMN, Pbyfok

T. 7.

Dd
II. Dssju 1X« stuk»
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IV. zo Plinius verhaalt» Column a zegt 9 dat
AF

xvf
L

' de Warmoeziers Jaarlyks dit Kruid in 't Napel*

Hoofd- fche of den Kerkelyken Staat zaaiden ; noemen-
stuk. de hetzelve 3 wegens de ruigte van het Loof,
JM°°**"*- jjrticella, dat is , Brandeneteltje, Het hadt een

zeer Herken Reuk , als van Kruidnagelen , wel-

ke op het aanraaken de Hand bybleef en tot

groote verfrisfching ftrekte , wanneer men die

aan de Neus bragt* De hoogte van de Steng is

. een Voet of meer (*) , geevende Aairen uit met
zy - Takjes , gelyk de voorgaande Soorty maar
niet zodanig gepluimd»

Cnl'um (3) Balfemkruid met een Heefteraehtige' Steng ,

gratisfi- Lancetvormig Eironde Bladen en Spil*

Aiieraan- ronde Irosjen.
mam.
Alle

genaamst

Deeze Soort, in aangenaamheid van Reuk uit-

muntende, is een Heefterige Ooftindifche Plant

,

met enkelde, Houtige Stengen, van by de drie

Voeten hoog , en Lancetswys' Eyronde Bladen

,

die Zaagswys' getand, van onderen ruuw zyn.

Eenige ronde gefteelde end-Trosfen, uit zes-

bloemige Kransjes famengefteld , met ligt af-

val-

' (*) In de Hijïorie der Planten , die op den nxim van J,

Baubinus gaat, vindt men , dat de Steng van anderhalf El-

Ie of hooger is. In de Upfalfche Tuin heeft men het, mee

een Steng van een Voet hoogte , waargenomen.

(3) Qcjmum Caule Suffriuicofb , Fol. Lanceolato- ovatisj,

Racemis teretibus. Mant. 414. Ocymum Zeylan. perennc

©doratïsfitnum latifolimn. BüRM. 2kyU 174. T, 80. f. U
BuRM. FU Ind. p» iz$*
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vallende Blikjes , maaken de Aair uit. De Bloe- IV,

men zyn wit met geele Meelknopjes. Aan den
Af

JJ
b^

Wortel heeft het rondachtige 3 ook gefteelde Hoofd-

Bladen.
STÜ*«

(4) Balfemkruid met Eyronde Jlompe Bladen 3
IV-

de Kransjes der Tros/en digt by elkander , album.

legen 't bloeijen vierhoekig en de Bloempjes
lxJg"

bioe^

gekarteld.

Deeze op Java in Oostindie groeijende is een

Zaay - Gewas a dat de Steng een Voet hoog , de

Bladen breed en dik heeft, met Lancetvormige

Blikjes en zeer groote witte Bloemen.

(5) Balfemkruid met Eyronde gladde Bladen v.

en kanthaairige Kelken. Gemtn?

Dit Kruid , in de Hoven van Europa gemeen,

lyk bekend , voert in 't Franfch den naam van

Bafilic, in 't Engelfch Basjïl , in *t Hoogduitfch

Bafilie'n ; altemaal benaamingen van den La-

tynfchen of Griekfchen Bafilicum , dat een Ko-

ning-

(4) Ocymum Fol. ovatis obtuüs 5cc. Mant. 8y.

(?) Ocymum Fol. ovatis glabris, Calycibus ciliatis. H. CiïJjT*

Sïj. Ups. 168. R. Lugdb. 322. GoüAN Monsp. 293. Ocy-

mum Caryophyll. mijns. C. B, Pin. 216. Ocymum. Cam.
Epit. 308. fa Ocym. Caryophyll. maximum. C. B. Pin.

226. y. Oc. latif. raaculatuin feu crispum. ./£. BaKïi. Ie.

ioj3 , 1064. 2 Oc4 viride bullaris foliis. C. B. Pm 226.

Tournf. In/i. Bafilicum Ind. hortenfe, B.UMPH. Amb. V» p»

263. T. 92. f. 1, LOB. /«. 503-

Dd a
II. Deel. IX* Jïuk»
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IV. ninglyk Kruid betekent , afkomftïg, Id Oostin-
AF
x^

U ^ie » daar het > zo wel als in Perüe ,wild groeit,

Hoofd- noemen de Maleijers hetzelve Sulasji , doch de
stuk Europeaanen Vleejclïkruid , zegt Rümphius,
d
*!°.

otzan '

'of Doodkruid. De eerde benaaming heeft daar

van zyne afkomst , dat men het 'er veel by

Vleefch kookt ; de andere van het gebruik , dat

'er de Indiaanen van maaken, met hetzelve op

de Graven te ftroojjen of daar in te planten

,

ten einde de Zieltjes der Overleedenen door den

Geur, zo zy waanen, te verkwikken. Men heeft

het 'er bruin, wit en zwart, naar de Kleur van

't Loof dus genaamd, dat men aldaar in de Tui-

nen zaait. Zo zyn, in Europa, ook Verfchei-

denheden van deeze Soort, een grooter naa-

melyk , een met gevlakte of gekrulde Bladen

,

en een groen Balfemkruid , dat de Bladen hob-

belig heeft, bekend.

De Gemeene Bafilik groeit omtrent een Voeü

hoog ; de Groote heeft wel Stengen van een

Elle en daar boven* De Reuk is naar dien van

Kruidnagelen of ook wel van Citroenfchillen en

zelfs van Anys trekkende. Men maakt 'er by

ons zo veel gebruik niet van als elders. In fo-

lie is het zeer gemeen , dit Kruid in Potten te

houden in de Venfteren en in de Vertrekken

,

als ook in de Bloemhoven, om den aangenaa-

men Geur. Niet mïDder werks maakt men van

deszelfs aankweeking in Egypte en Arabie,alzo

de Oofterfche Natiën ongemeen verzot zyn op

deszelfs Reuk. Men noemt het
?
er Zatarhendi

of
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of Indifche Thym ; als ook den Indifchen oir- ÏV.

fprong erkennende van dit Balfemkruid , of van
Af^l*

die Soort met Vleezige ftyve Bladen , welke Hoofd-

Forskaohl, onder anderen, aldaar waarge- STÜK*

nomen hadt, wordende 'er uit de Bergachtige /pèrmd*"

Landen van Afie te koop geveild. De Wortels

daar van hadden zo Herken Reuk , dat de

Ingezetenen gewoon waren die, met Moskeï-

jaat , Zivet en andere flerkruikende dingen aan-

gewreeven , by zig te draagen , om altoos aan-

genaam te ruiken. Zeker is 't, dat men in die

heete Landen , alwaar de Uitwaafeming des

Lighaams zeer ftinkt, zulke hulpmiddelen meer,

dan in ons Wereldsdeel , noodig heeft. Hier

van 't gebruik der Reukwerken by de Ouden.

(6) Balfemkruid me? Eyronde effenrandige Bla- vr.

den.
Ocymum
minimum.
Zeer klein,

't Gezegde betreft het Tamme Balfemkruid ,

dat in die Landen zo wel gezaaid wordt als in

Europa ; het Wilde behoort tot eene volgende

Soort , zo wel als het Kleine , 't welk deeze

Soort uitmaakt.

Dit is een zeer klein Plantje , in groeijing

veel naar de Quendel gelykende en zeer aange-

naam van Reuk* De hoogte is naauwlyks een

Hand-

(€) Ocymum Fol. ovatïs integerrimis. H. Ups. 169. GouAM

Monsp. 293. Ocyra. FoU ovatis incanis. H. Cliff. 315, R.

Lugdh. 322. Ocimum minimum. C. B. Pin. 226* MORIï.

Hifi. III. p. 407- S. 11. T. 20. f. 17.

Dd 3
II. Deel. IX. Stuk.
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IV. Handbreed, volgens Mo ris on ; zo dat het-
Af
£^

l
' zelve, ook bovendien uit de Geftalte, die be-

Hoofd- kend is , het Citroen - Ozimum van Rumphius
stuk. en Baühinus, 't welk ik 'er toe betrokken

dfgeT*"*'
vind

3

dat ruim zo grootalsnet gemeene wordt,
niet kan zyn (f).

o7ymum ^) Balfemkruid met langwerpige Jiompe ,

Sati&um. Zaagtandige gegolfde Bladen , een ruige
HeUl&

Steng en Hartvormige Blikjes.

Dit Oostindifche, uit Zaad in de üpfalfche

Akademie - Tuin gewonnen , hadt een regte ge-

armde rondachtige Steng, van anderhalven Voet-

hoog , donker paarfch 3 met witte Haairtjes. De
©pftaande end - Trosjes waren van dergelyke

•Kleur* Het hadt naauwïyks eenigen Reuk.

vin. (8) Balfemkruid met byna Lancetvormige ge»
'America?

fpitfie 9 omtrent Zaagtandige Bladen , ron»

Amen- de Tros/en en eene bykans Kruidige Steng*
fcaanfch.

Dit Amerikaanfche heeft een opgeregt Sten-

getje van een Voet hoog, dat rond is en ruuw,

met gepaarde gefteelde Blaadjes en Haairige

Bladileeltjes. De end-Trosfen beftaan uit ron-

de

ft) Ocimum citratum. Rumph. Amb. V. p. zS6. T. 9il

F. i. BüRM. Fl, lnd 129»

(7) Ocymum Fol. oMongiusculis , obtufis , ferritis undu-

Jatis &c. Mant. %$.

(%) Ocymum FoL fublanceolatis , acuminatis fubferratis

&c. Am* Acad. IV. p. 276.
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de zesbloemïge Kransjes met witte Bloemen, 'cis

ook een Zaay - Gewas» A
*v-

" Afdee 14

( 9) Balfemkruid met Eyrond langwerpige Hoofd-
Zaagtandige Bladen , Hartvormige omge- stuk.

boogene bolronde Blikjes en Draadachtig ix,

dunne Aairen. tmnju?
rum*

Dat de hier aangehaalde Kruiden allen tot Kl
.

einMoc-

één Soort behooren zouden, is niet waarfchyn-

lyk* De kleinte , immers \ van die Ceylonfche

Munte, welke de Hoogleeraar J. Bukman-
nüs afgebeeld heeft , ftrydt tegen de grootte

van het Wilde Balfemkruid van Rumphiüs,
welks onaaogenaame Reuk f wederom, met dien

by uitftek lieffelyken Geur , aan het Heefterige

Ocymum van Madrasf door Plükenet toe-

gefchreeven , niet het allerminfte ftrookt.

„ De Steng (zegt de Ridder) , is één oftwee

5,
Voeten hoog, rondachtïg, paarfchachtig,ge-

„ armd, yl befprengd met Haairtjes, en kort

# getakt, met lang - Eyronde , ftomp Zaagtan-

„ dige, zagte, langgefteelde Bladen. Het heeft

9 , drie lange, fmalle , gefteelde end -Aairen,

„ met gepaarde , gladde
5 Hartvormige, holle

a , Blikjes , dïgt omgeboogen. Drie Bloemen

» ko-

(9) Ocymum Fol. ovato - oblonds ferratïs &c. Ocym. Ma-
deraspatamun Frutescens &c. Pluk. Alm. 268. T. 208. f.

4. Bafilicura agrefte, RUmph. Amb. V. T. 92. f« 2% Mencha

Zeylanica Spicata pulilla &c. Hurm. Zeyl. 158. T. 70. f. a.

BuRM. Fl. Ind, 129.

Dd 4
II» Deel. IX. Stuk.
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IV. „ komen uit ieder Blikje , byna ongefteeld,

Afjdeel. ^ met giadde vyfdeelige Kelken , die de Bo-

Hoofd- „ venlip vlak ,
groot , Niervormig fpits hebben

,

STUK ' „ het Bloempje klein en paarfchachtig; welks
Biootzaa- ^ bovenlip vierdeelig is, de Onderlip enkeld.

„ Het heeft vier Mceldraadjes, waar van twee

,, onder een byhangzeltje hebben. De Styl is

„ tweedeelig , langer dan de Bloempjes , die zo

„ klein zyn , dat menze naauwlyks met het

9i bloote Oog kan zien , beginnende te bloeijen

s , aan den top der Aairen."

Het rcgte Wilde Bafilicum of Ozimumagres-

te van Rumphiüs , in de Landtaal Sulasfi

TJtan genaamd, fchynt my dat gene te zyn,

waar van ik een Tak, byna anderhalf Voet lang,

uit Oostindie bekomen heb. Dezelve, naarne-

lyk , is zeer Heefterig en Houtig , van onderen

rond, de Takjes van boven hoekig; de Bladen

aan de kanten wat gekerfd, gelyk in zyne Af-

beelding , een Vingerlid lang , om laag mooglyk

breeder , en ongevaar vier of zes Bloempjes in

een Kransje hebbende, wier Kelken , het Zaad

aanrypende, een zonderlinge figuur bekomen.

x (io) Balfemkruid met rierdeelige Bloempjes en

Ocywum ontbladerde Trosfen aan de toppen knik"

cbyoi. kende.

Veel-Aai-

rfg. Lange ongebladerde opftaande Oxel - Trosjes

,

over

fi o) Ocymum Corollis quadrifidis , Racemis aphyllis apice

nutantibus. Mant. 567. JMüKR. Comm. Cott» wv. T. III. p.

71. T. 5.



over ééne zyde , met vyfbloemige Kransjes, IV.

vyfdeelige Kelken en witachtige Bloempjes ,
A
^f

2L *

onderfcheiden deeze Soort , een Oostindifch Hoofd-

Kruid, dat overblyft, een gearmde TakkigeSTÜK'

Steng hebbende van twee Voeten hoogte, metjp&S'<
gepaarde Eyronde , grof getande , geftreepte

Bladen. De Bloempjes zyn vierdeelig en gely

*

ken naar die der Munte , doch de Meeldraad-

jes zyn neergeboogen.

(11) Balfemkruid met Liniaal - Lancet vormi- xr.

ge Zaagtandige Bladen. °Z%*
drs.

Deeze , op Ceylon groeijende , is een zeer .

M^ntach-

klein Plantje, naar de Munte gelykende in ge-*
12*

ftalte. De Bloemen hebben hier een vierdee»

lige Bovenlip , en een enkelde fmalle Onder-

lip 3
met vier neergeboogene Meeklraadjes. Het

groeit omtrent een Voet hoog*

( 12 ) Balfemkruid met Zeisfenacktige Blos- xn.
<

mm> die Takkige Steeltjes hebben, ,-j£/
'

Helm-

I>eeze Soort groeit, volgens R

u

m p h 1 u s

^

midach"

op alle Maleitfe Eilanden , wordende aldaar Ma-

fait geheten. Daar is een Witte van en een

Roo-

(11? Ocymum Fol. Lineari - Lanceolatis ferratis. Fl. Zeyl.

219. Mentha Zeylanica anguftlsfimo folio dentato, R\j,

SuppL 2S4. Burm. FL Ind. p. 129.

(12) Ocymum Corollis ftlcatis, PeJicellis Ramafis. Mant,

84. Majana rubn. Rumph. Amb. V. p, 291. T. ioj.

Dd s

II. Deel. IX Stuk.
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r IV. Roode, die niet alleen inde Kleur der Bloemen,

xv!
L

zodanig , verfchilleo , maar ook in het Loof,

Hoofd- dat de eerfte hoog groen , de andere donker en
stuk»

ajs 3i edkleurig heeft of donker bruin groen.
J3hotzaa- lk heb ,

er een Tak vanj die de bepaaliDg van

deeze Soort volkomen uitdrukt, en de Bladen

zodanig heeft , gelyk ook de Aairen, als in de

Afbeelding van dienAutheur, volgens wien het

'er niet dan in de Hoven groeit.

De Kelk, merkt Lijnnjeus aan, gelykt

byzonder naar dien van 't Helmkruid , en de

Bloem verfchilt grootelyks van die der andere

Soorten: want zy heeft de Bovenlip zeer klein

en opftaande, de Onderlip zeer groot en Zeis-

fenvormig , waar in de Meeldraadjes en Styl

bewonden zyn.

De Hoogleeraar N.LBürmannüs brengt

hier de Vergulde Majana der Ambonfe Eilan-

den t'huis , welke tot fieraad in de Hoven te

Batavia gehouden wordt , als fchoon bonte Bla-

den hebbende , in 't midden bruin rood met

Goudgeele Randen a die kleverig zyn, ruiken-

de naar Terbenthyn. De Vrugtmaaking echter

van deeze , die naauwlyks Bloem geeft , was

niet zeer bekend.

xiii. (13) Balfemkruid met leggende Takken en »-

??$™um. vaale gefireepte Bladen.

Leggend. ^
(13) Osymum Caulibus pioftratis , FoI« ellipticis lineatis.
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Deeze Soort , ook Oostindifch , heeft een IV*

opgeregte Steng van een Span , die zeer wyd xv.
EU

gemikte leggende Takken uitgeeft , en Bladen Hoofd-

heeft, als gezegd is, een Duim lang. Lang- STUK'

werpige end-Trosfen, van Kransjes gemaakt S^SJ*'"
beftaan uit zeer kleine blaauwe Bloempjes.

Dus vinden wy ver de meefte Soorten van

Balfemkruid uit Oostindïe afkomffcig ; terwyl men
op 't Zuid -end van Afrika noch geene Soort,

in 't wilde groeijende , heeft gevonden ; maar

in Arabie heeft de Heer Forsicaohl 'er ver-

fcheidene waargenomen , onder welken de Zn*

tarhendi reeds gemeld , welke eenig verfchil hadt

in de Meeldraadjes , die met hunne kromte aan

de Bloem vast gegroeid waren , enz*

T 11 1 c 11 o s t e M A. Vezelbloem.

Wegens de overmaatige langte en dunte der

Meeldraadjes heeft dit Geflagt den naam, waar

by komt, dat de Bovenlip der Bloem Zeisfen-

achtig is. Van hetzelve zyn maar de twee of

drie volgende Amerikaaofche Soorten.

(i} Vezelbloem met zeer lange uitfteekende r»

-n/r ij j- Tricbaftem
Meeldraadjes. ma dkktto.

ma.

Van deeze, die in Virgïnïe en Penfylvanie, GesaffeIi

of

(1) Trichoftema Staminthus longisfimis exfertis. Syfi. Naté
XII. Gen. 7?3- P- 403- Veg- XIII. p- 456. H. Cliff. 4^3. R.

Lugdb. 310. Ghon. Virg. 90. Scutellaria coerulea Ma-

jorana; folio Amencana. Raj. Suppl. 311. Casiida Maiians

>Iajor«nx folio» Petiv. Sicc. a+3.

II, Deel, IX, stuk,
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IV* ook in Maryland groeit, wordt gemeld , dat zy
A
*xvf

L
' Bladen als de Mariolein heeft , die langwerpig

Hoofd, en zagt zyn ; de Bloemen Violet , uit de Oxels
stuk. ^er Bladen voortkomende , op lange Steekjes

zittende , en van een aangenaamen Harftigen

Reuk*

'ii. (2) Vezelbloem met korte ingejlootenè Meel*

mcsBrl draadjes.

shiatum.

,

Geaimd, jn Noord- Amerika is de Groeiplaats vandee*

ze Plant , die , fchöon 'er het hoofd - kenmerk

aan ontbreekt , nogthans door den Ridder hier

is t'huis gebragu Dillenius beeldtze af,

onder den naam van Virginifch Teucrlum met

Orégo - Bladen en zegt dat zy het Blaauwe

Helmkruid is met Mariolein - Bladen , van B a-

nister. Zy groeide by hem omtrent een Voet

hoog en hadt Violette Bloemen , eenigszics naar

<3ie van het Gamander gelykende.

in. (3) Vezelbloem met Borjielige Bladen.

i

Setaceum.

Boifteiig.
jfc voeg »

er deeze Soort by , op 't gezag van

wylen den Heer Gronovius, die met dee-

ze bepaaling een Virginifche Waterplant aan-

duidt, welke de Heer Clayton befchryfc

als laagzynde , met Vezelige Wortelen , een on*

ge-

fa) Trkhofttma Stam. brevibus inclufis. Teucrium Virg.

Origani folio. Dill. Elth. 380. T, 285. f- 3<J9- Scutellaria coe-

sule^Majoranae folio Bani ft eri. Pluk. Alm. T. 441. f* 8.

(5) Trichjiema Foliis, Setaceis, GroN. Vir$. 90.
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gebladerde Steng, fmalle Grasachtige Bladen , IV.

en geele tweebladige geilootene Bloemen , naar
Ar^EI<»

crie van 'c Duive- Kervel gelykende, doch zon- Hoofd-:

der Spoor ; één op ieder Stengetje. Of het de*TUK *

langte der Meeldraadjes dan iets anders zy, 'fc/J^S^
welk die zonderlinge Plant hier heeft doen

p^aatzen , is my niet bekend»

ScütELlaria. Helmkruid.

In dit Geflagt heeft de Kelk een onverdeel-

den Mond , die na het bloeijen met een Dek-

zeltje is geflooten. Wegens de figuur, welke

hier door het Zaadhuisje maakt, hadden fon>.

migen het Kruid Casjïda genoemd; welker!

naam , by Tournefort gebruikt, de Rid-

der alleenlyk om de gelykluidendheid met ver-

fcheide anderen, gclyk Casfia, Cafia, Casfyta,

heeft verworpen » en in plaats gefield dien van

Scutellaria 3 daar aan gemeenlyk in Kalabrie ge-

geven wordende , om dat het Dekzeltje der

Zaadhuisjes de gedaante van een Kommetje heefc.

Ik heb het liever den naam van Helmkruid 3 'm

'c Nederduitfch , laaten behouden.

In hetzelve zyn vervat de vyftien volgende

Soorten.

fl) Helmkruid met ingefneeden Bladen, die 1,

van
S
f?

utellarï«y
""*Ortentais.

Levaiuföh,

(1) Scutellaria Fol. ïncifis fubtus tOmentofïs &c.Syfl.Nat*

XII. Gen. 734. P* 403. lrtg* XIII. p, 4 5U, H. Ups. 173.

GoUAN
II. Deïl, ix, Stuk,
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IV. van onderen Wollig zyn , en rondachtig
Afdeel. vierhoekige Aairen.

A V •

Hoofd-
stuk. Van deeze , die door T o ü r n e f o r t , in

.B/oofs«^AriTienie,by de Stad Teflis gevonden , en voorts^ uit Zaad in de Openbaare Kruidtuinen van Eu-

ropa is voortgeteeld , vindt men ook de Af beel-

ding byCoMMELYN. 'c Is een voortkruipend

Plantje met gryze Bladen , die diep ingefneeden

zyn, als het Loof van de gemeepe Gamander-

lyn. De Bloemen zyn geelbruin» een Duim lang

en hebben een gehelmde Bovenlip , met twee

Vleugeltjes , de Onderlip Hartvormig ; de Zaad-

huisjes van de gezegde figuur , vier Zaadjes be-

fluitende , gelyk in de andere Kransjes - Krui-

den. Het blyft over,

ii. (2) Helmkruid met byna Hartvormige Zaag-

Païnctaal-
tandige 3 rimpelige, donkere Bladen en een*

bid*. zydige Aairen , met Eyronde Blikjes*
witbloe-

mxg'

Terwyl de Bloemen der voorgaande thans

door den Ridder , dat zonderling is , gezegd

wor*

GoüAN Monsp, 494. Scut. Foliis pinnatifidis. H. Cliff. 315,

R. Lugdb. 310. Casfida Oriënt. Fol. Chamaedryos FI. luteo.

TOüRNE* Cor. 11. ltin. 3. T. p. 306. COMM. Rar. T. p.

30. Mart, Cent. T. 18. /3. Scutellaria Orientalis incanaFoI.

laciniatis, Fl. luteo, TOURWF. Cor. ir.

(2; Scutellaria Fol. iubcordatis , ferratis rugofis &c. Mant.

248. Scutellaria Teucrii facie Flore albo. J. B. Hifi. III. p.

291. casfida Florc ex aibo pallcsceme. Col. Ecpbr. I. p.

196. Var.
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»

worden paarfch te zyn , met een witte Lip , IV.

onderfcheidt dezelve zig nog minder van dee*
A™ELi

ze , ook een Levantfch Kruid , dat de Eloe- Hoofde

men wit en grooter heeft, 't Verfchilt weinig STUK*

van het Italiaanfche Helmkruid 5 flraks volgende.

(3) Helmkruid met Hartvormige infneedig ui.

Zaagtandige gekartelde Bladen , en ge- Mpmaï*
fchubde rondachtig - vierhoekige Aairen. A1Plfc^

(4) Helmkruid met Hartvormige , infneedig w.
Zaagtandige ,Jpit fe gladde Bladen $ en ge- LuP£lin*'

fchubde rondachtig vierhoekige Aairen.

Deeze beiden verfchillen weinig, hoewel de

eeDe op de Switzerfche Alpen , de andere in

Siberië en Tartarie groeiU De Bloemen dereer-

fte zyn Violet , die der laatfte uit den geelen

witachtig. Beiden zyn het zeer kleine kruipende

Plantjes, met kleine Blaadjes en groote Bloemen.

(5-) Helmkruid met effene Bladen die ruuw v.

gekield zyn en zydelingse gebladerde Bloem-
L*t€rifi°*

trosfen, Zydbloe*
mis.

Ia

(3) Scutellaria FoL Cord. incifo - ferratis , crenatis &c.

Scut. Foï* ovatis Sp. imbricatis. H. Cüff. Ups. R, Lugdb*

3 ï r. Teucrium Alpinum inodorum magno flore. C. B. Pin»

24.7. Prodr. H5.

(4} Scutellaria Foï. Cord. Sec. H. Ups* 17?. Casfida Al-

ptna fupina magno flore albido. TouRNF- Inft. 1S2.

(5) Scutellaria Fol. tevibus Carin^ fcabris &c. — Pe-

«ïunc. muicifloris. R. Lugdb. 31*. Racemis foliofisv

GftQN,

ZI« DEEL; IX« STUK.
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1V#
In de Moerasfen van Kanada en Virginie

Afdeel, groeit deeze , welke kleine Lancetvormige Blaad-

Hoofd« -i
es neeft > en bovendien heeft ieder Steekje een

stuk. Borfteltje wederzyds, gelyk in de Zesde en Elf-

de Soort*

vi. (6) Helmkruid met Hartvormig Lancetswyze

GaUricZ* gekartelde Bladen en Bloemen in de O-
!*t** xelen.
Blaauw

bioemig. ^ Helmkruid met effenrandige Bladen , de

Haftlfiüa.
onderjten Piek- , de bovenfien Pylvormig.

ïiekbladir. TT . __ ."...«

vin. (8) Helmkruid met Hartvormig Eyronde ,

JR/xmt. ^/2a effenrandige Bladen en Oxelbloemen*
Kleiner.

Deeze twee laatften , waar van de eene aan

Zee -Oevers van Sweeden, de andere in Moe-
rasfen van Engeland gevonden is , hebben veel

gelykenis naar de eerfte van de drie, welke door

geheel Kuropa voorkomt , ja zelfs 'm vogtige

Bosfchen van Rusland gemeen is. Byna altoos

heeft dezelve blaauwe Bloemen , doch aan de

Ne-

Gron. Virg» 9U Scut. Paluüris repens Virginiana major,

Flote minore. Moris. Hift* UI. p- 416".

(6) Scutellaria Fol. Cordato - Lanceolatis crenatis &c.

GORT. £elg. 173. Fl. Suec. 499. L&pp> 239. HALL. Ilelv.

636. Goi/AN Maxsp. 294. R. Lugdb. 310. Lyfimachia coe-

rulea Galericulata f. Gtaciola ccerulea. C. B. Pin* z$6.

Lys. Galericulata. Lob. Ie 344. Judaica iierb« altera fpe-

cics. DOO. Pempt, 93.

(7) Scutellaria Fol. integerritnis &c. /r. GW. 212. Fl.

Susc. joo, J39. Scuteiiaria Foho non Serrato. RiV. Mon.yj*

(i) Scutellaria Fol, Cordato-ovatis fubintegeïrimis &c.

Hüds. ~*ngl. 232. Casfida Pal. minima Flore purpursicentc»

T. Rat. Angl* lil. p« 244»
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Neva , omtrent dertig Mylen boven Petersburg , ÏV9

vindt menze met witte Bloemen , zo de Heer
?

xv^
h%

de Gorter aantekent. Hier te lande iszy,HooFD-

in andere Provinciën , niet onbekend, In Swit-
STUK '

zerland is zy niet zeldzaam, aan de Waterkan-/^r^ .;

ten, en valt
5
er ook met witte Bloemen. Ge-

meenlyk wordt zy Gehelmde Wederik of Blaau-

we Godsgenade geheten. De naam van Glidkruid

kan baar , zo wel als het andere Joodenkruid

van DodonóuSj dat het Ruige Yzerkruid is

van onzen Ridder '(*)
, toebehooren.

3, Dit Kruid heeft Stengen , die zeer Takkig

~ zyn en broofch , een Eüe hoog; vierkantig met

3 , uitfteekende hoeken. De Bladen , aan het

„ Steekje uitgehold, verfmallen allengs naar

3 , de Punt en zyn rondachtig gerand. De Bioe-

3> men, altoos twee by elkander , gedeeld , heb-

9 y ben de Bovenlip bleek blaauw, de Onderlip

M witachtig, in 't midden gevlakt, endeMeel-

„ draadjes zyn onder de Knopjes gebaard* Het

3> is een bitter Kruid, naar Knoflook Hinkende,

„ en komt in kragten het Waterlook naby",

zegt de Heer H aller.

(9) Helmkruid met ongedeelde Bladen % de on» **,

dev &cute^ar*4
integrifo-

(*) Ziebladz. 315, hier voor. Geheel-
(9) Scutellaria Fol. fèsfilibus ovaris &c. Scut. Fol. inte- bladig.

gerrimis. Gron. Virg. pi. Scutellaria coerulea Virginiana.

Pluk. Alm. 338. T« 313. f. 4. scut. Teucrii fpiio hlüh
Iandica. Raj. SuppU 31 o.

Ee
II* DEEL, IX. $TUK«
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IV. derfien flaauw Zaagtandig , de bovenflen
Afdesl.

effenrandig.

Hoofd*
stuk» (i o) Helmkruid met Lancetvormige Bladen,

X.
Scuteharia In Virginie en Kanada is de Groeiplaats van
Hysfopife-

c!eeZe beide Soorten.
tia.

dig!

°P
(i i) Helmkruid met hyna Hartvormige Zaag*

xi.
\

tandige Bladen en lange eenzydige Aairen.

ita ïaan c
.

jn je Bosfchen by Florence en Livorno groeit

deeze , aan welke Columna den naam van

Casllda gegeven badt. In 't Franfch noemt men-

ze la Toque. Zy heeft de Steng wel een Elle

hoog , met gepaarde Bladen , en Bloemen die

gehelmd zyn op de wyze der Doove Nete-

len 3 doorgaans paarfch , zelden wit. Dee-

ze 5 die in Italië , als gezegd is, Scutellaria of

Scudellara genoemd werdt, heeft Columna
Casfida geheten naar eens Krygsmans Helm , om
dat de Vrugten rond en platachtig zyn , be-

fprengd met een dikke Lymerige ruigte , die

ruikt en de Handen befmet , terwyl zy groen

zyn , loopende van vooren fpits , daar zy gaa*

pen en waar tevens een Rand is of Zoom, die

opgeligt wordt , gelyk in de Stormhoeden der

Ouden» (12)

(io) Scutellaria Fol« Lanceolatis. Mant. 414..

(tl) Scutellaria Fol. fubcordatis ferratis &c. H. Clttf. 3*7.

Ups. 172. R, Lugdh, 31F. Gouan Monsp. 2p<f. R. Lamiuns

peregrinum f. Scutellaria. C. B. Pm* *iu Casüda. Cot*

£éphr % I. T. p. I?7«

/



'b/S) Helmkruid mei byna Eynnde gekartelde Wi
gefleelde Bladen , en byna naakte Bloem-

A™
v
EEÈa S

tros/en* Hoofde
stuk»

De bittere Serraiula van Ëumphiüs, op „ ilK,

,

limboina groeijende, maakt deeze OostmdiFche inüca.

Soort* een kruipend Plantje, naar de Aardveil^^"
gelykende , met rondachtige Bladen 9 en een end-

Trosje hebbende, rnet zeer korte Liniaale Blik-

jes , zeer korte Kelken zonder Mondpypje en

lange fmalle Bloempjes. Dit zegt Linn^üs
die de Groeiplaats in China (telt, doch Osbeck

hadt aldaar niet meer dan twee Plantjes daar

van óp een Aafdwal gevonden* Het werdt in

Indie Aardgal genoemd wegens de bitterheid

,

en tegen de Koorts gebruikt

(13) Helmkruid met Hartvormig Eyrondege* ^anm
kartelde Bladen en eenzaame Oxelbloemsn *fls *

T ., x . 7 • , 7. West!»*
wier beide Lippen driedeehg zyn. difch. ^

Dit , 't welk de Heer jAcQuiNop Ëotfen

der Zeekust V3n de Havana , in de Spaanfche

Weftindiën 5 waarnam , was een klein half leg-

gend Kruidje , met eenzaame eenblosmige O-

xel-

(iz) Scutellaria Föl. fubovaüs crenatis petiolatïs &c. Qsb.

liln. 244.. Serratula amara. RumPh. Amb* V. p. 459. T. 170,;

jr". 1,2. Scutellaria Sinica Betonicse folio, Flor. albis» PLU&i

Amalth. 190. T, 44 *» *• U
(13) Scutellaria Föl. Cordato - ovatls crenatis &c, jA^qy

Öfa, II. p. 29. Amèr. Hifi, 172*

Ee a
th Dsss.1 1", StüS.
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IV. xel- Steekjes, en Bloemen van byna een Dtóm
Afdeel.

]aDg ? blaauw , de beide Lippen in drieën , en

Hoofd- de Kelk in twee Lippen gedeeld hebbende. De
«tuk. Bovenlip der Bloem , nogthans , was Helmach-
m>otzaa-

t^^ maar y^ Raadhuisje fchynt zyn Ed. niet

te hebben waargenomen.

xiv. ("14) Helmkruid met Hartvormig langwerpige
S
%tiïfZa* gefpitp Zaagtandige Bladen ; de Aairen

Zeer byna ongebladerd.

CrfJeum Cï.S5 Helmkruid da* ruig is, met flomp Hart-

Sfcndiafch. yormige ftomp Zaagtandige Bladen 5 ge-

fchubde Aairen en Borftelige Blikjes*

f Deeze beiden heeft de beroemde Tourne-
Fort, op zyn Levantfchen Reistogt , waar

genomen. De eene moet zeer hoog zyn, de

andere is Heefterig van Gewas , naar het Kat*

tekruid gelykende en geheel ruig. De Kelken

zyn als die van dit Geflagt, de Bloempjes by-

na als die van Teucrium , zynde zeer klein en

van buiten ruig , het Bovenlipje zig als uitge-

rand vertoonende , zegt de Heer Lïnn^us
en vraagt of het dan een waare Soort zy van 't

Helmkruid of van hec Teucrium ?

^aponkum. De Heer N, LBurmannüs heeft gewag
japanfch. •

(14) Seutell'aria Fol. Cordato - oblongis, Sec. Casfida Oricn»

talis altisfima \Jtt\cx folio. Tournf. Cor. 11.

(15) Scutellaria villofa , Fol. Cordatis obmfis Sec. R, Lu%db.

8 xx. Gouan Monsp. 294. Casfida Cm, Fruticofa folio Ca*

tariae Flor. albo. Tournf» O. ii.
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gemaakt van een zogenaamd Japanfch Kruid , IV*

van Java ontvangen, 's welk door zyn Ed,by ™EL*

nader onderzoek, geoordeeld werdc tot het Teu* Hoofd»

crium te behooren (*). Het door hem aange*
15™**

haalde van Plukenet, onderden naam yaajtóSJT
eene naar de Wilde Salie gelykende Chineefche

Plant, kan, volgens de befchryving , naauwlyks

iets anders zyn : want daar van wordt gezegd ,

dat de Meeldraadjes de plaats van een Bovenlip

in de Bloem befiaan , zynde de Onderlip in

vyf deelen gefcheiden , het middelfte grootst en

als een Lepel uitgehold, en dat 'er, in de vyf»

deelige Kelk, vier rondachtige langwerpige

Zaadjes aanrypen : zynde de Steng vierkant. Het

Javaanfche hadt , by zyn Ed. , een leggende

Steng en gladde Bladen. Hy voegt 'er by, „dat

„ de twee bovenfte Knietjes uit de Oxelen met

„ Kransjes digt aan elkander geaaird waren,":

't welk ik niet verftaa. De Bloempjes waren

blaauw en uitermaate klein : by Plukenet
uit den witten paarfchachtig en het Kruid was

met een digte Bloem -Aair voorzien.

Prunella. Bruinelie*

In dit Geflagt, dat de Bloem ook Gehelmd,

en

(*J Scutellaria ? (Japonica) Tol. ovatis ferratis actirninatis

petiolatis Racemis nudiusculis verticillato • fpicatis. Burm.

FU Ind. p. 130- Scorodonia: affinis Sinica &c. Pluk. Amalth»

188. T. 441* f» -• Herba Japonica Flor. Vertkillaris.KLEiN-

HOF.

Ee 1
II. Dsil. ix, Stuk.
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IV. en van onderen in drieën gedeeld heeft 5 zya
AF

^v!
L# de Meeldraadjes van boven gegaffeld, en hétë

Hoofd- ben aan de ééne Punt het Knopje. De Stempel
stuk.

is niec enkeld , gelyk in het Helmkruid , maar

^f ;^"twcedeelig 3 gelyk in meest alle de andere Ge-
f)a> ten.

Het bevat de vier volgende Europifche Soorten.

« 1'„ (0 Brninelle met alle Bladen langwerpig Ey*
Frunella v

rj
yutgaris. rona , 6aagtav4ig en gejteeld.

terneene.

Dit Kruid in de Velden van Europa alom v
gelyk ook by ons in de Weidlanden , overvloe-

dig voorkomende, voert den Neder- en Hoog-
duitfchen naam van Bruinelle of Brunella, mar
den Latynfchen Brunella , door Toürne-
fort en bevborens ook door den Ridder ge-

bruikt, doch thans veranderd in den by de Ge-

neeskundigen meer gebruikelyken naam van Fru-

tiella. De Engelfchen noemen 't Selfheal , de

Franfchen Herbe au Charpentier of ook Bru*

Welle , welke laatlte benaaming daar van afkom-

ilig zou zvn , dat het een goed Middel is in

Gorgeldranken, tegen zekere kwaade Keelziek-

te de Bruine genaamd. De anderen zien op de

Wondheelende kragt, daar aan toegefchreeven.

De

(i) Frunella Fol. omnibus ovato - oblongis &c. Syft. Nat.

XII. Gen. 735. p. 404. Veg. XIII. p. 458. Prunella Bra&eis

Cordatis. Mat. Mei 309. Gort. Belg* 173. Kram. Aufir.

3 80. &c. &c. Brunella major folio non disfe&o. C. B. Pin»

260. Brunella. DöD, ?empt % sjtf. Symph. petrxum. Lo*.

&' 4?+-
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De zagtlyk famentrekkende hoedanigheid 3 die IV.

'er plaats in beeft, maakt het, zo uk- als in-
AF°*EU

wendig, toe dergelyke oogmerken bekwaam en Hoofd-

het is ook, op fommige plaatfen, daar toe by STÜK#

*t Landvolk in gebruik* Zy dient de genen, die^^j^*
In de Kwikzilver -Mynen van de Krain, door

Kwyling, losfe Tanden gekreegen hebben, om
dezelven weder vast te maaken; zo Doktor Sco-

poli ons meldt.

Dit bekende Kruid , dat op drooge opene

Velden dikwils maar een Duim hoog en leggen-

de gevonden wordt, heeft in vette Weiden en

Bosfchen opftaande Stengen van een Voet hoog-

te en Eyronde Bladen , meest efrenrandig» De
Bloemen komen op 't end in dikke, korte, ge-

drongene Aairen voort, en zyn gemeeniyk uit

den paarfeben blaauw of Violet, doch men vindt

het ook met paarfche en met witte Bloemen.

Buitendien zyn 'er Verfcheidenheden van, het

Loof betreffende , dat ruiger of gladder is en

fomtyds voorkomt met gekartelde Bladen. Thans

ss eeu nieuwe Soort van de volgende gemaakt.

(a) Bruinelle met een groote blaauwe Bloem. ti.

Prunell/t

Deeze hadt Linn^üs in Gothland gevon- s™$jfa!° ra.

den- Zy komt ook in Ooüenryken elders voor, Groot-

(i) Prunella coerulea magno Floze. C. B. Pin. cór. h,

GotU 219, 228. Erunella prima non vulgaris. Clüs. Hifi.

If. p. 42. pann. Ie p. 607, Weinjvj.Tab,*i68 , b
t

e. hall,
HHv. p. 657.

Ee 4
IL DEEL, IX, Stux»
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IV» volgens C l o s i n s , wiens Afbeelding de Heer
^F

xvf
L

' H a L l e r aanhaalt, doch zulks komt niet

Hoofd- overeen met zyne bepaaling» Want de voor-
&TÜF. gaande heeft , volgens zyn Ed. , de Aair klei-

Jty**
za?*Q&. en (3eeze grooter dan de Bladen: waarvan

bet tegendeel blykt uit deeze Afbeelding, Die

van Weinmann , door hem aangehaald ,

flrooken ook in dien opzigte niet, Ondertusfchen

zegt hy , dat de Aair veel grooter is dan eenig

Blad dier Plant : de Bloemen een Duim lang en

daar boven , doorgaans hoog blaauw , doch ook

Vleefchkleurig , wit , bont , gekleurd. Clu-
s i u s merkt wel aan , dat de Bloemen groot en

de Aairen dik zyn
?
doch fpreekt niet van der-

zelver langte. Ik heb een Tak van ruim een

Voet lang , met Eyronde Bladen , die een Aair

heeft van twee Duimen langte en drie vierde

Duims dikte ; doch de Bloemen zyn niet groot*

Mufchien zal men het 9 wat ook de Heer Hal-

ler dien aangaande zegt , nog als eene Ver-

Icheidenheid kannen aanmerken (*).

in» (o) Bruinelle met langwerpig Eyronde gejleel-

lachiaia. ae

Gefnip-

perde. (*) Rede Linnzeus Pmncllss quatuor Cl. Hallerï con-

junxit in unam Speciem , cum Foüorum diverfitas 6c Floris

rtaguuudo a varia Natalium Iocomm indole unice pende-

ant. SC>P Carn> 460.

( 3 ; Pruuella Fol. ovato- obtongis petiobtis &c. Brunella

Folio laciniato. C. B. Pin. z6i. Brunella fecunda non vul-

garis ClüS. Hifi. II. p. 43. P^NN. Ie. p. 608. Symphytum

ïettaeum. Lob, Je. 475. Brunellae akera icon. Pod, Fempt,

I}6.
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ete Bfcwfe» , de vfer bovenflen Lancetvor- *V,
, Apdeel*

7»fg eft getand* xy>

Hoofd*
Hier is , wederom , by Dodon^os en Lo- BTÜKï

bel de zelfde Houtfnee - Plaat gebruikt als by Om**

Clüsius , welke deeze Soort zeer wel voot fPerma *

Helt. Men vindtze ook by W e i n m a n , doch

in laog zo goed niet , met roode en met witte

Bloemen , maar zy komen in deeze ook bruin-

achtig en uit den paarfchen voor. Zy heeft leg*

gende Stengetjes , van weinig hoogte, en de

bovenlte Bladen zyn als gevind. Zeldzaamer

.komt zy alom in de Weiden voor, doch groeit

in 't Bentveld buiten Haarlem. HALLERmaakt
'er twee Soorten van , waar van de eene de

Bloemen groot , de andere klein heeft ] Om-
flreeks Parys heeft Vaillant een dergely-

ke gevonden met blaauwe Bloemen.

(4) Bruinelle met Lancetvormig Liniaale , iv.

kanthaairige 3 byna ongefteelde Bladen. Hpjbplf^

Deeze Smalbladige , by Montpellier, in Lan- ^aibla-

guedok, als ook in Provence, wild groeijende,
iêe'

heeft de Stengetjes maar omtrent een Span hoog,

met digte Knietjes en Bladen, op de kanten be-

zet

U 6. Brunella Verbenulae folio, Flore coeruleo. Vaill. Paris»

22. T. 5. ^ 1.

(4) Prunel'a Fol. Lanceolato - Ltnesribus &c. Gouan
Monip. Z9S» GER. Prov 260. Brunella Hysfopifoiia. C. 15.

Pin. 261. Brun, angufhfolia integta hiifutior. MORIS. Hijl.

III. p. 364. S. 11. T. 5. f. 7.

Ee 5
II, Deel, IX, Stuk,
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\
IV« zet met flyve Haairtjes. De Bladen zyn gepaard

^F
xvf

L> of tegenover elkander, gelyk in allede anderen

,

Hoofd- de Bloemen viermaal zo groot als in de Gemee-
stuk. n&9 Zegt de Ridder.
Bhotzaa- Q^fet den bynaam van Indifche Bruinelleftclc

de Heer N. L, Burmaknüs eene Soort (*) 9

met de Bladen langwerpig van boven gekarteld ,

Hoofdige Aairen en kanthaairige Blikjes , betrek»

kende daar toe de Javaanjclw Bruinelle vanKLEiN-

hof s en aanmerkende 9 dat de Bladen eeniger-

maate Haakig zyn als die van het Knoopbloemig

Yzerhard gefteeld (f). Zyn Ed. hadt ook een

andere nit Java ontvangen , die naauwlyks van

de Gemeene verfchilde, dan dat zy kleiner wa-

re, In Virginie groeit de Gemeene Bruinelle,

en eene die grooter is , met groote bïaauwe Bloe-

men, Ik heb uit Japan een Takje, dat volgens

den Heer Thunberg de Gemeene zou zyn,

maar 't Gewas komt my zwaarer voor ; de Bla-

den zyn Lancetvormig ongedeeld by de Bloem-

Aair, die de Blikjes byna rond en op de kant

gehaaird , met een zonderling Zeïsfenvormig uit-

fteekzel heeft : de Kelken met lange fpitfe pun-

ten

(*) Prunella (Indica) Fol» oblongis fuperne crenatis, Spi-

cis capitatis , Bra&es ciliatis. Burm. F/, lnd. p. 130.

(fj Fol. fubuncinatis inftar Verbena, nodiflora petiolatis.

Dit is my wat duifter, om dat de Bladen van dat Kruid niet

haakig noch gedeeld zyn , en , zo dezelven flegrs naar die

geleeken , dan moeften zy eene Wigvormige figuur hebben.

Ook begryp ik niet, waar in de Aairen van de andere Soor»

ten , die ook Hoofdige Aairen hebben , vexfdiJIen.
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ten en de Stempel is tweedeelig met omgekrom- IV.

de Enden , niet uitgerand , gelyk men elders xv
E
.

EL*

leest (*}. De Meeldraadjes vind ik wel aan 'tHooFD-

cnd gegaffeld en aan de ééne punt de Meel-STUKk

knopjes draagende , doch de Meelkcopjes zyn/peJZT'
1

dubbeld; Eyrond, twee endelings aan malkan-

der gevoegd met een middelftukje en daar mede
op het ééne puntje geplaatst : zo dat 'er wee-

zentlyk agt zyn. Of dit ook in de Europifche

plaats nebbe, vind ik niet aangetekend»

C L E O N I A.

De vïerdeelige Stempel onderfcheidt dit Ge-

flagt van het voorgaande. De Geflagtnaam is

by de Ouden bekend en voor Helenium of iets

anders gebruikt geweest.

De eenigfte Soort , daarin vervat (O, groei- r,

jende in Portugal en Spanje
3 gelykt veel naar^j^J

de Bruinelle en is door fommigen daar toe be- ^in-

trokken geweest. Zy heeft een gearmde Steng
,

8edctie*
J

ongevaar een Voet hoog , opftaande , vierhoe*

kig 5 met gepaarde Takken. De Bladen zynLan*

cetvormig, niet ftomp , glad , uugehoekt Zaag-

tan^

(*) Stigma emarginatum. Gen. Plant, p. 261.

(1) Cleonia. SyJ. Nat. XII. Gen. 756. p. 404- PSg«XIÜ<

p. 4J8. Mant. 414. Prunella Era&eis pinnato - dentatis ci-

liatis. LOEFL. lt. 148. MiLL. Ie. 47. T. 70. Prun. odorata

£us. Flore violaceo. Barr. Ie. 561. Clinopodium Lus. fpïm

catum verticiilatum. Tournf. Injï. 19*. Bugula cdorata Lu«

litanica. Moris. Hifi, III. p. 3J>i. S. n. T. 5. f. 4*

IU DEEL, IX, STUK,
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ÏV* tandig. Aan 't end der Takken komen langwer-
^F
x*

EL
*pige Aairen voort, met Lancetvormige Blikjes,

Hoofd, die aan 't begin Vinswyze getand, verder kant-

stuk. haairig zyn , loopende in een flappen Borfteluiu

ifg™
tZaa°

Ieder BlikJe bevat een Bloempje, dat driemaal

laDger is dan de Kelk, Pypachtig , met de Bo-

venlip klein en in tweeën, de Onderlip in drieën

gedeeld, van Klear paarfchachtig blaauw, met

een witte Vlak in de onderde Lip» De vier

Meeldraadjes , twee zeer kort , hebben bene-

den de punt een zydtakje , dat Meelknopjes

draagt, welke eenigermaate naar de genen, die

ik in de Japanfche waargenomen en zo even be*

fchreeven heb, fchynen te gelyken* Immers de

Heer Loeflikg befchryft dezelven , als bo-

ven en onder een byzonder Knopje maakende,

met een Knietje tusfehen beiden ,dat geen Stuif*

meel hadt ; doch in myn Voorwerp zyn zy vol-

komen afgezonderd en geelachtig , terwyl het

middelftukje regt is en van Kleur als de Meel-

draadjes, naamelyk roodachtig bruin. Het moet

een welriekende Plant zyn , volgens de Au-

theuren.

Het Prajïum dat vier Besfen draagt, reeds

onder de Heefïers befchreeven zynde , komen
wy thans tot het Geflagt van

P H R Y M A.

Dat door een enkel Zaad zig van alle de an.

deren van deezen Rang onderfcheidt.

Hier
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Hier van is de eenigfte Soort (i) een Ame- IV;

rikaanfche Plant, die Tzerhard met een zeer een-
F
xvI

L*

voudige Aair genoemd is geweest door den Heer Hoofd*

Gronovius. Zy heeft breede getande Bla-
STÜK*

den , die gefpitst zyn , twee over elkander en Phryma

paarfchachtige Bloemen , met de Bovenlip twee- , c^
e

£
to/ia"

de Onderlip driedeelig , in een lange Aair ge- smal-

fchikt, en een dun Pypswys' Kelkje hebbende,
ams*

dat nederwaards knikt , aan den Mond ruig zyn-

de en één Zaadje, als een Tarwegraan, bevat-

tende. De Kelkjes zyn tegen de Takken aange-

drukt. Het groeit in Virginie op belommerde

plaatfen.

Ik gaa thans over tot den Rang der Schuil-
zaadigen, onder de Tweemagtige Planten

,

tot welke de meelten behooren van de genen %

die T o urne fort in zyne Klasfe, van Krui-

den met een Eenhladige onregelmaatige , fomtyds

Smoel- of Grynsachtige Bloem , geplaatst heeft.

Zy verfchillen van de Blootzaadigen , die ik thans

befchreeven heb , daar in , dat hier de Zaaden.

in het Zaadhuisje zyn beflooten. Sommigen heb-

ben een twee, drie of vier, anderen en wel de

meeften eenen vyfdeeligen Kelk. Het Zaadhuis-

je

O) Phryma- Syfi. Nat. XII. Gen. 73 8- p- 404. Peg.XllU

p. 458. Am. Acad. III. p. 19. Leptoftachya. Mitch. Gen*

II. p. 34- Amaranthi Siculi Bocconis Spica &c Pluk. A-
roalth, S9< T. 380. f. 5. Verbenaca Mariana, Pet. Mus. 69^.

Verbena Racemo fimplicisfimo &c. GRON* Virg. <>z, R,

Lugdb. 530.

ïi% Dsel. IX, Stuk
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ÏV. je is , in omtrent de helft der Geflagteft , die *ei
^F

xyf
Lt

over de zestig Zyn , tweehokkig. Maar één

Hoofd- Geflagt is 'er onder , dat de Bloem niet ééa-
stük. bjadig heeft. Het eerfte voert den naam van
Schuilzaa-

di&' B A R T S I A,

Dit Geflagt werdt door den Ridder benoemd

ter eere van een Pruisfifchen Doktor BartscHj
die als Geneesheer van de Sociëteit naar Suri-

name vertrokken was , om de Studie der Na-

tuurlyke Hiflorie voort te zetten.

Hetzelve heeft een tweekwabbigen, jïitgeran-

deö , gekleurden Kelk: de Bloem minder dan

de Kelk gekleurd, met de Bovenlip langst: het

Zaadhuisje tweehokkig. Vier Soorten, meest

Europifche, komen 'er in voor, als volgt.

t
(i) Bartfia met oVerhoekfe Liniaale Bladen 9

êartftd die wederzyds tweelandig zyti.

de*

°SroC
Dit Kruid , in Virginie en Nieuw jork groei*

jende, zou men voor een Soort van Schurftkruid

aanzien. Het heeft Stengen van een Voet hoog,

met Bladen die als *t Hertshoorn verdeeld zyn

en een Bloemhoofdje dat zig rood vertoont *

doordien de Kelken hoogroode randen hebben,

zyn-

fi) Bartfia Fol. alternis Linearibus utrinejue bidentatis.

Syfi. Nat. XII. Gen. 739. p- 40+. P?g. XIII. p. 459» **

Cliff. 3zs. GROtf. Virg. 92. KALM. It, III. p. ioö. Pedic.

f. Ctiftae Galli afF. Virginiana. PLUK. Alm. as 3- T. 101. f.

5. Horminum tenui Cotonopi folio, Virgt MOR. III. S. iu
T» 13. f. a8.
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zynde voor 't overige groen , maar ieder omvat IV;

met een driedeelig Blikje, dat op 't laatfte ook Apd
x
e

£
e*

rood wordr. De Bloem is Vliezig en bleek , Hoofd-

hebbende de Bovenlip gewelfd, de Onderlip 8TUK"

driedeelig en naauwlyks zigtbaar kort. Hety^SjJ"

Zaadhuisje is rond , ftomp , tweehokkig , twee-

kleppig , fpringende in twee deelen open, en

dan zeer fyne glanzige Zaadjes uitwerpende-

(2) Bartfia met overhoekfe Lancetvormige ëf~
J r*

fenrandige Bladen , die by de Bloemen Ey-paiuda.

rond en getand.
Bkeke9j

Door Gmelin is deeze , die naar de voor*

gaande veel gelykt, in Siberië waargenomen.

f3) Bartfia met de bovenfte Bladen overhoeks , in;

Zaagtandig, de Bloemen afjlandig \ zy-J^&e,
delings.

Niet alleen in Italië, maar ook inProvence,

ja zelfs in Normandie en Betagne, als ook in

Engeland, groeit deeze Soort , op vogtige plaat-

fen aan Beekjes. Men vindtze Gsel breedbla-

dig Oogentroost der Moerasfeo getyteld door

Ray, die ze in Cornwall en elders in Enge*
land hadt gevonden. De Steng wordt een Voet

hoog,

(2) Bartfia Fo!. altetnis Lanceol. integerrimis &c. Barrs»

Fol. alt. bidentatis. Am. *dcad. IL p. 356.

(3) Bartfik Fol. fuper. alternis ferratis &c. Huds. Angl%

233. Gee. Prov. 283. Euphrafia luttea paluftris. Pi.uk. Alm,

142- T. 27. f. $* Ale&orolophos Itallki luteo - pallida, Basr*
Kar. 209. T. 665.

|I« dsil* IX, $rv%*
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IV, hoog, zynde ruig en Lymerig , met getande
AF

xv
EL

' rimpelige Bladen, vry groote Bloemen en lang-

Hoofd* werpige Zaadhuisjes.

STUK.

iv. (4) Bartfia met gepaarde] Hartvormige Jiomp

jfiS? Zaagtandige Bladen.

Alpifche.

Op de hooge Gebergten der Zuidelyke dee-

len van Europa niet alleen , maar zelfs der

Noordelyken , tot in Lapland , groeit deeze

Soort, die tot verfcheide Geflagten is betrok-

ken geweest. Haller hadtze, naar een ou-

den Kruidkenner , Staehelinia getyteld. Zy heeft

een Stengetje van naauwlyks een Span hoog,

met korte , ongeüeelde , Eyronde , getande

Blaadjes en een ruig gebladerd Hoofdje van vry

groote paarfche Bloemen.

Rhinanthus. Neusbloem*

De geftalte der Bloemen billykt de benaaming

van dit Geflagt , 't welke den Kelk vierdeelig

en Buikig heeft, met een tweehokkig, ftomp,

famengedrukt Zaadhuisje.

Zeven Soorten , waar onder verfcheide uit-

heemfche , komen in 't zelve voor, als volgt.

(O
(4) Bartfia Fol. oppofitis Cord, fobtufè ferratis. H. CUff'.

325. R. Lugdb. 298. Ger. Prov. 283. Fl. Suec, 515. FU
Lapp. 246. Euphr. mbra Weftmorelandica. Raj. Angl. 4.

p* 312. Pedicularis Genus montanum. Oed. Dan. T. 43.

Clinopodium Alpinutn hirfutum. Pjluk. Alm. no, T. 163»

f. 5. Teucr. Alp. Coma purpmo - coeiulea» C* B. Vin* 247*

Staehelins» üali.» fielv. 614*
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f i ) Neusbloem met de Bovenlip Elsvormig 1%
enkrom.

A™£L -

Hoofd •

Deeze , door Tournefort in de Levant stuk»

gevonden > en wegens de Bloem , die als eep i.

Olyphams - Snuit heeft , tot zyn GeQagt van orSl?
Elephas betrokken s

heeft Stengetjes en Bladen Levantfcfa.

als het Haanekam - Kruid , ftraks volgende. De
JBloem heeft een breede Onderlip : de Bovenlip

maakt twee geoorde Vleugels 3 die de Meeldraad-

jes bevatten en een lange Snuit , welke zig om-

kromt en verbreedt , geevende de Stempel uit

van den Styl, die in de Snuit beflooten is, te-

genover de Meelknopjes. De geheele Bloem is

geel Saffraankleurig , maar het onderde der

breede Lip witachtig. De Kelk , daar het hier

meest op aankomt , is vierdeelig , en heeft de

eene Slip , agter de Snuit der Bloem , Eyrond

;

de zydelingfen omgeboogen ; de vierde regt en

ftomp. Dit Kruid kwam hem in Armenië , aan

de Grenzen van Perfie, voor.

(2) Neusbloem met de Bovenlip Elsvormig en h.

rpo-t Elephas»
' o T Xtaliaanfch»

In

(1) Rbinanthus Corollis Labio luperiorc Subulato incarvo.

Syjl- Kat. XIÏ. Gen. 7+0. p, 40 j. Veg. XIII. p. 4;<>. Ele-

phas Orïentalis Flore magno Proboscide incurva. ïournf*

Cor. 48. It* Iï. Tab. p. 126. Reizf, bl. 113.

(z) Rhinantbus Corotl» Labio fuperiore Subulato re&o. &•

Lugdb. 298. Elephas Campoclarenfium. Col. Ecphr. I. p#

j€6. T. x88. Euphrafia lutea Floribus Klephamis &e. Mo-

Ff »is»

ÏL PEÏJL. IX. STUK,
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IV. In Italië groeit, op lomrnerlyke plaatfen in

xv!
L

* Berg-Valeijen, dit Kruid, waar aan Colüm-
Hoofd- m a , om gezegde redenen y den naam van Ele-
stuk* yhas , dat is Olyphant , gegeven badt. Het

%e!
zaa

' heeft een vierkante Sappige Steng^met gepaar-

de Bladen , als die van Munte of Water- Look,
en Bloemen die geel en ten dtde Goudgeel zyn
met paarfche Vlakjes, den Smoelen Snuit van

een Olyphant eenigermaate vertoonende. Het
Zaadhuisje is vierkantig , niet volkomen plat

,

tweehokkig, met Zaaden als Geerstkorreltjes

,

Afchgraauw en gerimpeld.

!" (3) Neusbloem met de Bovenlip famengedrukt
Kh

CrTflÏ^
m k°Tter '

Ha&riekam. Zeer algemeen groeit dit Kruid in de Velden

en Koorn- Akkers van Europa. Het voert by

ons den naam van Geele Ratelen , om dat het

Zaad in de drooge Zaadhuisjes rammelt , en van

Haanekammen , wegens de groote Eyronde Zaag-

tandige Blikjes , die het by de Bloemen heeft.

Het Landvolk noemt het, op fommige plaatfen,

Hor.

MS. Hifi. lil. p. 41Z, S. ir. T. 14. f. 14. /3. Elephas Or.

PI. parvo &c. TOURNF. Cor. 48. Itt III. p. 54 .

(3 ) Rhmantbus Coroll. Labio fuperiore compiesfo breWore.

GORT. Belg, 174. KRAM. Auftr. i8i. Fl> Suec. 503. Fl.

Lapp* 248. Gouan Monsp. 296. &c. cc. Pedicularis Pratenfis

lutea f. Crifta Galli. C. B. Pin. 163. DOD. Pempt. 555. Lob»

Ie 529. &„ Crifta Galli an^uitifolia Montana. C. B. Pin,

iSi.Prod^ 86. y. Crifta Galli foemjua» J. B. Hifi. III. p,

42<»»
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Horde : de Franfchen [Crête de Coq , dat is Haa- W:
nekam ; de Engelfchen üarAJ of Coxcombre. De Al?wEEL*

hoogte is fomtyds anderhalven Voet, het heeft Hoofd-

de Bladen Lancetvorinig fpits en fcherp Zaag- STUE*

tandig, glad, de Bloemen geel. Het verfchilt in f,fr^
de breedte der Bladen en hoogte naar de Groei-

plaats , komende op de Gebergten wel een Elle

hoog voor. Ook heeft men een Wyfje, dat

kleiner was , van het Gemeene als Mannetje

onderlcheiden. Men acht het een fchadelyk

Onkruid en het is nergens toe dienflig , maa-

kende het Zaad , onder Tarw gemengd, forn-

tyds het Brood blaauw , doch niet nadeelig (*)

(4) Neusbloem met ruig- Wollige Kelken en tv.

gepaarde Jlomp Zaagtandige Bladen ; de 5vj^'^**
Steng zeer eenvoudig* Leyantfchs.

Aan de Kusten van de Middellandfche Zee

,

tot in het Beloofde Land , vindt men hier en

daar dit Kruid, dat Colümna Jpulifche trixago %

met een enkelde Simg, gétytetó heeft. Het heeft

,

naamelyk , Bladen byna als het Gamanderlein

,

welk

(*) A?l. UrAtiJlav. i;ig. fee. HALLERUM.

(4) Rbinantbus Calycibus hirfuto • totnentofis &c. GofJAN

Monsp. 296. Barcfia Fol. cnpofitis &c. Sp. Planu I. p. 602,.

TriXago Apula unicaulis. Col. Ecphr. I. p„ 199. T. 197.

MoRls. Hifl. III. p. 4*7. S. 11. T. 24. f. 8. Crifta Galli

fpicara , Fl. liueo migno , Mesfanentis. IlAj. hifi. 769. Cha-

macdrys unicaulis fpkata. C. B. Pin» 248, Antiirhinvzm folio

disiefto. C. B. Pin. 211.

Ff 2

IE* DEEL. IX» STUK,
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IV, welk Pliniüs Trisfago zou genoemd heb-
AF

xvf
L
*ben. De SteDg is ongevaar een Voet hoog,

Hoofd* maakende een lange Aair , met Bloemen , die

stuk. een Snuitïge Bovenlip hebben
,
paarfch van Kfcur.

J^'^'Daar op volgen ronde fpïtfe Huisjes, een geel

Zaad, zo fyn als Zand, bevattende*

?• (5) Neusbloem met Wollige Kelken , Eyronde

Capen/ts. Blikjes en Lancetvormige getande Bladen.
Kaapfch.

Deeze Kaapfe, voor heen Buchnera genaamd,

gelykt naar de voorgaande zeer , doch wordt

door ?

t droogen geheel zwart. De Bladen zyn

Lancetvormig en hebben wederzyds maar vier

of drie Tanden. De Aair is langwerpig, met

Wollige Eyronde , een weinig gefpitfte Blikjes*

Zy beflaat uit Wollige , vierdeeiige, üompe
Kelken , gelyk in het Haanekam - Kruid , zegt

de Ridder.

vi. (6) Neusbloem met byna Lancetvormige Haai'

oostini- rige geheel effenrandige Bladen.
(che

LiNNiEus hadt de bepaaling dus gemaakt,

om dat in de Plant , door hém onderzogt , de

Ela-

(s) Rbinanthus Cal. tomentotis &c Buchnera Africana

,

Tol, dentaris oppofitis. Sp> Plant. %79. Am. Acad. Vi.jifr*

38 Pedicularis JEthiopica Rut» Caninae afpero & fragili fo-

lio. Pluk» Alm* 283. T. 310 f« a«

(6) Rbinanthus Fo!. iubïanceoiatis , Pilofis, integerrimis»

Tl. Zeyl. 238. Hysfopus Zeyl. teneÜus Pmenfis. Bürm. ZeyL

122- Burm. FL Ind. nu T. 39. f. 1 0, Veronicae affints

liikim tennifolia &c. Plus. Alm. 384. T. 114. f. 2.
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Bladen alleenlyk gehaaird , doch geheel effen- iv.

randig waren. Zy zyn, ondertusfchen 5 wcldui-
Afd

^
el *

delyk getand cf ingekerfd , in de Afbeelding Hoofd-

van den jongen en in de befchryving wordt door stuk*

den ouden Heer Bukman gezegd 9 dat zyge-^f^*'
karteld waren , en wel in beiden ; want ik weet

niet welke Ceylonfchemetde aanhaaling bedoeld

worde ; of die welke enkel Wila , of die wel-

ke Welakola heet, hebbende den Reuken Smaak
van Thym P> Hoe 't zy, de afgebeelde heeft

een lange Bloem -Aair: des die van P luxe-
net 5 met zeer dunne Bladen en byna Kroon-

tjes - Bloemen , hier weinig ftrooke.

(7) Neusbloem met een gaapmde Keel; de vir.

Bladen uithoekig getand. vfSTkuV
Virginifche.

Virginie is de Groeiplaats van deeze laatfte

Soort, welke, door den Heer Clayton,
Geel Vingerhoedkruid met ingefneeden Bladen

was getyteld. Hy merkt aan, dat hetzelve de

Knopjes der Meeldraadjes ruig en tweedee-

lig heeft*

E u-: '

(*) In Flora ïndka is aangehaald Hysfopus paluftris re-

pris tenellus Odore Thymi. Eurivu Zeyl. 123 : doch daar

itaat Fol. crenatls, en repens fchynt zo weinig met de Af-

beelding voorgemeld overeen te komen als Fol* crenatis met

de bepa3ling.

(7) Rhinanthus Corollis Fauce patenribus > Fol« finuato-

dentatis. Geon. fïrgk

Bf 3
II. Dïïl IX. Stuk.
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iv; Eüphrasia. Oogentroost.
Afdeel.

Hoofd- De Kelk is vierdeelig en Rolrond in dit Ge-

stüe. flagt , 't welk een Gelipte of Smoelachtige Bloem
Schuxizaa- ^eft 9

met de onderile Meeldraadjcs aan deeene

Kwab van onderen gedoomd en een tweehok-

kig langwerpig Eyrond Zaadhuisje*

Hier komen zeven Europifche Soorten in voor

,

naamelyk

i. (ij Oogentroost wiet Tandswys' gepalmde Bh*

fjüfoiif*
den en byna Hoofdjes - Bloemen.

Breedbla-

diS* In Italië en de Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk groeit deeze , die een S'tengetje niet hoo-

ger dan een half Voet heeft , enkeld of getakt ,

met eenige weinige dikke , ruige , byna ronde

Bladen , omringd , welke door diepe Infnydin-

gen als Bandpalmswys' verdeeld zyn. De Bloe-

men komen , Aairswyze , met haar tweeën uit

zekere Blaasjes voort: zy zyn paarfch van Kleur,

en daar op volgt , 'm de gedagte Blaasjes , een

langwerpig hoekig Zaad.

De Keuvels bekleedt dit Kruidje, in Italië,

by Rome , als ook by 't Eskuriaal, in Spanje,

als

(i) Euphrafta Fo1
. dentato - palmatïs , Flor, fubcapitari*.

$yjl. Nat* Fig. XIL Gen, 741. p. 4°5. Veg. XIII. p. 460.

GOUAN Monsp. Z96. Euphrafia purpurea minor. C. B. Prodr*

in. MAGisr. Monsp. T. p. 95* Euphrafia Prateafis latifoüa

Italica. C. B. Pin. 234- Euphrafia 3 latifolia Fratenfis. Cot.

Ecphr. zoo. T. 2024 f. 2. Odontites Pol» circa Rad. ovatis

fenatis &c. Seg» Ver% I.p, 27*
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als een Tapy t , zegt Baühikus. Het is bit- IV.

ter en werdtvan de Apotbeekers voor de Twee- ^^y 1*

de Euphraüa van Matthiolus gebruikt 5 Hoofd*

zoColomna meldt. srUK*

(2) Oogentroost met Eyronde gejlreepte fyits 11.
"

, m j Eufibra/i*
getande Bladen, offidnaih.

Gemeen.

Dit Kruid groeit overal wild in ons Werelds-

deel, wordende in *t Franfch Eufraife > io'tEn-

gelfch Eyebrigt , in 't Hoogduitfch Augentrost

geheten. Wy noemen 't Oogentroost , en die

benaaming heeft het wegens eene onzekere of

niet genoeg beproefde nuttigheid tegen Oog-

kwaaien. Sommigen pryzen het gedefinieerde

Water , anderen het Sap , anderen het Aftrek-

zel der Bloemen 9 daar tegen aan. Het Kruid is

bitter en kan dus als een Maagmiddel of ook te-

gen de Geelzugt dienen , zo Boerhaave
verhaalde. Of het hier van den Griekfehen

naam , die verheuging des Harten betekenen zou

,

bekomen hebbe , is niet zeker.

Takkige of ook enkelde Stengetjes 5 van een

Span of wat hooger 9 met ongedeelde, ovaal»

achtige gefpitile Bladen 3 die fcherp getand zyn

,

en van onderen geribd : Bloempjes in de öxe-

ieïï

(2) Euphrafia Fol. ovatis line'Hïs arguf.e dentatis. Mat,

Med. 3 15- Gort. Belg. 174. Fi. Suec. $\6* FU Lapp. 24.7.

Kram. idttftf 18H Gouan Monsp. 297. hall* Ihlv. 6»s.

R. Lugdb. 299. Euphraiïa Officinarum. C. B. Pin. 233. Eu-

phrafia. Cam. Epit. 767* Dod. Petfpt. $4, Lob, Ie» 49$.

Ff 4
II. Deel, 1#, i»uk,
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IV.
Afdeel*

XV.

Hoofd-
stuk.

Sebuilzaa*

III.

Euphrafia
tricuspi-

data.

Driepuntig.

IV.

Odpntites*

Tandig.

V.

Lutsa.
Geel.

len hebbende -, die als Aairen maalcen , met de

Bovenlip opilaande , de Onderlip in drieën ver-

deeld, wit met paarfcheen geele Stippen; waar

op een langwerpige Vrugt volgt , die in twee

Hokjes veele kleine witte Zaadjes bevat. Zo
wordt dit Kruidje befchreeven, dat ook voor-

komt met witte en met Bloemen die paarfchach-

tig blaauw zyn , of ten deele wit , ten deele

paarfch»

(3) Oogentrooft met Liniaale 'driepuntige

Bladen.

(4) Oogentrcoft met Liniaale Bladen 9 ik

allen Zaagtandig zyn.

(5) Oogentroost met Liniaale Zaagtandige Bla-

den 9 de hovenften effënrandig*

Van deeze drie groeit de eerde in Italië, zo

wei als de laatfte , die ook in de Zuidelyke dee-

len

(3) Euphrafia Fo!. Lïnearibus tricuspidatis. Pluk. Alm.

142. T. 177. f. i\ Zanoni Hifi. 110. T. 76.

(4) Euphrafia Fo!. Linèaribus omnibus ferratis. GORT.

Belg. 175. FL Snee. $\ 7. Goüan Memp. 297. R. Lugdb. 299.

Euphrafia Pratenils rubra. C. I). Pin. 2 34- Euphrafia altera.

DOD. Tempt. 55« fa Euphrafia fylv. major purpurea latifolia.

Col. Ecphr. ï. T. p. 201. f- 1. Pedicularis ferotina purp.

Ilore; TOURNF. Infi. 172*

(5.) Euphrafia F©1« Linèaribus Xerratis &c. Leys. Hal. S43-

Euphrafia Pratenfis lutea. C. E. Pin. 234. Euphrafia lutea

montana anguftifolia major altera. Col. Ecphr. I. p. 204.

T. &03* Pedicularis femum lutea. Toürnï. Infi. 172,
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Ie van Vrankryk en elders voorkomt ; maar

de middelfte is overal, zo wel als in onze Ne- IV*

derlanden, vry gemeen. Men vindeze overvloe- Xv. '

dig op vogtige Zandgronden , aan de Wegen en ^oofd-

kanten der Koornlanden , by Haarlem , Alkmaar

,

STÜK*

Utrecht, Zwol!, in Gelderland , enz. Hiervan /f^mfa]

maakte Dilleniüs zyn Gellagt van Odonti-
'

tes> in navolging van Rivinüs, die ook het

Geele Oogentroost daar toe betrokken hadt

:

niet wegens de Getandheid der Bladen, maar

om dat iommigen dit Kruid oordeelen het Qdm-
tites van Pliniüs, dus wegens de Genee-

zing van de Tandpyn genaamd, te zyn. Het
heeft paarfche Bloemen, welke, zo wel als die

van het Geele, meer naar de Bloemen van het

Luiskruid gelyken , wegens de Bovenlip : des

ook Toürnefort deeze beide Soorten tot

dat Geflagc betrokken hadt.

(6) Oogentroost met Liniaale Bladen 9 die ah vr.

len effenrandig zyn, en gladde Kelken. t2fclj£?
Vlafch-

(7) Oogentroost met Liniaale Bladen en Ly- hlidig'

merig -Jlekelige Kelken.
vha>%

Dee.
LyJEerli

f6) Euphrafia FoL Linearihus omnibus integertimis , Cal.

glabris. Gfcft. Prov, z%$. Euphrafia Fo!. hun ariguftioribïis*

C. B. Pin* ü3+. Euphtaila Linifoliar* Col. Ecpbr. il. p gg.

T. 69-

(7) Euphrafia FoL Linenribus , Cal. glutinofo - h ;

spidis.'-

Ger. Prov. 285 . Pedicularis annua lutea tenuifoita viscofa

Porrura redolens Tournefortii. Gariö, A--x. sji. T« »o.

Ff 5
II* DlEL. IX. SlUX,
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IV. Deeze beiden , in Italië , Switzerland en de

xv^
L

Zuidelyke deelen van Vrankryk, voorkomende,

Hoofd* verfchillen weinig , dan in de (malheid der Bla-
8tuk. ^en ^ van j]et Gee]e Oogentroosu „ Tour-

Ê^ilzaa'

99 nefort gaf de laatfte den Reuk van Ap-

3, pelen: wat my belangt, (zegtGARi de ll)

„ ik vind dat zy byna den Reuk van Meloenen

„ heeft." Hy heeftze fraay in Afbeelding ge-

bragt en zegt dat ze gemeen is op woefte Vel-

den in Provence.

Alle de Soorten van dit Geflagt zyn Onkruid,

dat jaarlyks vergaat en uit gevailen Zaad weder

voortkomt, De Heer N. L. Bukmannüs
heeft een Kaapfch Oogentroost , met Eyrond-

getande Biaden, opgetekend (*}

Melampyrüm. Zwartkoorn.

De Bloem heeft , in dit Geflagt, ook een

vierdeeligen Kelk; de Bovenlip is famengedrukt

,

aan den rand omgeboogen : het Zaadhuisje twee-

hokkig , fchuins , aan de eene zyde gaapende

;

waar in twee bultige Zaaden, die naar Tar-

wegraan gelyken , zo Toürnefort aan-

merkt, en zwart zyn, waar van de Griekfche

Geflagtoaam , die Zwartkoorn betekent , zyne

afkornfl heeft»

Het bevat de vyf volgende, altemaal Euro-

pifche, Soorten.

(O

(*) Euphrafia (Capenfo) Foliis orato «dentatis, BURM* FL

Cap* Pndr. p. 12,
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( i) Zwartkoorn met vierhoekige Aaiten > Hart- IV.

vormige Blikjes , die getand zyn enSchubs- afdeel,

wyze digt op elkander leggen* Hoofd-
stuk.

Deeze Soort heeft Aaireö , üie uit Kamswy- fc

ze Blikjes beftaan 9 en voert daar van den by- -tmTJiftl-

naam. Het groeit niet alleen in de Noordelyke , qJw
maar ook in de Zuidelyke deelen van Europa,

gelyk in Switzerland en Provence, komende al-

daar op het Gebergte , in Bosfchen en op

woede Velden voor. De Steng is omtrent een

Voet hoog met fmalle Blaadjes als van Vlafch-

kruid en geele Bloempjes , die aan 't begin pur-

perkleurig , en geel gebaard zyn , hebbende de

Bovenlip wit of paarfch , zo de Heer H al-

ler aantekent*

(2) Zwartkoorn met Kegelachtige los/e Aai* it.

ren en Borjlelig getande gekleurde Blikjes, Akkeng?

(3) Zwartkoorn met de Bloemen zydelings uu
Nemorofum,

OVer- Lommetig*

(1) Melampyrum Spicis quadrangularibus &c. Syft. Nat.

XII. Gen. 742' p» 4°ó"« Vtfr XIII. p. +60. FL Susc. 310,

5 45. Melamp. lut. anguftifolium. C. B. Pin. 234. Mei. lut.

Linariae folio. C. B. Frodr. 112. Mei. anguftifoU criftatura.

Pluk. Alm. 249. T. 99. f. 2. Ger. Prov. 295.

(2) Mehmpyrum Sp!cis Conicis laxïs &c. Fl. Suec* yir
,

5 4-6. Gort. 2fc/£. 17;. Gouan Monsp. 297. Mei. Fol, 3a-

ciniatis Iaxe fuiCatis, R, Lugdb, 298. Me!, purpurascente Co-

ma. C. B. Pm. 234» Tritkiim Vaccinuni» Doq. Pempt* 541.

lOB. Ie, 3 7»

(3; Melampytum Flor, fecimdis lateialibus &c. F/. Sueu

SC)
XL, Deel» IX» stuk.



4<5o Tweemagtigb Kruiden.

IV* over éénen kant ; getande Blikjes , de ho-

Afdeeu
venfien gekleurd en onvrugtbaar: gewolde

Hoofd* Kelken,

stuk4

iv. (4) Zwartkoorn met de Bloemen zydelings over

^m
a
pral éénen kam ; de Bladpaaringen ver van eU

ten/e.
.

' kander ; de, Bloemen gejlooten.
Veldig.

s
V

'

\ (& Zwartkoorn met de Bloemen zydelings over

tum.
_

éénen kant ; de Bladpaaringen ver van eU
oscl,g'

kander; de Bloemen gaapende»

Deeze Soorten kan men aanmerken als Ver*

fcheidenheden van het Kruid, dat men in Vrank*

ryk Blé de Vache of de Boetif 3 in Engeland Cow-

Wheat , 'm Duitfchland Kuh - Weitzen noemt

;

welk alles betekent Runderen • Tarw t met het

Latynfch woord Triticum Vaccinum overeen*

komftig. In 't Hoogduitfch noemt men 't ook

Fleifchblumen , dat is Vleefchbloemenen in Bra-

bant Peertsbloemen, zonder dat ik van die twee

Jaatfte benaamingen eenige reden weet» Men
wil, dat het Rund- en Wolvee, dit Kruid on-

der

5*i» 547* Oed. Dak. 305. Melampyrum ComS coerulea. C.

B* Pin 034. Faiietsria iylv. prima. Clus Hi/ï. II. p. 44.

(4) Melamp^rum Flor. fee lateral. &c* Fl, Suec.'sn, f48.

Gort. Belg. 175. kram. Aujlr. 132. Mei. Fol. Lanceoiatis.

FL Lapp* 240. Melampyrum iuteum latifolium. C. B. Pin.

Hi-
ts) MeUmpyrum Flor» fee. lateral. &c. FL Su*:. 514»

549. Melamp. Hor. fparfis fesiilibus bmatis &c c Hall. Helv.

627. Melamp. latifcl. Fl. paivis luteis. Cels, Ups. 32. ÜF.B.

Dm, w$. FL L&pp* 240, GER. Prpv, 225.
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der 't Gras eetende, daar vet van wordt. De IV,

Boter , zegt men , maakt het hooger van Kleur.
Ap£*11

Misfchien brengt het de Paard'en ook wel in 'cHoofd-

Vleefch : doch Paardebloemen is een geheel an- 3T
^

der Kruid. Sommig Landvolk noemt het Hengel
9/p

A'

of wel de Geelbloemige Veldig gebynaamd,

die, zo wel als het Akkerige , in onie Provin-

ciën gevonden wordt.

Men houdt het voor een Miswas der Tarwe

,

zegt L o B E l , van het laatstgemelde fpreekende

en merkt aan , dat het Aairen heeft als Vosfe-

Staartcn* Dit groeit fomtyds een Elle hoog. De

andere Soorten vallen laager en verfchillen als

gemeld is.

L A T h r & A. Schubwortel.

De Kenmerken van dit Géflajgi zyn ook een

vierdeelige Kelk ; een neergedrukte Klier aan 'e

onderfte van den Naad des Vrugtheginzels , en

een eenhokkig Zaadhuisje.

Onder dien vreemden naam begryptde Rid-

der vier Planten , die als byzondere Geflagten

door Tournefort voorgèflëld waren. De
voornaam (ten hebben den Wortel als uit Schub-

ben famengefleld en daarom noem ik ze Schub*

wortel. Zy maaken de vier volgende Soorten uit.

hathr&fa
(i) Schubwortel met een onderaardfche ge- i.

takte Steng en opgeregte eenzaam Bloemen* cundejit

Dee-S*-.
"

Verborgen,

(i) LathT&& Caule Ratnofo fwbterreAii &c« Syjl, Nat. XII.

Gen,
IL huu ix* Sius,
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IV. Daeze was Clandefiina genoemd, om dat zy
Afdeel. ^aare Steng onder den Grond verborgen houdt.

Hoofd- Men vindt ze deswegen Verborgen Kruid of

stuk. Clandefiine de Leon getyteld. Het groeit in lom-
Scbuiizaa- merrvke Bosfchen van Vrankryk , Italië , Span-

je
-i
en de Pyreneen. Op den Grond maakt hec

Plaggen, gelyk het Huislook, uic veele Schub-

ben famengefteld , welken ieder een Bloem uit-

geeven , veel gelykende naar die der Haanekam-

men of Gcqïq Ratelen van onze Velden ^ wel

twee Duimen lang, meest paarfchachtig, doch

ook fomtyds wit van Kleur. Op fommige plaat-

fen fchynt dit Gewas met zyne Takjes boven

den Grond te ryzen
,
gelyk Bürs e rus.het-

zelve dus op de Pyreneefche Bergen vondt: op

anderen is het zelfs met zyne Bladen geheel on-

der den Grond verborgen , gelyk D A l e c h a m p

hetzelve in Spanje waarnam, komende de Bloe-

men alleen te voorfchyn* 't Is nu juist tweehon-

derd Jaar geleeden , dat hy hetzelve de eerfte

maal ontdekte te Pancorvo , in 't Stigt van Bur-

gos , aan den Grooten Weg , naby de Bronnen

van Hontoria, uit welken een Rivier ontfpringc

die

Gen. 74?. p^ 40S. Vtg* XIII. p. 4<Jo* Lathr. Pol. Cordatis,

Fior. fasciculads. GïJETT. Stamp. 454. DAUB. Par. 1.91.

Clandeftim Flore fubcoeruleo. Tour.mf. /«/?. 652. Dentaria

aphyllos fl. purpure o. Raj* Hifi, 123a* Orobanche Floxc

majore 8cc. C. B. Pin. 87. Prodr. 31. Rudb. Elys. IL p.

233. f. 14 & *Z9. f. 2. Moris. UI. S, 12. T. 16. f. is*

Planti clandeftina, Madrena. Dal. Hifi* 960. 0, Clandeftina,

Madronna, occulta» Bprsl. Obs, 32, Cent. 1»
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die in de Ebro valt. Daar maakten de Bladen TV*

aan de onderaardfche Takken een Soort van Pyn-
Ap££eU

appelen ,
gelyk hy 't zelve afbeeldt; waar van Hoofd-

de Barbiers zig bedienden om Schurfte Hoofden STÜK,

te zuiveren* Want deeze Plant bevatte een/p
e

fcherpachtig of zeer doordringend bitter Sap ,

en werdt in 't Graaffchap Pernia, daar zy in een

Bofch overvloedig groeide , M&drotma geheten

;

als zynde byzonder dien (lig om de Vrouwen

te redden van Onvrugtbaarheid. Koeken in Bo-

ter gebakken van Tarwe -Meel , dat met het

Sap daar van heilagen was, hadt hy in dat op-

zigt veel zien uitwerken. Een Vrouw van vyf-

tig Jaaren , onder anderen , werdt daar door

genezen van een langduurige Ziekte, krygende

de Stonden wederom , en brengende een Zoon

ter wereld (*).

('s) Schubwortel met Klokswys* gaapende n.

Bloemen. fift*
Gaapend.

Naar het doorluchtige Geilagtvaa Phelypeaux ,

In Vrankryk,'twelk voornaame Mannen, Voor-

Itanders der Natuurlyke Hiftorie, heeft uitge-

leverd, hadt Tournefort dit Kruid gety-

teld, waar van hy een Portugeefch met geeleen

een Levantfch met hoogroöde Bloemen , beiden

door

(*) Hifi, d+ Flant. de Lyon. Tom. I. p. 960,

(2) L^tbraa Coroilis campanulato- parenribus. Phelypaea

Lufitanica Fl. luteo. ^ phe]. Qriemalis Floie coccinco.

ToüRNF. Cor. 47. Tab. 47$^

IIt Deel. LX, sru»,
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IV. door hem waargenomen , kende. Het eerflewas
AF

xvf
L

' een SaPP jS Plant
ie >

van anderhalve Handbreed

Hoofd- hoog, op 't end van een gebladerd Stengetje,
stuk ais van Huislook, drie of vier groote, Trech-

.

ll^
lzaa

' terachtige, geele Bloemen uitgeevende.Het bloeit

in 't Voorjaar en is zeer fraay.

ui. (3) Schubwortel met de Lippen der Bloemen

Miatum. onverdeeld.

Levantfch.

De Bloem is in figuur zeer verfchillende

,

doch het Zaadhuisje byna eveneens , in dit Kruid-

je, door den zelfden Kruidkenner in de Levant

waargenomen , en dus genaamd in navolging van

Cor dus, als een Plant die geene Bladeren heefr.

iv.
<

(4) Schubwortel met een zeer eenvoudige Steng

Europitch!" en hangende Bloemen > die de Onderlip drie»

deelig hebben. *

Zeer fraay vindt men dit zonderlinge Kruid

,

dat men Onblatt of Schuppenwurtz in Dultfch-

land noemt, by Mentzêl afgebeeld, die

aantoont , hoe de Steng gedeekelyk voor Wor-
tel

(3) Latbr&a Cor. Labüs indmfis. Anblatm» Owentale

Flore purputascente. Tournf. Cor. 48.

(4) Latbr&a Caule fimplicisfimo &c. F/, Suec. yrg.KsAM.

Aujlr. 182. Gokt. Ingr. 98. Oed. Dan. jjö, SquamariaRi-

vini & Lonicen. HALL. fielv. 6ix. Anblatum. Dod. Pempt.

553. Dentaria irpjor. Cam. Epit. 705» Clus. Far.n* 452.

Anbl. Fl. e rufb candicanre. TOUBNF. Cor. 48. Orobanche

Rad. denma major. C. Bi Fin. 88. Ment& i%. T. **

f. 3.



D i D Y N A M T A» " 0$

tel Verftrckt en zegt 9 dat het in Pruisfcn en 'e IV,

Brandenburgfe menigvuldig voorkomt onder lom-
Af^l*»

merryke Beukeboomen, eerst als een Kam naar Hoofd*

den Grond gekromd, vervolgens tot een Span

*

TüEr
horg zig opregtehde. Het Stengetje draagt 5*$£$£
©ver de ééne zyde*, een Aair van groote rond-

acbtige paarlche Schubben, waar tusfchen rut.

ge Kelken 5 de Bloemen bevattende, die een

paarlche Beven- en witte Onderlip hebben. De
Wortels zyn wrang en bitter. Het gedefin-

ieerde Water van dit Kruid plagt tegen dé-

Vallende Ziekte in gebruik te zyn*

S C H W A L B E Ai

Een vierdeelige Kelk, met de boven fte Kwab t.

zeer klein, de onderile zeer groot en uit ge-

^

w
?
;̂ .

rand, onderfcheidt dit Gefïagt , waar van maar Amen-

ééne Soort is (i) , in Virginie groeijende. De-

zelve heeft een enkelde, niet Takkige, op(taan-

de, ruigaebtige, vierhoekige Steng, met Lan-

cetvormige ruige, doch niettemin zagte Bladen,

uit wier öxelen de Bloemen voortkomen, die

donker -rood zyn, Pypachtig , in twee Lippen

verdeeld, waar van de bovenfte geheel is enge*

•Weffd
;
de onderile driedeeligv Zy hebbén eert '

ruig*

(i) Schwatbea. S'yjl. Nat. Veg. XIII* Oen, 744. P- '«off*

Ver\ Xtil. p. 4^f 4 GroïJ. Virg. 9% Euphrafia major MarianaSec*

Pluk. Mant. 73. f. 348. f. 2 ?

Gg
II. Deel IX, SiW>
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IV. ruigachtigen geftreepten Kelk. In Mey bloeit
Afdeel.

dit Kruid , welks Vrugtmaaking nog nader on*

Hoofd- derzoek vereifcht.

stuk
Scbuilzaa-, T O Z z I A.

De Kelk is vyftandig , het Zaadhuisje een^

hokkig , Klootrond 5 eenzaadig in dit Geflagt

,

i.
. 't welk' cok tot nog toe maar ééne Soort bevat ( I )

,

Atyna!* gebynaamd naar de Groeiplaats op de Alpifche
Aipifche. bergen in Switzerland, Ooflenryk, Italië en de

Pyreneen. Daar groeit dit Kruid op vogtige

ruuwe plaatfen , Hemelhoog. Michelius
heeft 'er een Geflagt van gemaakt, onder óqt\

naam van Tozzia , naar den geleerden Kruidken-

ner Pater Tozzi , die alleen deeze Plant in

Toskanen hadt gevonden. Anderen hebbenze

tot het Oogentroost % Tandwortel , enz. betrok-

ken gehad.

Uit een aartig, fyn, als met Muizen - Tand-

jes gefchubden Bol , geeft het een Steng van

omtrent een Elle hoogte ^Takkig, vierkant, met

Blaadjes als van Gamanderlyn , tegenover el-

kander, uit wier Oxeïen Goudkleurige Bloem-

pjes

(i) Tozzia. Syji. Nat* XII. Gen. 74$. p. 406. PTg.XIII»

p. 461. Tozzia Alpina lutea, Alfines folio. Mich. Gen. 20.

T. 16. Euphrafia lutea Alfïnefolia, Radice SquaraatS. C.

B. Pin. 234. Prodr. 111. Dentaria Buguloides, Radice g!o-

bofa, Squamulis Myodontoideis , Alpina. Mentz. Pug. Tm

9. f. 3 , 4. Orobanche Buglosfoides. &c. Moris. III. S. 12.

T. 16. Anonyma f. Gregorii, Radice Dentaii». COL. Ecpbr.

II. p. *j>, T. 50.
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pjes voortkomen , die byna in vyven egaal ver- IV.

deH-J zyn, doch zodanig , dat twee deelen toe
*F
X
D£*1,

de Boven- drie tot de Onderlip behooren. Hier Hoofd»

op volgen kleine roodachtige Zaadhuisjes, in
31*

112,

tweeën open fplytende en een rondachtig Zaad- /pfr^
je bevattende. Hallen zegt, dat de Zaaden

Kegelvormig gefpitst zyn en donker van Kleur.

Hy merkt ook aan , dat 1VI e n t z e l den Wor-
tel te rond heefc afgebeeld , alzo dezelve lang-

werpig is. Morison niettemin heeft zyne

Afbeelding van dien Autheur ontleend.

Zie hier , met hoeveel gemak wy de Vrugten

plukken van het Zweet dier onvermoeide Gees-

ten, welke geen gevaar ontzien hebben om de

Kruidkunde te verryken. Mentzel verhaalt

,

met welk een moeite hy, in de Maand Mey des

Jaars 16^4 , tot octdekkinge kwam van dit aar-

tige Gewas j op den top van een der hoogde

Bergen van Duitfchland , hangende als 't ware

over 't Steedje Mittenwalde, in 't midden tus-

fchen Infpruk en Munchen , daar de Rivier ïfer

oirfprong neemt , die ïterk arloopende in den

Donau valt. Hier begaf hy zig 's middernagts,

alleen, uit den Herberg , naar dien Berg, en

harit voorts den geheelen volgenden Dag noo-

dig, om deszelfs Top te beklimmen. Midde-

lerwyl zag hy rondom zig niets > dan de Toppen

der r.abuurige Alpen met Sneeuw bedekt en

fpringende Damherten of Steengeitcn ; het Steed-

je , daar beneden , naauwlyks onderfcheiden kun-

nende , wegens de Wolken , met Donder en

Gg2 Blik-
II. DfiBL, IX, «TUKt
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IV Blikfem gemengd , die als onder zyne Voeten
Afdeel. zweefden. Eindelyk, den Top bereikt hebben-

Hoofd- de 5 decdt zig aan hem, tusfchen het gruis van

stuk, gebroken Steenrotfen , die nog nat waren van
Scbuilzaa- de gefmoiten Sneeuw , dit Kruid op, 't welk

door zyne onverwagte verfchyning , op zulke

afgelegene plaatfen , ook andere Kruidleezers

verrujtt heeft. In Switzerland hebben Scheu c h-

ze«, Haller, Gag neb in, hetzelve aan

dt kanten der Yskolken en op Toppen der ireil-

fte Bergen waargenomen: zo dat het, als 't wa-

re, een Kluizenaar is onder de Planten, die de

famenleeving met Menfchen en Dieren, ja zelfs

de Warmte fchuwt.

Pedicularis, Luiskruid.

In dit Geilagt is de Kelk vyfdeelig , het Zaad-

huisje tweehokkig, gefpitst, fcheef, bevatten-

de Zaaden , die een bekleedzel hebben. Voeg

hierby de gedaante van de Bloem, die gehelmd

is en gelipt , hebbende een Smoelachtige en zeer

byzondere figuur. De naam zou daar vanafkom-

ïtig zyn , dat het Vee , weidende op Landen ,

daar 't zelve veel groeit , Luizig worde* Mis-

fchien hangt zulks van de flegte hoedanigheid ,

des Voedzels op zulke Landen, af: misfchien

is 't een verdigtzeL

Hoe 't zy: het bevat zestien, meest Europi-

fch^ Soorten j de drie eerften met een Takkige 9

de volgende met een enkelde Steng»

(O
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(1) Luiskruid met een Takkige Steng; de Kei- IV*

ken gekamd en eeltig geJHppeld; de Bloe*
BJ^hm

men Jcheef gelipt. Hoofd-
stuk.

In de Moerasfen der Noordelyke deelen van 1.

_ . , ,. » . , . . Pedicnlarh
Europa groeit decze, die op 't uiterlyk aanzien paiufirh.

naauwlyks dan in grootte van de volgende ver- Moeias%*

fchilt. Men vindtze echter ook in Ooftenryk ,

aan den Ryn en in Switzerland, alwaar zy

zelfs niet zeldzaam is , komende aldaar op vog-

tige Velden en in de Bergvaleijen 9 niet alleen

met roode of paarfche , maar zelfs met witte

en met groene Bloemen voor* Dodonóus
zegt, dat men het Fiftelkruid , in de Moerasfi-

ge Streeken van Holland, fomtyds grooter dan

elders vindt. Dit betrekt H aller tot deeze

Soort, welke, volgens den Heer de Gorter
voorkomt in Gelderland, op de Stads Weide s

by Harderwyk»

(2) Luiskruid met een Takkige Steng 5 lang- n.

W*r~Bosfchig,

fl) Pedicularis Caule Ramofb CaJycibus criftatis callofo-

punaatis &c\ Syfi. Nat. XII, Gen. 74> p. 407. Vtg. XIII.

p. 45 1. Mat. Med. 314- GORT. Belg. 170. Kram. Aufir.

183. Fl- Suec. 505 ,551. HALL. Helv. 621. Ped Pratemïs

rubra elatior. Raj> Hifi. 700. Ped* Danica maxima. Lob*

llluftr. 147. Pedicularis. Tab. Hi/l. p. 499. Ie. bona.

(2) Pedicularis Caule Ramofo Sec. GORT. Belg. J70. Fl.

Suec. 504, 552. Fl, Lapp. 241. KRAM. Aujlr. HALL. Helv.

Uts. GOUAN Monsp. 292. II. Cliff. 325. R. Lugdb. 298.

Pedicularis pratenfis purpurea. C. B. Pin. 163. Fistulaiia^

DOD. Pempt, 556. Pedicularis. Lob. Ic. 748.

LU. DE£L« IX STUK.
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IV. werpige , hoekige , effene Kelken en de Bloe*
Af deel. mm ftartvormig. gelipt.

stuk* Dit komt in Bosfchen , op Kcy- Velden en

Scbui'zaa- Weidlanden voort , zynde door geheel Europa

,

dlge
' als ook in onze Provinciën, vry gemeen. Men

noemt het, in 't Hoogduitfch, Rodel of RodeU

kraut , en by ons Roode Ratelen , welken naam

het van de Gcele Ratelen of Kaanekam-

* zie men *, raar wien de Bloem wat gelykt, fchynt
bladz.45o.

aan^cromen te h^ben. In 't Franfch wordt het

Pediculaire , in 't Engel fch Loufewort, en in 't

Hoogduitfch ook wel Lnufekraut

ï

9 dat is Luis-

kruïd , geheten. Hier van heeft het Geflagtdea

naam.

Het heeft een laage leggende Steng met uit-

gebreide Takjes , groeijende zelden een Voet

hoog. Kleine Vinblaadjes , fyn ingefneeden, ko-

men zo uit den Wortel als uit de Takken voort

,

en maaken dat het eerst opfehietende Kruid wel

naar Varen gelyke. Het heeft lange, fmalle 9

bleek paarfchachtige Bloemen , met een vyfdee-

ligen Kelk , waar van het onderde Tandje klein

,

de overigen gekamd zyn. Het Zaadhuisje is

fnuitig , fcheef gaapende 3 en bevat Eyronde Zaa«

den.

Men heeft dit Kruid weleer voor famentrek-

kende, en uitwendig tot Geneezing van Wonden

en vuile Zweeren dienflig, aangezien; waarvan

het den naam van Fi/lelkruid zoude bekomen

hebben» De voorgaande Soort is nog in fommï-

ge Apotheeken bekend. Het heeft , gelyk de

mee-
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meeden van dit Gefiagt, een onaangenaame jV<:

fcherpheid. Afdeel,

(3) Luiskruid met een neergeboogene byna^°^FD*

Takkige Steng ; de Helm der Bloemen met n
*

eenfpitfe Snuit; de Kelken gekamd en eeni-PedicuUris
Rofirata.

germaate ruig. Snilittg,

De Snuitige Bloemen 5 paarfch van Kleur,

onderfcheiden deeze Soort , een klein Plantje,

op de Switzerfche en Ooftenrykfe Alpen groei-

jende en meest op den Grond neerleggende.

(4J Luiskruid met een enkelde Steng , drievou- iv.

dig gekranste ge/looten Bloemen 9 gekamde cZlTnZ

Kelken en regelmaatige Zaadhuisjes. Scepterig

Deeze, die in de Noordelyke deelen van Eu-

ropa 3 op vogtige Veengronden , in Bosfchen

en elders groeit , is zeer fraay door eene regt-

opftaande Steng van drie Voeten hoogte, meest

ongebladerd , doch fomtyds ook geheel gebla-

derd y uitloopende in een Aair van Kransjes ,

wel-

(3) PedicuUrii Caule dedfnato fubramofo &c. Kram-

»

Auftr. 183. N. 3. Ped. Cauübus refiexis , Spie! laxa purpu-

rea. SEG. Ver. III. p. 125* Ped. Alpina Foliis alternis. HALL»

Ilelv. 621. T. \6. f. 1. Ped. Alpina Filicis folio minor. C.

B. Pin. 16 i

(4; Pedicularis Caule fimplici, Flor. terno • Verticillatis Sec.

Fl. Suee. 506. Oed. Dan. 26. Ped. Caps. fubrot. regulari-

bus. R. Lugdb, 259. Ped. Alpina Folio Ceterach. HELW.
Flor. 39. T. 39. Sceptram Caroliniira. Rudb. It. I. T. 1*

Fl. Lapp. 243. T. 4. f. 4, H. CHff. 326.

Gg 4
IL DBSL, IX, STUK.
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IV* welke ieder uit drie , vier of vyf Bloemen bè*
^.FpEEL

fl.aan ^ ggjy^ a| s jD ^e Lupinen. Zy zyn gehelmd

,

Hoofi)- met etn kleine Onderlip en geel , meest gefloo-

stuk. ten 9 jjoch aan den Mond Bloedkleurig. De
SchuUzaa- Bladen zyn, byna als die van 't Zilvcrblad-

Kruïd , Vindeelig en gekarteld. Het Zaadhuisje

Is rond, met een Puntje, en bevat Zaadjes, die

jn een rimpelig Vliesje zyn beflooten. De ver-

maarde Rudbeck , dit Gewas op zyn Lap-

landfchen Reistogt ontdekt hebbende, gaf 'er,

ter eere van Ka rel den XII, , Koning vaa

Sweeden , den naam van Karels Scepter aan*

Het is federc in de Hoven van ons Wereldsdeel

voortgeplant.

v. (5) Luiskruid met een enkelde Steng en vier'

vertum- yqudige Bladen*
ta.

gekranst. Deeze is gemeener dan anderen op de Swit*

zerfche Alpen , en komt ook voor op die van

Oollenryk, in Languedok en Provence. Het is

een Kruidje van naauwlyks een Span hoog, dat

dergelyke Blaadjes als de voorgaande maar ge-

kranst aan de Stengetjes heeft , die gekroond

«syn met fraaije paarfche Blpernen
a
welke witte

Kelken hebben.

m
(S) Fedicularls Caule (Implici , Fol. quaternis. KRAM

o

'jtujlr. 18?. N. 4. Ted. Alp. Ft» purp. fpicitis , Fol. pinn.

verticübtis Hall. Helv. 62 3. T« 17. f. 1. Filipendula moa»

tpm. altcia. C. B. Fin, 163.
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(6) Luiskruid met een enkelde Steng en Lan- IV»

cetvormige Zaagteindige gekartelde Bladen; x^
£L *

de Bloemen 't onderJU hoven. Hoofd*
stuk*

In Siberië komt deezc voor, die de Steng een y ? -

Voet hoog heeft \ de Bladen onverdeeld, diep re/ttpi»*-

Zaagtandig , overhoeks geplaatst. De Bloemen '>

ta '

0m„<> o

in de bovenfte Oxelen ongefteeld , zyn hoogleed.

paarfch van Kleur, en leggen alsagterover ,mec

een Haakige famengedrukte Helm en de andere

Lip groot en rond : zo dat zy veel gelyken naar

de Vlinderbloemen.

(j) Luiskruid met een enkelde Steng, Vin&ee* vrr.

lige Zaagtandige Bladen , een gebladerde aefneedeo,

Aair , gekleurde Kelkenenfiompe Bloemen»

(8) Luiskruid met een enkelde Steng $ 4e Helm VI
.

fr
:

der Bloemen ruig gerand* DxoeVig,

((j) Luiskruid met een enkelde Steng; de Bla- ik.

den gevind en agterwaards Schubswyze. Flamme*-

O)
(6) Pedkularh Caule fimplici Fol. Lanc ferr. eren. Floe.

i£fupinatis.

(7) Pedicularis Caule fimpl. Stam. &c. Ped. Alpina Fol.

alt. pinnatis. HALL. Helv. 623. T. 16. f. 2.

(%) Pedicularis Caule fimpl. Coroll. Gal. &c.

(9) Pedicularis Caule fimpl. Fol. pinnatis retro -Imbrï»

catis. Fl. Lapp. 244. T. 11. f. 2. Fl, Suec. 509, ss6. HALL»
ïleh. 6zz. Ped. Alpina folio Ceterach, C. B. Pin. i$j.

^S J
IL deel. ix. stuk.
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IV.

Afdi:jsl.

XV.

Hoofd-
stuk.

x.
Pedicularis

fc'juta.

Ruig.

XI.

Jncarr.ata*

Bleekrood.

XII»

Lapponica.

Lap-
Jandfch.

( 10) Luiskruid met een enkelde Stengeen Tands-

wys' gevinde Liniaale Bladen; de Kelken

ruig.

(nj Luiskruid met een enkelde Steng
> gevin*

de Zaagtandige Bladen: de Kelken gerond

en glad ; de Bloemen met eene Haakigfpit»

Je Helm»

(12) Luiskruid met een enkelde Steng , Vin-

deelige Zaagtandige Bladen en tweedeelige

jlompe Kelken.

Ver de meefle Soorten van dit Geflagt zyn

Planten , die zig niet vertoonen dan aan on-

vermoeide Gecflen 9 welken het niet verdriet

hun Lighaam,tot verryking der Kruidkunde, af

te martelen en zig in Levensgevaar te (lellen ,

door 't beklimmen der Hemelhooge Bergruggen

van ons Wereldsdeel. Dit blykt in 't byzonder

aan deeze zes 5 waar van N. 7 nergens gevon-

den is , dan by de Yskiomp, uit welke de Rho-

ne ontfpringt , zo H aller meldt: N. 8 en 11

in Siberië : JN . 10 en 12 alleenlyk op de Lap-

landfche en N. 9 zo wel op deeze als op de

Switzerfche Alpen. Op die van Piemont, nog-

thans,

(10) Pedicularis Csqlê firn pi. Fol. dentato - pinnatis &c.

Fl. Lapp. 245. T. 4. f. 3. Oed. Dan. T. 30?

(11) Pedicularis Caule fimpl. Fol. pinnatis fêrratis &c. Pcd.

Fol. aiternis Sec. ALL. Pedem. 54. T. 12. f. a ?

(12) Pedicularis Caule fimpl. Fol. pinnatifidis &c. Oed.

Dan. T. 12. Fl. Lapp. 242. T. 4. f. 1. Fl. Suec. 507,554»

H. Cliff. 326. R. Lugdb. 299.

3
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thans , is een dergelyke als het Bleekroode aan lYm

den Heer All ion voorgekomen , met de Kel-
A^a

/

EL *

ken ruig en fpitfer. Ook vak de laatile in Dee-iïooFD-

nemarken en Sweeden ; zynde in onze Kruid- *Tus:*

hoven bekend. jgg-
Het onderfchcid van deeze Soorten moetb!y-

ken uit de bepaalïngen. De Bladen zyn meestal

Vindeelig of gevind , gelyk in dit Geflagt al-

gemeen is : de Bloemen gehelmd. De zevende

Soort heeft dezelven paarfch of donker- rood,

zo wel als de negende , maar in de agtfle zyn

dezelven geel: in de tiende en elfde bleekrood,

Vleefchkleurig of incarnaat. De twaalfde, we-

derom , heeft de Bloemen geel. Deeze is zeer

gemeen op de Laplandfche Gebergten.

(13) Luiskruid met een enkelde Steng , een ge» xnr.

bladerde Aairi de Bloemen een fpitfe uit^efmf^
gerande Helm hebbende en vyftandigeKelken. GetroPr» *

Op de hooge Gebergten , in Piemont , is dee-

ze door den Heer All i on gevonden, die de

Bloemen bleek geel heeft.

(14) Luiskruid met een enkelde Steng , een ge- xvr.

bladerde Aair : de Bloemen een zeerfiom^&Mdetd
pe

(13) Pedicularis Caule firapl. Spica foliosa &c. Ped. fol«

Üis pinnatis, Cal. non criftatis &c, ALLION Pedem. 50. T.

I*. f. 1.

(14) Pfdicularh Caule fimpl. Sp. fohofa tcc. Jac(^. Vind.

250. Ped. Fol. alt. Pinnis pinnatis &c. Hall. HHv. 623.

T. 17. f. *• Ped. Alp. Filicis folio miJQt. C. B* Pin. 163.

II. CEBL. IX, STUK,
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IV. pe onverdeelde Helm hebbende en vyftaiidige
Afdeel. Kdkent

Hoofd-
stuk. Zeer duidelyk vindt men de Afbeelding van

SMizaa-deeze , met overhoekfe Bladen , welke als die
- £' van Varen de Vinnetjes gevind hebben , en lan-

ge uitfteekende Blaadjes aan de Bloem - Aair, by

den Heer Haller, gelyk zy ook op de Oost-

enrykfe Bergen by Weenen , door den Heer Jac-

quin, zo wel als op die van Switzerland door

Scheüchzer, is waargenomen. De Steng

valt een' Voet en hooger : de Kelken zyn ruig

en ongelyk verdeeld ; de Bloemen als in de

voorgaande gekleurd.

xv. C x 5 ) Luiskruid met een enkelde Steng , een

Cmïéïïf' * ets °f wat gebladerde Aair , de Helm der

Kana» Bloemen Borjlelig tweetandig ; de Kelken

nederwaards geknot»

In Noord - Amerika vondt de Heer K A l m dit

aartig Plantje, dat de Steng maar een Span hoog

hadt , met overhoekfe Vindeelige, ingefneede-

ne, gekartelde, ilompe, effene Bladen; en aan

't end een Eyrond Aairtje van ruige Kelkjes met

witte Bloempjes en daar tusfchen kleine Bla-

dertjes,

O*)

fis) Pedicularh Caule fimplici, Spica fwbfoliofa , CoroU

lis Gaiea fetaceo • bidentaiis , Calycibus deorfum truncatis.

Manu %é»
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(i(5) Luistruid met een enkelde Steng, ge- IV.'

kamde Kelken en Bloemen die de Helm met
iFD^u

een Haakige Snuit hebben. Hoofd-
stuk.

De Afbeelding, welke Clusiüs gegeven ?vr.

.

heeft van dit Kruid , op de Alpen van Ooften- TtZro/2*

ryk en Provence groeijende , is zeer fober, ge-
Knübbe,i£»

lyk uit de fraaije Afbeelding vanden HeerHal-

ler blykt. Dodon/eüs en Lobel hadden

dezelve overgenomen onder den naam van Berg-

Filipendula , om dat de Wortels byna gelyk die

der Aftbdillen, knobbelig, dik en Houtig, aan

den Stoel hangen. De Bladen breiden zig, by-

na gelyk in dat Kruid , langs den Grond uit en

zyn zeer fraay gevind , met diep ingcfneeden

Vinblaadjes , fomtyds als die van 'tMiilefolium.

Uit het midden fpruic een naakte , onverdeelde

Steng, van minder dan een Voet hoogte, die

op 't end een dikke Aair draagt van bleek geele

Bloemen , welke , gelykerwys in de derde Soort

,

aartig gefnuit zyn.

Aanmerkelyk is 't , dat men geene Soorten

van

(i6) Pedicularis Caule fimplici , Calycibus criftatis &c,

Pcdiculatis Alpina lutea. SEG. Veron. III. p. 126. Ped. Al*

pina Fol. alternis pinnatis &c. Hall. Helv. 6JO.T. ij.

OouAN Monsp. 29%. Ger. Prov 282. Ped. Alp. Asphodeli

radice Florc purpurascente» Tournf- /«,?. 173; Filipendula

mont. Flore Fedicularia:. C. B Pin. 163. Ale&orolophus

moatana Fl luteo. Barr Ie. 469. Bocc. Mut. 315, T. s.

Ale&. primus. ClüS- Pann. 708. Filipendula monrana. £>©$«

Pcmpt. 56. Oenanthe f. Filipendula. LOB» /* ?io,

II, Deel. IS» SxuS,
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IV. van dit Geflagt , noch iii Ooft- , noch in West-

xvf
L

indie, noch ook aan de Kaap der Goede Hope
Hoofl- of ergens anders in Afrika of Arabie, of in ee-
stük. Djge ancjere heetc Landen des Aardbodems , heeft
^*' "^"aangetroffen; zo dat hetzelve een Vyandfchync

tezyn, zelfs van gemaatigd warme Lugtltree-

ken 5 houdende zig op in de Valeijen der koud-

fie Bergtoppen , aan de kanten van Ysklompen

,

ja in de Sneeuw. De figuur der Bloemen , zou

men eenigszins mogen denken, of dienen kon,

om de tedere deelen der Vrugtmaaking , in die

Groeiplaatfen , voor de geweldige aandoeningen

der Koude te befchutten. Want zy hebben een

Helm, die, in 't algemeen gefproken , de Meel-

draadjes en den Stamper dekt : ja zyn in fom-

migen byna of geheel geflootea, leverende niet-

temin ryp Zaad uit : maar het eind Oogmerk

der Scheppinge is niet te doorgronden,

Gerard ia.

De Kelk is vyfdeeüg ; de Bloem heeft twee

Lippen , waar van de onderfle driedeelig met

irtgerande Kwabben , de middelfte Kwab in

tweeën gedeeld ; het Zaadhuisje tweehokkig en

gaapecde in dit Geilagt, dat, zo de Hoogleeraar

J.Bürmannüs meldt , door Pater Plumier

benoemd is naar eenen Geiurdus, door

wien , nu bykans tweehonderd Jaar geleeden , in

't Engelfch een Hiltorie der Planten uitgege-

ven v/erdt. Deeze naam kan thans, met meer

regt.
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regt j tot vereering ftrekken van den vermaarden IV.

Doktor Geiurd, die kortliogs de Plantea
1

X
I

V
E
.

EU

van Provence regelmaatig heeft befchreeven.HooFD-

Het bevat de zes volgende uitheemfche Soor-
STÜK*

ten.

( i ) Gerardia met byna Eyronde , Wollige , Ge
}'
ardi

uitgegulpte Bladen , van langte als de^berofa.

Bloemfkeelen. iige.

n°

zm>
(2) Gerardia met Liniaale Vindeelige Bladen ir.

en eene byna Takkige Steng. fj£
r

Ridder-

Van deeze beide Soorten groeit de eerfte in^°°rbla"

de heetfte deelen van Zaid - Amerika , de andere

jn Oostindie. Van de eerfte, dat een zeer laag

Plantje is , zonder Steng , met Bladen als van

Senegroen en Wortels als der AfFodillen , zyn

de Vrugtmaakende deelen nog niet zeer duide-

lyk bekend. De laatlïe heeft een opfiaand Sten-

getje van een Voet hoogte, met eenige Takjes,

gepaarde Liniaale gevinde gladde Bladen , en

Bloemen in de Oxelen aan den Top van de

Steng, over ééne zyde, zeer kort gedeeld. De
Kelk is Pypachtïg , met vyf faialle Tandjes van

de

(1) Gerardia Fol. fubovatis tomentofis repandis longltudi»

ne Caulis. Syft. Nat. XII. Gen. 747. p. 408. Veg. X1IL

p. 462. Gerardia humilis Eugulae foliis , Asphodeil radice.

PJ.UM. Gen. 31. Ie. 75. f. z.

(z) Gerardia Fol. Linearibus plnnxtlüdli , Caiile fubra»

mofo. Am. Acad. IV. p. 318.

II» DEEL. IX , SruK,
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IV. de zelfde langte : de Bloem langwerpig, gaa*
Afdeel.

peri^e3 jn vyven gedeeld met de cwee bovenfte

Hoofd- Kwabben korter dan de anderen en vier Meel-
stuk. draadjes , met dubbelde Meelknopjes. Die is

sMizaa-
Qen jaarlykfch Plantje.

Ai. (3) Gerardia met Liniaale Bladen,
Gerardia

?
paai*rche.

Deeze Soort, die, zo wel als de volgende*

haare Groeiplaats in Virginie 'en 'Kanada heeft

,

is een Kruid met Draadachtige Stengen van een

Voet langte en zeer fmalle Bladen. De Bloemen

tomen aan 't zelve ongedeeld of met lange Steel'

tjes voor, zynde van Kleur hoogpaarfch, doch

in figuur zeer verfchillende. Men vindtze Ra-

derachtig , Klokvormig , als Pypjes of a!s Vin-

gerhoeden : zo dat daar op geen Itaat te maa-

ken zy. De Zaadhuisjes zyn rond.

iv. (4) Gerardia met Lancetvormige fönswys' ge-

Gceief*
tande Bladen en eene geheel enkelde Steng,

Niet alleen de Kleur der Bloemen 3 maar ook

het Loof verfchilt in deeze , dat fomtyds naar

de Bladen der Groen -Eiken gclykt. Zy heefc

taaije

(3) Gerardia Foliis 1/nearibus. Digitalis Fol. "Linearibus

Floribus remotis. Gron. Virg. 193. Dgitaüs Virg. rubra,

Foli« et facie Antirthini vulgaris. Pluk. Mant, 6?. T. 38S*

f, 1.

(4) Gerardia Fol. Lanceolatïs plnnato-deatatiSj-Caukfim-

plicisfimo. Gron. Virg. 94. Digitalis Iutea elatior JaceaE ni-

gras foliis. Pluk. Mant. 64. T. 389- & 3- Digitalis pioee*

tior Floridana. Pjl.uk. Alm, 71* T. 389. f« *•
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taaije Scengetjes van een Voet of hooger en W
groote fraaije geele Bloemen 3 die aan den Mond AF

xvrf
L*

in vyven gedeeld zyn , met ronde Slippen* De Hoofd-

Zaadhuisjes zyn als die van *t Vingerhoedkruid. TÜK*

(5^ Gerardia ?»# langwerpige dubbeld Zaag- G
v

:rd;

tandige Bladen 9 de Steng gepluimd 9 dg PeeUcuU-

Kelken gekarteld. Suknü,

De zelfde Groeiplaats heeft deeze, die naar

't Luiskruid gelykt , wordende ook door 't droo-

gen zwart» Zy is Heefterachtig en heeft groo-

te geele gepypte Bloemen, aan den rand in vy-

ven gedeeld , met den Reuk van geele Violieren.

C6) Gerardia met Eyronde Zaagtandige Bla* ,
vl

den en Limaale Jtekehge Blikjes* Lymerigc

In China heeft de Heer Osbèck deeze

waargenomen, welke hy afbeeldt. Het is een

Kruidje met een opgeregt rond Stengetje en

korte Takjes , de Bladen gepaard ,
gefteeld y

Eyrond , fpits hebbende 5 breeder dan een Duim,

met enkeldeend-Trosjes van zeer kort gefteej-

de Bloemen, met de Kelken in vyven gedeeld 9

Lymerig ruig , zo wel als de Draadachtige

Blikjes.

C H E-

(s) GeréirdSa Fol. oblongis dupiicafo-ferraris &c. Gron.

Virg. 94. Digital is Verbednx foliis. PLUK. Mant, 64. Dig.

Mariana Filipcnxlulse folio. R&j. SuppL 397-

(ó) Gerardia Fol. ovatis fcrraiis , Bra&eis Lineaiibus hjs*

ptóis. Osb. It. T. $>.
*

Hh
II. EeéL, IX. ST.UK.
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IV* Chelo n e. Schildbloem.
Afdeel,
XV

Hoofd. Dit Geflagt heefc de Bloem Grynsachtïg,op-
stuk. geblazen, geflooten en zodanig gefatfoeoeerd ,
scbmizaa. dat de Bovenlip zig als het Schild van een

Schildpad vertoont. Hierom gaf Tourne-
fort aan de eerfte Soort den Griekfchen naam
Chelone ^ die een Schildpad betekent, en noemt-

ze zelfs , in 't Franfch , la Tortue. Zonder-

ling is 't , dat L i n nm ü s deezen vreemde naam >

tegen zyn eigen Stelling, behouden heeft (*).

Ik noem het Geflagt liever Schildbloem.

De Kenmerken zyn verder een vyfdeelige

Kelk : het beginzel van een vyfde Meeldraadje

tusfchen de bovenften en een tweehokkig Zaad-

huisje. Het bevat de vier volgende Noord- A-

merikaanfche Soorten.

'i. (i) Schildbloem met gefieelde Lancetvormige

fufo*. Zaagtandige Bladen 9 de bovenjlen gepaard,

Gladbla-
öis- Dit is de gedagte van Tournefort, uit

Acadia of Nieuw Schotland overgebragt door

den Heer Dierville en naderhand in de

Europifche Tuinen aangekweekt. Sommigen

mer-

(*) Vide Philos. Bot. $i 130. Waarom ditsiinder verwor-

pen dan Elcphas of Otiagra , enz.

(1) Chelone Fol.' petiolatis Lanceolatls ferratis &c. Syft*

Nat. XII. Gen. 748. p. 403. Veg. XIII. p. 463. H. Cliff,

49?. R. Lugdb. 29 3 • FAPR. Helmflad,. *I 1. GRON. Virg. 70 ,

93. Chelone Acadienfis fiore albo. ï'ourne, Mem^ de 1706*

p. 10$, T. 3.
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merken aan , dat de Kelk uit agt Blaadjes be- IV;

fiaat, doch eigentlyk heeft het een vyfdeeligen
Af^eï-

Kelk in een driebladigen begreepen. De Bloem Hoofd*.

is wit , eenbladig, van figuur als gezegd is; ge-
STÜK#

lyk menze door E hr et zeer fraay vindt af-y^^"
gebeeld. Zonderling is dezelve, niet alleen door

de gezegde figuur, maar ook doordien de Meel-

knopjes zig vereenigd bevinden , de Meeldraad*

jes van elkander afgezonderd en liet vyfde zig

Bladerig mcftrekt , zonder Meelknopje. In Vir*

ginie bloeit zy op MoerasOge plaatfen en in Wa-
teren , in de Herfst , zo Clayton aantekent»

(2) Schildbloem met gejleelde Lancetvormige ir. •

Zaagtandige gepaarde Bladen. obtuT.
Scheef.

Zo weinig verfchilt deeze van de voorgaande.

Dat Gewas, naamelyk, 't welk door den Heer

Linnjsüs als eene Verscheidenheid is voor-

gelteld , met Roozekleurige Bloemen , heeft de

kundige Miller als een byzondere Soort ia

Plaat vertoond en befchreeven» 'tZouhetVin-

gerhoedkruid van Maryland zyn, met Zaagtan*

óigs tfyve fmalïere Bladen en driekan tig Zaad

als Boekweit van P l ü k e n e t 5 of dat met Per-

fikbladen van Petiver , 't welk door Jos-
selyn, in de Zeldzaamheden van Nieuw En-
geland, genoemd was Kolobrietjes-Boom. (3)

(2) Cbelone Fol. peciolatis Lanceotatis &c. Chelone Fo!.

fpeciofls pulcherrïmis , Colore Rofx Damaseenae. Mill. 1c,

61. T. 93, Digitalis Miriana Sec. Pluk. Mant» 6$, T. 34S,

f. 3. Trew. Ebret. T. 8 3.

Hh 2
iïl. D££L : IX. STUK,
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Iv* (3) Schildbloem met de Steng en Bladen ruig.
Afdeel.

XV
Hoofd. Deeze, die de Bladen fpits , donker groen

sTur. gepaard heeft en Hinkende 5 de Bloemen bleek

WéÈè b*aauw doorfchynende, zou, volgens den Rid-

hir/uta. der , een enkele Verfcheidenheid kunnen zyn
mg

' van de volgende Soort. De Heer J u s s 1 e u heeft

'er een vyfde Meeldraadje , zeer lang , met een

zeer ruïghaairig Meelknopje, in waargenomen,

iv. (4) Schildbloem met omvattende Bladen en

Iio*
tâ ~

eene Seiaffe^e Pluim»

Vyfdraa*

*s« De Groeiplaats van deeze is , zo wel als die

der voorgaanden , in Virginie, of ook in Nieuw
Engeland, van waar een Plant, naar 't Vinger-

hoedkruid gelykende, met witte Bloemen, die

zig als een Honden, - Smoel vertoonen > door

Plukenet was bekomen* De Bloemen zyn

echter paarfchachtïg in deeze Soort, die het

Doorbladige gladde Fïngerhoedkruid § van Mo-
rison in Plaat gebragt, zou kunnen z5'u, zo

de Ridder zig verbeeldt; doch de Bloemen zyn

geheel anders , en komen nader aan die van het

Rui'

($) Cbelons Caule Folüsque hirfutïs. GROM. Vlrgt pj. Dï-

gitalis Virginiana Panacis Colonii foliis &c. Pluk. Mant,

64. Digitalis Flore pallido transparante. Ban. Virg. 1928.

(4) Chelone Fol. amplexicauiibus Paniculd dichotoma. Mant.

415. Cynorynchium Nov - Anglicanum Digitaü accedens her~

ba. Pluk. Mant. 61. Dig. perfoüata glabra. Moris. Hifi,

II. p. 479. S. j. T. 8. f. 6. Dracocephalus hiifutus &c*

Moms. Hifi. ui, p, 407, S* 11. T. ai, f. 5.
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Ruige Draakskop , van dien zelfden Autheur ,
JV.

met breede ruige Wederik -Bladen*, In deeze
F

£vf
L<

Soort gaapen zy , en hebben een uïtgefpannen Hoofd-

Keel, gelyk in het Draakskop - Kruid , de Bo-
8TÜK

'.

vcnlip kort en in tweeën, de Onderlip in drie-

/

penS*
ën gedeeld. Behalve de vier , die korter dan de

GaapiDg zyn , komt een vyfde Meeldraadje , ge-

lyk in de andere voor, dat geen Knopje heeft,

maar zig aan 't end verbreedt y en aldaar gebaard

is , leggende op de Onderlip der Bloem. De
Steng is rond en fuigachtig en deeze Planten

fchynen in hoogte veel naar 't Vingerhoedkruid

te gelyken. Daar zyn , van dit Geflagt , geenen

in Oost- of Westindie, in Europa of Afrika,

noch elders dan in Noord - Amerika 3 zo veel

my bekend is , waargenomen.

Gesneria.
-

Naar die beroemde Mannen, in de Kruidkun-

de niet minder dan in de Dierenkunde onder den

naam van Gesnerüs bekend , voert dit Ge-

flagt den tytel Het heeft een vyfdeeligen Kelk

op het Vrugtbeginzel zittende ; eene om en

wederom gekromde Bloem, en het Zaadhuisje,

daar onder groeijende, is tweehokkig.

Van dit Geflagt komen geen Soorten voor,

dan uit de Westindiën of Zuid -Amerika. Het

bevat de drie volgende.

Hh 3 (i) Ges-
II. Deel. IX, stuk.
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IV. (i) Gesneria met Lancetvormige Zaagtandi-
Afdezl. ge ongejieelde Bladen > de BlomJieelenTak*

Hoofd* kig veelbloemig.

stuk.

h CO Gesneria met Lancetvormig - Eyronde

HmiHï!*
Zaagtandige byna gejleelde , aan 't end

Laage. getropte Bladen , de Bloemjleelen driebloe*

Acllh faêffy korter dan het Blad.

Onge-
mengde. (3J Gesneria met Eirond - Lancetvormige ge-

"*• . kartelde ruige Bladen , de Bloemfieelen zy~

wollige. deling* , zeer lang en Tuildraagende.

Het verfchil deezer Soorten blykt nagenoeg,

uit de bepaalingen en bynaamen. De eer-fte is

geilengd ; de tweede heeft de Takken als tegen

de Rotfen aangedrukt , met aan 't end getropte

Bladen: van de derde, welke den Heer Jac*

quin aan de 5 Zeekusterr des; Eilands Kuba

voorkwam, getuigt hy , dat het een Heefterige

Flant is , met op{taande Stengen van twee

,

drie

(i) Ge:neria Fol. Lanceolatis fertatis fesfilibus &o Sy/i.

Nat, XII. Gen. 749' p- 4°9- Veg, X!IÏ. p. 463. Gesneria hu-

milis FI. fiivescente. Plüm. Gen. 2?. Ie. 133. f. 2. Digitalis

folio oblongo ferrato. Sloan. Jam 60. Hifi. I. p. 162. T. 104.

f. 2.

(2) Gesneria Fol. Lanceolato-ovatis ferraris &c. Am. Acad.

V. p. 400. Gesnetia Rupeftris indivifa &c. ürqwn. Jam,

2.62- Rapünculo aifitiïs' anomala Vascuhfera &c. Sloai*. uts.

T. 102. f. 1.

(3) Gesneria Fol. ovato * Lanceolatis crenatls Sec, H. CSf.

51&. jACQ^ Amer, 179. Gesneria ere&a Fol. Lanc. rug. hir-

futis &c. Brown, Jam, aéi. Gesneria araplo Digitalis folio

romencofo. Plum, Gen, 27. Ie, 134.



DlDYHAMlA* 4S7

drie of vier Voeten hoogte, die rond zyn , zei- IV.

den Takkig , broofch , verfcheidene uit een
rD
x
E
v
?
L'

zelfden Wortel. De Bladen zyn op de Rug Wol- Hoofd*

lig, van boven ruuw , geaderd, Lymerig en STUK-

ï

Hinkende , vyf Duimen lang. Uit de Oxelen^r»?i7

komen gemeene Bloemfteelen voort, vanonge-

vaar een half Voet , aan 't end een Tuil draa-

gende van tien Bloemen, die Lymerig, Hinken-

de , niet fraay , van buiten vuil groen , van bin-

nen paarfchachtig zyn. Het is eenEyrondePyp,

die a3n 't end zig Trechterachtig uitbreidt, in

vyven gedeeld, met ftompe Slippen, waar van

de twee bovenflen hol en opftaande , de drie

onderfcen vlak zyn. Van de Meeldraadjes zyn

twee langer , twee korter: het Zaadhuisje was

platrondachtig , met den Kelk gekroond, en be-

vatte een menigte Zaadjes , zo fyn als Zaagzel»

Meest vondt hy dit Gewas met zyne Worte-

len in de Spieeten der Rotfen ingeboord. Die

van Plu m 1 er hadt de Bladen breeder en kon

derhalve een Verfcheidenheïd van óccze zyn.

Antirrhinum. Leeuwebek.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , behalve

den vyfbladigen Kelk , eene Bloem , welke meer

of min de figuur van een Leeuwen - Smoel of

altoos iets Bekkigs heeft, en inde meefte Soor-

ten een nederwaards uitfteekende Spoor, die voor

Honigbakje verftrekt: als ook een tweehokkig

Zaadhuisje.

De figuur der Bloem Onderfcheidt dan 'voor-

Hh 4 Eaa-
U. Dml, IX, fcruK.
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IV. naameïyk dit Geflagt, in het welke, behalve de
Af

$v
el

' gewöone zo genaamde Leeuwebekken , ook het

Hoofd* Vlaichkruid is begreepen. Dus komen 'er me-
ituk. nigvuldige Soorten van voor , die thans op de

fo*
lzaa

~ volgende manier ia Rangen zyn onderfcheiden.

T.

m/tntirrm

A. Gefpoorde met hoekige Bladen.

Qi) Leeuwebek met Hartvormige vyfkwabhi-

r.umc'ym- ge Bladen overhoeks 9 en hangende Stengen*
halaria.

KJyföiadfg.
j)at LiNNiEüs van deeze Soort de Groei-

plaats alleen üelt op Rotfen 5 en aan oude

Muuren, te Bafel, Parys en Haarlem , is te

verwonderen en zeer gebrekkelyk : want men
vindtze niet alleen in onze Nederlanden aan de

Muuren of Vetten van Delft , Utrecht en ver-

fcheide andere Steden ; maarzy kwam den Heer

Haller, in Switzerland , te Zug zeer me-

nigvuldig voor, en Ray merkt aan, dat niets

gemeener is op vogtige Wanden , Puinhoopen en

Steenen , in Italië: gelyk zy ook op oude Muu-
ren te Marfeiïle en wie weet op hoe veel ande-

re plaatfen , groeit. Te Venetië^ Padua en in

de nabygelegen Dorpen , hangt overal aan de

Wegen en Wanden van de Huizen , gelyk Veil

of

fi) Antirrhinum Fol. Cordatis quinquelobis alternis. Syfi.

Nat. XII. Gen. 75°- p- 4io. Veg. XIII. p. *6\. H. Cliff*

323. Ups. 175. R. Lugdb. 2j>J« N. 4. GOUAN Monsp. 239.

Hall. Heiv, 613. GORT. Belg. 176. Sec. Cymbalaria ltaiica

folio Hedene. Lob, ƒ*. 6i;, Cymbalarfa, «. B. ?&• io6.

CAM't Epit. Stfo,
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of Muur, die Kruid , zegt Lob el» De Rid- IV.

der hadt derhalve behooren te zeggen, dat de
Ar^EL'

Groeiplaats is aan Rotfen en vogtige oude Muu» Hoofd-

ren, van veele Steden in Europa, inzonderheid STUK'

in de Zuidelyke deelen.
/pefX'

Het wordt Cymbalaria genoemd 3 zo men wil

,

naar de Cymbels , een föort van Speeltuig der

Ouden , en mooglyk komt zulks van de figuur

der Bladen her, die zorondachtig zyn,daümen

het voor een Soort van Navelkruid gehouden

en in plaats van dien in de Popeïjoen - Zalf ge-

bruikt zou hebben. Eigentlyk gelyken de Bla-

den meest naar die van Klyf. Het hangt met

zyne Rankjes nederwaards , hebbende zeer

lange Blad- en Bloemfleelen en de Bloempjes

ten deele geel, ten deele paarfch van Kleur,

met eea kromme Spoor.

(z) Leeuwebek met Niervormige zeer Haai- n.;

rige Bladen overhoeks , enhangende Stengen.numWL
fum.

Deeze, uit de. Alpen afkomftig , en door den Gehaaird*

Heer J a e q u i n naar een gedroogd Exemplaar-

tje in Afbeelding gebragt, is, zo wel door de

fi-guur van 't Blad als door de Haairigheid, ge-

noegzaam verfchillende , om eene byzondere

Soort uit te maaken. Men kanze, derhalve,

Haairig Cymbelkruid noemen.

Cs)

(z) ^Aritlrrblnum Fol,. Reniformibus PÜoflsfïmis akernis.

Mant. M9- jACq. Obs. II. p. 28. T. 48. Linaria Hederff folio

villofo f. Cymbalaria Alpina. Tournf, Jnji, i^«

Hh 5
11. deil, ix. Stuk
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*^# (3) Leeuwebek met Piekvormige overhoekfc
'Afdeel.

Bladen en leggende Stengen.

Hoofd-
stuk. (4) Leeuwebek met Eyronde Bladen overhoeks

111. en legge?ide Stengen.
Jlntirrhi-

tine.

Eld'
(5) Leeuwebek met Piekvormige Bladen over"

piekbiadig, hoeks , uitgebreide Stengen en de Blad»

s ulium.
fteeltjes doorgaans Klaauwierachtig,

Onecht»

v. (6) Leeuwebek met Piekvormige Bladen over'

Ci
c

r

\\2XL-
^oe^s

'
een regt0Pftaande zeer Takkige Steng

wierd. enJlyfachtige Bloemjleelen.

VI.
jEgyptia» Deeze vier maaken als Verfcheidenheden uit*

Egyptifch. van een Kruid , dat men houdt voor het Elati-

ne der Grieken. De twee eerden komen op de

Akkers in Duitfchland , Engeland , Vrankryk

€n Italië voor , zo de Ridder aantekent , wor-

dende de eerfte j die de Blaadjes Fluweelachtig

gehaaird heeft, in 't Franfch genaamd la Velvo*

te

(3) Antirrbinum Fol. Haftatis alternis, Caul. proc. Oed.

Dan. 416. GOUAN Mensp. 299* GER. Prov. 292- H. Ctiffl

323'. R. Lugib. 295. N. 5* GR3N. Virg. 68. Elatine folio

acumiaato ft. luteo & fl. coemleo. C. B. Pin. 253. Elatine.

Cam. Epit, 754. Linaria Seg. Nummular iar folio &c.Tournf.

lnjl. 169.

(4) Ant. Fol. ovatis alternis &c. Gort. E?lg. 177. Gouan

Monsp. 300, GER. Prov. 292. R. Lvgdb. 295- N. 6. Elatine

Folio' fubrotundo» C. B. Pi«. 25 3. Vetonica foemina. DOD.

Pempt, 42»

($) ^«r. Fol* haftatis alternis &c. j*/««r. 242. jAC^/ior*.

T. 82. Linaria. Tjll. Pis. T. 32. f. 2.

(6) ^«f. Fol. haftatis alternis &c, Linaria Memph. pu*

mila &c. LlFP.
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tê'i ook aan de Kaap gevonden. De tweede IV*

groeit in Bouwlanden by Utrecht, Haarlem, als
Af^el*

ook in Gelderland en elders. Het zyn Kruidjes Hgofd-

met leggende Ranken, die de Bladen veel naar 1TÜK '

'c Loof der Klimmende Boekweit gelykende heb-^Jf^"
ben, inzonderheid de twee laatften , wier Groeit

plaats is in Egypte , hebbende opftaande Sten»

getjes en blaauwachtig paarfche Bloempjes. Fors-

kaohl vondt 'er twee Soorten , van deeze ver-

fchillende.

B. Gefpoorde met gepaarde Bladen.

(7) Leeuwebek met drievoudige Eyronde Bladen, .
vr

J* 1%

(8) Leeuwebek met viervoudige Lancetvormi- pbyiiurZ

ge Bladen , een opgeregte Takkige Steng en
DnQbhdlSf>

gejleelde Bloemen. Triorni-

tbophorum.

(9) Leeuwebek met viervoudige Liniaale Bla^
x̂

gtU

den en een opgeregte geaairde Steng. ix.
Purpu»

(io) Leeuwebek met Liniaale getropte £/tf-™
fl

*;
fci]

den, x.

Repens.

(7) Antirrbinum Fol. remis ovatis. R. Lugdb. 235. N» 9. Kiuipend.

GouAN Monsp. 300. Linaria triphylla minor lutea, henicee-

zulea. C. B. Pin. ziz. Linaria Hispanica. Clus. Kift. I. p.

ito. Linaria Valentina. Lob. Ie. 408.

(8) Ant. Fol. quatern. Lanceoiatis &c. R. Lugdb. 296. N.

10. Linaria Amer. maxima purp. Hor. Herm. /'<£<&. T. 377.

(9) sint. Fol. quatern. Linearibus. Ment. +\6. R. Lugdb
%

296. N. 14- Linaria purpurea magna. J. B. Kift. III. p.460.

Lin« alt. purpurea. Doo. Pempt. 133.

(10) Ant. Fol. Linearibus confertis« R. Lugdb. 296. N. !ƒ.

Lin. angultifolia Flore cinereo ftriato. Dilï., Elth. 198. T.

103. f. 197.

U« D££ln IX, $TUK»



IV.
Afdeel.

xv.

Hoofd-
stuk*

xï.

Jlntirrhi-

ytuiti Mor."

fpesfula-

num.
Montpel-

iiers.

XII.

Sp&rteam.
Ryzig.

XII I.

Eipun&a-
turn,

Tweeftïp»
pelig.

XIV.
Trifie.

Droevig.

%9% TWEEMAOTIGE KRUIDEN.

den , de onderjien viervoudig
9 de Kelken

<met het Zaadhuisje gelyk-

(ii,) Léèüwetfék 'met Liniaale getropte Bladen %

een glanzige gepluimde Steng en geaairde

glanzige Bloemjleelen.

C 12) Leeuwebek met JLlsvormige gejleufde

Vleezige Bladen , de onderflen drievoudig

;

de gepluimde Steng en Bloemen zeer glad.

(13) Leeuwebek met Liniaale gladde Bladen ,

de onderjien viervoudig ; een opgeregte ge-

pluimde Steng en Hoofdiggeaairde Bloemen.

(14) Leeuwebek met Liniaale verjlrooide Bla-

den 3 de ondtrfien gepaard , Elsvormige

Honigbakjes en byna ongefteelde Bloemen»

Alle deeze behooren tot het V l a s c h k r u i d,

Linaria > dus genoemd, ora dat de Bladen naar

die van 't Vlafch gelyken 3 terwyl de Bloem

He-

f11) Antirrh'mnm Fol. Lincaribus confertis &c. B.. Lagdh

297. N. is. Linaïia Capillaceo folio odora. C. B. Pi». 213.

Trodr. ios. N. 4» Dill. Elth. 199» Linaria cdorata Mon-

fpesfulana. J, B. Uijl. \\U p. 459-

(12) Ant. Fol. Subulatis, Canaliculatis Carnolis &c. Am.

Aead. IV. p. 277.

(13) Ant. Fol. Linearibus glabris &c» GouAN Monsp. 300.

Linaria lutea patva annua. J.
B. Hifi. III. p. 4*7.

(14) Ant. Fol. Lanceolatis fparfis &c. H. Clif. 498. R.

Lugdb. 196, N. 13. Linaria trfflis Hispanica. Dill. Eltb.

201. T. 164. f. 199. Mill. Je. i5ö. Linaria Hispanica pro*

©timbens, MART. Die. 35, f, 2,
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Hemelsbreedte veiTchilt. Het Vriebladige komt IV.

in Spanje voor, als ook in Italië, hebben- Afd
x
e
v
e

w

l*

de geele en paarfche Bloemen. Dit valt niet Boofd*

meer dan een Voet hoog. De volgende Soort
,

stuk>

in Portugal en Amerika groeijende , is tm
if£*$£

Kruid van Mans langte en maakt dus in de Tui-

nen een fraaije Vertooning door zyne Bloemen ,

die dikwils drie by elkander als drie Vogeltjes

,

naar de gewoone figuur der Bloemen van het

Vlafchkruid, op den top der Stengen voortko-

men: doch zy zyn grooter dan in de andere

Soorten en paarfch van Kleur , gelyk in de ge-

ne die daar van den bynaam voert, zynde een

Kruid dat in Italië aan den Voet van den Berg

Yefuvius groeit, met zeer kleine Bloemen. Dit

heeft een aanmerkelyken Reuk , doch het Krui-

pende heeft de Bloemen Reukeloos , groeijende

in Engeland , Vrankryk en Italië wild, Deeze

twee, zo wel als de vier volgende, hebben zeer

fmalle Bladen, Het Montpellierfe is welriekende

en gelykt veel naar het Ryzigs , dat geftrekte

Takken als Rysjes heeft, aan Stengen van een

Voet hoogte , maar dit laatfte , in Spanje door

Loeflikg waargenomen , heeft de Bloemen

zeer lang , het andere zeer kort gefpoord. Van

het Tweejlippelige , dat ook de Bloemen geel,

doch met twee Oranjekleurige Stippen heeft,

verfchilt dat Ryzige doordien het in alle opzig*

ten veel grooter is ; zynde dit maar een Span

hoog, weshalve het Klein Geel jaariyks Vlafch-

kruid heet, op de Bouwlanden voorkomende in

Ita«

II* Deel. IX, stuk*
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lv; Italië en Spanje. Het Iaatfle of Droevige 9 ein-
AF

xyf
L,
delyk, dac men by Gibraltar heeft groeijende

Hoofd- gevonden , is een Kruid met veele gladde Sten-
stuk.

genj dikwils neerleggende ,en Liniaale eeniger-
Schuiizaa-

maate yleezjge roodachtige Zeegroen bedaauw-

de Bladen. De Bloemen vallen in 't geele,paar-

fche of Afchkleurige, en het Zaadhuïsje is Bek-

keneelachtig , gelyk in de eïgentlyke Leeuwe-

bekken , zo genaamd.

xv.
Antirrhi-

tium fupi-

r.uni.

Leggend.

XVI.
Arve»/e.

Akkerig.

(15) Leeuwebek met byna viervoudige Liniaa-

le Bladen > verfpreide Stengen en getroste

Bloemen (*,).

(ió) Leeuwebek met byna Liniaale Bladen,

de onderflen viervoudig , de Kelken Lyme-

rig gehaaird ; Aairswyze Bloemen en een

opgeregts Steng.

o?>

(15) Ar.tirrbinum FóL fubquaternis Lmearïbus &c. R»

Lugdb. 296. N* 17. GOUAN Monsp. 301, Gesu Prov» 290.

N. 6. Linaria pumila fupina lutea. C. B. Fin. 213. Ofyris

lutea fylveftris. Lob. Ie. 410.

(*) Calcari reSo (met een regte Spoor,) is thans hier

bygevoegd; doch de befchryvingen , zo wel als de aange-

haalde Afbeeldingen van dit Kruid , toonen , dat het eert

kromme of omgcboogcne Spoor heeft. De voorgaande

Soort heeft een regte Spoor of Stiart.

( 16) Ant, Fol. fubllnearibus inferioribus quaternis Sec. R.

Lugdb. 297. N. 21. GüUAN Mohsp. 300. GER. Prov. 291, N.

io, Linaria Aïvenfl* ccsralea. C. B. Fin. 213. Prodr. 117.

Dill. Eltb. f. 198. £#
Lin. pumila Foliolis carnofis. C S»

jP;«. y. Linaria quitéiifolia lutea. ld.
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(17) Leeuwebek met de Stengbladen Liniaal IV.

overhoeks ; de Wortelbladen LanCetvormig Af^eL»

drievoudig ; de Bloemen Tuilachtig. Hoofd»
STUK.

(f 8) Leeuwebek met Lancetvormig Liniaale xvir.

yerfpreide Pluizige Bladen 9 de onderften ££%%.
viervoudig; een leggende Steng en geaairdefs"anum -

_, Langfpoor.
Bloemen* x

*

nu

( 19) Leeuwebek met de Wortelbladen viervoü- Rotzigts

dis: Lancetvormig; de Stengbladen Liniaal xix.

overhoeks; de Kelken Pluizig en digt aan Lymeiig.

de Steng,.

(20} Leeuwebek wef vyfvoudige Liniaale Vlee* xx.
v y

. „, , Multicaum
zige Bladen* u.

Veelfteng.

(21) Leeuwebek met viervoudige Elsvormige xxi.

Vleezige Bladen; opgeregte Stengen enge- zeegroen.

aairde BUemen. m
(17) Antirrhinum Fol. Caulinis Linearibus alternis &c. LJ-

»aria annua purpureo - violacea. Gquan Monsp* 300» Ger.

Prov. 292» N. 11. Linaria coerulea minor. Lob. /// ioj,

Lin. coerulea Calcaribus longls. J. B. Hifi. Ilï. p. 461.

(18) -4«*. Fol* Lanceolato -Linearibus ïparfis villofis &c.

Linaria marifima minor viscofa Fol. hirs. Flor. luteis. Mo-

ris. Hifi. II. p- 499.

(19) .^j. Fol« Rad. quaternis Lanceolatïs &c, Am, Aead4

IV. p. 319.

(zo) Am. FoU quinis Linearibus Carnofis Flor. Capitatis,

R. Lugdb. 296. N. 11. Lin. Sicula multicaulis Moiluginis fo-

lio. Eocc. Sic. 38. T. 19. f. 1.

(21; Ant. Fol. quaternis Subulatis Carnofis &c. Lin. man»
'tima Foliis fucculentis. BUXB. Cent, IV. p. 23, T. 37.

!£* DEEL* IX, STUKf
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IV. (2'i) Leeuwebek met viervoudige LiniüüU
Afdeel Lancttvormige Zeegroene Bladen , verfprei»

Hoofd* de Stengen en getro/ie Bloemen met een

stuk* regfe spoor.

XXII.
Antirrhu £jje feeZQ 3 wederom , zyn Smalbladige Soor-

n*m\
i

ten van Viafchkruid , waar van de eerfle naar
Aipifch.

jjet Droevige veel gelykt, hebbende geele Bloe-

men, en een omgeboogen of kromme Spoor,

Het volgende is gemeeher dan die, op de Ak-

kers van Engeland , Vrankryk en Italië 5 waar

van zy den bynaam heeft. De Bloemen van die

en het volgende , wegens haare lange Spooreu

kenbaar y zyn blaauw , die van het Rotzige , welk

,

zo wel als het Lymerige, in Spanje valt, zyh

geel. Veele Biesachtige Stengetjes heeft die

daar van den naam voert , voorkomende op Si-

cilië en in de Oofterfche Landen, waar ook het

Zeegroene zyce Groeiplaats heeft 9 met zyne

Vleezige Sappige Blaadjes ; doch diezelfde Kleur

iieeft plaats in het Alpifche Viafchkruid , 't welk

de Bladen Kranswys geplaatst heeft, ver van

elkander* Dit groeit in Qoftenryk , Switzerland

,

Italië ,Provence en op de Pyreneefche Bergen»

Het heeft de Bloemen blaauw met een geel Ver-

hemeke , zegt de Ridder. Voorts zyn alle deeze

Soorten klein van Gewas , fommigen maar een

Hand-

(22) Ar.u rrbinum Fol. quiternis Lineari- Lanceolatls glaucis

&c. R, Lugdb. 297. IST, 22. Linatia quadrifolia fupina. C. B. Pin»

au* (èt Lin. coeruka repens. y, Lint fol. Cauioiis cijiereLsi

Md.
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Handpalm , anderen een Voet of daar omtrent IVv

hoog , of nederleggende op den Grond» Afdeed

Hoofde

{23) Leeuwebek met gepaarde langwerpig Ey- stuk*

ronde Zaagtandige Bladen , een opgeregte xxnr.

Steng v getroste Bloemen en tweehoornige numbko%
"

r*

Zaadhuisjes. T^ehoot-

(24.) Leeuwebek met alle Bladen gepaard Ëy- xxiv.

rond en Pluizig , enkelde Stengen , de Bloé- *?{*¥*"'

men zydelings tegenover elkander.

(25) Leeuwebek met de meejle Bladengepaard 5 xxv;

langwerpig 9 de Bloemen overhoeks, uZS.
**

Orégohla*

(16) Leeuwebek met de meejle Bladen ow di£>

hoeks y Lancetvormig fiomp , en de Steng j#JJ/

met veel verfpreide Takjes* Klein*

Dee-

(23) Amirrbinum Foi. dppoiltis ovato - oblongis ferratis.

*Am. Acad. VI. Aft* 17, Linarla Foi. copiofis oblongis den-

iatis, Caps. Corniculata reflexa. Burm» A/r. 211. T* 75. f,

j\ Ahtirrh. Capenfe. Burm. Prodr. Fl. Cap.

(24) Ant. Foi. omnibus oppofitis ovatis villofïs &c. Ant,

Saxatile minus. Barr* Ic 597» Linaria Hispanica Nummula-
xia: folio villofo. Tournf. lnfi. 169*

(25) Ant, Föl. plerisq. oppofitis oblongis, Flor. akernis,

K. Lugdb.z<)7> N* «23. GouAtt Mofisp. 501. Linaria Saxa*

tilis Serpylli folio. Tournf. Inft. 169. Orontium Saxatile

Thyrni fo'io , Fl. rubello. Barr. lc 131 3, Antirrhinum Sa-

xatile. la. h. 598, iioi, nc?.

(26) Ant, Foi. plerisq. akemis Lanceolatis obtufls , &c.

IL CUJf. 3M. R. Sute. 501, 558. Oed. Z><2«, 50a. Sg^f-

Car«. 476. HALL. Helv. 6^5. KRAM. *4a/2r. 1S4. GER*
PJ^y. ij»i. Goüan 'Mottipïfóü Antkrh. Arvenfe mtotts. C»

Ii s*
II. Deei., IX. STUK*
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IV. Deeze vier Soorten hebben de Bladen zo fmal

AF
xvf

U
niet« Het Tweehoornige valt aan de Kaap en is

Hoofd* door den Hoogleeraar Bürmannüs afgebeeld.

8Tuk. j.jet volgende, dat in Spanje groeit, munt uit

#*f
zaam

in ruigte der Blaadjes , die byna rond en Plui-

zig gehaaird zyn. Het derde moet wel een zeer

veranderlyk Plantje zyn , gelyk de Ridder daar

van getuigt , indien alle de door hem aangehaal-

de Afbeeldingen van Barrelier daar toe

behooren zullen. De Bladen worden by die van

Quendel , Thym, Orégo, of zelfs van Muur,
vergeleeken. Zy zyn niet alleen ronder of lang-

werpiger , maar ook glad of Haairig, en, dat

wel het allergrootfte verfchil uitmaakt, men vindt-

ze in de meefte Afbeeldingen met lange Spoo-

ren , gelyk de beide voorigen ook gefpoorde

Bloemen hebben , afgebeeld ; doch in dat , welk

by B a r r e l i e r getyteld wordt, als de Blaad-

jes van Thym en roodachtige Bloempjes heb-

bende , komen zy , even als in het eigentlyke

Leeuwenbek - Kruid , zonder Spooren voor en

geheel verfchillende van figuur. Of het evenwel

de zelfde Plant kan zyn, laat ik daar. Dit Oré*

go - Bladig Leeuwebek of Vlafchkruid heeft zy-

ne Groeiplaats in Spanje , Languedok en Pro-

vence. Deeze drie zyn allen kleine Plantjes van

een Span of een Voet hoogte, zo wel als het

zo-

B. Pm» 212. Ant. tertïitm. Cam. Epitt 9*z- Linarïa pumila

viilgatut Arvenfïs. Tournf* Injl* lé». Ant. jaiiuajum ake-

Kum repens. Le* Ie, 40*.



zogenaamde Kleine, dat gemeen is op veelerley IV.

Gronden door geheel Europa, komende in on-
^JJjf

1*

ze Nederlanden ook voor in de Zandige Koorn-Hoofd-

landen , by Haarlem , Utrecht , Harderwyk en iTuSm

elders. Het wordt by ons genoemd Kleine faldbjSjJjJ*
Orant en heeft de Bloempjes zeer kort ge-

fpoord , zynde gantfch Lymerig en Haairig *met

de Takjes dikwils langs den Grond verfprey,

de Bloempjes van boven Violet , van onderen

geel. Het Zaadhuisje, dat Eyrond is , gaat mefc

twee Gaatjes open*

C Geipoorde met overhoekfe Bladen.

Qzj) Leeuwebek met overhoekfe Hartvormige, ïxViU

de Steng omvattende Blaaen* *ïz>*£
tBnticum%

In de Montpelgardfe Tuin hadt Ca spar ..oaima*.

Bauhinüs deeze , in 't jaar 15-94 , geplukt
, *' cü*

zynde aldaar voortgeteeld uit Zaad dat van

Florence gezonden was 9 onder den naam van

Allerhoogst Dalmatifch Vlafchkruidimt Laurier-

bladen , en dezelve ook onder den naam van

Overblyvend Kretifch Heejlerig Vlajchkruid be-

komen. Zo dat men daar uit de afkomst gisferi

kan (*> Maar wy zyn thans uit de Kruidlee-

zin*

(27) AnÜrrhinum Fol. altetnïs Cordatis ampïcXicaulibuJi

Linaria latifolia Dalmatica magno Flore. C. B. Pin* zizi

Prodr» io<S. Linaria maxima folio Lauri. J* B. Hifi» III. p*

4J8. BUXB. Cent. I. p. 15. T, 24.

(*) Habitat in Creta , Armenia unde innotuit 1594. C. E. 2Cgt

de Ridder en tekent het tooi een Jaarlykfch Gewas ztiii

lis
II. DEKL, 1X9 Sï»JS|
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IV. zingen van den fchranderen Büxbaum verzekerd ,
AF

xv.
ELi

dat deeze fraaiJe Plant °P omgebouwde Velden

Hoofd* in Armenië zeer gemeen is en even de zelfde
STUK ' als het Levantfche Vlafchkruid meteen zeer
Muüzaa-

groote geeje gl0em 9 (joor TOüRNEFORTOp
zyn Reistogt gevonden. Zy heeft ronde Houti-

ge Stengen , hooger dan een Elle, met Bladen

van twee Duimen lang en half zo breed , onge-

fleeld ; de Bloemen drie» of viermaal zo groot

als die van 't gemeene Vlafchkruid, uit denros-

fen geel of Goudkleurig*

xxvul ff 28) Leeuwebek met Lancetvormige ruige

numbir- Bladen overhoeks 9 geaairde Bloemen en het
turn

Ruïg.
bovenjle Kelkblaadje grootst.

r?
X
?V £29^ Leeuwebek met Lancetvormige gefpitfie

Hum' ' Bladen en eene Roedswyze bogtige Pluim.
Biembla-

dis'

(3°) Leeuwebek met Liniaale Bladen over"

junceum. hoeks , een gepluimde Rosdswyze Steng en
Biezig.

getroste Bloemen.

Van deeze drie , meer of min naar het ge-

mee-

ns) A*tlrrhinum Fol. Lanceolatis hirtis alternis Scc.Loefl.

MILL. Di&. 10.

(29) Ant. Fol. Lanceolatis acuminatis &c. Linaria Geni-

fte folio glauco, IU luteo. Dill. Eltb. 202. Linaria ff. pal-

lido ri&ii Aureo. C. B. Pin» 213. Linaria Pannonica prima.

tClus. Hifi. I. p* 3ar.

(30) Anu Fol. Lineaxibus alternis &c. M» Mad. Vt, p;
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meene Vlafchfcruid , dat hier opvolgt, gely- IV.

kende , komt het Ruige en Biezige in Spanje AF^ELf

voor , doch het Brembladige vale in Neder - Oos- Hoofd-

tenryk als ook in Siberië. STÜK»

(31) Leeuwebek met Lancetvormig Liniaale xxxi

getropte Bladen, een opgeregte Steng 9 WmmLlna*
gefleelde Aairen aan 't end van op elkander *ia-

leggende Bloemen.

Dit Gewas, aan de Wegen , de kanten der

Bouwlanden en op woefle Velden , door geheel

Europa , zo wel als in onze Provinciën , voor-

komende, is het Gemeene Vlafchkruid , dat men

in 't Latyn Linaria , in 't Franfch Linaire of

Linfauvage , in 't Engelfch Toad-Flachs of

Padde- Vlaich noemt, In 't Hoogduitfch geeft men
-'t niet alleen alle die naamen , maar bovendien

wordt het van fornrnigen Scheisfkraut en Ham»
krant geheten. Want het Kruid is in de Ge-

neeskunde bekend als een laxeerend en afzet»

tend Middel , zynde zoutig en eenigszins fcherp

van Smaak ; hoewel fornrnigen het uitwendig

beter keuren. Een Zalf , daar van tegen de Aam-

beijen bereid , is Wereldkundig. Het heeft een

aan-

(Si) Antirrhmum¥o\* Lanceolato • Linearibus conferüs&c

Mat. Mei. 3i3«G0RT. Belir. 177. Fl, Suec, 501,557»

KRAM. Aujlr. 184. GOUAN Monsp. 30Ï. HALL. 'Helv. 614»

Linaria vulgaris Iutea Flore majore. C. B. Pin. 212, Linaria

prima. Dod, Pempt. 183* Ofyris Linaria f. Urïnarïa. LOB*

Ie* 406.

II. Dseï. IX. Stuk.
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IV, aanmerkelyken Stank overzig, inzonderheid de
Aft>ebl,

gioemeo> die in Sweeden zelfs Fliegen-Blum$n

Hoofd- genoemd worden, om dat het Landvolk dezel-

stuk. ven jn ^ Venfters plaatst tot afweering der

$£f
zaa

~ Muggen, zo de Ridder aantekent.

Dit Kruid , dat gemeeniyk, gelyk hier aan den

Diemermeers-Dyk in het Gras s tot twee Voeten

hoogte voorkomt , en zeer kenbaar is aan zyne

dikke getropte Aairen van bleek geele Bloemen

met Staarten en hoog geelen of Oranjekleurïgen

Smoel, ondergaat een zonderlinge verandering

of verbaflering* waar van men weinig weergaa

vindt in het Ryk der Planten. Wel is *t waar,

dat fommige enkelde Bloemen , gelyk die der

Ridderfpooren , door dubbeld te worden ook

een andere gedaante bekomen en haare Spoor

of Staart verliezen ; doch dan heeft zulks plaats

in de geheele Plant: terwyl hier, in tegendeel,

een enkelde Bloem van een geheel andere fi-

guur, en dikwils tusfchen de gewoone Bloemen

van het Vlafchkruid in, op eene zelfde Steng,

verfchynt (*)

pjoria Ik fpreek hier van de Pekria , een Kruid dat

Bafterd-
in den jaare 1742, door zekeren Student der

%mid- Kruidkuride, Zioeberg genaamd, op een

Eilard der Provincie Roslag , aan de Kust

van Sweeden, zeven Mylen van Upfal, ontdekt

werdt, en federt ook pp andere plaatfen, zo

ia

(*) F^bbic. Ffor. Ihlmjlai aio»
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in Sweeden als in Duitfchland , is gevonden, IV.

Men kan hetzelve niet dan als een Bafterd-
Af£eel.

Vlafchkruid aanmerken : want het komt in alïe ^oofd-

opzigten met het Gemeene overeen , uitgeno~sTUK«

men de Bloem, die van een regelmaatige Trom- fpf*$*l
petachtige geflalte is , een Cylindrifch , doch

onder uitgezet Pypje hebbende , met een vyf-

deeligen Rand , en niet alleen vyf Meeldraad-

jes van gelyke langte , maar ook vyf Hoornach-

tige Honigbakjes, onder aan de Bloem» Deeze

Bloemen , die in 't eerst vrugtbaar fcheenen ,

heeft men bevonden te mïsdraagen ; zo dat men
dit Kruid ,

9
t welk echter beftendig dezelfde

Bloemen behoudt, door Afzetzels moest voort-

planten, dat zeer gemakkelyk in de Upfalfche

Tuin , alwaar het zig bevonden heeft, is ge»

fchied (*>

(32) Leeuwebek met Lancetvormige drierih» xxnr.
* • Antirrhl*
""'num Linim

folium.

(*) Vid. Disfert. de Peloria Am. Aead. I. p. *J. Ibidem- Vlafch-

<jue T. III. Liuaria Proies bybrida noemt LlNREUS het-°la&g«

zelve, zo in Sp. Plant. Anni 1763* p. 859; als in Syft.

Nat. Ed, Veg, XIII. Anni 1774. P« 4^5; doch in Disquis.

ds Qu&ft. Acad. Fetrop. Ann. 1750, wordt dit Kruid niet

van hem geteld onder de Plant& bybrida^ waar van zyn

Ed. zegt drie of vier, die hy aldaar opnoemt, te kennen en

voor nieuwe Soorten te houden : zo dat hy deeze niet alf

zodanig moet aangemerkt hebben.

(3*) Antirrbinum Fol. Lanceolatis alternis trinerviis &e.
Ltnaria Aroer. parvo Flore luteo. C. B# Pin» 212. Linaria

Conftaminopolitana &c. Tournf. Cor. 9. Buxb. Cent. I. p,

lö. T. *;. f. 2,

Ii 4
IL Dfbu IX, Stuk.
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IV.
Afdeel,

Hoofd-
stuk*

xxxïj.
Anurrhi-
num Cbale-

ftnfe.

ASeppifch.

XXXï<\
Reflexurn.

Omge-
boogen.

XXXV.
Pcduncula'

turn.

Langftee-

lig.

••

bige Bladen overhoeks
> getrojle Bloemen ,

wfer Sieeltjes afjiandig zyn en korter dan
het Blikje,

(23) Leeuwehek met Liniaal Tameivormige

Bladen overhoeks 3 gewojie Bloemen > met

de Kelken langer dan de Bloemen en opge»

régte Stengen.

(34) Leeuwebek met Eyronde gladde Bladen

overhoeks 9 met de Bloemfteeltjes in de Oxe*

len , die Vrugtdraagen verlangd en $mge«

kromd; de Steng leggende.

•

(35; Leeuwebek met overhoekfè Lmiaale-

Bladen ver van elkander en gepluimde Bloe-

men 3 wier Steeltjes langer dan het Blad

en geftrekt zyn*
* >~ >

Deeze.v-ier zyn Plantjes van weiaig- hoogte.

Het eerfte, dat volmaakt de Bladen van Vlafch

heeft, is in Klein Me, het volgende by Aleppo

in Syrië waargenomen. LiNNiEüs fèhryft aan

bei-

f33) Antirrhittum Fol. Lineari - Lanceölatis alternis &c.R,

Lugdb. 296. N. iö.Linaria Ghalepenlls minor ere&a. MORIS»

Hifi. jï. p. 502. S.J. T. it.f, 9. Lin. annua anguftifolia.'TRiUMF*

Oh. 87. T. 87* f. 2. Raj. Hifi. 1884. Linaria Flóre albo.

RiV. Mon. T. 80. t. 2.

(34) Ant.Tol. ovatïs alterrus glabris &c. Lin. pufilta pro^

cumbens latifolia. Raj. Hifi* T>ï. Antirrh. piocumbèns Ra-

mofum. All. Cors. 205. f. 1.

(35) Anu Fol. alt. Linearibus remotis &c. Lin. Lufitanicai

maiiuma Polygala: iolio. TQURip. Infi. 162*
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beiden de Groeiplaats in Italië toe. Het iaatfte IV.

dat, volgens den Heer Bormauküs, aan de J?*EL *

Kaap valt , heeft de Bloemen witachtïg , het £ïoofd»

andere geel. Dat, welk de BloemCfceeltjes na 't
STüE#

bloeijen naarden Grond omgeboogen heeft , komt,/
Ptrmia

volgens Bran d er, in Barbarie voor. Dit is

naauwlyks een Span hoog en heeft bleeke Bloe-

men , die lang gefpoord zyn , met een geelen

Smoel. Het Langfieelige , dat Toürnefort
aan de Zeekust van Portugal hadt gevonden,

heeft Houuge Stengetjes , die zeer Takkigzyn,

van een Span lang en Blaadjes als die van 't

Varkensgras s
met geftrekte Bloem deeltjes , drie-

maal langer; effene Kelken en geele Bloemen,

van buiten blaauw geflreept»

D, Met ongefpoorde Bloemen.

Hier volgen nu de Soorten van dit Seflagt,

die gemeenlyk Leeuwebekken genoemd

worden , hebbende de Bloemen Smoelachtig

,

zonder Spoor of Staart, als •--

• (36) Leeuwebek met ongeftaarts Bloemend die xx
fP-

geaairdzyn, de Kelken rond* nusmajus.
Groot,

On-

(36) Autlrrhlnum Corollis ecaudatis, Florsbus fplcatis,

Galycibus rotundatis, H. Cllff. 324. R.. Lugdb. 294. Sp* i.

Gouan Monsp. 30*. Antirrhinum vulgaic. Toubnf. /?ƒ?

Antirrh. Dod. Pempt. m. Lob, ie. 404. Ant. mams rotun-

diorc & longiore folio. C« B+ Pin, 211. Ant. htitoJi ara, BARS»

Icon. 655*

II 5
II. Deel, IX. $tu&5
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IV. Onder den naam van Leeuwehekken , is deezc
Afdeel,

goort a|s een tweejaarige Zaay - Plant bekend in

Hoofd- onze Bloemhoven , groeijende wild in de Zui-

stük, delyke deelen van Europa, op drooge Steenach-
Schuiixaa-^

plaatfen, ja zelfs op Muuren, Men noemt

het Kruid , naar de betekenis van den Grïek-

fchen naam, in 't Franfch Mufle de iTeau, in 't

Engelfch Kalves - $neut 9 in 't Hoogduitfch Kalfs-

nofe, om dat de Bloemen of Zaadhuisjes naar

den Smoel of Neus van een Kalf gelyken zou-

den. Men vindt het 5
hierom, ook Kalfs-Muü

in 't Nederduitfch genoemd* Daar zyn Verfchei-

denheden van , met breeder of fmaller Bladen,

doch in 't Gewas overeenkomende. Het ver-

fchilt bovendien in de Kleur der Bloemen , die

of paarfchachtig , en wit of geel, zyn en de

Hoven niet weinig verfieren , inzonderheid ,

doordien het eenige Voeten hoog groeit. Ook

zyn deeze Bloemen zeer aartig, dewyl menze

door drukking kan doen gaapen, hebbende an-

derszins een geilooten Smoel.

xxxvii (37) Leeuwebek met ongejlaarte Bloemen, die

jiYithrhi- byna geaaird zyn 9 de Kelken langer dan
rum Oron» . nï
tium. de Bloem.
Miadel- Dit

baar.

(37) Atttirrhinum Corollis ccaudatis , Flor. fubfpicaris &c.

Mat. Med. 312. GORT. Belg. 177. KRAM. Auflr. 185. FU

Suec. 520, 559. GOUAN Monsp. 302. GftR. Ptov. 289. R..

Lugdb. 294. Antirrh. Arvenfe majus. C. B. Pin. 212. Ant.

fyïv. Phyteuma. DOD. Ptmpt. 182. Ant. vulgo Caput Canil

&c. tos. Ie. 404. £, Antirrh. BARR. U. 651 x 6$z»



Didtnamia. 5©7

Dit Kruid , dat docr geheel Europa op de IV.

Akkers wild groeit , komt ook in onze Ne- Af
£^

l'

derlanden , doch zeldzaam , voor. Men noemt Hoofd*

het 'er , Orant , Knappers of Knaptandekens~*TVK%

Kruid , willende dat hetzelve zou zyn het O- -
J*#j£

rontium of Arantium der Ouden» Het valt in

alle opzigten kleiner dan de gewoone Tuin-

Leeuwebekken, en -heeft de Bloesfem ook min-

der A airachtig , doch de Kleur der Bloemen

verfchilt weinig , zo min als de figuur : want

zy zyn paarfch met een geel Kinnetje, Het Zaad-

huisje valt in deeze Soort ronder en drukt zeer

wel de figuur uit van het Bekkeneel van een

Aapen- of Hondskop ; weshalve het ook dien

naam voert , in 't Franfch Oeil de Chat , dat

is Katten - Oog. Met drie Gaten , die als de

Oogen en Mond vertoonen , zig openende ,

ftort het, gelyk
s
t voorgaande, zyn kleine zwar-

te Zaadjes uit. Men heeft oudtyds , aan het

Orant, een inbeeldige kragt , tegen betovering ,

toegefchreeven gehad. Sommigen willen dat die

laatfte Venynig zoude zyn (*>

C33) Leeuwebek met ongejlaarte Bloemen in xxxvni.

de Oxelen , de Kelken Vlinderachtig , de
Antirrhi:* ° f num Papi-

Bladen Vleezig. l^ihnaceum.
Vlinder-

(*) Venenata Planta , zegt LlNNJWS in Sp. Plant. van
acht '2 '

<Jit, doch het wordt niettemin van zyn Ed. in Mat. Med.

aangehaald : offchoon die aanhaaling in Sj>. Plant, by de

voorgaande Soort was geplaatst.

(31) Antirrbinum Coroll. eca«datis bic. Mant. 85. Aütinh,

fapilionaceura. BuRM» Fl. hd,

IU DESL. IX* STUS*
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IV. In Perfie groeit, volgens den Hoogleeraar N.
AF

xvf
l" LBuumannus, deeze Soort van Leeuwe-

Hoofd- bek, die niet alleen door de Vlinderachtige fi-

stuk.
güur der Kelken , door zyn Ed. duidelyk ia

tig*
1***'

Plaat vertoond, maar ook door de Bladen 'ver*

fcbiit, die rondachtig en Vleezig zyn. ZynEd.
hadt dezelve uit G a r z i n s Kruidboek , alwaar

dit Kruid Perjifche Afarina in de gedaante van Pen*

ningkruid getyteld werdt , hoewel de geftalte

meer naar die van Orégo gelykt.

xxxix* (29) Leeuwebek met ongejlaarte Bloemen; de,

rtmTja- Bladen Hartvormig gekarteld , gepaard ;

rma, de Stengen neerleggende.
Rondbla-

ö öö

0ig'

Weinig bekend is deeze Soort , dan in de

openbaare Kruïdhoven* Zy groeit natuurlyk in

de Gebergten van Provence , Dauphiné , en

inzonderheid in dat van de Sevennes in Langue-

dok, zo Lobel aantekent. Wegens de rond-

achtige figuur der Bladen noemt men het Jfa~'

rina^ ah naar het Mans. Oor gelykende, doch

het Loof komt eigentlyk meer met dat van het

Hondsdraf of Aardveil overeen ; zo dat men
het, zonder Bloemen, naauwlyks daarvan on-

derfch'eiden kunne en zoude het met regt Steen-

veil genoemd mogen worden zo hy oordeelt

,

zeggende dat het een Pisdryvende kragt heeft»

(«0

(35») Anthrhitium Cor. ecaud, Fol. oppofitis &c. H. Clifi

313* R. Lugdb, 295. Afarina f. Hedemla Saxatilis rnagr^

Fiore. C. B. Fin. 306.
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(40) Leeuwebek met ongeftaarte Bloemen ; de IV.

Bladen Eyrond , Wollig ,
gepaard j d<? S^«- AF

xvf
L

gen nederleggende. Hoofd-
stuk*

Deeze, wier Bloemenkin de Afbeelding van xl.

Barrelier, verkeerdelyk rnet Staartjes ver-„a« „olie*

toond zyn , is door Tournefort Spaanfch Za£tbladi^

Pluizig Leeuwebek, met Lymerige Orégo-Bla-

den ,
getyteld. De Bladen zyn door de Wollig-

heid zeer zagt en daar van heeft het den by-

naam.

E* Gefpoorde met gaapende Bloemen,

(41) Leeuwebek met de Wortelbladen Tong- xej.
*

achtig getand gejtreept , de Stengbladen #J*/
'
J

verdeeld en effenrandig. ^Madeiief-

De Bladen van dit Kruid gelyken meer naar

die der Chryfanthen , dan naar die der Made-

lieven. Het heeft een Steng van drie Voeten

hoog, die rond is en Takkig, en in de Oxclen

zeer kleine paarfch- of blaauwachtige Bloem-

pjes,

(40) Antirrbinum Cor. ecaud. Fol. oopofïtis &c. Antirrhi-

num Hisp. villofum Oiigani folio glutinofo. Tourne. /«,?,

I6g. BARR. h. 598.

(41) Am. FoU Rad. Lingulatis dent3tis lineatis, Caulïnis

partitis integerrimis. Mant, 417. H. Cliff. 498, R. Lugdb*

295. Gouan Monsp. 303. Linarla Bellidis folio C. B. Pin.

212. Prodr. 106". Ie, Linaria odorata. Dod. Pempt. 184.

lin. purp. odorata. Lob. /* 407» Dodartia &c» Mill. D»£t.

N. 2.

II, DSEJU IX. STUF,
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IV. pjes, met een omgekromde Spoor. Sommigen
Af deel. w i}ien '

t niet tot de Lïnaria betrekken. C. JBaü*

Hoofd- hinüs heeft een ander» met ongeflaarte Bloe«

stuk men, gelyk hy duidelyk zegt 9 met zyn Ma-

J«J*
,7z

**'delieft>ladig ViafchkrUid bedoeld. DoDONéus
noemt het welriekende. In Languedok groeit

het op verfcheide plaatfen.

xlh. (42) Leeuwebek met Liniaale Bladen over*

nlïmCan** l̂oe^s > en g^pends Bloemen , d* «* Onder*
***- lip vlak hebben.
Kana» *

In Virginie en Kanada groeit deeze, welke

een Draadachtig Stengetje van omtrent een Voet

hoog, dat naauwlyks Takkig is, heeft en glad-

de fmalle Blaadjes als van Vlafch. De Bloem-

pjes , die Violet zyn , hebben een Elsvormig

Staartje.

Cymsaria. Bootjes • Vrügt*

Wegens de Geftalte van het Zaadhuisje , dat

als uit twee Bootjes , naast elkander , famenge-

fleld is, voert dit Geflagt den naam, zynde 5 al-

leenlyk om dat het een tientandigen Kelk heeft,

van het voorgaande afgezonderd.

ï. De eenigfte Soort van ( 1), in Siberië op ver-

Daunca. JLIiei*

Sibeiifch.

foz) Antirrbinun Fol. tinearibüs altefnis &c. Ant. Caule

flraplicjsfimo longisfimo Sec. GRON. Virg. 67 , 94.

(O Cymbaria. Syjl. Nat. XII. Gen. 7;i. p. 411. Veg*

XIII. p. 467. Cymbaiia Datuica pamila ijwana. AMm. Rnth,

N. 47* T. 1. f» a.



Didynamia. Sn

fcheide plaatfen groeijendc, geeft uit een zelf- IV.

den Wortel drie of vier Stengetjes, zelden hoo-
Af*^l«

ger dan een half Voet, Wollig grys, met Bla* PIoofd-

den , byna als die van 'c gemeene Vlafchkruid STÜK*

en eenzaame of twee en drie Bloemen by el-//>erS"

kander , voortkomende uit een Pypachtigen Vlie-

zigen Kelk, die met tien of twaalf fmalle Slip-

jes , welke men anders een Omwindzel noemen

zou ,
gefchoord is» Deeze fchynt de Ridder te

houden voor Tanden van den Kelk» De Bloem

is eenbladig , Smoelachtig en vry groot , fchoon

geel 5 van binnen als met roode Druppen gete-

kend. Zy is dikwils een Duimbreed lang en

een Pinks dikte wyd, hebbende de Bovenlip ia

tweeën , de Onderlip in drieën gedeeld. Uit de

wanden komen doorgaans vier Meeldraadjes

voort , die zeer lang en dun zyn. Het Vrugtbe-

ginzel heeft één Stamper en wordt een Zaad-

huisje als gemeld is , dat kleine Zaadjes openfprin-

gende verfpreidt. De Groeiplaats is op opene

drooge Bergveldeu.

Die Soort van Martynia, welke een Jaarlykfè

Zaay - Plant uitmaakt , bekend wegens haare

zonderlinge Zaadhuisjes , is in de befchryving

van dat Geflagt, onder de Heefters, reeds ge-

boekt (*).

T O R E N I A»

Naar een Sweedfchen Kruidkenner^ die dit

Ge.

(*) it. Debl V. Stuk, Mad*. »?$

IX, DESU IX, STUfti
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IV. Geflagt in Ooftindie waargenomen heeft, is hec

Afdebl, genaamd. De Kelk is tweelippig, met de bo-

Hoofd. veofte Lipdriepuntig. De Bloem , naar die van

stuk. 't Vingerhoedkruid gelykende, heeft de Boven-

sêuiïzaa. ]jp byna geheel en terug geboogen , de Onder-
**'

lip in drieën gedeeld. De vier Meeldraadjes zyn

korter dan de Bloem en twee derzelven hebben

nog de langte van het Pypje niet ; zy hangen

paarswyze aan de Onderlip en de twee bovenfte

hebben op zyde een Takje dat niet geknopt is.

De Styl is Draadaehtig 3 de Stempel Slakvor-

mig tweedeelig; het Zaadhuisje langwerpig met

menigvuldige Zaadjes, en kwam den Heer O s-

e e c k voor , eenhokkig te zyn.

i. Deez' vondt de eenigfte Soort , daar van (i) ,

AJ"t
r

ka.
a
in China 5 hebbende ovaale , kort gedeelde

,

oostindi- gekartelde Bladen , tegen elkander over. 't Is een

laag Plantje , naar 't Oogentroost of Aardveii

gelykende met een Smoelachtige Bloem , die

grooter of kleiner valt.

De Soorten van Besleria , een klimmend A-
merikaanfeh Gewas , zyn ook , zo wel als die

van Craniolaria, reeds befchreeven^des komen

wy tot de

SCRO-

(i) Torenia. Syft. Nat. XII. Gen. 754. p. 412. Veg. XIII.

p. 468. Am. Acad. III. p. 25. OSB. Uin. 210, 274. Euphra-

fix affinis pufilla planra. Pi.uk. Ataaltb. 8$. T. 373. ftp.

Afarinaï foliis & facie Caps. bivalvi lignofa. Pluk. ^lm. 19.

T. 360. f. 3. Hederx terreftris Sp. Comm. Mal. 1$. Kaka-pu,

Hor:, Mal. IX. p. 10$. T. J3. Bl/RM. Fl. Ind, p. uu
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Scrophülaria Scrofelkruid. IV*

De Kenmerken daar van zyn; een vyfdeeli- xv '

lige Kelk ; een Klootrondachrige Bloem , 'tgT0K#

onderlle boven , en een tweehokkig Zaadhuisje, a»^
Het bevat de vyftisn volgende meest Eütdp0Perma*

fche Soorcen.

(i) Scrofelkruid met Hartvormige Zaagtan- *•

digefpitfe Bladen , van agterm rond; de ru°Mar£

Steng Jtomphoekig. ÖS*
Veel gelykt deeze Virginifche, die volgens

Uay Brandcnetel* Bladen heeft, naar de vol-

gende , doch vak eens zo hoog. De Bladen zyfi

lang gedeeld s tegenover elkander geplaatst en

hebben den Reuk van Vlier. De Bloempjes

syn groen van Kleur met een ros Lipje*

(ji) Scrofelkruid met Hartvormige drieribbige ir.

Bladen en een vierhoekige Steng, Md*/*.

Dit Kruid , wegens de knobbeligheid zyner

Wor-

(1) Scróphülaïia FöL Cóid. Sërr. acutis &c. Syfi. Naii,

XII. Geii. 756. p- 4U. Veg XIII. p. 468. H. Ups. 177*

Güon. Virg. 71, 95. Scroph. Marilandica &c. Kal, SuppU

(zj StrophulariA Fól. Cord. trifeerviis &c. ^./<2J. Med. 31Ó.

Gort. ife/£. irs. Fl. Suec. 5-0, 560» Kram. Auftr. \%$.

HALL. He/v. 61?. GOUAN Monsp. 303. GER. iVöv. 2 81.

R. Lugdb. 293. Scrophülaria nodola foetida. C.B. Tm.zis^

Scrophülaria. D D. Ptmpu jo. CAM» Êpftf 8$$, Scroph. HM-

jor. Loli* /f. 5 3 3» .

Kk
II, DEBL, IX, Stuk*
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IV. Wortelen gebynaamd, is het Groote Speenkruid ,
AF

xv!
L

* dus om het van het Kleine dat het Schelkruid

Hoofd* is*, te onderfcheiden ; in 't Franfch Scrophu»
STUK - laire en by fommigen Herbe du Siége , in 't En-

^*"'gelfch Figwrt, in 't Hoogduitfch Feigwartfen-

*zie kraut getyteld. Die benaamingen zien eigentlyk
bladz,228*

p je GeDees^ragten daar aan toegefchreeven.

Men noemt het 9 in Duitfchland, ook Braunwurtz

of Zwarte Nagtfchade , wegens de donkerheid

van het Loof ; byons fomwylen Helmkruid , we-

gens de figuur der Bloemen» Het groeit byna

overal in dit Wereldsdeel en komt in onze Ne-

derlanden op veele plaatfen voor,

Het heeft opgeregte Stengen , dikwils van een

Êlle en hooger , die niet zo fiomphoekig als

in de voorgaande Soort , en niet zo fcherphoe-

kig als in de volgende zyn (*)• Van boven

Ipreiden dezelven zig Takswyze uit, en zyn be-

groeid met gepaarde Bladen , veel naar die der

Groote Brandenetelen gelykende , doch vlak en

glad en niet brandende , donkerer groen. Aan

't end zyn de Takjes bezet mer Trosjesof Tuil-

tjes van Bloemen, donker paarfch van Kleuren

van eene Helmachtige figuur. De Meeldraadjes

zyn bezet met Haairtjes die roode Knopjes heb-

ben , vervolgens Waterig van Kleur, zegt Dok-
tor S CO POLI.

De

(*) Tn Sp. Plant. Ed. x. ftaat Cauie tbtufmgnlo , in Ed.

ü. aeutangulo : in Sy/i Nat. Ed. Peg. XIII. wederom »*-

tujangulQ i ik noemze dexhalre fltgts vierhoekig*

t
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De Bladen Van dit Kruid, die ftinkende en IV;

bitter zyn , hebbende eene openende oplosfen-
AF
£v

Ek
de kragt. Het Afkookzel daar van (trekt tot zui- Hoofd-

vering van Zweeren en tot wegneeming Van STÜ**

Schurft of Ruidigheid. Men heeftze , uit- éö #£$£•
inwendig , tot Geneezing der Aambeijen aange-

preezen , waar toe een Zalf van dezelven be-

reid werdt ; doch veelen hebben hier geen baat

by gevonden. Het Poeijer der Wortelen heeft

eene Wormdoodénde hoedanigheid. Door mid-

del van hetzelve 9 in Spaanfche Zeep gemengd ,

zyn koude Kliergezwellen aan den Hals tot ver-

daan gebragt. Dus zou dit Kruid voldoen aaii

den Latynfchen naam, dien ik met Scrofelkrüid

verduitfcht heb * om dat men gedagte Klier- of

Kropgezwellen , naar 't Latyn Scrophula , Scrö-

fels noemt. Het kleine Schel- of Speenkruid

heet by J. Bauhinüs ook Scrophularia C*).

(3) Scrofelkrüid met Hartvormige jiompe gé- iii.

fteelde afloopende Bladen; de Steng Vlie~ rl
r

a °AqU%l

7.ig gehoekt en Bloemtrosfen aan 't end^ tie

%Atefm

Takken. Speen-
kruid.

,
y

De voorgaande Soort komt wel meest op vog-

ti«

(*) Zie bkdz. 218. hier voor.

(?) Scrophularia Fol. Cordatis obtuGs &c. Mat. MeL iïU
H. Ups. 177. GOUAW Monsp„ 303. GEK. Prov. 280, GOR*.
Belg. 178. Scroph. Aquatica major. C. 3, Pin. 235. Scfophii-

laria Aquatilis* Dod. Pempt, 50. Scroph. fceauMU Qm* E$t

Kk % '

fl« Deel* IX stüHé
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IV. tïge plaatfen voor , doch deeze groeit aan cte

AF
xv

EL
* ^aRten van beekjes, in Moerasfen en Wateren»

Hoofd- Hierom noemt menze , met reden , Water-
stuk. Speenkruid en forntyds Beekfchuim of St* Jntho-
Sehuiizaa- nis « Kruid , in onze Nederlanden. De Wurtels

zyn Vezelachtig zonder Knobbeltjes: de Steng

fchiet forntyds op tot eens Mans langte: hy is

op de vier hoeken als met Vliesjes gewiekt. De
Bladen gelyken' naar die van Betonie, en hier-

om is het ook Water - Betonie geheten. Aan de

bovende Takken komen ïosfe ongebladerde Aai-

ivjn , van getroste Bloemen , aan veelbloemige

Steekjes. Zy zyn donkerpaarfch met groen ge-

mengd: de Slippen van den Kelk zyn rond, de

Vrugt is fpits en in tweeën fplytende, even als

ïn de voorgaande Soort.

Deeze heeft dien fterken Stank van Vlier-

bladen zodanig niet als de voorgaande , doch

verfchilt in kragten weinig , en is uitwendig als

een Wondmiddel aangepreezen. Dat dit Kruid

overeenkome met de Liquüaja derBrafiliaanen,

in het wegneemen van den walgelykep Smaak,

welken het Aftrekzel van Senebladen heeft > is

Wereldkundig ff).

iv. (4) Scrofelkruid met Hartvormige van onde-

fia°Aurtu'
ren Wéüige Bladen , die van agteren by*

lat*. hangzeltjes hebben en Bloemtrosfen aan 't

end der Takken. De

It) vid. Epb» Kat. Cur, Cent. VII. Obs. 6$.

(4) Scrophularia Fol. Cordatis fubtus toraentofls &C. LOEJL»

Betonica Aquatica Septenttionaïaim- Lob. U> *3i.



y De Water- Betonie der Noordetyke Landen, ÏV.

uit Lobel hier aangehaald , volgens hem in xv?
U

Normandie 9 Engeland .en de Nederlanden groei- Hoofd-

jende, is de zelfde Afbeelding als die dei* Wa- STUK#
\

ter - Beconie van DoooNéüS, welke door an-^J?*i£"

deren op de voorgaande Soort aangehaald wordt»

In beiden hebben derhalve die byhangzeltjes of

Ooren plaats, welke in de Spaaofche zagtbïadi-

ge van Barrelier zo blykbaar zyn ; doch'

Hall er merkt dezelven als eerfte Blaadjes

der Takken aan C*)»
".

' ' Ti ƒ

(5) Scrofelkruid met Hartvormige dubbeld
Ser^ufc

Zaagtandige Bladen en eene famengeJleelde r**Scor°*

Bladerige Blocmtros* lïeL'sfe-

bladig.

Deeze heeft omtrent de Bladen als die van

Melisfe of van de Wilde Salie, welke men &ro-

rodonia noemt. Het is een Kruid dat twee Voe-

ten hoog groeit, in Portugal en op 't Engelfch

Eyland Jcrfey voorkomeode.
'

(ó) Scrofelkruid met Hartvormig langwerpige v^

gl'folïa.
Iietonie-

bladig.
(*) In Iconüms Veterurn fma [Folia] unaia alteramve

Pïnnam accesforiain habent, fed eae funt omnino prima fblia

Ramorum. Hall. Hüv. p. 619.

($) Scropbularia Foi. Cord. duplicato • ferratïs &c' R.

Lu^db. 2.96. Scrophularia Melislx Folio. Touknf. lnft. I6Ö.

Scroph. Scorodonix folio. Pluk. Alm. 338. T. $9. f. 5»

(<ï) Scrophularia Fol. Corditis oMongis dentatis &c. Mant.

ij. Scrophul. Hecon'.cae folio. Tournf. Infi. iötf. Saoph»

Aq. montana moilior. IURR. /*. 274 f mala.

Kk 3
12. B£ël IX, Stuk»
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IV. getande Bladen , de Tandjes enkeld , doch
AWEEU

XV.

Hoofo
STUK

naar agteren dieper ingefneeden,

(7) Scrofelkruid met Lancetvormige Zaagtan^

vn. tandige gefteelde Bladen s drievoudig aan de

S
-a°ortn'

Stengen, en gepaarde Takken*

talis.

Levantfch. (g) Scrofelkruid met byna Vleezige ongefleelde

Frause'ens
e êne ^a^m > $? am & tippen omgekromd

fleefterig. zyn.

De bepaalingen en bynaamen onderfcheiden

deeze genoegzaam* Het Betoniebladige en Hee-

fterige Speenkruid groeit in Portugal : het Le»

vantfche is door Tournefort op zyn Oos

-

terichen Reistogt ontdekt. Hy geeft 'er Hen-

nipbladen aan. De Jaatfte is een Heeftertje ,

dat door zyne altoos groene Kroon tot fieraad

der Plantverzamelingen ftrekt, geqvende fraaije

Pluimswyze Aairenuit van paarfche Bloempjes,

met witte Meeldraadjes , waar fpitsronde Zaa-

huisjes op volgen, met kleine bruine Zaadjes ge-

vuld. De Blaadjes zyn klein , en gelyken naar

die van het Gamander, doch dikachtig. Men
bewaart het in de Winterhuizen.

(9;

(7) Smphularia Fol. Lanceolatis ferratis petiolatis &c.

Seroph. Fol. Lanc. fcrr. R. Lugdb. zs>4» N. 8. Seroph. Oriënt.

Fol. Cannabinis. ToURNF. Cor. 9.

(8) Scrophularia Fol. fubcarnofis fcsfilibus teevibus &c. Mant.

41$. R. I.ugdb. 294. N. 6. Saoph. Lus. Frur. Verbenaae

foiiis. Tpuaxï. lnfi, i<$7.Saoph. peregrinaFiiuescens. Hïp$.

1*%^. 5^7. T. $47,
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(9) Saofékruid met Hartvormige Bladen, aan 1VJ

de Steng drievoudig , en Bloemjteeltjes in
Af^el»

de Oxelen y die eenraam maar tweedeelig Hoofd-

J
IX.

(10; Scrofelkruid dat gladde Bladen heef't , de tZ^ernt
onderjlen drievoudig gevind en flomp , de lis -

.

bovenfien enkeld ; met byna driebloemige O- x<

XelfteeltjeS. Trifoliata.

7 Driebladig.

(lij Scrofelkruid met afgebroken gevinde , xi.

Hartvormige ongelyke Bladen ; een ende- f^
hucî

lingfe Bloemtros ; de Oxelfteeltjes dubbeld yiïeEbla-

en gegaffeld.

Van deeze drie Soorten , die ten opzigc van

de Bloemfteeltjes in de Oxelen overeenkomftig

zyn ,
groeit de eerfte natuurlyk in de Zuidelyke

detlen van Europa : de Driebladige is in Afri-

ka en op Korfika gevonden ; de Flierbladige,d\Q

in

(9) Serophularia Fol. Caulinis ternis Sec. H. Cliff. 322,

Ups. 177. R. Lugdb. 293. GOUAN Monsp. 304. Scroph. FL

luteo. C. B. Pin. 236. Prodr. 112. Ie. Lamiurn Pann. 2.

exoticum. Clus. Hift* II. p. 38.

(10) Serophularia Fol. glabris infer. ternatis &c. Scroplsul,

Sambucifolia &c. Pluk. Alm. 338. T. 313. f- 6. Bocc. Mus.

II. p. 65.

(il) Serophularia Fol. intemipte Pinnatis Cordatis inaequa»

libus &c. Scroph. Fol. difforroibus. R. Lugdb. 293. N. 4.

Scroph. Sambucifolia. Alp. Exot. 203. T. 202. Miljl. DiS.

T. 2Bi. Scroph, Fol. laciniatis. C. B. Pin, 236. Prodr. 112.

MORiS. II. S. 5« T. 8. f. 6. # Scroph. Lufitanica maxima

ftoie, Fol. disfeftis. Raj. Supt>l. 396.

Kl<4
II, DEEL, IX, STVK,
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IV. iD het Loof weinig daar van verfchilt , komfc in

^5vf
£l

$ParrJe i
Portugal, en in de Levant, voor* Dee-

Hoofd- ze heeft een regtopftaande Steng metfamenge*
stuik ^eWe Bladen , die vyf of zeven Vinblaadjes heb-

a^r
zaa

~ beD en kleine daar tusfchen , Hartvormig , ruig

,

van boven glad , Zaagtandig , het endelingfe

grootst. De Tros bettaat uit dubbelde Bloem-

fteeltjes . met groote paarfchachtige Bloemen,

die de Onderlip groenachtig hebben. De Voor-

jaar/e ftinkt en bloeit in Maart, hebbende de

St ng een El Ie hoog.

xh. (12) $crofelkruid met Vindeelige Bladen , een

riaCanina. naakte end- Iros en tweedeelige Bloem/teel-

Vindeelig. ^
Dit Kruid , dat in de Zuïdelyke deelen van

Europa , als ook in Switzerland groeit, voert

den naam van flondsruite , of Helmruite^ zo

Lob el zegt, die aanmerkt, „ dat men het

„ zelden vindt dan in drooge heete plaatfen

,

9i op Akkers en aan de kanten , geïyk in \ Land

M van Languedok, als ook omtrent Ravenneen

„ Rome, waar het veel groeit." Het heeft veel

Rysachtige Scheuten of Stengen , die in het

groote anderhalf Elle hoog vallen; doch fom-

mïg blyft veel laager. De onderfte Bladen zyn

fleets ïngefneeden, gelyk die der Kolleb.Ioemen
,

doch de Stengbladen beftaan uit Vinnetjes, die

we«

(ït) Scrophufaria Pol. pinnatiffdis &c. H. Cliff. 3«« l\j

Lagdb. 294. Gouan Monsp. 304. Scrophularia Ruta Canina

<£i&a. C. B. Pin, 236. Ruu Canina. L99. Je, II. p. <rs°
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wederom ten halve gevind zyn. Aan den top JV\

komen losfe Bloempluimen , van ongefteelde
AFD**h'

Bloempjes 9 wier Kelken als verzilverde Ran- h'ooFD-

den hebben , zynde de Bloem paarfch en wit ;
*T0Ï«

de Meeiknopjes groot en purper, het Stuifmeel
/p
£*£'

Goudglanzig. Het Loof ltinkt gelyk in verfchei-

de anderen.

(13) Scrofelkruid met de onder/te Bladen dub»
y
xm.

beid gevind, eenigermaate Vleezig en zeer JlZcida'

glad , de Tros/en in tweeën gedeeld.
Giansij*.

Tot de breedbladige Hondsruite wordt hier

van den Ridder t'huis gebragt die zonderlin-

ge Soort 9 welke de vermaarde Tourne-
foht op 't Griekfche Eiland Naxia vondt.

Dezelve hadt Zeegroene Bladen a byna gelyk

die van de Thapfta verdeeld , aan een Steng die

dikwils drie of vier Voeten hoog wordt ,• de

grootften agt Duimen lang, naar boven kleiner,

alwaar Bloemen voortkomen van figuur als iu

het Speenkruid ,
groenachtig met donker paar»

fche Lippen. De Kelk heeft ronde Punten en

het Zaadhuisje, dat fpits is, bevat kleine Zaad-

jes. Op andere Eilanden van de Archipel groei-

de deeze Plant ook y gelyk menze mede vindt

op Kandia, te Napels en elders in Italië.

De

(13) Scrophularia Fol. inferiorïbus bipinnatis &re. Scroph.

Fol. Filicis modo lacinlatis f. Ruta Canina latifoln. C. B.

Pin. 23<- Saoph. Saxat. lucida. Bocc. Mus. II. p. i66. TV

117. Scroph» glauco folio &e. Tournf. Cor* 9, Jt. I. p. 8$.

T.85. Kk s
IL DUEL. IX- STUK.
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IV* De Ridder geeft thans van dit Kruid de volgende
F
xv.

EL
' befchryving. Het heeft een ronde regte groene

Hoofd. Steng: de Bladen gelyken naar die der Honds

-

*TÜK
* ruite , maar zyn eenigermaate Vleezig : de Bloem-

%
b^ma'

tros is regt en opftaande, met bleeke Bloemen,

die de Bovenlip rood hebben.

(14) Scrofelkruid met viervoudige Eyronde Bla*

xiv. den en Kranswyze geaairde Bloemen*
Stropbvla*

ZV°
C

Wegens de Kleur der Bloemen voert dit Ge-
Hasgcood, was rïen bynaam, dat te Vera Cruz in de West-

indiën groeit en Bladen als der Brandenetelen , by

vieren of in \ kruis om de Steng geplaatst

heeft.

xv. (fj) Scrofelkruid met Hartvormige gejlreepte

ficefruT"
glanzige Bladen, tweebloemige Steeltjesin

de Oxelen en een zeshoekige Steng»

Deeze gelykt naar het gewoone Groote Speen*

kruid, doch de Bloempjes en Bladen zyn fraai-

jer volgens Camerarius, die hetzelve den

bynaam gaf van Vreemd , hoewel Jaarlyks

van zelf uit Zaad voorkomende. Misfchien was

het te Neuremburg vreemd : want het groeit

wild

f14) Scrophularia Fol. quat. ovatïs , Flor. veiticillatis fpi-

catis. R. Lttgdb, 294. N. s>» Scroph. Fl. coccineo , Fol. Urticx

cpaternis. Houst. Ms.

(15) Scrophularia Fol. Cordatis lineatis lucidis SccH.Clif,

JU Lugdb. GouAN Monsp 304. Scrophularia ürticx folio. C.

B. Pin. 236* Scroph. percgrina. CkM>tiort. 157. T. 43* Scroph»

innua Folio Uitic*. Moris. Hifi* II, s4 5. T, 8, f. I*
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Wild in Italië 9 als ook in Languedok en Pro- iv.

vence , alwaar het gemeen is aan de Wegen ****?$&

en in Bosfchagie. De Bladen zyn als die der Hoofd.

Brandenetelen , maar zeer glad: de Steng STÜX -

fcherphoekig , donkerpaarfch 5 de Bloem Puv- fJi,,?'0m

perklem*. De Bloemfteeltjes draagen van twee

tot vyf Bloemen.

C E L S 1 A.

Een vyfdeelige Kelk , een Raderachtjge Bloem;

gebaarde Meeldraadjes en een tweehokkig Zaad-

huisje. Dus komen de byzondere Kenmerken

voor van dit Geïlagt , 't welk naarden wyd ver-

maarden Celsus benoemd is. Hec bevat thans

de drie volgende Soorten.

(1) Celfia met dnbbeld gevinde Bladen. t .

Celfia

In de Grazige Velden van Armenië en Kap- 0rief^^
padocie komt dit Kruid in Mey en Juny bloei- fche.

jende voor. Het heeft de Steng een EIIq hoog

,

fomtyds in Takken verdeeld , met Bladen naar

die der Agrimonie gelykende , of ook wel fyn-

deeliger. Het heeft Bloemen als die van 't Mot-

te- of Wollekruid , hier en daar één, bleek

rosachtig geel van Kleur»

O)

(1) Cel/Ia Fol. bipinnatis. Syft. Nat. XIÏ. Gen. 757. p.

414. Vtfc XIII. p. 469. H. Ups. 179. T. z. H. Clijf. izu

R» Lugdb. 301. Verbascum Oriëntale Sophiae folio. TouRNy.

Cor. 8. BoxB. Cent. V. p. 17. Blattaria Or. Agtinionixfolio.'

Büxb. Cent. I. p. 14. T. 20.

IU Deel. IX* Stus.
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IV. (2) Celfia met de Wortelbladen Lierachtig ge*

xvf
1" vma* en ^ Bloemjleeltjes langer dan de

Hoofs- Bloem.
STUK.

11. Tot het Wollekruid is deeze betrokken ge-

ArUurus. weest, onder den bynaam van Arfturus , die

SteelMoe*men , door een Drukfeil, thans veranderd vindt

in 't malle Woord Ariturus (*). Van een Plant,

Ariïkurus Creticus door Po na genaamd, wordt

gewag gemaakt , en deeze is het aangehaalde

Laage Kandiaafche Wollekruid met gefnipperde

Bladen , volgens Baühinps. Dit fchynt wat

te verfchillen van het Wilde Kretifche, waarvan

het Zaad aan Alpinus, onder den naam van

ArBurus , uit Kandia meermaals was toegezon»

den, zonder dat hy hetzelve voor den regten

Ardturus erkende* Misfchien, evenwel, zouden

de Ster gelykende Goudgeele Bloemen aanlei-

ding kunnen gegeven hebben tot dien naam, al-

zo ArUmus de naam is van de Noord fter.

De onderde Btedcn , zegt de Ridder, zyn

Lierachtig gevind , met kleine Zyblaadjes , de

bovenlte enkeld; die byde Bloemen ongedeeld

,

Hart-

(z) Cel/ia Fe!. Radicalibus Lyrato - pinnatis , Ped. Florc

lor<gioïi!m.«:. Ver'sscum Arfturus. Sp. Plant. 454. Mant. 339.

Veibascum huiBÜe Cret. laciniatum. C. B. Pin. 240. Vcrb.

Brasfics folio. Col. Ecpbr. II. p. 81. T. %z. Verb. Sylveftie

Creti'cum. Alp Exot. T. 122.

(*, In Syjl. Nat, Peg. XlII. p. 4^9 •* want zelfs wordt

daat aangehaald Verhauum Ariti^rui Sp, Plant, 2j+. Mant*

8 39 : teiwyi men op die beide plaatfen leest AtRutus*
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Hartvormig, Zaagswys' getand. Het heeft een [V.

lange end - Tros van geele Bloemen , ieder op Af
£*ei»*

een eenzaam Bloemüeeltje, dat langer dan de Hoof'd-

Blaadjes is (*).
STUK*

(3) Celfia met de onderfte Bladen Lierachtig; "r*

de bovenjten Eyrond,de Steng omvattende. Cretic*.

Doorbla*

Deeze Soort, ook op Kandia groeijende , heefc di&

de Bladen , die in de voorgaande gepaard wa-

ren, overhoeks, de Kelken Zaagtandig en vier

Meeldraadjes , de twee bovenften Haairig, de

onderlken effen met grooter Meelknopjes; de

Bloemen geel met twee Roestkleurige Vlakjes.

D 1 c 1 t 'A l 1 s. Vingerhoed.

Een Klokswyze vyfdeeiige Buikige Bloem,

die eenigermaate naar eeu Vingernoed gelykt,

onderfcheidt dit Geflagt , 't welk ook een v\f.

deeligen Kelk heeft en een Eyrond tweehokkig

Zaadhuisje. Het bevat de agt volgende Soorten*

(1) Vingerhoed met Eyronde fpitfe Kelkhlaad- T
;
f

jeSpurpurea.

Paarfeh.

(*) Peduneuli Foliis Floralibus longiom , Mant. Des Pedm^

mlis Flore longitribus ook een rnisflug fchynt te zyn.

(3) Celfia Fol. infer. Lyratis &c. Blattatia perennis Cre-

tica incana, Foliis binis conjugaris, MORIS. Hifi. II» p. 488.

(1) Digital** Calycinis Foliolis ovatis acutis. Syfi. Nat.XlU

Gen. 758. p. 414. Veg. XIII. p. 47 ©- H,Qiff. 3 %.K.Lugdb*

292. GOUAN Monip. 30;. Gort. Belg, 17'9- Digitals purpu-

iea folio aspero. C. B. Pin. 243. Digitalis purpurea. Dod.

Pempt. i6%. 0. Dig. alba folio aspep, C. ^ Pin, Hl* HALL.

lltlv. 6\6.

II» DEM* IX, STUK.
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iv. jes enjiompe Bloemen, de Bovenlip onver*
Af^l -

deeld.

stuk, In ^e Zuidelyke deeïên van Europa, alsook

Schuiizaa-'m Switzerland en Ooftenryk , ja zelfs in een
ĝ5a

gedeelte van onze Nederlanden , groeit dit

Kruid, dat een tweejaarige Bloemplant is in

de Hoven. De Franfchen noemenze Gants de

Jtfotre Dame of Onzer Vrouwe Handfchoen : ook

Gantekts; de Engelfchen Fox - Glove , de Duït-

fchers , gelyk wy , Vingtrhotd - Kruid of Vin-

gerhoeden* 't Gewas heeft groote breede , Ey-

rond - Lancetvormige Bladen, die ruuwzyn,op

de kanten getand , aan een Steng van drie of

vier Voeten hoogte * dikwils getakt en geaaird

met zodanige Bloemen , als gemeld is , paarfch

of ook wit van Kleur, Men heeft het voor een

Wondmiddel gehouden en de oplegging van 't

gekneusde Kruid is tegen de Jicht, Kliergezwel-

len en de Engelfche Ziekte aangepreezen. 'c Is

fcherp van Sap en Böerhaave merkte hee

inwendig als zeer Vergiftig aan ^ inzonderheid

de Zaadhuisjes (f)*

ft: (2) Vingerhoed mét gladde Bladen enjiompe
D
!^ot! Bloemen, de Bovenlip tweekwabbig heb».

Klein, bende»

Iö

(f) Hiji. Planu Left. fpur. Lond. 1731. p. 303. item iii

Mf. Patris mei,

(z) Digitalis Fol. Ixvibus, Cor. obtu Gs &c. Mant, $67

i

Dig.purputeaHispanica minor, Toüenp, Infié 16$*
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In Spanje nam Toürnefort deeze IV;

waar, die de helft kleiner blyft en Bloemen AF^ELi

zeer veel naar die van 't Paarfche Vingerhoed Hoofd-

gelykende, zelfs in grootte , maar meer Stip- STÜK»

pen in 't Gehemelte heeft 5 zonder bleeke Kring.
r̂ f*

De Bovenlip is dieper ingefneeden 5 de Onder-

lip zeer ftomp ; de zydelingfen omgeboogen en

de Meelknopjes hebben Roestkleurige Stippen,

(3) Vingerhoed met langs de Steng afioopende nr#

Bladen. & J*^
Wollig»

De groote Wollige geaderde Zaagswys' ge-

tande Bladen onderfcheiden deeze Soort, die

anders veel naar het eerfte gelykt, groeijende

insgelyks in Spanje. Het heeft paarfche Bloe-

men , bleekt van Keel met Bloedkleurige Stip*

pen , aan den rand in vieren gedeeld. Het fchynt

uit het gewoone Paarfche Vingerhoedkruid, door

bevrugting van hetWollekruid, te zyn gefprooten*

C4) Vingerhoed met de Kelkblaadjes Lancet- jv.

vormig ; de Bloemen /pits , de Bovenlip
Di

i

s
Jt

t

e

a
j

is

tweedeelig hebbende* ceel*,

Dee*

(O Digitalis Fol. decurrentibus. Dig. Verbasci folio, purp»

minor, perennis HiSpanica. EARR. Ie. 11 85. Dig. anguftoVet-

basci folio montana. Bocc. Mus. II. p. 108. T. 85.

(4) Digitalis Calycinis Foliolis Lanceolatis &c. H. Cliff,

338. R. Lugib. 293. GüüAN Monsp. 30$. Digitalis majqc

Jutea f. pallida , parvo Flore. C. B. Pin. *Z4« Digitalis linea

jninore flore. Mor. Hifi. H, S. s* T. *. f.j. Dig. Uueapat-

t
va..LoB. Ie. 573.

TI. DfEL, IX, STUK,
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IV. Deeze , zo wel als het Paarfche , in Vrankryk ,
Afdeel.

j tajie en switzérland , op Zandige plaatlen ,

Hoofd grc eijende , heeft kleine bleek geele Bloemen»
stuk. jje hoogte , zegt Goüa^ , is anderhalf Voet ; de
Schuiizaa- gteng geftrecpt , met langwerpige, Lancetvor-

mige, half de Steng omvattende , gekartelde,

gladde Bladen en fpits liyronde Bladerige Blik-

jes* De Bloemen zyn niet geftippeld ofgevlakt*

y. (y) Vingerhoed met de Lip der Bloemen uit»

Twyt£ gerand^ de Bladen van onderen ruigachtig.

ètcbtig.

Van de voorgaande verfchild deeze, door veel

grooter Bloemen te hebben , komende voor 'ü

overige zeer naa daar mede overeen. Indien hec

de Soort is , welke de Heer Hall er onder

de Switzerfehe Planten heeft opgetekend, dan

valt zy ook grooter, hebbende de Bloemen gea-

derd en gevlakt (*).

YL (6) Vingerhoed met de Kelkblaadjes Eyrond

Ftrr^t- Jiomp en uitgebreid, de Onderlip defBloe*

Ro«tkicu. «» gebaard.

Iq

f5) Digitalis Corollarum Labio erftarginato &c MuRR.
Coett. 6z. Digitalis ïol. Calycinis Lanceolatis , Galea incitë.

Hall. Flor. 331. Digitalis lutea major. C, B. Pin, 224.

(*) Digitalis Fol. Calycinis Linearibus acurïsFlore- Venofa

maculolo. Hall. Helv. 617. Weinm. Kruidb. T. 463, d.

(6) Digitalis Calycinis Foliolis ovatis obtufis patentibus

&c. R. Lugdb, Z9Z. Di£. anguftfolia JFl. JFeuugineo. C. B.
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ïn Italië en by Konftantinopolen groeit dee- IV.

ze, die niet alleen doorhaareRoestkleurigeBloe- Af
£|

sl »

men, van binnen geelachtig, maar ook in ande- Hoofde

reopzigten zig onderfcheidt. De Steng is effen
STUff»

en zes Voeten hoog, met ongedeelde Lancet-f0if^
vormige Bladen , en geeft boven , uit ieder Oxel

,

een opflaande Bloemtros , met kort gedeelde

Bloemen , die klein en wyd zyn , met een lange

Onderlip en bogtige Meeldraadjes.

(7) Viogerhoed met Liniaal- Lancetvormigs vit;

geheel effenrandige Bladen , met den Voet Donker*

aangegroeid,

De donkerheid der Bloemen 9 die byna zwart*

achtig paarfch zyn , geeft deeze den bynaam.

Zy valt Heefterig, met Houtige Takjes en

groeit in Spanje, hebbende weinig hoogte.

HetKanarifcheHeefterigeViogerhoed-Kruid*, *n. Di

door my, gelyk de Bignonia en verfcheide vol- higfeaotj

gende Geflagten , reeds onder de Boomen en

Heefters te boek gefield zynde, komen wy toe

dat van

PREM*

Pin. 244» Dig. latif. Flore Ferr. Mork. Hifi, II. p, 178. s,

$. T. s. f. a. Dig.lutea non R,amofa Scorzoner» folio. Btjxb»

Cent. V. p. 25. T. 49.

(7) Digitalis Fol. Liueari - Lanceolatis integerrimis bafïi

adnatis. Mant. 418. Jacc^ Hort. T. 91. Diglt. Hisp. angu-

ftifolia. Flore nigricante. Tournf. Jnjl. i66.Dig, anguftifo-

lia Hispanica. Bocc. Muu II. p. 136. T. 98»

LI
H. Deel. IX, Stuk»
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IV. P R E M N A. Bokkeblad.
Afdeel*

Hoofd* De Kelk twee^wab^*g i de Bloem in vieren

btuk. ongelyk verdeeld en eene vierhokkige Bezie ,

ScbttUzaa- welke cnkelde Zaaden bevat* Dus komen de
*

' byzondere Kenmerken van dit nieuwe Gefiagt

voor , welks naam , Premna , in de oude Plan-

tenkunde onbekend, in 't Griekfchvan een Paal,

Staak of Blok, fchynt afgeleid te kunnen wor-

den. LiNNiEus betrekt 'er toe het Folium

Hirci of Bokke - Blad van Rümphiüs, dus

wegens den Stank genaamd , welk de Heer J*

Burmannus hadt aangetekend tot den T2-

nus van L i n n m u s te behooren ; doch die

Bokkeblad - Boom , waar van Mannetje en Wyf*

je zyn , moest tot de Tweehuizigen t'huis ge-

bragt worden. Zo wel het één , als het ande-

re, kan derhalve geen plaats hebben , en de

aanhaaling van den Ridder, hier letterlyk door

my overgenomen , is fout.

i. Cl) Bokkeblad met effenrandige Bladen.
Premna

tntegrifo-

Ha. Ik fpreek van de eerfte Soort (i) , welke,

dig,

€nran
" volgens zyn Ed. , de Cornutia Corymbofa is

,

door den Heer N. L. Burmannüs voorge-

meld en afgebeeld, Deeze Heer wil, dat die

de

(1) Premxa Tol. integerrimis, Syjl. Nat. Veg.XIlh Gen;

13 16. p. 473. Mant. 252. Cornutia Corymbofa. BüRM. F[.

Ind. i 33 . T. 41, f. i, Folium Hiici. B.UMPH. Amh III. F*

2 8..T. 134»
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de Kruiderig 'welriekende Ceylonfche Vlier zou IV;

£yn , van Hermannüs, aldaar Mindi ge-
?

|?$
caamd , welker Schors en Vrugten als Genees- Hoofd»

middelen in gebruik zyn. Zyn Ed. haalt R u m-stük*

phius niet aan , en ik kan , om de waarheid^er^i'"

te zeggen, de aanhaaling ook niet begrypen,

of het moest de Strand Gumira Boom zyn ,

welke op bïadz. 209, is befchreeven. Die Boo-

men hebben den Reuk van Vlierbladen en het

Hout van de tammen is tot Werkhout, dat der

wilden alleen tot branden bekwaam,

(2) Bokkeblad met Zaagtandige Bladen. ir.

Serratiffai

Deeze , misfchien een Verfcheidenheid van^-

de voorgaande , is een Oostindifch Boomge-dig.
g

*
J

was met ronde paarfchachtige Takken 5 die

groote gerande Lidtekens hebben van afgevalle-

ne en gepaarde , gefteelde , Eyronde ftompe ,

Zaagtandige Bladen , doch naar agteren effen-

randip;. De Bloemen aan 't end , van grootte als

die der Viorne , maaken een gearmd Kroontje uit,

L O E S E L I A»

Dit Geflagt heeft een vierdeeligen Kelk en al-

le de Slippen der Bloem over ééne zyde 3 de

Meeldraadjes tegen het Bloemblad over en een

driehokkig Zaadhuisje.

De eenigfte Soort (i), te Vera Cruz groei- r.

(z) Prmna Fol. ferratis. Mant. 253. Cornwioides. Fl.%™thui
*

IZeyJ. 4 i6.
S*

(i) Lcefejia. Sy/l. Nat. XU. Gen. 767. p. 4x8, R, LugS.

L 1 2 W
IL Teel. IX, Stuk.
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IV« jende, mogt ook wel onder de Heefters befchree-
?

xvf
L
* veD zyn geweest. Zy heeft een opftaande 3 flaauw

Hoofd- vierhoekige ,
gearmde Steng en gepaarde Lancet-

8TÜK' vormïg Eyronde fpits en als Doornachtig getan-

Jg™
***'

de Bladen* De Takken groeijen tegen elkander

over. De uiterfte Takjes hebben Hartvormige

op elkander leggende , omvattende Bladen , al-

lengs vergrootende , tot dat het Takje in een

Bloemdraagend Hoofdje eindigt , van geele

Bloemen*

LlNDERNlA»
Een vyfdeelige Kelk en een Smoelachtigc

Bloem met de Bovenlip zeer kort: de twee on-

derde Meeldraadjes een Tandje aan 't end heb-

bende en het Meelknopje zydelings daar onder»

Het Zaadhuïsje met ééne holligheïd.

i.
t

Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

pylidaril Aagt , tot het welke maar ééne Soort betrokken

«n!fc#

diaa"k (*^ 9 te vooren Capraria Gratiohidesgenaamd.

Dezelve was eerst in Virginie , op Waterige

plaatfen, groeijende, waargenomen 5 doch werdü

naderhand door den Heer Lindern in de

Ei-

299* Royena Fol. acute dentatis et veluti fpinofis , Flore lu«

teo. Houst M*.

(i) Lindeinia. Syji. Nat. Vep Xlü. Gen. 13 15. 47*. Ca-

praria Gratioloides. Sp. Plant. II. p. 876. Lindernia, ALLION.

Aiiq. 178. T. 5. Pyxidaria repens annua,Flosc. monop* uni-

labiatis. LIND. Mfat> I. p. 15a. T. 1 & 2. p. 267» Ruëllia

Pedunculis folitarüs unifloris. Gron. Flrg. 73. Gratiola Flor»

Psdunculatis* Fol. ovatis crenatu, GRON, Fir^ 3,
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Elfaz gevonden, befchreeven en afgebeeld, on- IV".

den naam van Dooskruid, dat kruipt, een Jaar- x£
el;

lyks Gewas met eenbladige eenlippige Bloemen. Hoofd-

Naar deezen Kruidkenner badt de vermaarde STUK'

All ion hetzelve JJndernia getyteld. De/^J^"
Ridder merkt aan , dat het uit Virginie verhuist

zy in ons Wereldsdeel.

't Is een klein Waterplantje , dat een vier-

kante broofche gladde Steng heeft , fomtyds Tak-

kig en Zwiepig; met kleine ongefteelde Blaad-

jes, veel naar die van Guichelheil gelykende,

en Pypige Bloempjes , die in twee Lippen ver-

deeld zyn, waar van de bovenfte Helmachtig ,

de onderde driedeelig. Ieder Bloempje komt
eenzaam uit een Oxel der Bladen voort, en zit

'

op een lang dun neerhangend Steekje. De Kelk

is in vyf lange Punten diep verdeeld* Het Zaad-

huisje is langwerpig en fplyt in tweeën van bo-

ven tot beneden , bevattende veele zeer kleine

Zaadjes. Dus heeft de Heer Clayton dit

Kruidje in Virginie , alwaar het in de Herfst

bloeide , waargenomen. De Bloemen zyn bleek

blaauw of paarfchachtig*

M a n ü L e £• Handbloem.

Een vyfdeelige Kelk en Bloem, de laatfle

met de Slippen Elsvormig en als uitgefpreide

Vingers van een Hand , daar dit Geflagt den

naam van heeft : het Zaadhuisje tweehokkig en

veelzaadig. Dus komen de Kenmerken van dit

LI 3 Ge~

IL Deel. IX Stuk*
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IV. Geflagt voor , \ welk de twee volgende Kaap-
Afd

/v.
l

fe Planten bevat.

Hoofd-
stuk. CO Handbloem met naakte Bladen, byna on-

i. gefleelde Stengen en overboek/e eenbloemige

?Ca" Sudtjes.

lus.

Enkei- j)e vermaardeCommelyn hadt deeze Soort •

wegens de gezegde figuur der Bloemen, Chei-

ranihus 9 dat is Handbloem , getyteld. Zy groeit

aan de Kaap der Goede Hope. Op den Grond

fpreidt zy Lancetvormige Bladen uit, diep in-

gcfneeden en groen, waar tusfchen Stengetjes

voortkomen van een Span hoog , mee kleine of

enkel zeer fmalle Bladen , aan den top Aairen

hebbende van kleine geele Bloempjes, als ge*

zegd is.

«, lu
, CO Handbloem met Wollige Bladen, zebla*

woihg. derde Stengen en veelbloemige Steeltjes*

Dit Kaapfe Plantje is een geheel Wollig leg-

gend Kruid, metftomp Eyronde gekarteldege-

paarde Bladen , hebbende een end -Tros uit o-

verhoekfe Trosjes beüaande en fmalle Bloem-

pjes,

fi) Manulea Fol. nudis , Caul. fubaphyllis, Fed. alterms

unifbris. Syjl. Nat. XII. Gen. 12*4. p. v$. Veg. XIU.

p. 476* Manuiea Fol. nudiusculis. Mant. 88. Lo^eiia Chei-

ranthus. Sp. Plant. 131?. Cheiranthas Africana Flore lurco.

COMM. Hort. IT. p«8j. T. 4*.

(2) Manuha Fol. tomentoGs , Cauli'ous Foliofis, Pcd mul -

tïfloris. Mant. 420. Selago tomentofa. Sp. Plant. S77. Scl.

Racemis Pvamoiis. Jas, Acact, VI. Aft. 22. Plus. Fb-ju T.

HS, f. *
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pjes, hoog geel van Kleur. De Meeldraadjes , IV.

in de gezwollen Keel van 't Pypje , zyn twee- Afmei*

magtig met een geknopten Styl. Naar het Ge- Hoofd»

aairde Glimkruid * fehynt hetzelve veel te gely- STÜK»

ken* De Bloempjes zyn regelmaatiger , dan^g"
in de voorgaande Soort, verdeeld. *n. d»

V. Stuk ,

rx bladz. 327,Hebenstretia.

Dit Geflagt is benoemd naar zekeren Doktor

Hebenstreit , die op bevel van den Koning

van Poolen naar Afrika gereisd was ter bevor-

dering van deKruidkimde. Het heeft een dub-

beld uitgeranden Kelk, van onderen gefpleetenj

de Bloem met eene opftygende Lip , die in

vieren gedeeld is ; de Meeldraadjes in de ver-

deelingen van den rand ingeplant , en een twee-

zaadig Zaadhuisje»

De drie volgende Soorten , ook aan de Kaap

groeijende, zyn thans in hetzelve opgegeven,

naamelyk

Ci) Hebenftretia met Liniaak getande Bladen rr
r.

Hehenftre-m gladde Aairen. aadentata.

Getande.

De

(i) Hebenftretia Fol. Linearibus dentatis , Spicis lscvïbus.

Syst. Nat. XII. Gen. 770. p. 420. Veg. XIII. p. 47<S. H.

CUff. 316. R. Lugdbt 300. Berg. Cap> 153. Vaierianella

Africana Fol, anguftis &c« Comm. Hort. II. p. 24.7. T. 109,

Rapunculus Fol. infeiioiibus multifïdis, fupeiioribus iirapl.

dentatis, Flor, fpicatis. Bubm. Afr. T, 41. f^i«

LI 4
II. Deel, IZ. Stos.
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IV« De Steng van deeze is opftaande , een Voet
AF
^f

L
' hoog, aan ^en Wortel en onder de Aaïren met

Hoofd- enkelde opflygende Takjes : de Bladen zyn
«tuk. overhoeks verfpreid , Liniaal , eenigermaate fte-
S
J^

lzaa
'kchg , met Tandjes, opgeregt , in de Oxelen

veele getakte Blaadjes hebbende* Aan 't end

komt een langwerpige Aair , met Elsvormige

Blikjes , op tien ryën overlangs gefchubd , een-

bloemig : want de Aair beftaat uit vyfbloemige

Kransjes, overhoeks geplaatst. De Bloem is

wit , op de rug van den Keel rood en zonderling

door de plaatziog der Meeldraadjes , waar van

de twee onderften omgekromd zyn. Des mor-

gens zyn de Bloemen Renkeloos , 's middags (lin-

ken zy walgelyk en 's avonds hebben zy een aan»

genaamen Geur,

, .

,T
« C 2 ) Hebenftretia met Liniaal effenrandize

Uebenflre- D , ,

°
tia

' integri" i) ladQïl*

ftlia.

Qngem* Deeze heeft de Bladen gepaard en losfe Aaï-

ren met eironde Blikjes , zo de Ridder aante-

kent» Ook komen de Blaadjes fomtyds Krans-

wys om de Takjes voort. De Kanthaairige van

den Fleer Bergiüs fchynt tot deeze of de voor-

gaande te behooren. Mogelyk zyn zy alle drie

flegts Verfcheidenheden van dit Gewas.

(z) Hebenflntiü FoU Lineanbus integemmis. H. Clif.+w»

R. Lugdb* gco. Fedicularis fol. anguftisfimis dentatis. borm.

Afr% T. 42 f f. a. Hebcnftictia ciliata. Berg. Cap. is*.
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(3) Hebenftretia met byna Vkezige Hartvor- Wé
mige ongejleelde Bladen. Afdeeï.,

Dit is een opftaand Heeftertje, witachtig jSTUKa

glad, met weinig Takjes en die alleen van bo- m.
ven: de Bladen overhoeks of gepaard, onge-^^J,
fteeld of byna de Steno; omvattende, Hartvor- '*«

- rL 1 "i 1 u tt, • Hartvor-

mig ftomp, naauwlyks gekarteld, Vleezig, van m i ge ,

onderen bultig. Aan 't end heeft het een onge-

Heelde Aair van Bloemen, die wit zyn met een

rooden Keel en famengedrukte geele Meelknop-

jes, gelyk die der eerite Soort,

E r 1 n u s. Balfembloern.

Dit Geflagt heeft een vyfbladigen Kelk en

den rand der Bloem in vyf byna gelyke deelea

gefneeden, met uitgerande Slippen ; de Boven-

lip zeer kort en omgeboogen : het Zaadhuisje

tweehokkig.

In hetzelve komen thans de vier volgende Soor*

ten voor, naamelyk.

(1). Balfembloern met getroste Bloemen en Spa- *:

7 t • tm 1
Ertnus

telachtige Bladen. Alpmus.

Dee-^ 1" ? 1^1 *

(3) Hebenftretia Fol« fubcarnofis Coidatis fêsGIibos. Mant,,

420

(1) Erinui Floribus Raceraofis , Foliis Spatulatis. Syft.

Nat. tlU Gen. 771. p. 420. Vtg. XIII. p. 477- Erinus. H.

Ciiff'. 320. R. Lugdb. 301. GOUAN Monsp. 305. HALL. Helv.

619- Ageratum ferrat. Alp. glabrum FI # purp. ToURNï» Infi,

651. T. 4zi. Ageratam purpureum.DAL. Hifi. 1184. Agei,

minus Saxitile Flore albo. BARR. Rar. 23, T. 11^2.

Lis
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IV. Deeze , op de hooge Gebergten der Zuide*
Aï

xvf
L

lyke deeIeD van Eur0Pa groeijende,is Glad Al-

Hoofd- pifch Jgeratum > met paarfche Bloemen , van
stuk. Toür^efort genoemd geweest , die ook
Scbmlzaa de g\oem en Vrugtin Afbeelding heeft gebragt.

?
t Geilagt van Jgeratum , dat fommigen Klein

Balfemkruid heeten , zal naderhand volgen. Dit

paarfche hebben fommigen Moschatellina gety-

teld, wegens den aangenaamen Geur der Bloe-

men , niet te kort fchietende by dien der Vio.

len en deswegen noem ik dit Geflagt Balfembloem*

De Worteibladen van dit Kruid , op den

Grond Roosjes maakende , zyn allen Liniaal

Spatelvormig , ruigachtig, met eenige Tandjes

wederzyds by de Punt. Het heeft verfcheide

Stengetjes van een Handbreed hoogjopftaande,

rond, ruig, niet fmalle Blaadjes overhoeks. Dee-

ze zyn overhoeks bezet met Bloempjes, uiteen

vyfdeeligen Kelk voortkomende met een lang

Pypje, waarin vier Meeldraadjes en een rond-

achtig Vrugtbegipzel mer een zeer korten Styl,

den Stempel geknopt hebbende met twee rond-

achtige Oortjes, tegenover elkander. Het komt

ook met witte Bloemen voor, en veel ruiger,

zo van de eene als van de andere Kleur.

"• (2) Balfemblcem met zydelingfe ongefieelde

'Afruïnmtt Bloemen en Lancetvormige eenigermaate
Afti-

kaanfch.
getande Bladen*

Dee-

(i) Erinus flor, lateralibus fesfilibus , Fol, Lanceolatis den-

ta«





3 Deel Plaat lviit.
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Deeze, op den Zuidhoek van Afrika natuur- IV,

lyk groeijende, bevondt zig in de Hollandfche
A™F

^
r"

Kruidhoven onder den naam van Buchnera ,Hoofd-

zynde door den Hoogleeraar J. Burmannüs?tuk*

Lyclmidea geheten , om dat de Bloempjes veel^f'f*"

naar die van Lycbnis zweemen. Men heeft het

met fiompe en met fpitfe Bladen , gelyk uit het

Werk van den Leidfchen Hoogleeraar A. van
Royen blykt. De laatfle zo het de zelfde is 9

heeft de Bloemen in een Kroontje vergaard by

den Heer Bürmannus.

(<i) Balfembloem met Lancetvormig Eironde nr.
1

Ó
rr .. DJ i Erinus Pe-
Zaagtandige Bladen. tuvian^

Peru-

Aan den Noordelyken Oever van de Rivier
viaanfch»

de la Plata , in Paraguay, vondt Pater Feu-
ï LLéc dit Kruidje, dat derhalve niet met reden

Peruviaanfch genoemd kan worden, te minder,

daar het ook aan de Kaap der Goede Hope groeit.

Het Stengetje , dat eenigermaate Haairig is 9 met

gepaarde Bladen als die van Eerenprys bezet

,

verheft zig tot negen Duimen 9 en draagt op 't

end een Hoofdje van getuilde Bloempjes, fchoon

Bloed»

tatis. Buchnera Fol» obtufïs fêiratis. H. Ciïtf. 501. R. Z»g</£.

300. Lychnidea villofa &c. Burmu Jfr. 139. T. 50. f. 1*

Euphralia Ethiopica. Pluk. Mant. 73. $ 9
Buchnera Fol. aai

-

tis dentatis. &,Lu£db. 300. Erinus umbeilatus. BvXM.Prodr.

FL Cap.1

(3) Erinus FoL Lanceolato «ovatis ferratis. Lychnidea Ve-

xonicae folio Flore Coccineo. FEVILL» P*r, 111. p» 36. T*

z$. f. 3^

II. Deel, IX, $jm^
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IV, Bloedrood , op welken een langwerpig Zaad-

DEEL,
XV*

Hoofd»

'

A
™l*

u huisje volgt.

C4) Balfembloera met gefnipperde Bladen.

Etthus In 't Ryk van Chili 3 op by de veertig Graa-

kggft^'der Zuider Breedte, nam die Pater dit Kruidje

peEd. waar , dat zig fiegts een half Voet verhief met

zyn rond, groen, Stengetje , zynde een weinig

Haairig , zo wel als de Blaadjes 9 zeer veel 5 zegt

hy, naar die van het Kleine Yzerhard gelyken-

de. De Bloemen , als eeu Kroontje op den top

groeijende , waren Vleefchkleurig, en hadden

het Pypje een half Duim lang, aan den Mond
zig ter zelfde breedte uitbreidende op de manier

van de Bloemen der Primula Veris : dat is even

als in de andere Soorten van dit Geflagr.

Cepen/is. In verfcheide opzigten , doch inzonderheid

ï^Lvni. wegens de Zaadhuisjes en denvyfdeeligenKelk,

*X?. i- fchynt tot dit Geflagt dat Kaapfch Gewasje te

behooren , waar van ik hier , in Fig. i , op

Plaat LVIII , de Afbeelding mededeel. Ik

heb nu onlangs een aanzienlyken Tak daar van

bekomen. De Bloempjes fcbynen my in vyven

vry egaal verdeeld en niet blykbaar tweelippig

te zyn , anders zou men het tot het Oogentroost

kunnen betrekken. Men kan de groeijing der

Bloempjes , de langte van derzelver Steekjes en

van het Pypje, als ook die van het Gewas, dat

Hee-

f4) Erittus Fol. laciniatis. Lychnidea Verbenae teninfoliae

fcliO» fEUILt, Peruv. lil. p* 35. T, *5. f. 2.
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Heefterig is met ronde Houtige roodachtige IV-

Stengetjes en Takken, in de Afbeelding zien ,
A™*ZH

en de figuur der Blaadjes , die grootendeels Herts- Hoofd-

hoornig ingefneeden of getakt zyn» is met Ver- 8TüK»

grooting daar onder by A voorgefteld. Zy ftroo- An&{°«

ken genoegzaam met die der Averoone, om te

denken dat het Ethiopifch Plantje van Pluke*
NET (f) 3 >t: we^ ^e ^eer BüRMANKUS
op de voorgemelde Hebenfcretia aanhaalt ,hier

bedoeld mogte zyn : want derzelver Blaadjes

gelyken weinig naar die der Averoone (j).

BüCHNERA.

Dit Geflagt is, naar den zeergeleerden Heer

Bochnerüs, Voorzitter van de Keizerïyke

Akademie der Natuur- onderzoekeren , getyteld.

Het heefc den Kelk flaauw vyftandig ; den rand

der Bloempjes iu vyven gelyk verdeeld , met

Hartvormige Lippen, en een tweehokkig Zaad-

huisje.

Zes uitheemfche Soorten , waar onder ver-

fcheide Kaapfe zyn, komen in hetzelve voor,

oaamelyk

CO Buch*

(f) EuphrafteaffinisjEthiopica, Abrotani campeftris folio 9

Cauliculis rubcnabus. Mant. 73.

(4.) Het Abrotanum cnmpejire heeft, volgens den Ridder,

Folia multifida linearia en die Hebenftretia linearia dentata 9

gelyk ook uit de Afbeelding het gcoote verfchü der Bla-

den blykt.

II, Deel. IX» Stux»
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IV. (i) Buchnera met getande Lancetvormige drie*

Afdeel. ribbige Bladen.

stuk,
"

1° Virgime en Kanada is de Groeiplaats van

i. deeze , dje als een Soort van Wollekruid is aan-

3«rS«^gemerkt geweest, wegens haare rimpelige Haai-
Amen- rjge langwerpig gefpitfce Bladen , aan den rand

" Zaagtandig, twee tegenover elkander , draagen-

de op den top der Steegs die niet Takkig is,

een dunne Aair van Trechterachtige Violetkleu-

rige Bloemen , waar op een tweehokkig Zaad-

huisje \olgt , in de vyfdeelige Kelk verholen.

Twee Meeldraadjes zitten in de Keel, twee

?n 't midden van ?
t Pypje. Het Kruid wordt door

't droogen zwart.

n. (2) Buchnera met Wigvormige vyftandige glad'

Knikken- de Bladen , geaairde Bloemen en een Hee-
de*

Jierige Steng.

rjuLVin. Het Kaaps Heefterachtig Kruid, in Fig. %
Fig

'
z

' op de gezegde Plaat vertoond , voldoet niet al-

leen aan de Geflagts - Kenmerken , gelyk Mykc

uit de vergroote Bloem , by Letter B % maar ook

aan de befchryving , welke de Heer L 1 n n m u s

daar van, als op de Bergen aan de Kaap der

Goede Hope groeijende* dus geeft;

„De
i 1

(1) Butlnsra Fol. d.entatls Lanceölatis trinervüs. 5v/?»

Nat. XII. Gen. 772. p. 4*0. Veg. XIII. p» 477. Buchnera

Fol. dentatis oppofitis. GttOiJ. Virg. 95.

(a) Buchnera Fol. Cuncadsqainque «dentatis glabris Hot,

Spicatis, Caule Fruticoib. Manu 251,
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„ De Steng is Heefterachtig , een half Voet IV.

39 hoog , bepaald Takkig , als 't ware gewricht *£7
„ door Lidtekens der afgevallene Bladen en Hoofde

„ paarfchachtig : de Bladen gepaard, (dikwils STUK*

#

„ drievoudig; ongefteeld, Wigvormig, vyftan-^^
-

„ dig » (san de tip wederzyds met twee fpitfe

i9 Tandjes,) effen en niet korter dan de Leed-

„ jes. Endelings heeft het langwerpige eenzaa-

„ me Aairen , van ongedeelde opflaande Bloe-

„ men , met een Liniaal fpits Blikje , korter

„ dan de Kelk , die Pypachtig langwerpig is

,

„ en ten halve in vyven gelyk verdeeld , de

„ Slippen met een V liesje famengevoegd heb-

„ bende. De Bloem is wit, met een vyfhoekig

S9 Pypje, tweemaal zo lang als de Kelk, om-

3, gekromd, met een platten vyfdeeligenRand,

„ die byna Eyronde Slippen heeft en Meeldraad-

3 ,
jes binnen den Keel, twee laager, benevens

3 , een ingeflooten , ooigeboogeu , dikaehtigen

„ Stempel."

Dit bevind ik grootendeels plaats te hebben in

myn afgebeelde , als ook in de vergroote Bloem

;

zynde het Zaadhuisje , in de Kelk vervat , by

C , en doorgefneeden , om de twee holligheden

daar in voor te (lellen , by D, met dergelyke

Vergrooting in Plaat g&bragt, 't Is wel waar,

dat het Kruid in eenige weinige opzigten iets

fchynt te verfchillen , doch het heeft te veel

overeenkomst , om niet het zelfde of dergelyk

te zyn , en het is ook , waarfchynlyk door 't

droogen, zwartachtig bruin.

(3)
II. DESL, IX, STUK.
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IV. (3) Buchnera met drietandige Bladen , gejlat-

Afdeel. fa Bloemen en een Heejterige Steng*
XV.

^uk?
"

°P Zandi£e Velden aan de Kaap groeit, vol-

ui, gens den Ridder, deeze, die een zeer Takkige

^JÉJÏÏaSteng van dergelyke hoogte : de Bladen gepaard

Ethiopi- en ongeftecld , van grootte als die van 't Var-
fche

' kensgras, byna glad, doorgaans beneden de Tip

wederzyds een Tandje hebbende , de Bloemen

naar het end der Takken , zydelings , gepaard ,

gefteeld heeft , met eenbladige vyftandige Kelken

en geele Bloemen met lange Pypjes : het Zaad-

huisje Eyrond - langwerpig , tweehokkig, byna

zo lang als de Kelk*

iv. (4) Buchnera met getande Liniaale Bladen en

SS$L ruigachtige Kelken.

Deeze, die den bynaam van Kaapfche voert,

gelykt zeer naar het Kaapfche Neusbloem ,

* Biadz* nier voor befchreeven* 't Is een Plantje van

45 *. maar een Handbreed hoogte , van boven Tak-

kig, met geaairde Bloemen, zo de Ridder aan-

tekent, en over 't geheel Lymerig ruig s met de

Tandjes ver van elkander ; zynde dit ook een

Jaarlyks Gewas.
On-

(3) Buchuera Fol. tridentatis , Plor. pedunculatls , Caule

Fruticofo. Mant. z$i.

(4) Buchnera Fol. dentatis Linearlbus Calycibus pubescen*

tibus. Buchnera Fol. LanceoU fubdentatis &c. Am. Acad.Vt*

Aft. 18. Lychnidea villofa Fol. anguftis denuculatis , Floii»

bus umbcllatis. BURM. A.fr* 191, T« 50. f. 2,
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Onder de Kaapfche Planten telt de HeerN. IVJ

L. Burmannus eene Buchnera, welke zyn
AF
^f

L#'

Ed. Capitata , dat is Hoofdige noemt, als een Hooem

aanmerkelyk Bloemhoofdje draagende op een STÜS*

enkeld Stengetje, 't welk voortkomt uit het mid-y^f*f^
den van Lancetvormige effenrandige Wortel-

bladen.

(5) Buchnera met gefnipperde Bladen en een v.

gegaffelde Steng. cZaTnfts.
Kanada-

Deeze Soort, in Virginie groeijende, zoLiN« fche*

w^ius zegt, is een overblyvendGewasje, met

de Steng een Voet hoog, vierkant , opftaande*

de Bladen byna als die van 't Winkel - Yzerhard

verdeeld. Üic de mikjes der Takken komt een

gefteelde Aair , met de Bloempjes ongelyk ver*

fpreid en Kelken zo lang als de helft van 't

Bloempypje.

(6) Buchnera met effenrandige Liniaak Bk' vu
den en ruuwe Kelken. oSS&

fche»

Op Ceylon en in China is deeze waargeno-

men , een Plantje naar \ Oogentroost geïyken-

de , met overhoekfe Takken en lange Aaireia ^

de Bloemen ver van elkander, hebbende een lang

Pypje, dat Draadachtig dun is 5 gelyk in de an-

de-

(5) Buchnera Fol. Laciniatis, Caule üxchotomo. Mant. 8 8.

(6) Buchnera Fol. integerrimis Linearibns , Cal, fcabliSt Syjl,

Tiat. XII, XIII. Burm. FL IrJ.p. 133,

Mm
ZI. DfiXL. IX, STUK.
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I^#
dere Soorten. Het heeft den Mond tweefneedig

;

Afdeel, de eene Slip byna regtopftaande en driedeelïg

Hoofd. ^e anPere uitgebreid en breed Hartvormig zynde,

STUK.

Scèuilza* BROWALLIA.
ifge.

Dit Geflagt is door den Ridder benoemd ter

eere van den Sweedfchen Heer Browall,
die een ongemeen Liefhebber was van de Na-

tuurlyke Hiftorie in 't algemeen en de Kruidkun»

de in 't byzonder. De Kenmerken zyn door zyn

Ed. gefteld , een vyftandige Kelk , met den

Rand der Bloem byna egaal in vyveR gedeeld en

uitgebreid ; den Navel geflooten hebbende met

tweegroote Meelknopjes: als ook een eenhok-

kig Zaadhuisje»

Drie Soorten komen 'er in voor 3 altemaal

Westindifche Kruiden , waar van zyn Ed, de

eerfte uit den Cliffortfen Tuin zeer naauwkeurig

in Afbeelding gebragt heeft ; naamelyk

xtcX'aüia C*5
^rowa^'a me* wnbloemige Bhemftseltjes.

iaage. Van Panama in Zuid - Amerika afkomftig is

deeze door den fchranderen Miller in de

Tuin van Chelfea , by Londen , gekweekt , en

het Zaad vandenzelven aan den Heer Linn^üs,

toen Opzicnder van de Lustplaats des Heeren

ClïfforTj Hartecamp, by Haarlem , mede-

gedeeld* 't Is een Jaarlykfch Kruid, met een

dun

( i) Browallia Pedunculis unifloris. Syft. Nat. XII. Ge».

773- p. 4". Vt& XIII. p. 4S>6, H. Cliff. 31*. T. J7» #.

VfU 179*
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dun rond Stengetje van een of anderhalven Voet 1VJ

hoog, weinig getakt, met fpitsEyronde gefteel-
Af

v̂
eel

de effenrandige Bladen , van een Duim groot Hoofd-

en gedeelde Bloemen in de Oxelen, van gezeg- STUK*

de figuur en eene fchitterende Hemelfchblaauwe^fS"

Kleur.

Qi) Browallia met eenbloemige en veelhloemige u
Brovjt

elatt

Veihevene

o*^/**** BrowalltA
Steekjes,

elatam

In Peru zou de Groeiplaats van deeze zyn»

die naar de voorgaande gelykt » doch de Steng

eens zo hoog, ftyf , een Pink dik, en als Hee-

ïterig heeft, met de onderde Takken byna zo

Jang als de Steng. De Bloemfteeltjes draagen ie-

der ééne , drie , vyf of meer Bloemen , die hoog

Yioletblaauw zyn.

(2) Browallia met de bovenjle Bladen gepaard nu
en twee Meeldraadjes zo lang ah de Bloem. iJS&s

de.

Van Millerus heeft de Ridder deeze over-

genomen, als zekerlyk , naar een gewezen Plant,

door hem in Afbeelding gebragt zynde ; moog-
lyk een veranderde of Bafterd - Soort. Zelf hadc

hy ze niet gezien.

L 1 n-

(2) Browallia Pedunculis unifioiis muïtiflorisgue. Syfi.Kat^

Teg. XII.

(3; Browallia Fol. fuper. oppofitis &c. JMill. /c. 68*

Mm 1

II. DEEL. IX. STUK,
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m
IV. L I N N JE A.

Afdeel.
XV.

Hoofd» Dit Geflagt kroont den naam van den Groo»
stuk. ten Ridder, die bet Samenftel der Kruidkun-
Stkuiizaa- ^e s n jet minder dan de geheele Natuurlyke Hï-

ftorie, in een goeden Smaak gebragt heeft. Hy
is thans den 10 January deezes Jaars 1778, ruim

een Maand voor dat ik dit fchryf^den Weg van

alle Vieefch gegaan (*).

Een Klokvormige Bloem, en dubbelde Kelk,

die van de Vrugt tweebladig, die van de Bloem

vyfdeelig, en deeze boven het Vrugtbegiczel

,

dat een drooge driehokkige Bezie wordt.

i» Dus komen de Kenmerken van dit Geflagt

BoreaiL voor > welks eemgfte Soort (i) gemeen is op
Noordfche.de drooge , dorre Bofch - Velden , niet alleen van

de Laplandfche Alpen , maar by na van alle kou-

de Bergruggen in Europa en Afïa, ja zelfs in

Kanada groeit. De Noordelyke deeJen , gelyk

JUpland , Rusland en Siberië , fchynt het by-

zon-

(*) JEtemo Fmtices Llnnaus in JEre comantes,

Amftelias pofuit gratus Amicitias

:

At Dea Plantarum Soboles cui credita , Myftae

Prondibus his titulum fubdidit ipfa fui.

Jac Phil. D'Orville,

(1) Ltnnara. Syji. Nat. XII. Gen. 774. p. 421. Vegt XIII.

p. 478. Linnaea Flor. gerainatis. Fl. Lapp. 250. T. 12. f. 4.

# Cliff. 320. Fl. Suee. 52*. 522. 562. f. 1. Mat. Med*

517. HALL. Flelv. 6o?. SEG. Ver. I. p. 183. SAUV. Met& 4

137. Kalm. Ie, II. p» 203, Gort. Ingr. ïoo. SerpiIlifolia
#

Buxb. Aïï. II. p. 3+5. T. 21. Carapanula SerpilJifolia. C. B.

Pin. 93. Prodr. 33. A&. Ups. 1720. p, $6, T. Z. OEÖ*

Pan, T, 3. AZt, Nidros. IV. T. 4. f. <?.
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zonder te beminnen: doch het valt , niettemin , IV;

ook in Switzerland en Languedok. Afd^i,.

Dit Kruidje was , onder den naam van Que®- Hoofd.

ielbladige Klokjes , door de Autheuren gemeld STÜK «

en het komt dus in Afbeelding voor, by C. Bau-^^*
hijsüs , doch flegt ; zynde door Büxbaum
beter en eindelyk door onzen L i n nm u s vol-

maakt in Plaat gebragt. Zyn Ed. toont aan , dat

het geenszins behoore tot het Geflagt van

Klokjes. Z ulk eene afzondering der Bloem , door

een byzonderen Kelk , van het Vrugtbeginzel

,

was hem in geen andere Plant voorgekomen. De
Bladen zyn door fommigen by 't Penningkruid

vergeleeken en de Ingezetenen van Angerman-

nie noemen het Windgras ; waarfchynlyk, om
dat deszelfs dunne Bloemfteeltjes geduurig door

den Wind bewoogen worden.

Uit een Vezeligen Wortel brengt het flappe

Stengetjes of liever Rankjes voort, die veelal

op den Grond leggen en 'er fomtyds Wortel

in fchieten , aan welken de gezegde Blaadjes

,

tegenover malkander, groeijen, die eenige wei-

nige Tandjes hebben en niet lang gedeeld zyn.

Derzelver Oxelen leveren de Bloemfteeltjes uit,

die opftaan , zynde lang en dun , en boven twee

Bloemen draagen , van eene Klokvormige fi-

guur, buiten wit, binnen Pluizig en roodachtig.

Deeze Bloemen, in haar eigen Kelk, die vyf-

deelig is, vervat, zitten opeen rondachtig Vrugt-

beginzel , in een andere Kelk begreepen , dia

vierbladig is , volgens Haller, en het Zaad-

Mm 3 huïs-
II* Deel. IX. Stuk.
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IV. huisje wordt van hem gerekend eenhokkïg te zyu
'Afdeel. met ^r je zaaden , daar Buxbaum hetzelve

Hoofd» eenzaadig bevonden hadt. Ditlaatde verfchilkan
stuk*

(jaar uit ontdaan , dat in fommige deelen des

üpf*™'Aardbodems alle de drie Zaaden niet aanrypen.

In Lapland hadt Linn^üs de Ranken van dit

Kruidje ag^tien Voeten lang gezien. Van 't ge-

meene Volk in Sweeden wordt het gekookte

Loof 3 als een vaardig Geneesmiddel, in Pap en

Stooving op de Lichaamsdeelen , die met Jicht-

pynen bevangen zyn , geappliceerd*

SlBTHORPlA.

De Kelk en Bloem zyn , beiden , in vyven

egaal verdeeld , met de Paaren Meeldraadjes

van elkander afftandig en het Zaadhuisje rond-

achtig , famengedrukt , tweehokkig met een dwars

middelfchotje.

Van dit Geflagt is eene Soort, door denOx-

fordfeo Hoogleeraar Sibthorpius, aan den

Ridder gezonden geweest , die deswegen het-

zelve met deszelfs naam vereerde. Die Levant-

fche vind ik thans uitgemonfterd , zo wel als de
' Afrikaanfche Sibthorpia , bekleedende een van

beiden, of beiden, het Geflngt van Bifandra ,

voorheen door my geboekdaafd (*).

Dus blyft dan alleen de Europifche , als de

sibthorpia, eenigfte Soort van dit Gedagt (i). Deeze is
Et*rop<&a.

Emopifche. aan-

l*) II. D. VIII. Smk, deezer Nat. Hiftorie, blac!z,42s.

(i) Sibthorpia, Syft. Nat, XII. den, 77;. p. 421. Veg
%

XIII.
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aangemerkt als een Plantje 5 dat op de Zuidwest. IV.

Kusten van Engeland en in Portugal , aan vog- Af»sel.

tige Dyken , en aan de kanten
' van Beekjes Hoofd-

groeit. Ray noemt het Zeer klein kruipend Bas

-

%T%3K*

terd-Muur, met Bladen van het Gulden Steen-^^
breeke : Petiver Goudveil van ComwalL Het

p

L . lvhl

groeit ook in Oostindie, van waar ik een Plant-
Fi&' J *

je daar van heb bekomen , 't welk de Gellake

veel duidelyker uitdrukt, dan hetzelve door Plu-

kenet is afgebeeld. Deswegen heb ik het , in

Fig. 3 , op Plaat LVIII , in Plaat vertoond»

Loefling heeft het in Portugal 3 by Oporto*

overvloedig vergaderd aan den voet van Muuren

en Bergjes 3 die door afdruipend Water geduu-

rig vogtig blyven, en by het Slot van de Konin-

gin te Cintra 9 op den zeer hoogen naast by ge-

legen Berg , in drooge holle plaatfen.

De gellake is als die van 't Water - Navelkruid,

het Loof als dat van Goudveil 9 de Vrugt als van

Eerenprys f wordt elders gezegd (*) , doch in
3
t myne is dezelve platter. Het heeft Draadach-

tige kruipende Stengetjes en lang gedeelde Bla»

jes overhoeks , ó\e Niervormig Schildachtig zyn 3

horizontaal geplaatst , door zes infnydingen als

zevenhoekig, aan den rand gehaaird. De Bloem*

PJ'es,

XIIL p. 478. Am. Acad. UT. p. zi. LOEEL» lu i$c. Chry-

fofpleniuum Corrmbienle, Petiv. Htrb.T. 6. f. n. Alfinefpu-

ria pufilla repens &c. Raj. Angl. III. p. 35 2-P*-UK. Alm. 15*

T. 7. f. ««

{*) Am. Acad. uts. Nova Genera per CHENON. p. ai*

Mm 4
IL Deel, IX. Sts*.
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IV. pjes 3 in de Oxelen voortkomende 3 hebben Steel*
'Afdeel.

t
j
es £-

1Q wat fcorter of ok wei iaDger Zyn dan

Hoofd- de Bladfteekjes. De Kleur is paarfchachtig 3 doch
stuk. zv flee^en naauwlyks buiten den Kelk uit • die

^r
ted

*"vyfdedig is en ruig. 't Getal der Meeldraadjes

is altoos vier , die gelyk van langte zyn; dus

minder in getal dan de Bloemflippen , eene

ongelykheid^ welke dit Kruidje tot de Klasfeder

Tweemagtigen betrekt 5 zegt de Ridder*

L ïmosella. Slykertje»

De Kelk is , zo wel als de Bloem , egaal ia

vyven gefneeden in dit Geflagt , hebbende de

Meeldraadjes by paaren digt aan elkander ; het

Zaadhuisje eenhokkig , tweekleppig , veelzaadig*

Twee Soorten behooren tot hetzelve a waar

van de eerfte genoemd wordt

ï. (O Slykertje met Lancetvormige Bladen.
Limofella

EiScTifch.
By verfcheide Autheuren is dit Plantje, dat

in de Noordelyke deelen van Europa en ook

Zuidelyker, gelyk by ons 5 aan den Rhyn en in

Switzerland, op vogtige Velden groeit , in Plaat

gebragt. Sommigen hebben het als een kleine

Soort:

(i) Limofdla Fol. Lanceolatis. Syft. Nat. XII. Gen. 776.

p. 421- V*g- XIII. p. 479- Gort. Belg. 179. Fl. Lapp. 449.

Fl. Suec.HALL.H1lv. 629. Limofdla annua. Lind. Ms. ijö.

T. 5. Plantaginella. Hall. Jen. 23. T. 6. f. z. Planragi-

nella paluftcis. C. B. Fin. 190. Alfine palufiris &c. PLUS.

Alm 20. T. 74. f. 4. Mentz. Fug. 2, T. 7. f. 6.
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Soort van Weegbree , anderen als een Water- IV:

Muur, aaDgemerkt. Loesel noemt het, pa-
A
*£^|*

der de Pruisfifêhe Planten , zwr kleine Spurrie, Hoofd.

met Lancetvormige Bladen. STüK»

Een Plag, zegt Hall er, van lang gefteel
V;)^;

de Blaadjes , die aan 't end ovaal zyn , geeft

Scheuten uit, welke dergelyke Plaggen vormen.

Hier komen Stengetjes uit voort, korter dan

de Bladen, ieder een Bloempje draagende, 't

welk wit is 5 binnen aan 't Pypje rood, met zwar-

te Meeldraadjes. De Kelk is diep in vyven ge»

fneeden : de Bloem kennelyk mismaakt , aan den

rand vyf Slippen hebbende, waar van tweepaa-

ren gelyk en grooter zyn dan de oneffene of

vyfde Slip. Van de vier Meeldraadjes zyn twee

langer onder de Topjes omgeboogen.

(2) Slykertje met byna Liniaale Bladen, 1.

LimofellA
diandra.

Op den Zee -Oever, aan de Kaap der Goe- Twee-

de Hope, vondt de Heer Koehig dit Plant*
mannis*

je , zynde volkomen van de zelfde Geftalte,

doch veel kleiner , en dus te tellen onder het

kleinfte Onkruid. Alleenlyk verbreeden zig de

Bladen byna niet , en hy kon flegts twee Meel-

draadjes in de Bloempjes waarneemen ; wes-

halve het den Bynaam van Tweemannïg voert.

Van-

(2) Limofella FoJ. Ciblineiribus. Maat, aji,

Mm s

II. Deel. IX, Stuk»
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IV. V'ANBfiLLIA.
Afdeel*

Hoo* - ^e Kelk is byna 3

*

n vieren gedeeld, de Bloem

stuk* •
grynzende of Smoelachtig , met twee Meel-

Schuiizaa- draadjes, uit de vlakte der Bloemlip en famen-

W" gevoegde Meelknopjes : het Zaadhuisje eenhok*

kig veelzaadig.

i-
. Dus komen de Kenmerken voor van dit Ge-

üfft/L

ia

Aagt, welks eenigfte Soort (i) door den Heer
yerfPi:eide.BR0WNE ontdekt is op 't Eiland vanSt.Tho.

mas. Dezelve heeft een Kruidige vierhoekige

gearmde Steng % Eyronde , ongedeelde , gekar-

telde ftompachtige Bladen en eenzaame Bloemen

in de Oxelen, tegen elkander over. De geftal-

teis als die van het Quendelbladige Eerenprys.

S temodia. Tweeknop,

Dit Geflagt heeft den Kelk vyfdeelig, de Bloem

tweelippig , met vier Meeldraadjes , die allen

gegaffeld en tweeknoppig zyn , zo dat hetzelve

agt Meelknopjes heeft ; en een tweehokkig

Zaadhuisje.

i. De eenigfte Soort hier van (i) , aan den Zee-

mathiftl kanc van '

c Eiland Jamaika in 't Zand groeijen-

zeekants, ^e, js Heefterig leggend Waterlook* met blaauwe

Bloe-

(%) Vandellia. Syjl. Uau XII. Gen. 126$. p, 422. Vtg.

XIII. p. 479. Mant. 89.

Ci) Sternodia. Syfi. Nat. XII. Gen. 777* P* 4"« **&•

XIII. p. 479. Am. Aead. V. p. 399. Stemodiacra maritima

&c. Urcwn. Jam. 25 1. T. 22. f. 2. Scord. maritimun» &c.

SLOAN, 3m* 66, Hifi. I, p. 17*. T. UOt f. 2»



Bloemen, door Sloane geheten. Browne IV,

gaf 'er den tytel aan van Stemodiacra, waarvan A™£Iu

de Geflagtnaam afgeleid is» 't Gewas heeft een Hoofd j

vierhoekige ruige Stengeen overhoekfe opftaan-STÜK*

de Takken , met Lancetvormige ongefleelde$$$£
Bladen 3 die fpits getand zyn. De Bloemen zit-

ten in de Oxelen eenzaam , tusfchen twee zyde-

L'ngfe Blaadjes , ongefteeid. Het is een ruikend

Kruid.

Obolaria. Stuiverkruid*

Dit heeft een tweedeeligen Kelk en vierdée-

lige Bloem , die Klokvormig is, met de Meel-

draadjes in de verdeelingén .-het Zaadhuisje een-

hokkig, tweekleppig, veelzaadig»

De eenigfte Soort (

i

) van dit Geflagt is een '•

Virginifch Plantje, dat men onderde benaaiiiingW/iS

van het volgende heeft voorgefteld gehad , hoe- vir£inifdi»

wel daarvan aanmerkelyk verfchillende. Uiteen

Koraalachtigen Wortel fchiet hec een enkeld

Stengetje ; anderhalve Handpalm hoog 9 met
kleine fpitfe Blaadjes; maar die aan den top, uit

welker Schoot de Bloemen voortkomen, zyn

rond en van grootte als een Stuivertje, waarvan

de naam ontleend is. De Bloemen zyn bleek-

rood en de Blaadjes van onderen paarfch. Het

bloeit

(i) O!>olaria. Syjt* Nat. XII. Gen. 778. p. 4*a- Peg.xflï.

p. 479» H. Clif. 3*3. Grqn. Virg. 74, 95. Orobanche Vii>

giniana Rad. Cotalloide &e. Mor. Bijl, III. p. 504. S. it,

T. 16. f, 23. Pluk. Alm, 273, t, *o9 , f. <j,

H« DEEL, IX» STUK,
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IV, Het bloeit in April , volgens den ¥&*£€&&&
Afdeel. ton ^ die het daar te lande heeft waargenomen.

Hoofd* *~ T r
stuk. Orobanche. Leeuwftaart.

Schuiiza^
In dit Geflagt) dat5 wegens de geftalte,wei

den naam van Leeuwfiaart voeren mag, is ook

de Kelk tweebladig , maar de Bloem Smoelach-

tig , met een Klier onder het Vrugtbeginzel : het

Zaadhuisje even als in 't voorgaande. Het bevat

de agt volgende Soorten.

i. Cl) Leeuwftaart met een geheel enkelde glad-
Orobanc^ ^ Stmg m uitjieekende Meeldraadjes.

Glad.

1I# (2) Leeuwftaart met een geheel enkelde ruig-

g^ooT"
achtige Steng; de Meeldraadjes naauwlyks

uitjleekende.

Deeze beide Soorten komen in ons Werelds-

deel , doch de eerfce meer in de Zuidelyke

Landen, gelyk Languedoken Provence 5 of ook

in Switzerland , de andere vry algemeen voor.

Deeze, die ook in onze Nederlanden valt, groeic

ia

(1) Orobanche Caule flmplicisfimo Iacvi , Stam. exfertis.

Sy/i. Nat, XII. Gen. 779. p. 422. Veg. XIII. p. 479-GOUAN

Monsp. 308. Orobanche majore Flore. C. B. Pin. 88. Mo-

bis. Bifl. III. S. 12. T. 16. f. 2. Orob. magna purpurea

Monfpesfulana. }. B. Hl/i. II. p. 732.

(z) Orobanche Caule fimpl. pubescente , Stamin. fubexfer-

tis. Loefl. h. 15 ï- Orob, Caale firaplicisiïirjo. H. Ciijf. 321.

H. Lugdh 299* GOUAN Mom-p. 308. Ger. Prov. 288. Oro-

banche mijor Garyophylium olens. C. B. Pin. 87* HALL.

Hdv. 5 10. Pod, Fmpu $52* Kapum Genifte. Lol*. Je» II. p. 8j>.
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m de Zaaylanden op de Wortels vanverfchei- IV.

de Gewasfen , doch meest op die van de Brem

,

AFnEEL»

en hierom wordt zy 'er Bremraap geheten , zo Hoofd-

Lohel aantekent* Deze manier van Groeijing STUK'

is door hem en anderen in Plaat vertoond* Lin- ,
An^°m

\

Njeüs zegt , dat zy op de Akkers en drooge

Velden van Europa, inzonderheid 5 een Bywas
is van de Vlinderbloemige Planten. Ook wil

men , dat de Griekfche naam , Orobanche , daar

van afkomftig zou zyn , dat 'er de Orobus en

andere Haauwvrugten door verworgd worden

;

weshalve de Duitfchers het Gewas Erven - Wur-
ger noemen , de Engelfchen Strangleweede* An-

ders heet het in 't Hoogduitfch Sommerwurtz,

in 't Engelfeh Broomrape , in 't Italiaanfch Co»

da di Lion , dat is Leeuweftaart. De Hongaaren

noemen hetzelve Miskaars % zo Clusius aan-

tekent.

Zo wel de Geftalte van de een als van de

andere heeft dit Plantje , 't welk in de eerde Soort

voorkomt met een biaauwe , in de andere met

een wicachtige Steng , van een Voet of meer

hoogte, die onder uitloopt in een dikken Knob-

bel , byna als een Raap , zittende daar mede op

de Wortels van andere Planten of Boomen.

De Steng is boven bezet met Bloemen van eene

Smoelachtige figuur, in de eerfte Soort paarfch

of Violet ; doch in deeze alwaar zy naar Anje-

lieren ruiken , bleek , fomtyds witachtig en ook

Goud of Saffraangeel , volgens Scheuchzer.
Op de Wortels der Olmen , in de Koninglyke

Juin
II» P££L IX, Stuk*
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IV. Tuin te Aranjucz in Spanje, vondt Loef-
Af^el. l i n g deeze Soort met bleek geele Bloemen ,

Hoofd- van boven een weinig paarfchachtig, en de ge»
stuk. heele Plant was bruin , zonder eenigen byzonde-

%^
lzaa " ren Reuk. In de Bloemen heeft 5 bovendien , een

aanmerkelyk verfchil van grootte plaats*

Met veel moeite en drift werdt dit Plantje

,

zo Lobel verhaalt , van de Alchymiften in

Mey opgezogt , die hetzelve aftrokken van de

Wortelen der Brem , doende de Raap in een

Kromhals en daar van een Olie overhaalende

,

die zeer uitmuntende was tegen den Steen. In

de Nederlanden , zegt Clusiüs, werdt het

Poeijer van de Bremraap, met laauwen Wyn in-

genomen , voor een kragtig Middel tegen Ko-

lykpynen gehouden. Ook is de Konferf van 't

Kruid , of de Syroop , door ibmmigen tegen

Zwaarmoedigheid of Miltziekte aangepreezen.

m '

h
(3) Leeuwftaart met eengeheel enkelde Bladerig

Americana. gefchubde Steng en uitjleekende Meel-

wX Naadjes.

In Karolina komt deeze 'aan de Wortels der

Boomen en Heefteren voor , wier Stengetjes

naauwlyks een Span lang, een Vinger dik, rond

en gekleurd zyn , Sappig , geheel Schubswyze

bekleed met Lancetvormïg Eyronde, ongedeel-

de,

(3) Orobancbe Caule fisHplicijfimo , Foliïs itnbiicato , Sta-'

minibus exfeïtis. Mant. 88.
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de, fpitfe Blaadjes : de Bloemen waren enge* IV:

fteeld en krom: de geheele Plant geel van AF^EL-

Kleur. Een dergelyke, doch ftompbladig, hadt Hoofd*

de Ridder uit Siberië bekomen, STUK*

f4) Leeuwftaart met een eeheel enkelde Steng, „ *v
*

,

,. , t
Orobanche

omgekromde Bloemen 9 die langer dan de cemua.

Eyronde Blikjes zyn en de Steng hyna
KmkkQadt

naakt»

By Aranjuez in Spanje nam de Heer Loef-
ling deeze byzondere Soort waar , welke hy

twyfelt > of het ook het Portugeefche Leeuw-

Haart zy van Tournefort , met donker-

paarfche Bloemen, Dezelve groeide op de Wor-
tels van het Opftaande Veld -Byvoet met den

Reuk van Carlina, op zeer dorre Velden»

(5) Leeuwftaart met een Tdkkige Steng en vyf* V.

deelige Bloemen. inSüg.-

(6) Leeuwftaart met een Takkige Steng en vier* .
vr

tandige Bloemen. nï?™*"
Dee- virgi.

nifch.

(4) Orohanebe Caule fimpl. Corollïs recurvatis $ Bra&eis

ovatis Corolla brevioribus , Caule nudiuseulo. Loepl. 7^152.

(5) Orobanche Caule Ramofo Corollis quinquefidis» ü.

Cïttf* izfa R.' Lugdb. 299. GOUAN Monsp. 308. Ger. Prov.

288* HALL' Flilv. 610. DALIB. Parts. 191. GORY. Belg. 180.

Osb. /f. ?8. Orobanche Ramofa. C. B. Pin. 88. Orobanche.

CAM. £;>*'• 311-

(6) Orobanche Caule Ram. Coroll. quadridentatis. CRON.

Virg. 96. Orobanche minor Virginiana lignoiior Sec. MORIS.

Bijl» HL p- 502. S. iz, T, 16. f. 9. RAJ, Suppl. 595.

|I< DEEL, IX STUK,
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IV. Deeze beiden verfchillen door de Takkig-
Afdeel,

jjgid fa Stengen van de voorgaanden. De eene

Hoofd, komt op drooge plaatfen door byna geheel Eu-
stuk. ropa voor , en in de Duinen van ons Land

onder de Helm , als ook by Hecmftede. Zy
is geelachtig, met kleiner Bloemen, die paar-

fche Blikjes hebben £ volgens Goüan. Men
vindtze met blaauwe of paarfche , en ook met

witachtige Bloemen. De andere heeft de Heer

Clayton in Virginie eens op den Wortel van

een Taxis gevonden. Zy groeit 'er op de Wor-

tels van veelerley Geboomte. Haar Steng is

Houtig en over 't geheel met kleine Blommetjes

yl begroeid, driemaal zo lang als de Kelk, die

vïertandig zyn en vierhoekig, en dus egaal van

rand, niet Smoelachtig , doch niettemin vier

Meeldraadjes hebbende en in Vrugtmaaking met

de anderen overeenkomstig,

vit. (?) Leeuwftaart met de Steng eenhkemig zon-

%tJ der Blikje;.

Eeribloe*

n»g» In Virginie, of eigentlyk in Maryland, was

ook de Groeiplaats van deeze Soort , die klei-

ne Goudkleurige Gentianel door Plukenet
getyteld wordt. Zy heeft een geheel naakt

Stengetje , op welks top een enkel Klokvor-

(7) Orobanthe Caule unifloro , Calyce nudo. Groü. Virg*

96» Dentarte f. Anblato Cordi afïïnis. Fl. Virg. 70. Gentia-

nella minor Aurea &c. Pluk* ManU 8?» T. 348. f. 3. A-.

phyllon» Mitch 4 Gen» 25»
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mig geboogen Bloempje voortkomt uit een vyf- IV.'

tandigen Kelk, zynde dit geheele Plantje geel-
AF
^f

L '

achtig, volgens dien Autheur. Datgene, welk F1oofd«

men in Virginie heeft waargenomen , hadt een stuk»

Scheede om het Stengetje en eene bleek blaau-^^*."

we Bloem in twee Lippen gefneeden , waar van

de boven (Ie twee-, de onderde driedeelig. Mir-
cheltüs maakt hier van , onder de benaaming

Jphyllón 9 een nieuw Geilagt.

f8) Leeuwilaart met de Steng eenbloemiz* de VITr»

Bloem als m een Scheede. j&gwtia*
Ooitin-

In Zandige Grond, op de Kust van Malabar

,

difch *

groeit deeze Oostindifche Soort, met kruipende

Wortelen , daar veele geelachtige , byna door-

fchynende Stengetjes uit voortkomen , die ge-

heel Bladerloos zyn , met een tweebladige gantfch

onregelmaatige Bloem , die tusfchen haare Lip-

pen, als 't ware, een Klok uitgeeft.

By Kairo vondt de Meer Forskaohl een

Leeuwilaart met eene Gekartelde Bloem 5 doch

in Arabie, by de Stad JvïÓr, kwam hem eene

Soort voor, die hy Verw - Leeuwjlaart noemt,

Deeze hadt een Sappige Steng, Spiraalswyze

bezet met Bloemen, geel van Kleur, ieder be-

fchut door een Blikje. De Kelk was dubbeld

,

een

(S) Orobar.che Caule unifloro, Flore fubfpathaceo. jEgine-

tia. Sp. PI. I. p. 63*. Tsjera - Cumulu. Hort. Mal XI. p.

57. T. 47» Aphyllos Indica , Fl. dipetalo diffoimi ace. RAJ.

iirjt* III. p. 40• BURM. Fl. Ind. p. 133.

Nn
II* D£BL« II; STUK.
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IV. een builende tweebladige , een binnenfte vyf-
AF

xv!
L

' ^eeliêe: de B^m was Pypachtig, aan den rand

Hoofd* egaal in vyven gedeeld. Zy groeide op de Wor-
stuk. te j& van oude Planten ff>
Scbullzaa-% Hyobanche. Ruigffoart.

De zevecbladige Kelk en de Smoelachtige

Bloem zonder Onderlip, onderfcheiden dit Ge-

flagt van het voorgaande ; terwyl het ook een

twechokkige veelzaadige Vrugt heeft,

i. De eenigfle Soort, daar van(i), voert den

SmgtTnla bynaam van Bloedrood, wegens de Kleur, Aan
Bloedrood. ^ j£aap komt zy , ïnsgelyks, op Wortels van

andere Planten , als een Bygewas , voor , en

ook elders aan de Kuften van Afrika , zo 't fchynt.

De geftalte is volkomen als die van 't Leeuw-

ftaartj de Steng een half Voet hoog. Houtig ,

geheel bekleed met Schubachtige Blaadjes en

aan 't end uitloopende in een ruige Aair, die

driemaal zo breed is, bezet met Blikjes en Bloe-

men: zo dat ik het, te regt> den naam van Ruig-

fiaart geef.

DoDARTIA.
Dit Geflagt , ter eere van den vermaarden

Franfchen Akademist, Dodartius, benoemd,

heeft een tweelippige Bloem , met de Bovenlip

veel korter dan de Onderlip ; een vyftandigen

Kelk

Ct) Orobanche TinÖoria. Flor. v&gypt. Arah. p. 112.

(1) Hyobanche. Syft. Nat. Pïg, XIII. Gen. I3i7« p.4*°-

Mant.z 53. Orobanche Mauriranica Fl.purpureo. PET. Gaz. T,

37- f
» *. Otobanchcs Specjes ^thiopica, Ptuss» Mant* 14*.
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Kelk en een tweehokkig Klootrond Zaadhuisje* IV»

Het bevat de twee volgende Soorten.
Afdeex,.

._ , _ . . , „ Hoofd-
Ci) Dodartia met Limaale effenrandige glad stuk.

de Bladen. i

Deeze heeft Toürnefort by den ftfc°2m£
Ararat 5 in Armenië , ontdekt en aldaar ter eere van fche«

gezegden Heer gedoopt. Zy fchiet Houtige Sten-

gen s zegt hy , van anderhalfVoet hoog, die van

onderen af getakt zyn , rond, fchraal bezet mee

Lancetvormige getande ongefteelde Bladen , uic

wier Oxelen 9 aan *t boven * end , de Bloemen

Aairswys voortkomen , welke donker - violet van

Kleur zyn* Door het Zaad is deeze Plant in de

Europifche Tuinen voor fgeteeld. Zy groek ook

in Tartarie.

(2) Dodartia mét Eyronde Zaagtandige ge- n.

pluisde Bladen* oostinïli

Van deeze Oostindifche zyn de Stengen rond-

achtig en , zo wel als de Bladen , met Pluis be-

groeid , niet zesr Takkig. Aan 't end komt eeu

Tros met kleiner Bladen , beftaande uit gepaar-

de Bloemen 3 met ftompe ruige Kelken» De Kleur

is geel.

Ss-

(l) Dodartia Foï. Linearibus integerrimïs glabrïs. Syfï. Na£m

XI l- Gen. 780. p. 423. MlLL. DiS. T. Z7. Dodartia. ƒƒ.

Cliff. 326. R- Lugib. £97« Dod, Oriënt. Fl. puip. Tournf.

C&r. 47. Itin. II T. p. T. 208.

(z) Dcdurüa Fol. ovatis Senatis villoHs. Syjl* NaU Vtgo

XIII.

Nn 3
II. DSEL IX. 5T7S,
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IV. S e s a m u m. Vygboonen.
Afdjsbi»

xv. £en vyfdeelige Kelk en een Klokvormïgevyf-

stu^
D

deelige Bloem , met de onderfte Slip grootst»

ScZuitzfia-Eeti beginzel van een vyfde Mceldraadje: een
dti ' Lancetvormige Stempel: een vierhokkig Zaad-

huisje,

Dus komen de byzondere Kenmerken van dit

Geflagt voor, in 't welke de twee volgende Soor-

ten zyn begreepen.

T - (O Vygboonen met Eironde langwerpige ef-

Oriëntale. fenrandige Bladen.
©ofterfch.

Dit is het Sefamum der Ouden, dat Came-
rarius, onderden naam van Echt Sefamum ,

volgens een drooge Plant , hem door R au-

wolf gegeven , taamelyk wel heeft afgebeeld.

Het werdt in de Tuinen te Tripoli uit Zaad

geteeld en groeide by Felugo of Babylonie. De
Inwooners noemden het Samfain of Semfen.

Eertyds was het , volgens Plinius, uit In-

die gebragt in Alie , van daar in Griekenland en

voorts in Italië ; doch het fchynt naderhand

aldaar verwaarloosd te zyn. Hedendaags wordt

het

(i) Sefamum Fol. ovato • oblongis integris. Syfl. Natt XIU

Gen. 782. p. 423. Veg. XïII. p. 481. H. Cliff. 318. Fl.Zeyi.

107. Sefamum Ped. inter duas glandulas. R. Lugdb. 202.

GRON. Oriënt. 75. Sefamum Veterum. C. B. Pin, ü7. Digi-

taiis Or. Sefamum di&a. Tournf. Injï. \6$. Burm. Zeyl.

%7. T. 38. f* 1. Serapfen. Alp. jEgypt.p. T.47- Schit-Elu.

Hort. Mal. IX. p. Ioj. T. $4, BURM. Fl. lrd. 153- CAI&
Mort. T. 4*.
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liet nog overal in Arabic geteeld ,zoForska- IV.

ohl meldt': maar de eigentlyke Groeiplaats is
Af^el-

aan de Vafte Kust van Indie, op Ceylon en Ma- 3qofd-

labar. Ik heb Takken daar van met Bloem en STÜKo

Zaad uit Japan bekomen* ' ^SSJ
-

Volgensden Ridderheeftheteen regtopftaande

ronde Haairige Steng, met weinige Takken, die

omlaag geplaatst zyn : de Bladen gepaard, ge-

fteeld, langwerpig Eyrond, erTenrandig, geaderd,

befprengd met kleine Haairtjes : de Bloemen een>

zaam in de Oxelen , met een zeer kort Steekje , aan

welks Voet twee Blikjes , fmal en kort,- ieder een

geel doorboord K Hertje bevattende. De Kelk is

vyfdeelig , gaapende ; de Bloem als van 't Vinger-

hoed- Kruid, wit,,flaauw vyfkwabblg, ftomp,

met de Onderlip langer en rond ; tusfehen de

twee hoogften van de vier Meeldraadjes een be*

ginzel van een vyfde zonder Knopje.

(2) Vygboonen met de onderjle Bladen drie* ïT.

(keHg. Sefamum
° Indtcum.

Het verfchil der Bladen, die breeder offmal-

Ier en erTenrandig of Zaagtandig by de Autheu-

ren voorkomen, zal uit een verandering of ver-

baftering van 't Gewas ontftaan zyn , dat meer

plaats heefc in Planten , die jaarlyks uit Zaad

wor-

(z) Sefamum Fol. inferioribus trifidis. IV.. Lugdb, 292. Ses.

Indicam: Rumph. Ambt V. p. ^04. T. 76. f. 1. Ses. alte-

rum Fol. triiïdis , Oriëntale , Seoune obfeura. PLUK. Alm,

344. T. I09. f. 4. BURM. Fl. lnd. 133.

II DEEL. IX. STUK,

Nn 3
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IV. borden geteeld ; doch de driedeeligheïdderon.
Afdeel»

^erfte bladen fcbyot een weezentlyk en bly-

Hoofd- vend verfchil te zyn. Volgens Rümphius is

stuk. ^it het Echte Sefamum , dat men cp de Eilan-
ScUUzaa-

£

Qn van Indie overvloedig teelt
, grocijende om-

trent een El Ie boog, en waar van een witte of

gee]c en een zwarte Soort is , dus naar de Kleur

van het Zaad' genaamd. Volgens fommïgen heeft

deeze Soort zwart, en de voorgaande witachtig

Zaad, gelyk ik het laatfce ook bevind in myne
gedagte uit Japan.

Die van Malakka noemen de eerfte deswegen

Wit , de andere Zwart Bitsjam , doch de alge-

meene naam in Water- Indie is Widjïn op 't

Maleitfch of Wïdfor by de Javaanen* lp 't Ita-

liaanfch heet het Sefamo ; in Spanje Jorgelim of

Jlegria\ in Vrankryk Jugoline ; by de Engel-

ichcn Sefamy: de Duitfchcrs noemen het Sefam*

ïraut of Flachsdotter , en Lobel geeft het den

JSfederduitfchen naam van Fygboonen*

Dit laatfte kan van de Zaadhuisjes affcomftig

zyn , die zig Boonachtig voordoen en van de

zoetheid des Zaads. Het zyn dikke vierrïbbige

Haauwtjes, ongevaar een Vingcrlid lang, geel-

achtig witte of zwarte Zaadjes, omtrent van

grootte als Lynzaad , doch ronder en dikker,

bevattende. In Egypte , zo wel als in Arabie,

word: daar een Olie uitgeperst, die in meer ge-

bruik is en aangenaamer dan Olyven - Olie. Men
maakt 'ét , in de Spyzen , veel werks van en

brandtze fomtyds in de Lampen, 't Is ligt te be-

gry-
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grypen, dat dezelve alle dienften doet , zo uit- IV".

als inwendig , welke men heeft van dergel yke A™EEL«

zoete, zagte Oliën» Het Vrouwvolk, in de Oos- Hoofd-

terfche Landen , gebruiktze dikwils in de Bad* STUK -

ftooven om vet of poezel te worden, zo Al-a^X
? I nüs verhaalt. Door dit Zaad in Water te

kooken , krygt men 'er mede een Olie van , die

aan de Vafte Kust van Indie niet minder in ge-

bruik is* Ja, zo wel in China en Japan, als op

de Eilanden van geheel Oostindie , is deeze Olie

zeer bekend* Men achtze in de Spyzen beter

dan de Kalappus-Olie uit Kokos -Ncoten; want

zy wordt zo ligt niet rans. Doch in dit opzigc

is , naar de manier van bereiding, bewaaringen

de Soort van Zaad, een groot verfchil. Het is

zeer voedzaaam , inzonderheid het witte , waar

van men op Java Koekjes bakt, met Suiker en

Rystemeel , die zeer lekker zyn en op een Reis^

togt van goeden dienst. Het wordt ook wel uit

de Hand gegeten of op Gebak gcftrooïd.

De Heer N. L. Burmannus heeft nog

een Soort van Sefamum , welke zyn Ed. de Ja*

vaanfche noemt , hebbende Lancetvormige ge-

tande ongefteelde Bladen. Het zoude de Bakel-

Tjulli van Malabar en de Patjar~Aijer der Ja-

vaaneo zyn 5 eene Moeras -Plant meteen blaauw*

achtige Bloem , volgens Klein 11 of; doch

die Malabaarfe hadt roode Bloemen. Het Zaad-

huisje is , volgens zyn Ed. , fpits Klootrond ,

vierhoekig famengedrukt , met vier hollighe-

den.
Nn 4 Mi-

ïl. DEEL W* 5iVKé
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.
1V* • M i m u l u s. Potzer.

Af DEEL»
XV.

Hoofd. Dit Geflagt, naar de potzige figuur van de
fcruK. Bloem genaamd 3 heeft de Bovenlip aan de zy-

%
hfzaa ' den omgeplooid ; de Kelk is vyftandig en Prïs-

matiek; hec Zaadhuisje tweehokkig en veelzaa-

dig. Men vindt 'er de twee volgende uitheem-

fche Soorten in vervat.

! *
, CO Potzer die opjiaat ,met langwerpige Lint*

rmzens. aale ongejteelde Bladen.
Virgini-

Dit Kruid , in Virginie en andere deelen van

Noord -Amerika groeijende , vertoont zig als

een Soort van Wederik , met een Steng van

twee Voeten hoogte, die vierhoekig is en glad,

zo wel als de Bladen, welke de Steng omvatten

en uit wier Schoot eenzaame Bloemen voortko-

men , die groot zyn en blaauw 5 van binnen geel

,

hebbende de Bovenlip in tweeën , de Onderlip

in drieën gedeeld. Het komt op vogtige plaat-

fen voort. Zeker Gehemelte van drie gelyke

ftompe Slipjes , vertoont zig als Tanden in de

Mond , en deswegen maakt Mitcheliüs 'er

een

(i) Mimulus ere&us, Fol. oblorgis Linearibus fesfiübus.

Syft. Nat. XII. Gen. 783. p 42?. Veg. XIII. p. 48I. Hort.

Ups. 176. T. 1. GllON. Virg. 56. Enphrafia Floridana &c.

Plck» Amahh. 8J. T. 393» £ 3. Digitalis peïfoli'ta glabia.

Mcris. Bijt. 11. p. 470. S. 5. T. 8. f. 6. GiatioJa Cana-

denfis latifoüa Fl. magno cceru'eo. BoERH. Lugdk, II. p.

265. Cynoiynehium. JMiiCH. Gen, n$vt
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een nieuw Geflagt van , onder den naam van IV.'

Honds/moei. Afdeed

(2) Potzer <fo'e &ra>* , ?tó Eyronde Bladen.
Ŝ

FD*

De Plant , welke Pater F e u i l l é e aan een Mlm«iU ï

Rivier in 't Ryk van Chili ontdekte , komt , m- iuteas -

, , , • 1 tm ,'. V. Peruviaan»
derdaad , ten opzigt van de bloem 5 aan dit Ge-ichc.

flagt taamelyk naby, inzonderheid, wegens de

kantige geftalte van den Kelk. Zy is fchoon geel 3

van binnen met roode Vlakjes in de Keel gete-

kend* Het Kruid heeft lange kruipende Ranken y

die uit de Knoopen Wortel fchieten en Eyronde

Bladen met zeven Ribben geaderd , op de kant

Zaagtandig , glad , fchoon groen. Hy hadtze

tot het Geoadekruid betrokken*

R U E L L I A.

Die Geflagt, naar zekeren Ru e l lus, die

de Werken van Djoscorides in 't Latyn

vertolkt heeft
,
getyteld , is taamelyk uitgebreid.

Het heeft een vyfdeeligen Kelk ; een bynaKiok-

vormige Bloem : de Meeldraadjes twee aan twee

naby elkander en een Zaadhuisje, 't welk, nat

wordende s doormiddel van zekere Veerkragti-

ge Tandjes open fpringt. Het bevat dertien uit-

heemfche Soorten.

(1) Ruëllia met Eyronde effent-eindige Bladen, Ru]:ilÏA

J£ymBlecf>um.

P;erami«

(2) Mimutus repens Fol. ovatis. Gradola Fo!. fubrotundis

nervofis, Flor. Juteis. FEUlLL. Peruv. II. p, 745. t. 3*.

(1) Ruëllia Fol. ovatis integerrimis &c, Syft, Nat, XI F.

Nn yi Gen,

II« Deel. IX, Stuk.
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r
" IV. Eyronde Aairen; de Mnnen(le Blikjes dub*
Afdeel. IqU en twee ongejteelde Bloemen.

stuk. ïn de Westindiën groeit deeze , die Blechum

Sehuiizaa- was getyteld door den vermaarden Browne.
dlgs

' Sloane noemde ze Hooger Bruinelle met
witte Bloemen. Evenwel wordt aangemerkt,

dat zy leggende Stengen heeft en losfe vierhoe-

kige Aairen , uit Hartvormige Blaadjes famenge-

Held , die de gezegde Blikjes en de Bloemen be-

vatten» By Plu mi er komt zy , onder den

naam van Pieramidaale BarIeria, met blaauwe

Bloemen, voor.

11. Q1) Ruëllia met gefleelde Bladen % en driebloe-

Ruiïia mige korte Bloemjleeltjes.
ftrepens.

° J

Rusfchen-

de. Om dat de onderfte Bladen dikwils in deeze

Soort zo dor voorkomen 9 dat zy onder 't be-

handelen een geruifch maaken , is deeze door

Dillenius rwfchende gebynaamd. Zy heeft

ruige Hoofdjes , uit welken de Bloemen voort-

komen , die groot en Trechterachtig zyn , van

Kleur

Sen. 784.. p. 413. Vegt X II 1, p. 481. Am. Acad. V. p.

400. Barlerïa pyramidata Flore cceruleo. Plum. Gen. 31. B,

42. f. 3. Slechum Fof. obtongo - ovatis. BROWN. Jam. z6u

Brunella eiatior Hore sibo. Sloan, Jam. 05* Hifi, I. p. 173.

T. 109. f. 1.

(2) Ruëllia Fol. petiolatis , Flor. verticillatis fubtriflorls.

H. Ups* 178. H. Cliff. 318 R. Lugdb. 291. GouAN Monsp,

207. Gron. Virg. 97. Ruëiüa ftrepens C^pituiis Coraoiis.

DlLL. Ehb, 330* T. 2*9» f. 321»



Kleur blaauw of wit , en daarop volgen ronde IV\

Zaadhuisjes. De Steeg heeft omtrent een Voet /U
^£L-

hoogte. De afkomft is uit Virginie en Karolina.H )on>
STUK»

(3) Ruëllia met gefleelde Bladen en lange byna 111.

verdeelde naakte Bloemjteettjes. ^cLnijlu
na.

Om dat de Bloemen het eerde Jaarna dezaai» kc
Heimely "

jing verholen bleeven , heeft deeze den bynaam.

Vervolgens breiden zy zig wel uit en het Plant*

je gelykt veel naar de Primula Veris, maar de

Zaadhuisjes zyn in deeze Soort Spilrond en bar-

flen met kragt open , als menze in 't Water

dompelt : weshalve men het Zaad , onder den

naam van Snap - Dragon , van de Barbados hadt

bekomen.

(4) Ruëllia met geheel effenrandige Bladen , ÏVm

gegaffelde zydelingfe Bloemjleeltjes en on- ****u*

gefieelde Kelken , de bovenjie Slip grootst. Gepluim-

Naar een Soort van Klokjes , in de Xcornlan-

den door geheel Europa gemeen (*), heeft Slo-

ane

(3) Ruëllia Fel. per. Pedunc. longis fubdivifis. H. Ups.

179. Ruëllia FoU fesfiübus , Pedunc. ttifloris. //. CUf. 308,

B.. Lugdb. 291, Ruëllia Caps. teretibus. Dill. Elth. 3zg.

f. 320.

(4) Ruëllia Fol. integerrimis , Pedunc. dichotomis Iatera-

Übus, &c. Ruëlüa Pedunc. multifl dichotomis &c. H. Clifl

$18. R» Lugdb. 292. Speculum Venem majus impatiens.

SLOAN. Jam. 59. 'Hift, I. p. 153. T. 100. f. 2.

(*) Zie het Vil. Stuk van deeze Plantbefchryving,bladz,

IU Ceel, IX, Stvs.
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IV, ane deeze genoemd Groote gevoelige Vrouwen*
Afbeel*

spiegei, Natuurlyk groeit zy op Jamaikaen be*

Hoofd» vindt zig ook in de Europifche Tuinen. Het
stuk.

js een overblyvende Plant , met een leggende
Scbuiizaa-

rujge s ter3g , uit dikke Knietjes Wortel fchie-

tende en opftaande Takken hebbende van drie

Voeten hoogte; de Bladen ruuwachtig, aan de

Steng grooter dan aan de Takken, die, afval-

lende , terwyl de Plant bloeit, een (lomp Doorn-

achtig Steekje overlaateo. De Bloemdeeltjes

hebben Lancetvormige Blikjes van de zelfde

langte. De Bloemen zyn paarfch, niet Klokvor-

mig maar tweelippig , met de Bovenlip in tweeën

,

de Onderlip in drieën gedeeld*

v - (j) Ruëllia met Eyronde gekartelde Bladen en

rÊbfrïfl
eenbloemige Bloemftedtjes.

Knobbe-
Iige ' Van eene Ruëllia die laag is , met Wortels

als der Asphodlllen en een blaauwe Bloem , hadt

> Plu mier gewag gemaakt. Deeze fchynt 0-

vereen te komen met de Blaauwbloemige Gen-

tianclle van Sloane op Jamaika gevonden,

die daaromtrent ook aanmerkt, dat het Zaad-

huisje door aanraaking van Vogt open barst ,

gclyk in de andere Soorten* Li nn^üs heeft

iu

£$) Ruëllia Fol. ovatis crcnatis, Pedunculis unifbris. Ruël-

lia capfulis argulcfis. DlLL. Eltb. ji8. Ruëllia humilis Fl.

coemleo Asphodeli Radice. Plum. Gen. ia. Gemianella Fl»

coeruleo &c. SLOAN» Jw* 5 2. Hifi. I. p« 1*9. T. $$,

i\ 1.
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in de voorige opgemerkt, dat 'er gemeenlykaan W.

't Middelfchot drie geboogene Tandjes zyn 3 die ,
FD
^J"

wanneer het bultende Bekleedzel wordt nat ge- Hoofd»

maakt, hunne kragt oefenen, om het Zaadhuis-
S™* #

je te doen open fpringen , gelyk doorgaans plaats^rwS!"

heeft in de Soorten van dit Geflagt (*).

(6) Ruëllia met (lomp Eyronde Bladen , die de pJJ;lla
Kransjes omwald heeft met weerlooze ge-temacuia*

gaffelde Doornen. spiietige,

't Gezegde is zeer blykbaar in de Afbeelding,

welke de Heer N. LBürmannüs van dee-

ze zonderlinge Soort gegeven heeft , fchynende

van die van Pluken et wat te verfchillerj

,

welke een ruigachtige Steng hadt , doch elders

komc dezelve Kruidig, vierhoekig en effen voor 5

by gezegden Hoogleeraar rond. Het Kruid groeit

in Oostindie.

(7) Ruëllia metgetande kanthaairis* Bladenen VIL
, r»,

° Cüians.
gepaarde Bloemen. KantUai-

rige.

Door

(*) Waarfchynlyk wordt door die bevogtigïng zekere Ly-

merigheid, welke de Klepjes famenhieldt, ontbonden : want

dat het door weekraaaking van de twee Klepjes zou geschie-

den ,
gelyk de Ridder zig verbeelde , denk ik niet ; eens-

deels om de fchielykheid en andersdeels om de kragt van 't

open fpringen.

(6) Ruèliia Fol. obovatis &c. Am. Acad. IV. p. 320. Eu»

phrafia Acinos latiore folio. Pluk. Pkyt. T. 179. f. 7. Buawr,

ML l»d- P« 134-..

(7) Ruëllia Fol. dentatis ciliatis &c. Ruëllia Pernca*Eun.tf.

Fl. JrJ. p. liU T. 4Z. f. 2,

IL DEEL; Ut STUSi
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IV* Door denzelfden Heer is , onder den naam vaa
Afdejsl perflfche Ruëllia, een zodanige , die ook in Oost-

Hoofd- indie groeit , afgebeeld en befchreeven.
STUK,

vin. (8) Ruëllia met tweevoudige byna ongejleelds
RuKia Bloemen.
htflora*

Tweebloe-
niige. De Groeiplaats van deeze , daar Dillenius

gewag van maakt, is in Karolina.

r
ix. (9) Ruëllia met eenigermaate gekartelde Lan~

fcroiSa* cetvormig Eyronde Bladen , welke Eyron-

*$e« de Bladerige fiekelige Hoofdjes heeft en

kruipende Stengen*

Deeze > welke de Heer O s b e c k op open

Heuvelen in China waarnam, is een laag Hee-

ftenje, zegt hy, naar onze Haanekammen ge-

lykende, met een byna ronde Houtige Stam en

Bladen als gezegd is , aan de boveDzyde groen

,

van onderen witachtig, aan den rand eenigszins

Golfswyze geboogen of gekruld en gedeeld,

overhoeks geplaatst» De Bloemen zyn in Kegel-

vormige Hoofdjes veigaard aan den top der

Stengen , en hebben een dubbelen Kelk , die

kleverig is ; de onderfte tweebladig , van Lini-

aale op de kant gehaairde Blaadjes ; de boven-

fte of binnenite vyfdeelig, ook met fmalle Slip-

pen»

(8) Ruëllia Flor. geminis fubfesfilibus. Rucll. minore Fo-

lio, Floribus geiuellis. Dill. Ehb. ssx.

(9) Ruëllia Fol. fubcrenatïs Lanceolaw - ovatis &e. Osi.

Itin* 240. Adhatoda Luzanenfis Spica pUna. fETIV* Gas»

T. 73, ft 6* öuaM. 2*7. Ind. p. 13;.
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pen. De Bloem Is Trechterachtig, ifi vyven &*
gedeeld , met de Yerdeelingen byna rond ; geei

FJ^U

van Kleur. Hoofd-
stuk»

(io) Ruöllia wet Lancetvormige flomp getan. x.

de gejïeelde Binden en kruipende Stengen.
ref£^
üirgegulpi

Op Java, in 't byzonder , ftelc Linn^eus"*
de Groeiplaats van deeze Soort, tot welke zyn

Ed. , niettemin , de Molükfe Tuin - Bruinelle van

Rümphius t'huis brengt. Die Autheur zegt,

dat daar van op de Molukkes valt, een Breed-

bladige en een Smalbladïge ; beiden Kruiden

zynde, die de Stengen met Leedjes hebben, de

eerfte wat ronder en meer langs den Grond hur-

kende dan de laatfte , die de Stengen boven

wat vierkant heeft. De Bladen zyn gepaard of

tegenover elkander , met de paaren in 't kruis

geplaatst .* doch in de eerfte op vyf- of zes

Duimen langte , twee Duimen , in de laatfte

maar één Duim breed. Ook verfchillen die Bla-

den daar in , dac zy in de eerfte ongeregeld

Zaagtandig zyn , en aan de kanten wat gefron-

zeld, als of zyftekelïg waren, in de laatfte grof

en wyd getand , niet gefronzeld , van boven

met korte Haairtjes bezet , en daar door wat

ruig op 't gevoel , van onderen paarfch , van

boven groen, met Ribben diefchuins en bogtig

voor-«

(ïo) Ruellia Fol. Lanceolatis obtufe dematfe petiolatls

,

Caule repente. Burivk Fl. lnd, 135. T. 4°- f« i PmnelLa

Molucca. Rumph. Amb> VI. p. 30. T. 13* ft B.

II» DBBJL* JX. STUS,
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IV. voorwaards loopen. Aan 't opperde, zegthy,
Aï

xv
EL

' draagen zy een korte dikke Aair, van Schub-

Hoofd- achtige donker groene Bladertjes gemaakt, daar
stuk beftorven bruin onder loopt, op de kanten Haai-
Sf*»Uzaam

t\g 9 met eenige Baarden, waar tusfchen een

langhalzig Bloempje voortkomt, 't welk hy by

de Primula Veris vergelykt. Ook meldt de Rid-

der, dat dit Kruid gefteelde Aairen in de Oxe-

len draagt van fmalle Blikjes met Haairig gebaar-

de Kelken. De AfbeeldiDgen , ondertusfchen , van

Rumphius, vertoonen niets van die Aairen,

zo min als de aangehaalde van den Hoogleeraar

Burmannüs, die de Smalbladige, voorge-

meld, wil vertoonen: maar zy komen eeniger-

maate te voorfchyn in de Wilde Molukfe Brui-

nelle van Rumphius , waar van een Witte

is en Roode, zo die Autheur fchryft.

pl. lix. ^k heb uit Japan en uit Java verfcheide Tak-
-% r« ken bekomen van dit Kruid, die inzonderheid

fchynen te behooren tot de witte Wilde Soort,

en in welken de gezegde Bloem - Aairen zeer

groot en blykbaar zyn , komende voorts nage-

noeg overeen met de gedagte befchryviog van

Rumphius. Een derzelven , in Fig. i , op

Plaat LIX*, in de Natuurlyke grootte voor-

gefteld, toont het verfchil met gedagte Afbeel-

dingen aan. Een andere is my , onder den naam

van Djaron Pompwan 9 toegekomen. Hi?t Kruid,

't welk wylen de Chirurgyn Richter van

Batavia hadt mede gebragt,en dat hy zeid al-

daar Daan Giegi 9 dat is Bytend Blad , genoemd

te
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ce worden , behoort mede tot dit Geflagt en IV*

misfchien tot deeze Soort, die de Bladen fom-
A™**u

tyds byna effenrandig heeft. „ Hetzelve heeft Hoofd-

3, een Zeepachtige Reuk en Smaak , het dryft
STÜK-

n fterk af door de Waterwegen , in de Witte y^r-wS!"

5 , Vloed van Befmetting ontllaande. Het dient

„ ook tegen Jichtigc Pynen , Graveel en in.

,, wendige Verzweeringen , volgens de geluk-

3 , kige Ondervindingen van Doktor Maas*"
Dit hadt hy dien aangaande in de Apotheek te

Batavia aangetekend. Volgens Rümphius
werdt het op de Molukkes meest tegen Tovery

gebezigd.

fi l) Ruëllia met langwerpige effenrandige Bla- xr.

den , eenzaame ongejteelde Bloemen en leg- ,^
ué

'

:lïa
,

gende Stengen. Grynzige.
F.L* LIa>

Zo deeze Soort dat Indifch Gewas met twee-
Flg

*
z '

bokkige Vrugten , Bladen en Bloefem van Nagt-

fchade ware , dat onder dea naam van Upudali

in de Malabaarfe Kruidtuin is afgebeeld , dan

moest het met bogtige Stengen, even als de

Winde , langs den Grond kruipen. Ook zyn de

Bloemen van hetzelve aan den Mond egaal in

vyven gedeeld , dat geenszins plaats heeft in

deeze Soort , welke de Heer O s b e c k , in Chi-

na,

Cu) Ruëllia Fol. oblongis integerrimis tkc. FL Zeyl.

234. OSB. It'm. 229. Lychnis articulata repens Folio Vinc*

pervincac. BuRM. Z*%U if*« Upudali. Hort. Mal, IX. p. ia$*

T. 64.

Oo
XI. DEIL. IX. STUK.
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IV* ca, aan 't Strand, in 't Water, overal groei-
Af

x7.
EL '

jende vondt, met opgeregte ronde Stengen , van

Hoofd- een half Elle en meer hoogte, en Lancetvormi-
stük.

ge j3] acjen ; de Bloemen aan den Mond in twee

4JJ!™

zaa
" Lippen gedeeld. Ik heb zodanige Takjes , van

ruim een Voet langte, uit Oostindie bekomen,

welke in het Loof zeer overeenkomftig zyn met
de Opgeregte Ruè'llia van den Hoogleeraar N»
L. Burmannus, doch een Smoelachtige of

gaaperjde Bloem hebben, gelyk uit de Afbeelding

daar van, in Fig. 2, Plaat LIX, blykbaaris.

xii. (12) Ruëllia met ge/pitst Zaagtandige Bladen ,

mntipoda. een Kruipende Stengen byna geaairde end-
Tegen* Bloemen* vyf of drie by malkander*

Dit fchynt een opgeraapte bynaam te zyn ,

om een Kruidje te betekenen , dat volgens Os-

beck onder de voorgaande vermengd » en dus

op 't Strand in 't Water, in China groeit ; doch

tot het welke betrokken wordt , het kleine On-

kruidje , by RüMPHitis, in Indie genaamd

Caranasci, in 't Nederduitfch de Korst van de

Pot, wegens de manier van groeijing , op de

wyze van het Muur en dergelyke Planten in Eu-

ropa ,• naamelyk aan den Grond kleevende en als

daar op geplakt , gelyk de aangebrande Korst in

de

f12) Ruè'llia FoU mucronato - ferratls Caule repente &c.

Fu Zeyl. 235. Gentianclla utriusque Indiae impariens , loU

Agerari &c. Pltjk. Mant. 167* T. 18** f. *• Crufta Ollac.

Rümph. Amb. V. p. 460. T. 170. f. 3. Hort. MaU IX. p.

lig* T- $$.
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de Rystpotten. Het kan zig dan ook, op de IV-

wyze van het Muur, wanneer het fteun heeft, a™eeï^

aanmcrkelyk verheffen. De Kelk is vierdeelig ; Hoofd-

de Bloem ongelyk vierkwabbig : het Zaadhuis- STUK»

je iweehokkig, tweekleppig, met langwerpige
ffr

n

J>j£

Zaaden. Agt platte waren 'er , volgens Osbeck,
in het Zaadhuisje van de voorgaande Soort.

(133 Ruëllia met Lancetvormige gefpitfte ef- xnu

fcnrandige Bladen , ongefteelde Bloemen , repm
™ l

gefieelde Blikjes langer dan de Kelk en krui* Kwipcnde»

pende Stengen.

De Ridder heeft deeze Soort overgenomen

van gezegden Heer Eürmamnmjs, in wiens

Afbeelding, nogthans, ik geen blyk zie van ge-

fteelde Blikjes en de Bloemen zyn 'er ook niec

Volkomen ongeileeld. Op Java zegt die Heer dat

dezelve valt en zou de Plant zyn met een ge-

aairde Vrugt en Silagoeri * Blad , van Klein-
hof. LiNNiEus fchryft

s
er Stengetjes aan

toe van een Handpalm hoog , met gedeelde Bla-

den en zydelingfe eenzaame Bloemen ; dat we-

derom volflrekt tegen gezegde Afbeelding ftrydu

My is , voor deeze Soort, uit Oostindie een Kardedte

Tak bezorgd van meer dan een Voet langte , JJ", \
*

die dik en Houtig is , met dikke Gewrichten en

kortledige Zytakjes ; de Blaadjes zeer ftomp

Lancetvormig hebbende en ongedeeld: dus wei-

nig

(13) Ruëllia Tol. Lanceobtls acaminati* integeirimis &c»

Mant. S9. BURM. F[. Jnd. 13S. T. 41. f. 1,

Oo 2
II, Disel. ix, stuk,
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1V» nig gelykende naar een kruipend Gewas en van
Al

xv?
L#

beiden verfchillende. Meestkomen die Blaadjes,

Hoofd- hoewel ongelyk grooter , overeen met het Tak-
stuk.

j
e ^ OQ^ van daar ontvangen 9 't welk ik in Fig.

Schuilza* ^ op plaat ux ^ iQ Natuur]yke gr0Qtte yer.

toon , en ?
t welke veel meer naar een kruipend

Gewas gelykt, hebbende ook kortledige Sten-

getjes en Zytakjes ; maar een lang gedeelde

Bloem en roodachtig zynde van Kleur.

Wy hebben gezien , dat de beide Indien Soor-

ten uitleveren van dit Geflagt. Aan de Kaap

fchynen 'er nog niet voorgekomen te zyn ; maar

in Arabie vondt de Heer Forskaohl twee

Soorten, waar van hy de eene Imbricata noem-

de. Deeze hadt flappe vierhoekige Stengetjes,

ruig, met Leedjes van drie Duimen; de Bladen

Lancetvormig ruuw : de Bloemen ongedeeld in

de boven fte Oxelen , maakende als eene ge-

fchubde Aair uit , over ééne zyde. Het Zaad-

huisje hadt die fpringende eigenfchap , aan de

Ruelliaas eigen. De andere, van hem intrufa

genaamd , hadt leggende Stengen en opgeregte

Takken, met Eyrond-Lancetvormige Bladen,

getroste Bloemüeeltjes in de Oxelen en opge*

regte Bloemen , met de middelde Lip ingedrukt

,

witachtig van Kleur. Beiden groeiden aldaar op

hooge Bergen. Ook was hem de ftrepens > en

nog eene , die hy guttata noemt , als ook een

adharens, aldaar voorgekomen.

Bar<
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B A R L E R I A. IV,
Afdeel,

Ter gedagtenisfe van den vermaarden PaterH
xv

*^

Barrelier, die Geneesheer en een uitmun- STUK#
"

tend Kruidkenner was , gelyk uit zyn Werk van A*gU*

zeldzaame Planten , door hem in Spanje en Ica-^^^^*

lïe waargenomen , blykbaar is , heeft men dit

Geflagt gety teld.

In 't uiterlyke aanzien hebben de Planten, daar

in vervat, veel overeenkomst met de Jufliciaas,

verfchillende daar van door vier Meeldraadjes

,

waar van twee zeer klein zyn, in de Bloem, Het
Zaadhuisje is hier, zo wel als in die, en als in

de Ruëlliaas , tweekleppig en Veerkragtig, in

fommigen ook tweehokkig , doch vierhoekig en

de Kelk vierdeelig , bevattende twee Zaaden.

Het bevat zeven Inductie Soorten , waar van

de meeften gedoomd zyn,

(i) Barleria met zes Kransdoornen en Degen» i.

vormige, zeer lange, ruuwe Bladen. mü/uu.
Langbla-

In Oostindie groeit deeze Soort, die naar hetd'ge.

Osfetong - Kruid veel gelykt, hebbende de Sten-

gen vierhoekig, ftekelig, de Bloemen in Krans-

jes , bezet met dikke geele Doornen , weder-

zyds drie.

co

(i) Barleria Spinis Verticillorum feuis&c. Syji* Nat*Xlh

Gen. 785. P- 4 24- Veg* XIII. p* *%z. Am* *Acai. IV, p.

320. Anchufa anguftifolia Verticillis longis aculcis armatls.

Pluk. Alm. 50. T. 133. f» 4»

003
II, DEM.. IX. STUK.
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IV, (2) Barleiïa met Qxel- Doornen en Lancetvor*
Afdeel» mfgg Bladen met kleine Tandjes.

Hoofd-
stuk. Een Takkige gewricbte Steng, aan de Knoo-

ii.
\

pen gedcornd , mee kleine blaauwe Bloempjes

So/^/S.ongefteeld, eenzaam in de Oxelen 3 heeft dee-
^Breedbia- ze ^ ^ie jn zuid« Amerika groeit. Miller

heeft dezelve met geheel effenrandige Bladen»

in. (3) Barleria met gepaarde enkelde Oxel * Door»
jiyfitix.

^
mn en effenrandige Lancetswys Eyronde

de. Bladen*

Van de volgende moest deeze a volgens de

Waarneeming van den beroemden Hoogleeraar

D. van Royen, afgezonderd worden, door

de Steng niet ftevig maar zwiepig, de Takken
byna vierhoekig, de Bladen wederzyds glad te

hebben , en in de Oxelen gepaarde enkelde on-

gedeelde horizontaale Doornen, De aangehaal-

de 3 die R u M p h r u s de Tzervarken - Struik

noemt , heeft, volgens denzelven, aan ieder

Knietje van vier , zes tot agt Doornen 5 en

wordt 5

(2 ) Barleria Spinis AxiUaribus , Fol. Lanceobtis denti-

culatis. Barleria aculcata Solani folio anguftiore. Pjlum. Gen»

31. Ie. 43. f. z. Barl. Spinis Axül. Fol. Lanceol. inregerri-

mis, Flor, verticill. Sesiïlibus. Alll-L. Diiï. 3.

(3} Barleria Spinis Axill. geminis fimplicibus &c. Ly-

ciuou lud. Spinis quaternis &c. S£B. Mus. I. p. z\ t T. 13.

f. 1. Me^ampyro cognata Maderaspatana Spinis horrida. Plus.

Alm. Z43.T. 119, f. 5. Hytërix Frutex. Romph. Amh. Vil.

p* Z2. T. is»
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wórdt , om dat menze ,
gelyk onze Kruisbezie- iv.

Boomen, zonder kwetzen naauwlyks aantallen AfdseL

kan , dus geheten* Hoofd-
stuk*

(4) Barleria met vier Voiïangelige OxeUDoor- iv.

nen en effenrandige Lancetswys' Eyronde
pf£j£*

Bladen. v'oetange-

ligc*

Ten opzïgt van de Doornen fchynt de laatfl-

gemelde meer overeenkomdig te zyn met dee-

ze Soort, welke thans daarvan is afgezonderd,

Zy heeft de Stengen rond en Hevig, de Bladen

ruigachtig, zegt de Ridder.

(5) Barleria met gepaarde eenzaame Oxeldoor- v.

nen en rondachtige effenrandige Bladen, ^afmbia**
dige.

Tot de beide Indien behoort deeze, zynde

een zeer Doornachtig Heeltertje 3 met Palm-

bladen.

(6) Barleria met langwerpige effenrandige Bla» vu

den; twee Kelkblaadjes breeder en kanthaaU Gekimde*.

tig, twee Liniaal fpits.

Dce-

(4) Barleria Spinis Axillaribus Pedatis quaternis &c. sari.

Fol. integerrimis Spinis iateralibus. R. LugS. 291. Fl. Zeyl,

A31. Prionitis. H. CUf. 486. Coletta- Veetla. Hort. MaLlX»

p. 77. T. 41. EUBM. Fl. Intl. p. 135.

(i) Barleria Spinis Axül. oppofuis folitaxüs &c. Bad. A-

roer. fpinofisfima ftutescens, Buxi folio parvo. Amm. Htih
10+. Carafchulli. Hort. Mal* II. p. 91. T. 47.

(6) Barleria Fol. oblongis integerrimis &c. Osi» hin. a* j.

T. 8. Melampyro cognata Madera9patenfis &c. MGRIS. HiJI,

III* p- 429- S. 11. T. 23. f. 7.

Ooi
ïi» Deel. IX. STUK,
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IV. Deeze vak in Oostindie, zo welby Madrasf
AF

x?f
L

* aan de ^usc van Koromandel, als in China,

Hoofd- daar Osbeck het een Heefterbevondttezyn,
stuk, van meer ^m rïrïg £j]en [l0ogte, doch ciette-

Scfaifeaa' m \n z0 Zwak van Stam, dat zy, zonder fteun,

zïg niet overcnd kan houden. De Bloemen ,

zegt hy, die blaauw zyn, vallen ligt af: de

Bloempyp is geboogen en aan derzelver onderfte

deel zitten de Meeldraadjes vast, waar van , be-

halve een onvrugtbaar, twee zeer kort en twee

zo lang als de Stamper zyn. De bovenfte Lip

is breed en ovaal , de onderfte vierdeelig met

Jange fcherpe punten. Twee Kelkblaadjes heb-

ben eene Kamachtige gedaante en zyn eeniger-

maate gedoomd, de twee anderen Liniaal, fpits

en effenrandig. Het Zaadhuisje is lang en pun-

tig, met twee holle Kleppen en Veerkragtig,

bevattende in ieder Hokje twee platachtige

Zaaden.

' VIT '
. (7) Barleria die ongedoornd is 9 met Eyronde ,

eocemea. fyn getande 9 gejleelde Bladen,
Hoogioo-
de * Men vindt deeze, in Zuid -Amerika groei-

jende , byPLuMiER afgebeeld. Zy heeft een

gewrichte , Takkige Steng en Kranswys ver-

gaarde hoogroode Bloemen , met de Bovenlip

uïtgerand, de Onderlip in drieën gedeeld»

De

fO Barleria inermis , Fo!. ovatis denticularis petiolatls.

Barteria Solani folio , flore coccirieo. Pluaj. Gsn. 31. /*•

43. f. u
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DeGeflagten van Duranta , Oviéda, Polka- IV.

meria , Clerodendrum en Fto of Kuifchboom A™ffL«

zyn onder de Heefters befchreeven» Van hetqooFD*

laatfte heeft de Heer Th ük berg een nieu-STUK*

we Soort , die rondbladig is , en waar van ik^f^
een fraaijen Tak bezit, in Japan waargenomen.

De Bontia en Avicennia behooren tot de Boomen

en zyn daar voorgefteld. Des volgt hier het Ge-

ilagt van

COLUMNEA.
Dus naar den vermaarden Kruidkenner Co-

lumn a gedoopt ; waar van de Kenmerken een

vyfdeeligeKelk zyn, met de Bovenlip der Bloem

gewelfd en onverdeeld , aan den Voet gebocheld

;

de Meelknopjes tot een Kransje famen verbon-

den : het Zaadhuisje tweehokkig.

Twee Soorten komen *er thans in voor, naa-

melyk

(i) Columnea met zeer ruige Bloemen. r.

Columnea

In de Bosfchen van 't Eiland Martenique , aïs^*!"^'-
Klimmen*

ook op Jamaika en elders in de Westindiën ,de.

groeit

(i) Columnea Corollis hiriimsfimis. Sy/l. Nar. XII. Gen.

792. p. 4*7« Vtg' «XIII» p. 484. Col. fcandens phoeniceo

Fiore, Fru&u albo. Pium. Gen. 28. Ie. 89. f- 1- Achime-

nes major Herbacea hirfuta, oblique asfurgens. Brown Jam.

270. Rapunculus Fruticofus &c. SLOAN, Jam. $%. Hifi. I.

p. 157. T. ico. f. 1. 0. Columnea fcandens Flt lutescente

F^uftu albo. Plum, Gen, 2?.

Oo 5

U» DEEL. IX» STUK)
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IV. groeit die Kruid , een Klimmend Gewas, welk

xv?f B r ow n e genoemd heeft Achimenes , die groo-

Hoofd- ter en Kruidig is,fchuins op ïtygende ruig, met
stuk* Eyroiade gekartelde Bladen tegenover elkander,

^^""beurtliDgs kleine en gepaarde Bloemen in de O-
xelen overhoeks. Een weinig fchynt bier van

dat Gewas te verfchiiien 5 welk S l oa n e noemt

Heejterige Raponce met langwerpige effenrandï-

ge pluizige Bladen tegenover eikander en eene

Haairige pasrfche Bloem. Plümier heeft 'er

eene Verfcheidenheid van met geelachtige Bloe-

men , de Vrugten wit , zo wel als in zyne rosbloe-

mige, beiden klimmende Gewasfen.

r
ii. (2) Columnea met Lancetvormige > zeer lange 9

hn^/oiTJ! bym Zaogtandige gladde Bladen.

Langbla-
dise * Deeze, in Oostindie groeijende, en van den

Heer Commelyn genaamd ; een Plant naar

het Vingerhoed Kruid gelykende met Bladen

van Mottekruid; hadt de Heer N. L. B ü fi-

at annus tot het Geflagt van Sefamum t'huis

gebragt , gelyk ik bevoorens heb gemeld. De

Ridder oordeelt , dat dezelve volftrekt tot één

Geflagt met de Achimenes van Brown be-

hoore.

Acan-

(z) Columnea Fol. Lanceolatis longisfïmis fubferratïs gla-

Slis. Mant. 90. Bahcl • Tfiulli. Hort. Mal. IK. p. 169. T.

87» Digltali affinis Indica Blattaii» folio. Commel.
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Acanthus. Beereüklaauw» IV.
A FDEEL.

Een Bloem met ééne Lip , die neergeboogen „ xv*

:-,..
i i j- J HOOFD-

cn dnedeelig is , en een tweebladige, tweedee» 5TÜK>

Jige Kelk , onderfcheiden dit Geflagt , waar van j&gfos

het Zaadhuisje tweehokkig is, gelyfc in de wöOXr^miam

gaanden. Het bevat de volgende Soorten»

(i) Beerenklaauw met uitgehoekte ongedoorn- r.

de Bladen.
e*"'

u£
Zagt.

(a) Beerenklaauw met vindeelige gedoomde u.

BMaen. Gedoomd.

Deeze twee Kruiden , beiden in de Zuidelyke

deelen van Europa wild groeijende 3 noemt men
gemeenlyk Beerenklaauw ; hoewel een Soort van

Heilkruid ook dikwils dien naam voert, als naar

deeze gelykende % De Latynfche naam is Acan- * zie »t

tlms of Branca Urjina , waar van het eerfte op 5^, 9 \ a

de ftekeligheid > het andere op de figuur der Bla»

den ziet , die naar een Beerenvoet gelyken. Bran-

ca is een Italiaanfch woord , dat een Klaauw

of

("i) Acanthus Fol. fïnuatis ineimibns. S'y/f. Nat. ZIT. Oen.

793. p. 447. Vtp Xlll. p. 484, Mat. Mei. 318» H. 'Olijf.

3*6. Ups. 131. Golfen Monsp. 309. R. Lagdb, 504. Acao.

thus fativnsT. mollis Virgilii. C. B. Tin. 3S3*Corduus Acan*

thus f. Branca Urfi. J. B. Hifi, III. p. 75» Acanthus fativus.

Vod. Pempt. 719. lob. U. \u p. a.

(2) Acanthus Fo!. pinnatifidis Spïnofis. IL Ctiff. K.Lugdh
Göuam Monsp. uts, Acanthus aculeatus, C. B. Pin. 333. A-
canthus fylveftris. Dod. Pempt* 719* Chaiaxleonta Monlpc*

lieufiuni. LOB. Ie. II. 2.

II* Deel, IX. Sivs,
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r IV. of Voet van een Beest betekent. Diebenaamin-
AF

xv.
EL

'gen zyn inde Europeaanfche Taaien nagevolgd.

Hoofd- De eerfte Soort , evenwel , is zagt en niet ge-
$tuk« doornd , verfchillende dus zeer van de laatfte,
Sctolzaa-^ ^ Bladen ook veel dieper verdeeld heeft en

naar de Diftels gelykt. De eerfte wordt Tam-

me Beerenklaauw geheten 3 om dat zy dikwils in

de Tuinen wordt gekweekt wegens de fraaiheid

der Bladen , welken de Ouden in het Snywerk

der Kapiteelen van Kolommen , als ook tot Hand-

vatzeis van Bloempotten en andere Ornamenten

der Bouwkunde, nabootften. Ook teltmenze,in

de Geneeskonst , onder de verzagtende Kruiden,

Beiden hebben zy een op(taande Steng, aan wel-

ke de Bloemen op even de zelfde manier voort-

komen . die ook van gelyke figuur zyn. De Kelk

beftaat uit zes Blaadjes s zegt Goüan, waar

van het bovenfte en onderde breeder zyn , heb-

bende wederzyds twee kleine fmallere Blaadjes.

De Bloem heeft eenebreede Onderlip, van voo-

ren in drieën gedeeld , van agteren Ringswyze

;

terwyl de vier Meeldraadjes , Houtig ftyf, aan

't end een Meelknopje hebbende als een Schui-

jertje, de plaats beflaan van eene Bovenlip. De
Vrugt gelykt naar een Eikel, die in de Kelk

aanrypt t en tweehokkig is, bevattende bultige

Zaaden. Op Sicilië en in 't Napelfche is dit

Kruid zeer gemeen. In Languedok en Provence

groeijen de beide Soorten.

(3) Be*
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(3) Beerenklaauw met Lancetvormige effen- IV;

randige Bladen, die aan den randgedoomd
ArD̂ 'Li

zyii. Hoofd*
stuk.

Deeze , die men wil dat de Echte Tamme in.

Acanthus van Dioscoiudes zou zyn , werdt ^£ww£
door Raüwolf, van wien zy op den Berg *" .

Libanon in Paleftina gevonden is, Welfchen Be- tig.

renklauw geheten. Morïson en Bobart
hebben, volgens de aantekening'van Ra jus,
te regt opgemerkt , dat dezelve door de Ken*

merken , die in de bepaaling gegeven zyn , van

de andere Soorten van dit Geflagt verichilïe.

(4) Beerenklaauw met uitgegulpte Tandswys' tv.

gedoomde Bladen, en eene Heefterige fte» ^^m**
kelige Steng. <%•

Op Slykcrige zoute Gronden , aan de Zee-

kusten van Oostindïe , komt deeze voor, die

by Rumphiüs den naam van Oostindifchs

Hulst voert , als een Heeltergewas zynde, dat

veel naar Hulst of liever naar deSteekendePalm

gelykt. 't Is een Heefier van drie of vier Voe-

ten

(3) Acanthus Fol. Lanceolatis integerrimis margine Spi-

nofis. Gron. Oriënt. 192, Acanthus Dioscoridis vel fatWus*

Rauw. It'm. 28;. Raj. Suppl. 6$6.

(4) Acanthus Fol. repandis dcntato-fpinofis &c. Osb. ltin»

92. Acanthus Malabarieus Agrifolii folio. Pet. Qaz. T. 94»

f. it« Fmtex Indicus Spinofus &c. Pluk. Pbyt. 261. f. 4-

Card. Aq. five Indarum Dili varia. Camvt. Lux. 6. N» I6«

Aquifolium Indicum. Rumph. Amb. VI. p. 163. T» 7I«

Paina - Schulli. Hort, MaU IL p. 9i> T, 48,

IJ, DirlJX S ruift
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ÏV4 ten hoogte, aan 't end der Takken een Tros of

Afdeel, Aair hebbende van Bloemen , als die van'tBee-

H<x)fd*
renklaauw; waar op een dergelyke Vrugt volgt,

stuk. rnet vier zwarte Korrels naar Kaauwoerden - Zaad
Schuiizaa- gelykende»
dige.

v. (5) Beerenkhmw met viervoudige Bladen, O*

M*d™!&*
xelbloemen en kanthaairige Kelken*

patenfis.

vietbhdig. Tot deeze Soort , by Madrasf, aan de Kust

van Koromandel , gevonden , batrekt de Ridder

ook het Kanthaairige BeerenMaauwv&n den Heer

N. L. Bürmannüs, die daar van een by-

zondere Soort gemaakt hadt. De Afbeelding van

het Vierbladige Kruid , aan de Ganges groei*

jende, dat naar het Melampyrum gelykt , by

Plukenet, verfchilt vry veel van de zync.

Het heeft , volgens zyn Ed. , een Kruidige ge-

gaffelde Steng , vier ovaale ongedoornde Bladen

;

den buiten - Kelk met kanthaairige Blaadjes ge-

fchubd; den binnen - Kelk vierbladig , ongelyk,*

het Zaadhuisje rood.

vt. In Arabie vondt de HeerForskaohl twee

Eetbrn*' zonderlinge Soorten van Beerenklaauw. De eene

noemt hy Eetbaar (6) ; welke ook vier Bladen

by

(s) Aeanthut Fol. quaternis, Flor. Axillaribus, Calycibus

ciliatis. Adhatoda Maderafpatenfis Calycef barbaeo.PET. Mus,

23. Acanthus Ciliaris. Burm. Fl, lnd¥ p. 133. T. 42. f. 1.

Melarapyro affinis tettaphylla Gangetica &c. Pluk. Pbyt.

T. 99- ^ 3.

(6) Acanthus Fol. Lanceolatis fubdentatis, Spicis Bra&eis

Spinolis, Fior, &gypu Arak» p. 114*
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by elkander hadt , aan de onvrugtbaare Takken W
Lancetvormig , eenigermaate getand , ftomp , met

F£**L

kleine Doorntjes en Aairen van twee Duim Hoofd-

lang,die digt,op vier ryën , Schubswyze bekleed
STUK

*.

zyn met Blikjes , langer dan de Bladen , Eyrond /pvmit'

Lancetvormig , flerk geribd en aan den rand zeer

Doornig ; de Bloemen bleek blaauwachtig. Hier

van waren de Bladen a raauw , fmaakelyk om te

eeten. Men verhaalde hem, dat het verfche Zaad,

met eenig Speekzel nat gemaakt , in de Hand

gehouden , met een flag aan ftukken fprong*

De andere , die hy Boomachtig noemt (7) , was vil

een groote Heefter van vier Ellen hoogte, aan^^*5

\ end der Takken Aairen hebbende van roode soonuchr

Bloemen en Lancetvormige Blikjes, op de kant
tlg%

gehaaird met Draadachtige Doornen, een half

Duim lang* De Bladen van deezen Heefter wa-

ren Liniaal Lancetvormig , aan den rand gegolfd

,

uitgehoekt, Tandswys' gedoomd , gepaard , een

Span lang. Deeze werdt van de Arabieren Senaf,

de andere Sogaf geheten»

Pedalium. Minfcyzer.

Een vyfdeelige Kelk, een byna Smoelachtige

Bloem, met den rand vyfdeelig, draagendeeen

Kurkachtige, vierhoekige Noot, aan de hoeken

gedoomd, tweehokkig, met twee Zaaden.

Dus komen de Kenmerken van dit Geflagt

voor,

(7) Acanthm Caule Aiboreo, Foliis finuato • dcntatis Spi-

nofis. Md.

IJ. DEEL» IX, STUX,
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IV. voor , dat wegens de figuur van de Vrugt, veel

Afdeel. naar onze Europifche Waternooten , gemeenlyk

Hoofd- Minkyzers genaamd (*J, gelykende, den by-

stuk. naam voert. Zelfs wil men dat de Cingaleezen
&buiizaa-

Q1p Ceylon die Vrugten tot Voetangels gebruiken

zouden. Deezen naam heb ik aan het Landkruid

,

Tribulus , gegeven (f).

t. De eenigfle Soort (i) , Zee • Bilfemkruid met

Murfx
Um

Vrugten als der Waternooten, by den Heer J.

oostin- Burmannus genoemd , is door den jongen

Heer in Afbeelding gebragt, die aanmerkt, dat

de zyne veel teerder zy, dan degene die in de

Malabaarfe Kruidhof is vertoond , hebbende ook

eene itomp Eyronde Vrugt,- de Steng met een

witte Wolligheid bekleed ; de Bladen overhoeks

,

getand , eenigermaate ruuw en glanzig ; de Bloe-

men in de Oxelen eenzaam. Die van Ceylon

hadt de Bladen gepaard, gegolfd, gefteeld en

de Vrugten , als gezegd is , met vier Doornen

gewapend : zo dat de gedagte daar van eene

Verfcheidenheid zou moeten zyn.

XVL HOOFD-

[ (*) Zie het voorg. VII. STUK , bladz. 35*.

(t) In het VUL STUK , bladz. 521.

(!) Pedalium. Syft. Nat. Gen. 794- P- 427. Vtg. XIII.

p. 485. BURM. Fl. Ird. 139. T. 45. f. 2. Hyoscyamus ma-

iitimus Fruau Tribuli aculeato. Burw. Zeyl. 122. Pariraja.

Herm. Zeyl.+z. Muiex. Fl. Zeyl. 4*°« Kaki - Mullu. Htr**

Mal. X. p. i43« T- 7»«
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Afdeel,

XVI. HOOFDSTUK. Ho*oro-

«TUK.

Befchryving der Vïérmagt i g e Kruiden
( Tetradynamia ) , dus genaamd , om dat van

zes Meeldraadjes , in derzelver Bloemen , vier

langer zyn dan twee anderen, die tegenover el'

kander Jlaan : gelyk ditplaats heeft in tfeKool

,

Kady^en , Violieren , Lepelbladen
s Thlaspi

m véèle andere Kruiden*

T^Vie Planten, welken de vermaarde Tour-
•L/ k e fort in ééne Klasfë hadt t'huis ge-

bragt, onder den naam van Kruisblcemige ; om
dat zy vier Bloemblaadjes hebben , die als de

Wieken van een Molentje in 't kruis flaan 9

hebben de gedagte eïgenfchap , welke dezelven

van alle anderen onderfcheidt. Bovendien is

baare Vrugt een Haauw of Haauwtje, 't welk

plaats heeft in weinige andere Planten : des dee-

ze Klasfe als zeer natuurlyk kan aangemerkt

worden. Tourne^ort hadtze 5 naar de fi-

guur en geüêlciheid der Vrugten , in verfcheide

Rangen verdeeld ; doch LinnjEus maakc 'er

fjegts twee, van Haauwtjes-en Haauwdraagen*

de 9
waar van de eerde veertien, de andere ze-

ventien Geflagten bevat. De Kelk, zo hy 'er

ïs bytia altoos vierbladig , zit altyd onder het

Vrugtbeginzel , dat het or-derfte van den Styl

uitmaakt en de Vrugt wordt. Deeze Klasfe heeft

Pp geen
II. Dlejl, IX. Stuk,
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IV. geen Geflagt van Boomen of Heefiers uitgele-
AF

xyi!
L

' verd > en vo^ c hier dus in haar geheel.

Hoofd-
stuk, Haauwtjesdraagende.
Haauw-

tjesdraa- M Y A G R U M. Vlafchdotter.
gentk.

In dit Geflagt beftaat het Haauwtje, dat dik-

wils ééoe hollïgheid heeft , uit holle Klepjes en

loopt uit in een Kegelvormig Styltje 5 van de

Bloem overgebleeven* Het bevat de volgende

Soorten.

M 1'rum ( l^ Vlafchdotter met de Haauwtjes tweeledig

permne. eenzaadig , de Bladen endwaards uitgehoekt

cnd
e

.

lb y'

met Tandjes.

In Duitfchland groeit deeze, die men één- of

tweezaadig noemen kan. Doktor Map pus
zegt, dat de Vrugt beftendig twee Zaaden voort-

brengu Toürnefort, niettemin, hadtze

geteld onder de eenzaadigen en wordt hier in

door Doktor Gerard gevolgd. H aller
merkt , in navolging van Caspar Bauhi-
nus, die dit Kruid ook afbeeldt , aan, dat het

Haauwtje altoos wel twee hokjes heeft , boven

elkander , doch dat het onderlle meestal ledig

is:

(l) Myagrum Sillculis biarïicuïatis monofpecmis &c. Syft»

Nat. XII. Gen. 796. p. 43 ï. Veg, XIII. p. 487- GOUAN

Monsp. 211. GER. Prov. 342. Crambe Fol. Lanceolatis den-

tito - (Inuatis. H. Cltf. 340. R. Lugdb. 329. Rapiftrum mo-

nofperrniun. ToüENF. /«,?. zjo. C. B. Pin» jj. Prodr. 37»

1c. Maf?. Ms. p. T. zéé.
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is : weshalve evenwel dit Kruid eenzaadig zou IV.'

kunnen genoemd worden.* maar , werwaards dan ^^^
met de verzekering van Mappds, zo even ge- Hoofd-

meld , die ook door Rüppiüs en Moriso h*tük«

beveiligd wordt (*J.
^iul^

't Is een Kruid dat fomtyds grooter, tot an-

derhalf Elle , fomtyds kleiner 9 tot een Voet

hoogte, altoos zeer Takkig voorkomt, met Bla-

den naar die der Raapen gelykende , fomtyds

Lance.tvormig , fomtyds Lierachtig Vinswyze

verdeeld, zynde de bovenden akyd minder ia*

gefneeden dan de onderden. De Bladen hebben

Steelen ; de Zaadhuisjes , die Aairswyzegroeijen ,

zyn rondachtig niet een puncenbyna ongedeeld 9

de Bloemen geel.

(2) Vlafchdotter met gejleufde effens Haauw* ir*

tjes , de Bladen langwerpig en Tcmdswyze 'OrSSZ
UÜgehoekt. Levaatfch.

(3) Vlafchdotter met gejleufde Uaairige Hm- lu
r

-

pelige Haauwtjes en langwerpige Jiompe suSpeiig,

getande Bladen*

(4)

(*) Beter hadc derhalve de Ridder gedaan » met iü de be*

paaling 't woord dhptrmn ie behouden: want dewyl 'er al*

tcos twee Hokjes zyn, en fomtyds zekerlyk twee Zaadjes

zyn gevonden , kan men de voortbrenging van één Zaadje

hier niet d'in gebrekkelyk aanme:ken»

(z) Myarjum Siüculis fulcatis Ixvibas Sec* II. Ups. is 2.

Rapjfirum Oriëntale Foi* Kaphani, Capfuhs rugofis. DO&RH»
Lugdh. \\. p. 2.

(l) Myagrum SiV.Cülh fukatis pilofis, rugofis &c« H<Upst

ïoj.

Pp 3
II. Dfi£L, ».X. &T»?*T.
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IV. (4) Vlafchdotter met efene byna ronde Haauw-
AF

xvi!
L*

fJes m Lierachtige Bladen.

Hoofd-
stuk, Van deeze drie gelykt de eerde , uit de Le-

iv, vant afkomitig, veel naar de voorgaande, maar

WspZni- is een jaarlyks Kruid : de tweede groeit in de
cum. Zuidelyke deelèn van Eurbpa zegt Linn^us;

de laatfte in Spanje. Deeze verfchilt van de drie

voorigen aanmerkelyk in geftaïte. Zy heeft eene

ruuw Haairige Steng en getande gefteelde lang-

werpige Bladen, De Bloemen komen aan lange

Roedswyze Trosfen voort, en daar op volgen

Rolronde effene Haauwtjes, beftaande uit een

langwerpig gedeeld Lighaam , daar een Eyrond

Haauwtje op zit , naauw van Hals , met het on-

derfte Leedje tweehokkig ledig , het bovenfte

cenzaadig. De Bloemen zyn geel.

-,
v
/r (5) Vlafchdotter met flomp Hartvormige 9 by*

tum.
°

> na ongedeelde Haauwtjes en de Steng om*
^Dooïbk-

vattende Bladen.

N In de Koornlanden der Zuidelyke deelen van

Vrankryk, en van Switzeriaod, groeit deeze,

die de Haauwtjes wel drichokkig maar eenzaa-

dig heeft , in het middelfte hokje alleen Zaad-

draa-

ft.) Myagrum Siliculis Isvibus fubtorofïs &c. Sinapi Hisp.

minus Raphani folio» TöURNF. Jnfl* 227.

(5) Myagrum Siliculis obcotdatis fubfesfïlibus &c. GOUAM
Monsp. 311. H. Ups. m. CUff". 328. R. Lugiï. 3 3°- Mya-

pmm monofpermum latifolium. C. B. Pin. iop. Prodr. 5*.

T. si. Mobis. hijh II. p.267.S,3.T.2i.f.antepenulr.
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draagende. Haar gedaante is als een orngekeer- IV.

de Pieramied, mee een klein Puntje boven uit-
Af^el»

iteekende. De Bladen gelyken veel naar die der Hoof d-

Suikerey; de hoogte is fomtyds meer daneen STUïr*

Elle. Het heeft kleine geele Bloempjes.

(6) Vïafchdotter met Jlomp -Eyronde gejleelde M
vr-

eenzaadige 'Haauwtjes* fativum.
Tam.

Naar deeze Soort heeft het Geflagt den naam,

Zy is , zo wel als de voorgaande en volgende

,

een Jaarlykfch Zaay-Gewas, dat men in 't Franfch,

als ook in Vlaanderen , Cameline noemt , in 'c

Engelfch Geld ofpleafure, en in 't Hoogduitfch

Dotter 9 Lein- of Vlafchdotter* Het komt in ver-

fcheide deelen van Europa van zelf voort in de

Bouwlanden , en is onder 't Vlafch niet onge-

meen, wordende op fommige plaatfen, gelykin

't Overysfelfche, in Zeelanden het Lüikfe* als

ook in Lotharingen , veel gezaaid wegens 't

Zaad , daar men Olie uit perst of flaat.

Linn^us onderfcheidt het Tamme van het

Wilde , doch Haller niet 9 offchoon het eer-

fle de Zaadhuisjes meer gezwollen heeft. De
Steng, zegt deeze, met het Loof , is door ruig-

te

(6) Myagrum Silicuüs ohovat's peiunculatis monofperm"s.

CüRT. Belg. isi. Fl. Suec. 541, 564. KRAM. Aujir. 187,

GouAN Monsp. 311, Myagrum fyiveftre & fativum. C< B.

Pm. 109 Csmelina f. Myagrion. Dod. Pempt. 532. Aiysfon

Fol. Auriculatis glab.-is, profunde denratis. HALL. Helv. J37.

Myagrum fceüdum. C. B. Pin. 109. Lind. Al/at. 9*. T» 1,

Pp 3
II, Deel IX» Stue»
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IV. te ruawachtig , gearmd, drie Voeten hoog: de

xvl
L bladen zyn Lancetvormig ovaal, fpits gepunt,

Hoofd» flaauw Zaagtandig. De Bloemblaadjes bleekgeel

;

stu
t

k * óïq van den Kelk bultig, ligt afvallende. Het

ijïïdrw' heeft een Hartvormig dik Haauwtje met een bly-
gnde. venci Styltje , dat veele geele Zaadjes , byna

Eyrond , heeft ; waar van misfehien de naarn

afkomdig is. De Olie, uit dit Zaad geperst, is

zagt , in Geneesmiddelen dienftig en ook tot de

Spyzen gebruikbaar of in de Lampen
, gelyk

Raap- en Lynzaad-Olie.

Door den Ridder is hier ook, als eene Ver-

fcheidenheid , t'huis gebragt het Stinkend Flafch-

dotter van B 4 u h i n u s , dus wegens den Stank

,

wanneer het tusfehen de Vingeren gewreeven

wordt , genaamd. Hetzelve komt in Bloem en

en Vrugt overeen , maar heeft de onderde Bla-

den met fpïtfe Tanden en de bovenden ook die-

per ingefneeden , allen glad , veel fchraalder en

langer. Haller, die 'het afgezonderd had

,

aeht , niettemin , dat men het 'er by zou kun-

nen voegen. Omftreeks Gottingen kwam het o-

vervloedig voor.

vit. (7) Vlafchdotter met Linsachtig ronde Stip*

ffj£
m

plige gerimpelde Haauwtjes.

Gefluimd» ,

ia

(7) Myagrum Silieulls Lentiformibus orbiculatis. &c. Goüan

Monsp. 312. HALL. Hclv. 556. Fl. Su°c. 54a. H. Clif. 3*8.

R. Lugdb. 330. DALiB. Paris. 19?. Myagrum menefperra.

imfutum Cliquis rotundis. LOES. Prusf. 174- T. s6. Myagro

fïmiiis SUicjuA rotunda. C. B. Pin> 109. Prodr. ja, T. ja.



Tetradynamia. J99

ïn veele deelen van Europa groeit deeze aan 1^.

de kanten der Akkerlanden, ja ook ïn Swceden 4™ CEL*

X"I,
en Rusland , inzondeiheid by de Paleizen aanrfooFo»

den Neva-flroora en is 'er gemeen aan de Wa-STüK *

terleiding van Ladoga. Akker - Rapiftrum 9 met Sili<«W*+

ge-oorde fpicfe Bladen, hadt Toürkefort
dezelve geheten* die hyomflreeks Farys vondt.

De rondheid der Zaadhuisjes onderfcheidtze

meest van de voorgaande.

(8) Vlafchdottcr met Linsachtige flomp Ey* vin.

ronde gladde Haauwtjes , gejieelde lang- Saxatue*!*

werpige Zaagtandige ruuwe Bladen en g^ SteeWa *

pluimde Stengen.

Drie Planten , eenigszins verfchillendè , wa-

ren den Ridder bezorgd , die tot deeze Soort

fchynen te behooren. Men heeftze , wegens de

Zaad huisjes , tot het Thlaspi betrokken gehad.

Dus hoort hier t'huis het Kleine en Groote Thlas-

pi der Alpen met ronde Hoofdjes, door Bau-
binus afgebeeld. II alle r noemt het Kruid,

Alysfon met ovaale, gefteelde, effene Bladen

,

die yler Zaagtandig zyn. Het kleine groeit Plag*

acU

(8) Myagrum Silicuh's Lentiformibus ©bovatis glabris &c,

}kc<^ Vind. 257. GÓÜAft Monsp. 312. Cochlearia pereirois

Sixatiüs rcinima. MAGN. Hort. $9* Alysfon Alpinum. Sec
Ver. I. p. 378. Thlaspi petra-urn Myagroides. POK Bad.

3.^7. T« 3 3 3. Thlaspi tertium Saxatile. Cam. Epit. 338.

Thlaspi Alp. minus Capitulo rotundo & majus. C. E f Pm,

ï©5» BAUH. Prodr. 4.9. T. 49. HAI.L. Helv* J3 8.

Pp 4
II. Deel. II, stuk.
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IV. achtig , een Handpalm hoog ; het groote beeft
AF

xy?.
L

* eggende Stengetjes. Men vindt het niet alleen

Hoofd- op de Switzerfche Alpen , maar ook in 't Ve-
stuk.

roneefche , in Karniolie en by Montpellier op

tfrdZT'fe Gebergten» De langfie Meeldraadjes zynraa-
gmde. kende aan elkanders zyde geplaatst, en hebben

den top gegaffeld , met de binnenfle punt ge-

knot , de buitenfee uitwaards geboogen, zegt

J A cq u i N ; de kleinften hebben wederzyds een

Klier,* de Styl is kort: de Zaadhuisjes zyn'Klooc-

rond.

ix. ro) Vlafchdotter met hoekige Haauwïies en

jEgfptiunt. dnedeehge Bladen.
Egypalch.

Door Hasselquist is dceze in Egypte

waargenomen , die een gemitste Steng hadt,met

Roedachtige Takken en geftcelde Bladen, in

drieën of vyven verdeeld ; de Zaadhuisjes mee

twee vierhoekige Leedjes , de Bloemen geel.

De Geftalte is als die der Zee - Rakette (*).

V e l L a. Tongetjes»

In dit GeOagtis het middelfchot eens zo groot

als de Klepjes en van buiten Eyrond , weshalve de

Haauwtjes zig als getongd voordoen. Den Griek-

fchen naam hadt de Ridder van Galends ont-

leend» Twee Soorten zyn 'er van, naamdyk

CO

i (9 ) Myagrum Siliculis singularis , Foliis tjipar titis. HASSEL3.

{*) Cakile Serapionis fixucx folio. Lob. Ic. 223. Bunias

Cakile. Linn»
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(i ) Tongetjes met Vindeelige Bladen en han- IW
gende Haauwtjes. A

xii
EL*

Dit is een Jaarlykfch Kruid, ia Spanje groei- STUK#

jende, dat, volgens Clusius, een enkele i.

Steng heeft, die kort boven den Wortel zig in J^f
veele anderen verdeelt» 't Gewas, ruigenruuw,J aarlykfè«

verheft zig ter hoogte van een Voet , met Bla*

den byna als die van de Tuinkers, maar fyner

verdeeld , groen en niet minder fcherp van

Smaak. De enden der Takjes zyn Aairswyze

beziet met bleeke Bloempjes , waar op kleine

tweekleppige Zaadhuisjes volgen , met een uit-

fceekend Tongetje, als boven is gezegd.

(i) Tongetjes met geheele ftomp Eyronde ge* iu

haairde Bladen en opfiaande Haauwtjes.
cfiifil!

Heefte*

By Aranjuez, in Spanje, groeit , volgens den 1^
Heer Minuart, deeze , die Heefcerig is

,

met onverdeelde, niet gedeelde , ruige Bladen ;

de grootfte Meeldraadjes by paaren famenge-

groeid hebbende met hunne toppen 3 zonder

Meelknopjes.

Ana-

(i) Villa Folüs pinnatifidis , Siüquis penduHs. Syft. Nat,

XII. Gen. 797- P» 43 1. Veg. XIII. p, 4 sg. Veïla. //. Cliff.

319- Ups. 186. R. Lvgdb. 33i. Goüan Ma$ip.. ata. Naflur-

tium fylveftre Emcae facie. C. B. Pin. loj. Naft. fylv, Va-

kntinum. Cm*. Hisp. p. +zz> It. 423. ƒ#,?. n. p. ijo .

(z) Vella Fol. integris obovatis , Ciliarïs &c. ffeudo - Cy-
tifus Flore Leucoiji hiteo. C B. Pin. 390. Cytifi facie A*
lysfon fiuücans quoninchm. Loii. /«, jl f 4p. ], jj, H09 ïf

p. 374.

PP 5
II. Deel, IX. STU5>



602 VlERMAGTICE KRUIDEN.

IV. A n a s t A t i c Ao Roos van Jericho*

Afdeel»
xvi. £eri ftornp Haauwtje, aan den rand gekroond

stuk. met Klepjes die tweemaal zo groot zyn als het

Haauw- Middelfchot , in 't midden een gefpitften Styl

*&&.**'' ^eDbende 3 die Schuins ftaat, en eenzaadige Hokjes.

Dus geeft de Ridder de onderfcheidende Ken-

merken op van dit Geflagt, het welk de twee

volgende Soorten heeft.

j
(r) Roos van Jerïcho met ftompe Bladen ,

Anofiatica %eer ^0rte Qxel m ^airm en HoefachtigC
Bierochun-

tica. gedoomde Haauwtjes.

L
Gewoone.

Dit Kruid is, hoewel ten onregte, by voor-

naame Autheuren tot het Geflagt van Thlaspi

t'huis gebragt geweest. Men noemt bet gemeen-

lyk, doch immer zo oneigen , Roos van Jericho;

dewylhet met de Roozen niets gemeens heeft,

en ook, zoBelloniüs aanmerkt, niet om-

ftreeks die Stad, maar op den Arabifchen Oe-

ver van de RoodeZee 5 in het Zand groeit. Th e-

venot, evenwel, zou deeze Plant, (zo het de

volgende niet is, die hy meent,) in de Vlak-

ten van Jericho en de Woeftynen aan den Berg

Si.

fi) Anafiatiea Foliis obtufis &c, Syfi. Nat. XII. Gen.

798. p. 43 1. Veg. XKI, p. 4S8. Anafiatiea. Hort. Cliff. 3 2 8.

Ups. 183. R^ Lu%ib. 321. Gron. Oriënt. 78. Thlaspi Rofa

de a'erlcho diftum. Morïs, Hifi. II. p. 32S. S. 3- T. 25,

f. 2, ?. Rofa Hierochuntea. C. B. Pin, 484. Cam. Hort.

T. 41. Rofa Hiericonrea. Lob. Jc» II. p. 203. Besl. Eyfi.

Aut# IY. T. J, f. 2, 3. ]AC<fc Hm. T. 5 2.
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Sïnai , hebben gevonden» In de Wildernisfen IV,

omftreeks Kairo , in Egypte , kwam zy den Heer d™SL '

Forskaohl, doch zeldzaam , voor. Hoofd*

Men teeltze uit Zaad in de Europifche Tui-'f^1»

nen , en dan blykt het verfchil van de leevende
" i; ' u of£*

;

en doode Plant , dat L o e e l zeer fraay in Plaat

vertoont. Een Houtig'Penworteltje, 't welk van

onderen wat Vezelig is , breidt zig boven den

Grond in 't ronde Takkig uit, tot omtrent een

half Voet hoogte. De Takjes zyn in drieën ver-

deeld of gegaffeld , en uit de. Mikjes komen

tropjes van witte vierbladige Bloempjes , en

Bladen die Spatelvormig of Eyrond zyn, aan 't

end gekarteld, vry dik en Vleezig. Veel worden

deeze van Rupfen afgegeten,* waar door zy dan

geheel BladerJoos is. Op de Bloemen volgen

tweehokkige Haauwtjes met ronde Zaadjes, die

fcherp zyn van Smaak.

Deeze Plant, een Jaarlykfch Gewas zynde,

trekt zig na 't bloeijen door de droogte famen 5

tot een ronden Bol , van één cf twee Vuïflen

groot , gelyk wy die , onder den naam van Roos

van Jericho , als iets zeldzaams bekomen, 't Kan

zyn , dat zy in de Herfst door de Zee - Vloeden

van den Oever derRoodeZee afgerukt worden;

doch dat zy den geheelen Winter in de diepte

gebleeven , en op en nederwaards getobt zynde

door de Golven , in *t Voorjaar wederom aan

den Oever gefmeeten , alsdan door laauw Wa-
ter zig uit zouden breiden en haar Zaad uitwer-

pen , 't welk na 'c afvloeiien van *c Water op

den
II. DauL IX» STUK.
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ÏV. den Oever zoude uitfpruiten; gelyk de Ridder

'JJ^ verhaalt ; dit komt my niet minder fabelachtig

Hoofd* voor, dan het denkbeeld der Oofterlingen , dat

stuk, hez Jangzaamer of rasfer open gaan , van deeze

*/5J2T"Roos» na dat die in warm Water gedoken is,

gentU.
jn (je Hand van een Kraamvrouw, een moeie*

lyke of voorfpoedige Verlosfmgzou voorfpellen.

De bedriegery der Monniken , dat zulks alleen

in de Nagtwaake van het Feest der Lieve Vrou-

we Geboorte gefchieden zou , is nog ongerym-

der. LinnjEus acht dit ontluiken, dat men
in Europa als iets wonders befchouwt , zo vreemd

niet, als dat de Mosfen , met Water bevogtigd

zynde, weder groen worden en herleeven. On*

dertusfchen is hier van , door hem , de Geflagt-

naarn Anaftatica ,van de Opftanding (dnajlafis')

afkomftig, gefmeed (*J.

O)

f*) Die Gcflagtnaam ïs, bovendien , zeer oneigen voor dit

Kruid , het welke zig openende veefeer nederzakt dan op-

ryst en geenszins daar door uit de Dood in 't Leven komt»

JLmtHMVS grondt zyne gedagte Redeneenrg daar op , dat die

ontluiking van de Roos van Jericho niet door koud Water

zou gefchieden ; (zeggende Frigidi enim non relaxantur RamU
Hort. üps. p. 183. Anaftatica ejus eft iniolis , utfrigidZ Aqux
«on affisiatur Sec. Or. de Teil. habitabili. Am. Acad. 11. p.

454.) maar het tegendeel is waar. Deezcn 7 Maart des

Jaars 1778 t omtrent den middag, de trap der Warmte in

de Buitenlugt zynde ongevaar 40 Graaden , heb ik binnens-

huis een der mynen gedompeld in Water , dat 44 Graaden

Warmte hadt en derhalve koud was. Na twee Uuren verloops

wnd ik de Roos geheel uitgebreid. Een andere , met haar

Stammetje of Steel in een Flefchjemet dergelyk koud Water

geftoken, en daar in een Etmaal geftaan hsbbende , was ook

met-
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(2) Roos van Jerkho met fpitfe Bladen , de IV.

Aairen langer dan het Blad 3 de Haauw» Af
^
ebi«

tjes Eyrond met Snuitjes. Hoofd»
STUK,

Men heeft getwyfeld 3 of deeze, welke de sukuhfa

fcbrandere Raüwolf in Syrië op de Daken

en Puinhoopen vondt, een zelfde ware, dan een

andere Soort (*). De Afbeeldingen , inderdaad,

toonen een aanmerkelyk verfchil , inzonderheid

die , welke Zanoni voorflelt , van eene

Plant , uit Zaad van Sumatra in Oostindie te Ve-

netië voortgekomen , en hem medegedeeld ,

hebbende het Zaadhuisje als de Kop van een

Vogeltje. Ik vindze echter, door den Hoog-

leeraar N. LBurmannüSj niet geteld on-

der de Oostindifche Planten, Zie hier de be-

fchryving 5 welke L 1 k jn m ü s geeft van dee-

ze Soort»

33 De

merkelyk ontlookenr zo dat het zeggen van Bfxloniüs,

aangaande deeze Roos (Radice Aqua impofita fe explicans)

hier proef houdt. Zelfs twy fel ik , of door warm Water, wan-

neer men deze Roozen daar in dompelt, de Ontluiking wel

fpoediger gefchiede. ik heb in koud en in warm t^rzc zulke

Roozen byna gelyk zien open gaan.

(i) Anafiatica Fol. acntis , Spscis folio longioribus &c.
Anaftatica qua Myagrum ex Sumatra. GROtf. Oriënt. 78»

Myagrum e Sumatra & Syria femïne fpinofo. Zan. Hifi. 142.

T, SS' Thlaspi Hiericho fylv. afïïne. Bocc, Mm* 135- T.

S8. Jaco. Auflr. T. ó. Rofa Hiericoncea fylveftris. C B,

Pin. 4S4' " a*l«. Ksaim. JFSarm* r. ^*,

<*) Botanici duas ftatuunt Species: qu3 in re d.fFerant ig*

noro ; magnitudo enira differentia non cft. LlNN, in Hem
Clifortiano , de Ana/laticx. p, 3*5,

Zj e Db-ej., JX, STUK
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IV.
5 , De Bladen Lancetvormig , Zaagtandig , ge-

^F

xvi.
L

5» fteeW > eenigermaate ruuw : zeer korte Aairen

,

Hoofd- „ puntig uiiloopende , in de Oxelen: de Bloem-
stuk* ^ blaadjes afltandig , Liniaal , uitgerand , van

t'^drTa^'^ Iangte aïs ^e Kelk : de Zeadhuisjes ongedeeld

,

gende. ^ byna Eyrond , ruuwachtig , met een in- of

„ ongewricht Puntje" (t>

S ü il u l a r i a. Elskruid.

Een effeorandig Eyrond Haauwtje met Ey-

ronde holle Klepjes , tegen het Middelfchot

aangekant en de Styl korter dan het Haauwtje.

r Dus komen de byzondere Kenmerken van dit

Suhuiaria Geflagt voor, 't welk van de JSlsvormigheid der

Waterig?' Bladen den naam heeft, en maar ééne Soort be«

vat (i), die , in de Noordelyke deelen van Eu-

ropa , op overflroomde Moerasüge plaatfen en

in Rivieren groeit. Men vindt het op de Slyke-

rige Oevers van de Neva, in Rusland, over-

vloedig In Sweeden en Lapland groeit het over-

al in de Meiren, op een Zandigen Grond, en

blyft onder Water. De vermaarde Sherard
vondt hst ook, op vogtige plaatfen, in Ierland,

en

(f) Syft. Nat. jreg . XIII. p. 488*

(1) Subularia. Syjl. Nat. X. Gen. 799» P- 4?*- Vtg, XIII*

p. 4ü8. Fl. Lapp. z$%. Snee. $27» GORT- Ingr. 101. Alys-

fum paluftre Feiio junci. Buxb'. A3. Petr. II. p> 3*9» T.

23. f. 1. Gramimroua Aquauca «te. i'JLüK. Alm. ïgo. T. 188.

f. 5. Oed, D*«. T. 35. Gramen Junceum hybernum Thlas-

peos -Capitulis, SheiudU MoAlS*. £?(/?. III. p. 22*. S. 8. T.

Xo. f. uk»
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en noemde het Klein lerfch Bies - Gras , met ^ IV
Afdeel.

xvi.
Hoofdjes van Thlaspi : Ray Biesbladig Kruid ,

onder Water groeijende , met Zaadhuisjes van de Hoofd-!

Lepelbladen i Plukenet tytelt het Gras-STÜK *

bladig.
Silkul°f*-

Dit Plantje geeft in Ierland, uit een Vezelï-

gen Wortel, verfcheide Biesachtige , fpitfe,

halfronde Blaadjes, één of anderhalf Duim lang

en daar tusfchen dunne Steekjes, van twee of

drie Duimen , met twee , drie of vier rondach-

tige Zaadhuisjes een Vingerbreed van elkander.

De Heer D. de Gorter heeft in Rusland

hetzelve met vierbladige witte Bloempjes , in een

vierbladige Kelk, gevonden; doch Meeldraad*

jes kon zyn Ed* 'er , wat moeite hy ook aan-

wendde, zelfs met een Vergrootglas, niet meer

dan vier in ontdekken. De Ridder, evenwel,

heeft, buiten twyfel, ook de twee kleinen ge-

zien ; alzo zyn Ed« zegt , dat die geen Tandjes

hebben. De Styl , zeggen zy beiden , ontbreekt

'er aan.

Een geheel ander Kruid is het , dat de Heer

Forskaohl Subularia purpurea genoemd heefc.

Hetzelve hadt Stengen van een Elle hoog, en
langwerp-iS Hartvormige gladde eenigermaate
getande Bladen. de Bloemen paarfeb, Hy vondt
hetzelve in Arabie, aw,a^ het Bochel werdt ge-

heten. Wegens de gefleldheid der Haauwtjes
heeft hy het hier betrokken.

Dra.
u, deei., ix. stus,
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,

IV: Draba. Tafchkruid.
AfbeeL.

XVI

Hoofd- Dic Geflagt heeft een Haauwtje dat niet uu>
stuk* gerand is , langwerpig ovaal, met platachtige

.^' Klepjes , aan 't middelfchot evenwydig en geen

gende, Styï. Verfcheide Soorten, die men tot het Her-

ders Tafchkruid betrokken heeft , zyn 'er in

begreepen : des het getal derzelven agt is , als

volgt.

i.

Draba
Aizoides.

Huislook-

achtig»

II.

Ciliaris*

Kanthaai»
rig.

III.

Alpha.
Alpxfch.

(i) Tafchkruid met een naakt enkeld Bloem*

jiengetje 9 en Degenvormige gekielde kant:

haairige Bladen.

(2) Tafchkruid met een byna naakte Steng en

Liniaale Bladen , aan dm rand en Kiel

gehaaird ; de Bloemblaadjes niet uitgerand.

(3) Tafchkruid met een naakt enkeld Bloem»

Jiengetje en Lancetvormige effenrandige

Bladen»

Deeze Kruidjes , op de Gebergten van ons

We-

O) Braha Scapo nudo fimplici &c. Syji. Nat. XII ^en.

8co. p. 4j2. Veg. XIH. p. 489. Manu 91. Alviüin Alp.

hirfurum luteuni. Mill. DiB, T. zo. f. - Sedum Alp.

hirs. lut. C B. Pi». 234. Leucoium h^*m Aizoides mon-

tanutn. Col. Ecpbr. IL p, <- *"& Paftoris Alpina Rofea

lutea* Moris. Hifi. V P- 2°6 - s - 3* T* 2 °- f*»«

(z) 7>.i*fiu ^aule fubnudo, Foï. linearibiis &c. Mant. pr»

Draba Caule foliofo &c. Gek. Prov. 34*. T. 13. f. 1.

(3) Draba Scapo nudo fimplici, Fol. Lanceolatis inte-

gcrrirais. Of.D. Dan. $6. Fl. Lapp. Suse, I{. Cliff. 3 3 3« R.

hugdb. 333. Jacq^ Vïr.i. i$i*
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Wereldsdeel groeijende 3 hebben in Geüalte eeni- IV*

ge overeenkomst. Het eerde heeft effene , Li-
Av

%*f
L*

niaale, gekielde, kanthaairige Bladen, die niet Hoofd.

gelyk in het Derde langwerpig ovaal,zynenruig

,

STUK#

zonder Kiel. Het verfchilt van het Tweede,
SUicul°^

doordien de Wortelbladen famengehoopt zyn ,

als in het WormbladigHuislook: daar het Kant-

haairige de Bladen overhoeks aan uitgebreide

Takjes heeft en den Kiel gehaaird. De Bloemen

zyn in dit laatfte wit, maar in het Huislookach-

tïge , zo wel als in het Alpïfche geel. Het Kant»

haainge heeft den Styl langer dan de Meeldraad-

jes (*>

(4) Tafchkruid met naakte Bloemjlengetjes en 'v*

byna Zaagtandige Bladen* tema.
Voorj aars.

Van het vroeg bloeijen in 't Voorjaar heeft

dit Onkruidje, dat men door geheel Europa en

ook in onze Nederlanden overvloedig vindt *

den bynaam. In de Zuidelyke deelen
, gelyk op

Sicilië, bloeit het zelfs in de" Winter, Het is

(*) Hoe dit overeenkome met de bepsalrtig der Kenmee
ken, van gzen Styl te hébben , is my wat duider, en ten

opzigt van den Styl niet minder tegen ïkydig, dan in 't

voorgaande Geïlagt.

(4) Draba Scapis nudis, Foliis fubferratis. Gd&T. Belgt'

l'l'i'. KRAM Auflt. 187- Ft. Suec. 52S, S67. HALL. Helv.

Ui. Grom- rirg. 76. H, CUff. sli.-.R. Lügdb.$i£,Öóuhi

Moïisp. 313. Burfa Paftoris minor Loculo obióngo. C. B. Pin*

io3. Alysfon vuig. Polygoni folio, Caule nudo. Seg. Ver, t*

p. 575- T. 4. f. 3* Paronychia vulgaris. DOD. Fmpt, liz 9

par. Alfinefblia. Lob. Ic.^69* Q q
II, DE-Ei. IX, stuk.
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.
Iv

* Gemeene Paronychia genoemd by DoooNéus,
xvr. ' die echter erkent , dat het de Paronychia der

Hoofd- Ouden niet zy. Van fommigen 5 evenwel , wordt
STUir#

het tegen die Kwaal in 't end der Vingeren , de

tjesdraa- Vyt genaamd , als een byzonder Middel aange-
ef, preezen. Het geeft Stengetjes van twee of drie

Duimen s uit een Roosje van Eyronde Blaadjes

,

doch komt ook met ronde Haauwtjes^ en met

driedeelige Blaadjes voor*

v *

h (s) Tafchkruid met een naakt Bloemjlenge*

PyreZka. tje en Wigvormige gepalmde clriekwahbige

ïyreneekh. B\ü^n.

Op de hoogde Bergtoppen , zo wel in Oost-

enryk en Provence , als der Pyreneen 5 groeit

deeze Soort, een niet minder klein Kruidje dan

het voorgaande. De Steng, van onderen leg-

gende en gebladerd , is boven naakt of Blader-

loos : de Wortelblaadjes zyn vyfdeelig , de an-

deren driedeelig ; de Bloempjes paarfch.

vt. (6) Tafchkruid mei een Takkige Steng en Ey-

Muurig!* ronde ongefleelde getande Bladen, Ter

(5) Draba Scapo nudo, Fol.Cuneiformibustrilobis. Ger.

Frov. 344* LOEFL. lt. 61. JAC<^. Vind. 255. Alysfon Pyre-

Haicum perenne minimum Fol. trifidis» Tournf. Injl. 217.

ALL. Pedem. T. 6.

(6) Draba Caule Ramofo Fol, ovatis fesfilibus dentatis.

. Draba Caule Ramofo, &c. 11. Lugdb. 333. Gouan Mensp,

5U. GER. Prov. 34$. HALL. Helv. 539. Flt Suec. si$. Eur-

fa Paftoris major loculo oblongo. C, B. Pin t lot.Prodr. 50,

T. 50. Alysfon Veronkae folio. Tcurnf, Injl. 2i7.Myagroi-

des fubrcmindts ferratïs foliis. BARR. Ie, %it» $+ Draba ne-

me-
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Ter hoogte van een Voet komt deeze Soort , IV;

in Languedok, op vogtige Rotfen voort, en el-
A^EL*

ders op Muuren , doch ook dikwils in Bosfcha- Hoofd*

giën ; weshalve het Bofch - Tafchkruid hier toe STUK-

mede betrokken is, dat Ruig Alpifch Herders-
Süi6a&1*

Tafch by Bauhinus wordt genoemd en af-

gebeeld» Dit laatfte is naauwlyks getakt, dan

door de Bloemfteeltjes boven aan het Stengetje,

en heeft de Bloempjes niet wit, maar geel. Zo-
danig een Plantje heb ik uit Japan bekomen en

In Fig. 1 , op Plaat LX , voorgefteld ;

P

]%^f
ten einde hetzelve met de gedagte Figuur van

Bauhinus te vergelyken , die zegt, dat de

Stengetjes drie of vier Duim lang zyn. Ik vind

de Blaadjes hier ook zeer ruuw en op ieder zy-

de met drie Tandjes bezet ; de Zaadhuisjes Ey*

rond en met lange Steekjes.

(i) Tafchkruid met eenh ladige Bloemftengetjes , vit.

de Blaadjes ruigachtig % de Haauwtjesfcheef kina

gefieeld. **!•

Het onderfcheid der Wortel- en Stengblaad*

jes , waar van de eerlten ongetand , de anderen

ge-

raorofa. Sp. Plant. T» p. 64.$ , Draba minima Muralis Dis«

coides. Col. Ecphr. I. p. 274. *T. 272.

(j) Draba Scapo unifolio, Fol. fubhixfutis, Siliculis obliq.

pediccllatis. Oed. Dan, T, 142. Draba Fol. hjrlutis incanis

ad Tec/am ovatis, ad Cauleni paucisGm.s dentatfc. Hal*»

Ilelv. 539- JACq. Auflr. f. 3. Butfa Pa lous Alpma huiuu,

C. E. Proir% T. p. 5 U

IX, DEEL. IX. STUK,



6i2 ViermacTtige Kruiden.

IV. getand zyn , in Switzerland waargenomen , ftrekc

Afdeel?
tot Kenmerk van deeze Soort , die ook op de

Hoofd* Ooflenrykfe en Laplandfche Bergen voorkwam,

stuk. Zulks heeft wel in degedagte vanBAUHiNus,£u''

inaar *n m^ce JaPan^c &eeD plaats, die als een

itrJe. middelflag fchynt te zyn tusfehen beiden.

vin. ($) Tafchkruid met de Stengblaadjes talryk en

mcl™* grys , de Haauwtjes langwerpigJcheef en
G *y s * hyna ongejteeld.

Deeze , die ook op de Gebergten , zo der

Zuidelyke als Noordelyke deelen van Europa

voorkomt , gelykt in Geftalte veel naar de Rui-

ge en zelfs naar de Muurige ; doch deeze drie

Kruidjes , hoe klein ook , verfchillen door het

gezegde te veel , om ééne zelfde Soort uit te

maaken*

L e p i d i ü m, Peperkruid,

Dit Geflagt onderfcheidt zig door een uïtge-

rand , Hartvormig , veelzaadig Haauwtje, met

gekielde tegenftrydige Klepjes.

Behalve het gewoone Kruid van dien naam

,

zyn 'er de Kruiden, tot de Kers behoorende,en

anderen in begreepen. 'c Getal der Soorten is

twintig, als volgt,

(O Pe-

(g) Drata Fol. Cau!. nnmerofis incanis &c. Osd. Dan,

T, 130. GOUAN Montp. 314. GER. Prov. 345'- &» Suec.S26.

Leucoijum f. Lunaria vasculo oblonge contorto. Pluk. Alm,

ai;. T. 42- f. 1»
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(1) Peperkruid met de Stengbladen Finswyze IV*

veeldeelig , die aan de Takken Hartvormig >
Af
£v?

1 '

omvattende , onverdeeld. Hoofd-
stuk.

Dit zou het waare Eerfte Thlaspi van D 1 -
r h

oscorides zyn , volgens Zanoni, hoewel perfüia*

het van alle andere Soorten van Thlaspi gróö* *Doc*bla-

telyks verfchilt door het Loof* De onderfte di s*

Bladen zyn , als die van fommige Kroontjes-

Kruiden
9 gevind en Vinswyze gefmaldeeld ; de

bovenfcen als die van het Doorwafch, omrin-

gende de Stengen Takken : zo dat het zig Door-

bladig vertoont. De Zaadhuisjes hangen aan de

Steekjes nederwaards en zyn rondachtig , veel

gelykende naar die van de gewoone Kers. De
Groeiplaats wordt gezegd te zyn in Perfie en

Syrië. Volgens Raüwolf is het een zeer

fchoone Soort van Kers , te Aleppo op oude

Müuren van Gebouwen uicermaate gemeen. Bau-

hi nus noemt het Alexandrynfche Thlaspi , waar-

fchynlyk naar de afkomst van Scandrona in

Syrië.

(2) Pe~

(1) Letldiam Pol. Caulinis plenato - multifidis &c. Sy/i.

Nat. XII. Gen* 201. p. 433. Veg. XIII. p. 4*9- H. Cliff.

331. R. Lugdb, 3 3j» Gron. Oriënt, 79. Nafturtium fpica-

nm Perficum peifoliatum ,. maximum. M01U5. HijL II. p.

294. S. 3. T. 25. f. 17. Thlaspi Alcxmdrinum. C. li. Pin.

ic8. Prcdr, 50. Thlaspi verum Dioscüridis primum,. Z&N>

Hifi. 153» T. 129. RAJ. Hifi. 830.

Q q 3

II. Deel, IX» Stuk»



614 VlERMAGTlGE KRUIDEN.

ÏV.
(2J Peperkruid nut gezwollen Knietjes aan de

A
"T' Stengen.

Hoofd*
stuk. Die byzonderheid , van de Stengetjes by den

il. oirfprong der Takjes fomtyds gezwollen te heb-

re%at?um*ben 9 onderfebeïdt deeze Soort, welke Bladen
Biaazig. a ]s fa Tuinkers heeft. Zy groeit ook inde Oos-

terfche Landen, op dorre Velden.

?"•
. C3) Peperkruid met een hdafoe geheel enkelde

BJoot-
'

Bloemjleng , viermannige Bloemen en Vin"
flcns- tótóg* 0'tatifc

p
lv*

^ (4) Peperkruid met uitgehoekte Vindeelige Bla-

he»s . den aan 't end grootst
i een naakte Bloem-

Leggend.
'ftitog en leggende Trosdraagende Stengetjes.

Twee zeer kleine Kruidjes, by Montpellier

groeïjende , hebbende het eerde de Stengetjes

naauwlyfcs een Handbreed hoog en het andere

de Blaadjes zeer verschillende,

v * (5) Peperkruid met gevinde effenrandige Bla*

Aipifch, den,

(2) Ltpidium Caulium Gehlculis inftatis. Lep. Otient. Na-

fturtii folio, Caule Veficaiio. Touene. Cer. 15. B.CXB. Cent.

I. p. 17. T. 26.

(3) Lepldium Scapo nüdo fïmplïcïsfimo &c. Göuan M^sp,

314.. Nafturt. minimum vafcium Sec. Magn. Monsp, 187, T.

3S6.

(4) Lepldium Fe!» finuato - pinnatlfidis extrëtno majoie. Na-

fttm. pumilum iupinum veinum. JMASN. Mcnsp. 185. T.

JS4.

(5) Lepïdiuitt Fol. pinnatfs integerrimis. Sec ,/fag. AcaéL

IV.
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den, een hyna gewdrteld Bloemfiengetje en IV.

Lancetvormige gejpüfie Haauwtjes.
Afdeel»

(6) Peperkruid met gevinde effenrandige Bla-H^1*'

den en uilgerande Bloemblaadjes , kleiner V y.

dan de Kelk. Lepidium
rilr&nm.

Naar de Groeiplaats zyn deeze twee geby-
RotzIs*

naaimL Deeene komt op de Ooftenrykfe, Swit*

zerfche en Italiaanfche Alpen voort : de andere

groeit , in Sweeden en Engeland , op Steenrot-

zen. Volgens Boerhaave zou dit Jaatfte toü

de inlandfche Planten van onze Provinciën be-

foooren. Het zyn beiden zeer kleine Kruidjes

,

die meer of min naar de Kers gelyken. Het eer-

fee heeft de Bloemblaadjes grooter dan de Kelk.

(7) Peperkruid met de Wbrtelbladen gevind , VIT-,

de Stenghladen Lierachtig* ne7.
am

Spaanfche,

(%j Peperkruid met gevinde Bladen en half- yin.

maans^inyum'

Gedooin»
ds.

IV. p. 32Ï. ]Adq. Vind. 258. Nsfturt. Alp. tenuisfane did-

fura. C. B. Pin, 10*. J. B. Hifi, II. p. 918. Thlaspi men-

tan. m.'nimam. Dalech. Hifi. 1180. Cardamine Alpina ter-

tia minima* Clus. Hifi. II, p. m.
(6) Lepidium Fol. pinnatis integerumis &c. Gort. £i?(f.

S82. F/. Suec* S35. /f. Oê/, 52. Cardamine pufilla $éki$h
montana Discoides. Col. Ecphr. I. p. 274. T. 273. Nailur.

tium pumilum vernura. C. B. Pin. 105.

(7) Lepidium Fol. B.adicalibus pinnatis, Caulinis Lyratis.

Lepid. Fel. infer. alterno - pinnatis &c. Ard. Spec, 1, p. f *>

T. S. .<4ff. 5f0*£5. 1755. p. 273. T. 8, 9.

(i) Lepidium Fol. pinnatis , Foliolis Lunaü's &c. Lepid»

Spinofum &€. Ard. Spet, 2. p. 34» T. 16,

II* Eebu ie. Stuk.
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IV. maanswyze Blaadjes ; de uiterflen verlangd j
A
xv

E
i!

L#
de Takken &fPitst *

Hoofd-
.

stuk, Van deeze twee groeit de eerfte in Spanje,

Haauw (Je andere in de Levant. De Spaanfche heefe

%*!*** de onderfte Bladen Vleezig en Zeegroen, ge-

mind, met het utofte Vinblaadje veel grooter

en allen byna rond : zo dat zy zeer naar die

van de Cardamine gelyken. De andere heeft

het Stengetje een Span hoog, met witte Bloe-

men en Wigvormige Zaadhuisjes*

n. (oj Peperkruid met viermagtige Bloemen en

j^t*r langwerpige veeldeelige Bladen.

Tuin-
k?ïs. yan ^e gewoone Tuin - Kers * hier bedoeld,

is de Natuurlyke Groeiplaats, van waarzyhaa*

re afkomst heeft , onbekend. Ook kan men niet

verzekeren, dat de Grieken met hun Kardamon

of de Romeinen met hun Najlurtium , dit zelf-

de Kruid , wat de Soort aangaat , bedoeld heb-

ben ; dewyl zy hetzelve , als gemeen zynde , niet

befchryven. Doktor Scopoli maakt een ge-

heeleKlasfe van NajlurUa> waar in hy alle Krui-

den van dergelyken aart en , in 't algemeen

,

de Kruisbloemigen plaatst. Het tegenwoordige

voert in 't Franfch den naam van Cresfon of

Cres*

f®) Lepidiüm Plot. tetradynimis , Foï. o.Mongis multifidis.

Mat. Med. 52*. GORT. Belg. \%z. H. Cliff* 33 1. R« Lugdb

^

335. Nafturtïuro Hortenfe vulgatusn, C. B. Pin. 103. JSTaftur-

tium Hortenfe. Dod. Tempt, 771. £. Naflimium Hortend

#p,spurr> C, B, Pfa % 104. Prodr, 4$,



Tetrad.ïnamia. 6t?

Cresfon du Jardin> in 't Engelfch Cresfy, maar IV.

in 't Italiaanfch noemt men 't Nafiurtio of ^- A?
X̂

L »

gretta» in 't Hoogduitich Cm/ of Garten Cresf. Hoofde

Gemeenlyk wordt dit Kruid gezaaid tot Toe- STUK>

fpyze, om 't zy over de Salade of op zig zelf **W*
met Olie en Azyn , of tot inlegging te gebrui-

ken, als wanneer het zeer verfrisfchende is en

opbeurende, dienftig tegen 't Blaauwfchuit.

Met Suiker op een ftuk geboterd Brood gege-

ten, is het zeer aangenaam en heeft byna den

Smaak van Aardebeïjen. Tot dit einde moet de

Tuinkers jong , en naauwlyks een Handbreed

hoog gegroeid , afgefneeden zyn. Wanneer

menze fchieten laat , dan krygt zy ronde Sten-

gen van één tot twee Voeten hoog , met veel

fyner gefnipperde Bladen. Men heeft 'er eene

die Breed- en eene die Smalbladig is, en van

dceze beiden Krulbladige Tuin - Kerfe. De Bloe-

men groeijen Aairswyze aan den Top, en daar

ep volgt het Zaad , dat veel fcherper dan het

Kruid is , zeer fterk van Reuk en van eene

brandende hoedanigheid , doch niettemin zoet-

achtig van Smaak. Men gebruikt dit uitwendig

in Kwyl-, Nies- en Vuurigmaakende middelen,

Geftooten en in Reuzel gemengd , is het goed

voor drooge Schurft , Dauwworra en andere

Huidkwaaien. Inwendig wordt het tot uitdry-

ving in uitflaande Ziekten , gelyk de Pokjes en

Makelen , aangepreezen,

Qq 5 (to)
K, Deel, ix, Stuit,
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IV. (10) Peperkruid metLierachtige gekruldeBladen»
rAFI>EEL ,

Hoofd- ? f11) PePerïcni^ met fyrond Lancetvormige ,

stuk* niet ingefneedsne , Zaagtandige Bladen.

x»
Lepidtum (12) Peperkruid met Elsvormige onverdeelds

ifexbiadig. verjpmde Bladen, de Steng eenigermaate

xi. Heejlerig.
LatifoliüT»,

Breedbia-
j}eeze ^ne zyn als Verfcheidenrieden van het

xn. Kruid , 't welk gehouden wordt voor het Lep>

*t™?m%' dium van Plinius, dat hy zegt Laurierbla-

den te hebben , doch die zagt zyn. Men zou

hetzelve in de Nederlanden , te vergeefs, dan

in de Tuinen zoeken, zegt DoDONëusjdoch
het komt aan de kanten van eenige Slooten om-
trent Haarlem , en mooglyk elders , voor. Den
Hovenieren is het haatelyk wegens zyn voort-

kruipende Wortelen. In Engeland , zelfs in Vrank-

ryk 9 omftreeks Parys , en verder in de Zuide-

lyke deelen van Europa
,
groeit het overvloe-

dig , hier en daar , aan Rivieren en Beeken. Ik

fpreek hier van het Breedbladige , want het

Lier-

f 10) Lepidium Fol. Lyratis crispis. Lepid. Oriëntale Na-

itaii crispi folio. TOURNF. Cor. 1$. Itin. 339. T. 339»

(ai) Lepidium Fol. ovato -Lanceolatis &c. H. Cliff. .330.

R. Lugib. 334- GOUAN Mom-p. 315. GORT. Belg. 1S2. ¥1.

Suec. 533. Lepidium latifolium. C. B, Fin. 97. Lepidium

Plinü. DOD. Pempt. 716.

(ja) Lepidium Fol. Subulatis indivifis fparfis &c. Lepid.

Capillaceo folio Ftuticefum Hispankum. Tournï. /*/?.

3Jtf,
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Lierbladige valt m de Levant en dat met Els- IV*.

vormige Bladen in Spanje. A
xv?

W

Van fommigen wordt dit Kruid , wegens deHooFii-

fcherpe hoedanigheid, die 'er in heerfchc, Pi-$TJ3^
m

prins genoemd , en dus heet het ook, by de
büicu °fd'

D,uitieners , Pfefferkraut , by ons Peperkruid,

by de Franfchen Fasferage^ by de Engelfchen

Dittander of Dütammer. Het heefc de Steng

zeer Takkig en hooger dan de Tuin - Kers
; ja

fomtyds tweemaalzo hoog opfehietende ; de Bla-

den glad en vettig , de Bloempjes Aairswyze

vergaard, zeer klein, zo wel als 't Zaad. Het

kan , als een fchroeijend Middel , uitwendig tot

wegneeming van Lidtekens en zuivering van

Zweeren gebruikt worden. Van het wegbyten

der Schubbige Vlakken ia de Huid , in eene

Kwaal Lopis genaamd, zou het den naam heb-

ben.

In de Wiklernïsfen , by Alexandrie in Egyp-

te , vondt de Heer Forskaohl eene Soort,

op welke de gezegde naam , om een andere re-

den , toepasfelyk kon zyn. Dezelve hadtdeZaad.

huisjes getropt s breed Hartvormig, aan den rand

gedekt met twee ryën van op elkander leggen-

de Schubben. Deswegen wordt dezelve Lept-

dium Squamatum van hem getyteld.

03) Peperkruid met Liniaale Bladen, ^^ Lf]^m
Ven* Gró-mini*

foHum.
(13) Lepiditim FoJ. Unearibus , fup^ioribus integerrimis C>rasbia<%.

&c. Thlaspi mfiranlcum tmibellatum , Giamïneo folio 3 Flo*

ie «lbo. Toubnf. In/t, 213.

II, üfKL, U: STUK.
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IV. venfien effenrandig ; de Steng Roedswyze
Afdeel# gepluimd en zesmannige Bloemen*

Hoofd
stuk* Naar de Tuin- Kers gelykt deeze, doch is

mathv'fyncr van Loof: de onderfte Stenghladen zyn

*{nds"
a ' Zaagtandig , de bovenften niet* Van de agt*

tiende Soort verfchilc zy door zes Meeldraad-

jes te hebben, Volwasfen werpt zy de Bla-

den af»

X1V
:

' O 4) Peperkruid met Lancetvormig Liniaale

iïup-utic?- dunne effenreindige Bladen en laag»Hee-

Hoerig.' fierige Stengen.

xv. (15) Peperkruid met Vindeelige Bladen, een

TwteTingf. opgeregte Steng en tweeling/e Vrugten.

Van deeze twee groeit de eerfie in Spanje,

een Handbreed , de andere valt elders en heeft

de Stengetjes een Voet hoog.

xvr. (16) Peperkruid met tweemannige Bladerlooze

fulfhool' Bloempjes, de Wortelbladen Tandswys'

P'fi* gevind.

Op Puinhoopen > aan de Wegen en elders 9 komt

dit

, (14) Lepidium Fol. Lanceolato - Linearibus &c. Mant.$\.

(is) Lepidium Fol. pinnatifidis , Gade eie&o, Fruólibus

d.'dyrais. Mant. 92.

(16) Lepidium Flor. dimdris apetalis &c. Gort. Belg. igz.

GOÜAN Alonsp. 315. F/. Suec. J34. H. C/;jf: 331. R. Lugib.

335. Okd. 2)<z>j. 184. Nafturtium Sylveftre Ofyridis folio. C.

E, Pin. 105. Naft. anguftifolium. Fcjchs. Hifi^ 307, Thlaspi

minus hottenfe Ofyridis folio. Lob» ie. 214»
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dit Kruid in fommige deelen van Europa alsook IV.'

ïn onze Nederlanden voor. Men vindt het op
AF
^f^

eenige plaatfen by deeze Stad Q*), Het wordt Hoofd-

Klein Bezemkruid genoemd, om dat het zigBe- STÜK*

zemachtig voordoet en laag blyft. Het groeit ,
* !Cuhf£'

volgens den Heer N* LBurmannüs, ook

aan de Kaap der Goede Hope.

(17) Peperkruid met byna driemannige vier- XVJT>

bladige Bloemen en Liniaale gevinde Bladen* Vttpniïum*
Virginifch.

(18) Peperkruid met tweemannige vierbladige xnn.

Bloemen; de onderjte Bladen Lanc'etvormig E[liQJ^St
Zaagtandig , de bovenjlen Liniaal effen*

randig.

Deeze twee Soorten verfchillen weinig. De
eerfte heeft haare Groeiplaats in Virginie en komt

ook in de Westindiën voor : de laatfle in de

Zuidelyke deelen van Europa , aan de Wegen

,

als ook aan Muuren. Beiden zyn het Jaarlykfe

of

(*) Het Plein > buiten de Muidet- Poort , ruikt in deHerfsï

fomtyds naat den Ketsachtigen
r
geur vau dit Kruidje»

(17) Lepidium Flor. fubtriandris tetrapetalis , Fol. Linea-

libus pinnatis. Lepid. Fol. Lanc. lin. fecratis» GRON. f*r£.

97. R. Lugdb. 334. lberis humilicr annua Virginiana Ramo-

fior. Moris. Hijï. IL p. 311. S. 3>T. 21. f. 2. SLOAN. Jam.
80. Hij}. 1. p. i 9 ï. T. 12?. f. 3. EUj. Hifi. 827»

(18) Lepidium Flcjt. diandris tetrapetalis, &c. R. Lugdb.

334. H. Ciiff. 33U GüUAN Afvnsp. 315. GER. Prov. $46.

lberis latiore folio. C. U. Pin. 97. lberis. Dod. Pempt. 714.

lberis Catdamantica , Lepidium lljerias^ Pauli. Lob. Is,

»2J.

II, Deel, IX, Stuk,
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IV. of Zaay- Planten. De laatfte, Iberis genaamd,
AF

xvf.
L

* wordt iD veele deelen van Europa Wilde Kers

Hoofd* geheten of Sciatica -> Kers 9 als van ouds zeer
stuk.

geroemd zynde om uitwendig tegen de Jichtige

ijSXZZ'VyW der Lede« en in 't byzonder tegen de
g&é. Heupe- Jicht, te gebruiken. De fmalheid der

Bladen onderfcheidt het zeer van 't Lepidium
van Plinius, reeds befchreeven ; terwyl men
dit Lepidium van Pau lus genoemd vindt;

want deeze beide Kruiden komen in fcherpe ,

fchroeijende hoedanigheid , byna overeen : zyn-

de dcswegen ook Wilde Radys geheten , zo

Lob el aantekent.

xxx. (19} Peperkruid met tweemamiize viërhladke
Lepidium _.. , .. f* ö

Bonarkn/e. Bloemen y dat alle Bladen Vinswyze veel"

Ayïs?'
deeli£ h™fu

Van Buenos Ayres, in Zuid - Amerika , was

deeze afkomftig , die twee Voeten en hooger

opfchoot f Bladen hebbende als van 't Rey-

ï) evaren en lange Aairen van Bloempjes , wier

Blaadjes niet zigtbaar waren voor het bloote

Oog.

xx. (20) Peperkruid met Pylvormige ongefleelde

A^ppifch? getande Bladen* Een

(19) Lepidium Flor. diandris tetrapetal.s Sec. Lepid. Fol.

pinnat?fiJis inciiïs. R. Lugdht 33$. Thlaspi Bonarienfe mul-

tiscisfum Flore invifibili. diul. ülth. ssi. T. 28(5. f.' 370.

{zo) Lepidium Fol. Sagittatis fesfilibus dentatls* Cent. 169*

\Am. Acad. IV. p. 321. Draba Chalepcnfïs repris huiailioc

&e. MOïiïS. Hi/l» II. p, 314,
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Een kruipende laage Soort , van Aleppo in de IV*

Levant afkomftig, is deeze, die de Bladen van xvu*
gezegde fïguar en taamelyk groen heeft. Hoofd-

stuk.

Thlaspi, Veldkers, sirmtofa

Een uitgerand, ftomp Hartvormig , veelzaa-

dig Haauwtje , met Schuitachtige Klepjes die

Kielachtig gerand zyn ; maakt de byzondere

Kenmerken van dit GeHagt uit, dat ik Veld'

kers tytel. Het Zaaiplantje der Bïoemtuinen

,

dat men gemeenlyk Thlaspi noemt , is 'er niet

ïn begreepen. Het bevat de tien volgende meest

Europifche Soorten.

( i } Veldkers met byna Schyfronde Haauw- r.

tjes en Lancetvormige effentandige Bladen. pe™ff'
num.

Een zeer fchoone Soort van Thlaspi , die een^eem'

Voet hoogte bereikt, met taamelyk breede Bla-

den aan de Steng , welke in een Aair van paar*-

fche Bloemen uitloopt, waar op de gezegde

Haauw tjes volgen , van grootte als de Nagel

van een Pink. De afkomst is onbekend*

O) Veldkers met Schyfronde Haauwtjes en n
langwerpige getande gladde Bladen. 4rve»/e>

Jq Akkerige.

(1) Thlaspi Siliculis fub-ornjculnds
s
FoI. Lanceolatis inte*

gerrimis.,ïv./2,iV«*.XII/Gen.8oa. p.43*. Veg.lLlll. p. 4S9.H»
9g^.33o. R. Lugdé. 334- Thlaspi Ca^fuü Cordata peregrinum,

J.
B. Hifi, II. p. 927* MORis. Hifi. II. p. 297. S. 3. T.

18. f. 30.

(x) TèJaspi Sil/otbiculatis &c. Mat* Md. %n< Gort.

II, DEEL. IX, $TV« #
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ïv- In hoogteen grootte der Haauwtjes komt deze
F
xvx

E
.

* Soort, die alom wild groeit op de Koorn- Ak-
Hoofd-

jjers in ons Wereldsdeel , met de voorgaande
ST

?r

K
* byna overeen. Wegens die Haauwtjes , welke

tjesdraa- Schildvormig zyn , heeft zy den Griekfchen
*** naam Thlaspi bekomen en wordt 9 wegens de

fcherpheid van het Zaad, met andere Soorten

van Veldkers , Wilde Mofierd, Boeren» Kers of

ook Visfelkruid geheten. In de Geneeskunde

zyn deeze Zaaden bekend, doch weinig in gebruik*

m '
. (3) Veldkers met byna Ëyronde Buikige Raauw-

Aiïaceum. tjes en langwerpige Jlompe getande gladde
Lcokach- Bladen*

tige.

De Look- Reuk ondeifcheidt voornaameïyk

deeze , die de Zaadhuisjes Buikig Eyrond heeft

en minder gerand 5 groeijende in de Zuidelyke

deelsn van Europa.

iv. ( 4 ) Veldkers met rondachtige Haauwtjes en
axaiil

Seeenige.

Saxatilt. Lmi

Bug, iê3« PI. Lapp. 0.51. Snee. $30. KRAM. Aujl. iss.Hali^

llelv. 54$. GOUAja Monsp. 3:6. GER. Prov. 348. H. CUff.

330. R. Lugdb. 333. Thlaspi Arvenfe Süiquis Iaris. C. B.

Pin. 10;. Thlaspi latius. Doo. Fempt. 711. Thlaspi Diosc»

})rabs & Chamslins folio. Lob. /<?> 4.12.

(3) Thlaspi Si!, fubovatis Ventricofe ócc. Thlaspi Allium

redolens. Mobis. Hifi. II. p. 2*7. S, 3. T. is. f. **. Scoro-

do- Thlaspi UI. Aldrovandi. J. B* #(/?. II. p. 932»

(4) Thlaspi Sil» fubrotundis , Fol. Lanceolato- linearibas

&c. GOUAN Monsp. $\6. A&. Petrop. 1760. V. 5. p. 3 KV
T. 5. Lepidium lol. pulpofis. HALL. Goett. 24;. Thbspipar*

mm Saxatile Fl. fubente. C. B. Pin, 507. Liihomhlaspi

«3*jas«.
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Lancetvormig Liniaale {lompe Vleezige fV\

(5) Veldkefs me* roodachtige Itaairige RaamV* STUK.

yw era Pylvormige ruige Stengbladen. v.
Thlaspi

In de Zuidelyke deelen van Europa
, gelyk ^r^

.Italië en Provcnce, komen deeze Soorten voor ,

Uk haare bepaalingen genoegzaam kenbaar* De
eerfte groeit ook in Spanje en ós laatfte in de

Wyngaarden en Akkers van Oofcenryk. Dee-

ze heeft een enkelde Steng* van ongevaar een

Voet hoogte 5 voortkomende uit een Krans van

Wortelbladen , die lang gefteeld en ruig , van

eene Eyronde figuur zyn>

(6) Veldkers met röndachtige ïïaauwtjes en vr.

Pylvormige getande gryze Bladen.
C
\A

p
dmi^

tiende»

Zeer gemeen is deeze , in fommige deelen

van Europa, op Akkers, aan de Wegen en op

open Velden* In onze Nederlanden komt zy wei.

nig

qüarturii. COL. Ècphr. T. p* 279. f. 277- £ *• Thlaspi mont»

pingui folio. BARR. Ie 8*5»

($) Tblaspi Sil. fubrot. pilofis &c. R. Lugdfo 333, SAUtr*

MsKipé 120. Thlaspi Capfulis hlrfutis. J. B. Hifi. II. p. 923^

Thlnspi vtllos. Caps. hirfutis, C. B. Pin. 106. Prodr.+j.T. 47.

(6j Tblaspi Sil. fubtotundis, Foliis Sagittatis detitatls in-

canis. Gort. Bei%. 183. Kram. Aujir. J89. Hall. i/e/v*

544. Gouan Monsp, 317- R- £«£<&. 33 3- ThLispi Arvenfe

Vaccariae incano folio majus. C* B. Pin. iotf. Thlaspi lati*

folium» FUCH8. Hifl. 306. Thlaspi alt. Dod. Pempt. jiu
Thl. vulgatisfïmura Vaccarire folio. LOB. Ie* 213»

Rr
lh DEEL, IX. STVB.
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IV* mg voor. Tusfchen Amersfoort en Nykerk op
Afdeel. ^e Veluwe, als ook by Zwol, heeft menzege-

Hoofd» vonden» In Switzerland groeit zy overal , zegt

stuk. H a l l e r , aan Muuren , Landfcheidingen , enz.

•^draa»" &Q Steng is ongevaar een Ellehoog enmetBla-

gendn. ^en, ais gemeld is 3 bezet, de onderden Ey»

rond of Vindeelig , zagt op 't aanraaken en als •

een weinig gehaaird. De Zaadhuisjes, van bo-

ven ledig , vertoonen zig als gewiekt (*J.

VIt - Cl) Veldkers metflomp Hartvormige Haauw-

MottanL. tjes en gladde Bladen; de onderflen Vlee-

Bergs. %ig jiomp Eyrond effenrandig ; de Steng-

Maden omvattende: de Bloemen grooter dan

de Kelk.

In Switzerland, Ooftenryk, Italië en de Zuï-

delyke deelen van Vrankryk , groeit deeze Soort

,

die zelden meer dan een Handbreed hoogte be-

reikt, in Bosfchen op de Gebergten. Clüsiüs

noemtze Thlaspi Baden/e, als op den Berg, die

over de Stad Baden hangt , vier Mylen van

Wee-

(*) Van een Afrik^fch Thlaspi , dat de Zaadhuisjes

byna Eyrond , de Bladen Lancetvormig , Zaagtandig en zeer

glad heeft , maakt de Heer N. L. Burmannüs gewag.

(7) Thlaspi Sil. obcordatis Foliis glabris &c. GOUAW

Jlionsp. 317. Thlaspi Alpinum Bellidis ccerulea: folio. C. B.

Pin. 106. Thlaspi montanum Glafti folio minus. lbid. Thlas-

pi montanuui fecundam. Cjlus, Hi/i. II. p. 131- Thlaspi

Eadenfe. Parrn. ^ 5 . Is. 467* fi,
Thlaspi perfoliatura minus.

C. E. Pin. icé.
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'Weenen, voorkomende. Hy geeft 'er Stenget- iy.

jes aan van een Voet of laager. Af^eL

HOOFD"
($) Veldkers met fiomp Hartvormige Haauw-sruK*

tjes ; de Stengbladen Hartvormig glad eeni~ vtn.

germaate getand ; de Bloemblaadjes van lang-
perfifa-

te als de Kelk; de Steng Takkig.
p$|jlwt«
ge.

In Swkzeiïand, Duhfchland , Vrankryk komt

deeze op opene Velden voor. Zy heeft effene

Kruidige Stengen en witte Bloempjes naauw-

lyks grooter dan de Kelk; de Meeldraadjes lan-

ger en wit, met geelachtige Knopjes. De Haauw-

tjes zyn in deeze, en de voorgaande en volgen-

de , als die van 't Herders Tafch Kruid»

(9) Veldkers met fiomp Hartvormige Haauw* IX.

tjes en eenigermaate getande Bladen; &Aipifchet
Steng omvattende ; de Bloemblaadjes zq

lang als de Kelk : de Steng eenvoudig.

Ge kar dus voegt dit met het Doorbladi-

ge famen ; doch Haller fcheidt het 'er van

af. Het is een laag Kruidje , dat in Ooftenryk

groeit, met kleine witte Bloempjes.

O)
(i) Tblaspi Sil. obcorditfs, Fol. Caulinis Cordatis

, gla-

btis &c. Thlaspi Arvenfe perfoüatum majus. C. B. Pin. iotf.

Barr. Ic sis» Thlaspi Oleraceum. Tab. h. 8i$ # Cam.
Hort. T. 7. f. C.

(9) Tblaspi Sil. oTxordatis, Fol. fubdcntatis &c. Thlaspi

Vaccarix folio Burfae Paftoris Siliquis. C. B. Pin» 10;. Predr,

47 ? Thlaspi pumilutn tritium Cujs, Hijl. II. p. 31.

Rr 2
B. Diel, IX Stuk.
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IV» (ïo) Veldkers metftomp Hartvormige Haauw»
A?

xvif
U

ties m F*nïtoeü£e Wortelbladen.

stuk. Bi c Kruid is algemeen bekend onder den

x. . naam van Herders Tafchjes of Beursjes- Kruid,

Sur/I* ingevolge den Latynfchen naam Burfa Paftoris ;

^ifrders.
a^z0 ^e Haauwtjes daar van de figuur zeer wel

Tafchjes. uitdrukken. In andere Taaien geeft men hec

dergelykcn naam. In 't Franfch noemt men hec

ook Ie Tabouret > als of dezclven naar derge-

lyken Zitftoel zweemden. Het groeit, als een

Onkruid, door geheel Europa , en byzonderlyk

in onze Nederlanden, zo in Tuinen als op Ak-

kers en aan de Wegen: doch verandert in Loof

aanmerkelyk , komende met de Wortelbladen

,

die gemeenlyk diep ingefneeden zyn , fomtyds niet

uitgehoekt voor , en de grootte verfchilt , naar

de Groeiplaats , ongemeen. Het valt ook in

Japan*

Cochlearia. Lepelkruid*

Dit Geilagt heeft een uitgerand , gezwollen,

ruuw Zaadhuisje , met bultige flompe Klepjes.

Het bevat agt Soorten, waar onder, behalve de

gewoone Lepelbladen , ook de Mieriks - Wor-
tel en andere Kruiden zyn begreepen; als

(O

(ïo) Tklaipi Sïl. obcordatis , Fol. Radicalibi» pinnatifi-

dis. Mat, Med. 3x4. Gort» Belg. 183. &c. &c. Burfa Pafto-

ris major Foiio finuato. C. B. Pin. 108. Butfa Paftotis* Dod.

Pempu 103. /g, B. Paft. media. C. B. Pin. 10S. y, B. Paft»

major Folio non finuato. C, B. Pin, iog*
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(l) Lepelkruid met de Wortelbladen rondach- IV.

tig Hartvormig ; de Stengbladen langwer-
®v\*

L'

pig en eenigermaate uitgehoekt. Hoofd-
stuk*

Deeze Soort , aan de Oevers der Zee , zo by 1.

ons als in andere Noordelyke Landen^ gemeen , offiitiïns.

is het bekende Lepelkruid 3 dat onder den naam Gemeen,

van Lepelbladen , zo in de gemeene Samenlee*

ving, als in de Apothecken gebruikt wordt. Het

Loof heeft een fcherpen Reuk en een prikke-

lend heeten , zoutigen Smaak, 't Is een der voor-

naamfte Middelen tegen 't Blaauwfchuit, wor-

dende deswegen van 4$ Engelfchen Garden*

Scurvy-Grasf geheten , dewyl men 't ook in

de Tuinen teelt : doch dan is het veel minder

fcherp en kragtig* De Franfchen noemen 't Her*

be aux Cueilliers , de Duitfchers Loffelkraut.

Men gebruikt het of raauw , de Bladen kaau-

wende, of het uitgeperlle Sap in Meydran*

ken of het Aftrekzel met andere Kruiden. De
vlugge Geest, die 'er door 't overhaalen van

komt , vervliegt door 't kooken t'eenemaal en

laat niet dan bitterheid over. Dus is ook het

verdikte Uktrekzel wel openende en uitdryven-

de, maar heeft de gezegde hoedanigheid niet*

(2)

(1) Cochlearia Fol. Radicalihus Cofthtto- fubrotundis &c»

Syjï. Nat. XII. Gen. soj. p. 4?*?. Vif^ XIII. p. 491* Mat.

Mei. ?ao. Gort. Belg. 183. Fl. Lapp. Sues. Oed. Dan,

135. H. Cliff, nz. R. Lugdb. 335. Cochlearia foüo fubro-

tundo. C. B. Pin. 110. Cochlearia Dod. Fempt. 594.CoehI.

Batava. LOB. Ic 293.

Rr 3
H, Dut. IX Stuk.
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IV. (2) Lepelkruid met alle Bladen Eyrond Lan*
Aï

xvf.
L#

cetvormig.

Hoofd-
stuk* Als eene Verscheidenheid van de gemeens

y- . Lepelbladen is deeze aangemerkt geweest > die

Angiha> overvloediger in Groot Brittannïe dan in onze
Lvgcl ch

' Nederlanden groeit
9 en nagenoeg de zelfde krag-

ten heeft, Zy verfchilt door langwerpige U-kge-

hoekte Bladen van de andere, en komt hier bui-

ten Amfterdam aan den Ykant , als ook op 't

Strand by Harderwyk, voor*

in. (3) Lepelkruid met hoekig Pylvormige Bladen,

Dcenfcbi die allen driekantig zyn.

Deeze , in Deenemnrken gemeen , verfchilt

aanmerkelyk , zo door de figuur der Bladen

,

welke Kïyfachtig zyn , als door de ongetakte

Stengen , en dat het de zydelingfe op den Grond

hurkende heeft. Lob el merkt het aan , te groei-

jen op de Êngelfche Zeekufien* Boerhaave
heeft het, als hier inlandfch zynde, getekend*

ip

(z) Coeblearia Fol» omnibus ovato - Lancealatïs. Oed. Dan.

529, Gort, Belg» 184. Huds Angl. 2+s. Cochlearia Fol.

fiuuato. C. B Pin. iio, Raj. Hifi, 833* Cochlearia Britta-

nica. f AïigYcn. LOB. Ie 294»

(3) Cochlearia Fol. Hafbto - angalaris omnibus delroidibus.

fslartt* 42 5. GORT. Belg, J84. FL Suec. 532. Oed. Dan.

joo. Cochlearia AreittOïica. Tournp. In/1. 215. Thlasai He-

deraceum. Lob. Ic. 6 ij. $. Cochlearia Dinica repens. C*

E. Pin. 110. Prodr. j3« y. Cochlearia minor ere&a. 2b*
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(4) Lepelkruid met Nlervormige effenrandige , {Vé

Vleezize Bladen. Afbeel.
XVI.

Hf

Op 't Eiland Aalholm vondt Bartholi-^ '

nus een kleine Soort van Lepelbladen, wel- lVm

kej'als ook op Ysland en in Groenland voor- %%%££
komende. Groenland/die getyteld wordt. Bèdica.

Wortelblaadjes zyn zeer klein en Vleezig, on-iattds!

cn"

geaderd, niet ingefneeden en lang gedeeld. Ik

heb, voor veele Jaaren , aan de Helder derge-

lyke kleine Lepelblaadjes gevonden, die ik in

onzen Tuin overbragt, en vervolgens aldaar uit

Zaad voortgeteeld zyn , maakende wel redelyke

Planten uit, doch behoudende de kleintc en fi-

guur der Blaadjes , niet grooter dan een Duims-

Nagel. Ik twyfel naauwlyks of dit zal deeze

Soort , welke derhalve tot onze inlandfche Plan-

ten kon behooren ,
geweest zyn.

(5) Lepelkruid met Vindeelige Bladen ,enneer- v.

gedrukte Stengen. ^bEC*
hoorn.

Op

f4) Cochlearia Fo!. Reniformihus integrisCarnofls. H. Cit'fT.

498. R. Lufib, 335. Coch'earia minima repens Infulx Aï-

holrnise. B&RTH. Hafn. III. p. 143 • Ie. Cochi. minima ex

Mont. Wallix. Boerh. Lugdb* 2. p. 10.

(5) Cocblearia Fol. pinnatlfitïfs , Caule depresfo, Gokt#

fylgi isj. Couan Momp. 318. Fl. Sttec.. 539- H. Cllf. 331.

11. LuTj&b* 335- &c. Ambrofia Catnpcftns repens. C, B. Pit:.

I3«. Pfeucta- Ambrofia. Cam. Eplt. jp5. Cornu Cervi alt.

repsns. Boa. Pempt. 110. Coronopus repens Ruellii. Lor.

Je, 4S3. Naftuttium fylv. Capfuüs criftatis. Toup.nf. Inft» 214.

Rx 4
If# Deel. IX, $rUK*
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IV. Op open Velden en plaatzen , zo wel in de
Af
xvl

L
Zuidelyke als Noordelyke deelen van Europa,

Hoofd- gelyk zelfs hier by Amfterdarn en elders in ons
stuk. Nederland , aan de Wegen, komt dit Kruidje

tjjèM-Mp'yQ&h dat men > wegens de figuur der Bladen,
gtnie. Hertshoorn* in 't Franfch Corne de Cerf , en

wegens de hoedanigheid Zwynen-Kers noemt,

of ook, wegens de manier van groeijing, Kraai'

jen- Voet* in 't Engelfch Crows-Foot* Het is.

Kruipende of Bafterd - Ambrojla van fommigen

getyteld; hoewel men voor die benaaming wei*

nig reden heeft. Het legt met zyne Stengetjes

t'eenemaal op den Grond neer, hebbende zeer

fyn gefnipperde Bladen en aartig gekamde Haauw-

Xjes ; zynde , in die beide opzigten , grootelyks

van het Lepelkruid verfchillende. T o u & n e-

fort hadt het , met veel reden
, genoemd

Wilde Kers met gekamde Zaadhuisjes. In hoeda-

nigheid, immers ook , gelykt het veel naar de
r

I uinkers , en wordt in fommige Landen , even

als die» over de Salade, of op zig zelf of met

Azyn ingelegd, als Toefpyze, gegeten, zoRu-
ëLLius aantekent. Dit Kruid is, bovendien,

een voornaam Ingrediënt der berugte Steen-

breekende Middelen , in Engeland publiek ge-

maakt.

vi. (ó) Lepelkruid met de Wortelbladen Lancet-
C
2lmlTa^ VQxmig gekarteld ; de Stengbladen inge*

*v< (netden. Dit
Meer* J

yS *

(6) Cocèltaria FqJ, RatficaÜ.öus Lanc^olaris crenatis &c
Mat*



Tetradyhamia; 533

Dit Gewas hadt gezegde Kruidkenner reeds IV.

betrokken tot het Geflagt van Lepelkruid, hoe 4™**1"

zeer het ook in Geftalte van de Lepelbladen £ïoofd«

verfchille. Het groeit aan de kanten van Rivie^ **

ren en Beeken in Engeland ; te Montpellier 'm
SUictllof**

\ Water , onder het Kafceel ; by Weenen bo-

vendien op Akkers ,* by Lund in Sweeden op de

Velden, en hier op de Bouwlanden by Ulenpas -

aan den Ouden Ysfel in Gelderland, Gesneküs

vondc het in Switzerland op een Veld groeijen

,

beneden Laufanne , doch twyfelt of het niet hy

toeval daar gekomen ware. In Pommeren is het

aan de Dyken van Graften en op Puinhoopen

vry gemeen. Zo dat men ziet, hoe die Kruid

verfcheiderley Groeiplaats verkieze , aartende

ook zeer wel in de Hoven. Volgens den Latyn-

fchen naam Raphanus Rujiicanus wordt het Wilde

of Boeren - Radys, in 't Fraufch Grana Raifort

fauvagc , in 't Engelfch Horfe-Reddish, en in

't Hoogduitfciï Meerrettich geheten. Van deezen

laatflen naam , die op de groeijing in 't Water

fchynt te zien , zal onze Hollandfche Mierik- of

Mieredik' Wortel afkom (tig zyn ,• hoewel men
't gemeenlyk Peperwortel heet , wegens den

fcherpen Smaak. De Wilde Radys van D 1 o s-

co-

Mat. Mei. iz\. Gort. Belg. ig;. Got'AN Monsp. 3 *8. Kr \m.

Auflr. 190. Hall. Helv* 543. Cochtearia Folio Cubitali.

TOURNF. In/l. ais. Armoracia. Riv. Raphanus Ruft csnus »

crasla Radice , Lipathi folio. Lob» Ie, 320. Raphanis mag*

|ia. DQD» Pempt. 678.

Rr 5
II. I SZI* IX- SlVB.
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IV. corides, die by de Romeinen Armeracia ge-
A™fL noerad werdt , llrookt niet hier mede.

Hoofd» Het Kruid gelykt veel naar de Water - Patich ,

stuk. doch ds Bladen zyn grooteren ruuwer,deSten-

emdrTa-' Sen *aaêer en dunner , met witte Bloemen en
gmde. kleine Haauwtjes , als die der Lepelbladen. Door

den Wortel munt het inzonderheid uit, die op

de Moeslanden geteeld en befneeden zynde te

koop gebragt wordt. Dezelve heeft zo fcherpe

vlugge deeïen, dat het in de Oogen byt van de

genen, welke ze fchraapen of raspen, om tot

Toefpyze in Sausfen of op zig zelf te gebrui-

ken. De Peper -Wortel maakt een Schroeijend

of Blaartrekkend middel uit , Iterker dan Look»

Door 't uitdroogen verminderen allengs de krag-

ten en het gedefinieerde Water verliest ook wel

dra zynen fcherpen Reuk. Behalve de feberpheid

is 'er ook eenige zoetheid , byzonder in het uit-

geperfte Sap , en het Afkookzel , van 't gene na

de deftillatie overblyfe, ruikt naar Raapen. In

de Provincie van Lirnoges,in Vrankryk , worden

van 't Gemeen deeze Wortelen , na dat zy een

poos in Water gelegen hebben , met Olie ge-

braden of geftoofd gegeten. Het Sap doet, als

men laauw Water daar op drinkt , braaken , doch

met Suiker tot een Syroop gemaakt , en dus in-

gegeven , heeft men \ zelve tegen 't Graveel,

den Steen" en \ Scheurbuik, als ook in de Wa-
terzugt , dienftig bevonden. De Wortel , op Rinfe

Wyn gezet, doet fterk waterenen is in fommi-

gc Üeepende Kwaaien met Vrugt gebruikt.

(7)



Tetsadynamia. 635

(7) Lepelkruid , dat de Stengbladen Pylswys' IV.

Hartvormig , omvattende heeft* ^L*

Hoofd*
Niettegenflaande dit maar een Jaarlyks Kruid stuk.

is, gelvk de terneene Lepelbladen, heeft het de vir.

Steng wel twee Ellen hoog, met Bladen als ge- Gia/iifoiia.

zegd is, die boven zeer (mal worden en eene
d^

eedblaa?

getakte Aair van witte Bloemen, waar op ron-

de Zaadhuïsjes volgen , met Zaaden van feberpen

Reuk en Smaak. In 't Land , omflreeks Regens-

burg , komt deeze wild voor»

(8) Lepelkruid met Lancetvormige , getande, ^^
omvattende Stengbladen* Gekroond.

Deeze Soort heeft leggende Stengen , die een

weinig Takkig zyn en Piekvormïge, breed Lan-

cetvormige, gryze Bladen, zegt de Ridder, die

haar bevoorens tot het Peperkruid hadt betrok-

ken. De aangehaalde eerfte Draba van Clu-
siüs, heeft opftaande Stengen, omtrent een

Voet hoog, van boven met de Bloempjes ge-

kroond. De Groeiplaats is in Ooilenryk, Vrank-

ryk

(7) Cothkaria Fo!. Caulinis obcordato - Sac:ittatis ample-

x'caulibus. H. Cl:ff. 332. R. Lugdb. 335. Lepidiura Glafii-

foliutn. C. B. Pin. 97. Möris. Hljl. iï. p. 312. S. 3. T.

21. f. 3» Cochl. altisfima Glafli folio. TO'JRNF. Inft. 215.

Lepidium anrmum. Lob. Je* 3 2r»

(8J Ccchlearia Fol. Lanceolatis &c Lepid. Fol. Lanceola-

tis ampIexicauliSir; dintatis. //. Clïff. 3 j r. Draba umbellata

f. major Capitulis donata. C. B. Pin. 109. AfORIS. uts. f. I-

Draba prima vulgaris» CLUS. Bijl. II. p. ïij.

II. Deel ix, stuk.
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IV. ryk en Italië , aan de Ploegvooren , zegt de
AF

xvi
EL

' R^der. Omftreeks Weenen groeit dit Kruid

Hoofd- overal, aan de kanten der Velden en nevens de

stuk. Wegen (*>
Haauvj-

'££**' I f e r 1 s. Scheefbloem.

De Bloem is onrcgelmaatig, met de twee uit-

waardfe Bloemblaadjes grooter, in dit Geflagt,

dat veelzaadige uitgerande Haauwtjes heeft» Zulks

heeft in fommige Soorten van Thlaspi plaats 9

die tot hetzelve betrokken zyn ; weshalve ik het

den naam van Scheefbloem geef. TwaalfSoorten

zyn 'er in begreepen, naamelyk

1. (1) Scheefbloem, dat Heefterig is 9 met Wig"

fer'flonni
vormige effenrandige fiompe Bladen.

Akyd-
biceijend. (2) Scheefbloem , dat Heejlerig is , met Li-

Swpervi-
niaale fpitfe effenrandige Bladen.

rers.

Aityd C3) Scheefbloem dat Heefterig is t met de Bla*
glöt

\u
den aan de tip getand. (4)

Cibralta-

rita. (*) Kram. Aujir. p. iss.

Gibraltars» (i) Jbens Frutescens , Fol. Cuneiformibus Sec. Syft. Nat.

XII. Gen. 804. p. 435- Vtg.Xlll. p. 49*- & CSff. iio.Ups.

184. R. lugdb. 336. RiV^ Tctrap. 224. f. 2. Leucoijum Frut.

Umbell. Perficura. Moris. Hiji. II, p. 296. Thlaspi latif.

polycarpon , Leucoii foliïs. BOCC. £ïc sj. T. 22. f, a - 1.

Thlaspi Fiut. Foiio Leucoii femperflötens. Seb. Thes. I. p.2.

T. 13. f. 4-

(2) Ibcris Frutescens , Fol. Linearibus acutis &c. H. Clif.

R. Lugdb. Gouan Momp. 3IP. Riv. tetrap. urs. f. |. Thlaspi

raontanurn fempervirens. C. B. Pin. 106. Thlaspi Giet. pe-

ienne FJ. albo. Barr. Ie 214 & 734.

(3) Inrit Ertftescens Fol. apice dentacis, Thlaspid. Hisp.

am~
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(4) Scheefbloem, dal laag-Heefterigis ,met IV.

Lancetvormig - Liniaale , Fleezige , ./piï/è ,
A*****^

effenrandige , op de ta£ gehaairde Bladen, BlOQFD-

Deeze vier Soorten zyn Heederig en volgens I7.

de bepaalingen verfchillende* De eerde heeft „
Iher

{l

haare Groeiplaats op Sicilië en in Perfie. Menaojfteenig

noemtze Thlaspiof Taraspi des Jardiniets % zegt

Goüan. De tweede valt op Kandia : de der-

de heeft men by Gibralter groeijende gevonden.

De vierde komt wild voor op drooge Zandi-

ge plaatfen, in de Zuidelyke deelen van Eu-

ropa.

De twee eerden, die ook aan de Kaap groei -

jen , zyn fraaije Bloemgewasfen , wel Heederig

doch weinig hoogte hebbende , inzonderheid de

zogenaamde Perlifche , die tevens een aange-

naamen Reuk heeft , bloeijende byna het ge-

heele Jaar: de volgende blyft altyd groen: die

van Gibraltar gelykt veel naar de Perüfche, zo

Dilleniüs aanmerkt , groeijende ook maar

een Voet of anderhalf hoog; de laatfte, door

Garidell afgebeeld , vertoont zig Heeder-

achtiger dan de anderen. Deeze heeft Worm-
achtige fpitfe Bladen ,zoColumna aanmerkt.

(5)

ampliore Flore, Folio crasfo dentato. Dill. Elth, s«2. T.

z8 7 . f. 371. ,

(4) Ibtrii SufFruticofa Fol. Lanceolato - Linearibus &c*

Thlaspi Saxatilc vermiculato fulio. C. B. Pin. 107. GABO.
A\x. 460, T. 101. Lithonthlaspi ?, fruticofius. QOL. Ecphr.

I. p. 278. T. 277. f. 1.

K« DEEL. IX, STUK,
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ÏV* O) Scheefbloem , dat Kruidig is 9 met Ey.
AF

xvi^ rmde Bladm > de Stengbladen omvattende,

Hoofd* effen en Sappig.

STUK.

v. Deeze Soort in Switzerland en Provence

,

lundifort*.
aïs °°k *n *ta*ie °P ^e Bergtoppen voorkomen-

Rondbia- de y heeft kruipende Stengen , die op de opge-
I£#

regte enden fraaije Bloemhoofdjes draagen , van

byna regclmaatige Bloemen , paarfchachtig van

Kleur. De Wortelbladen zyn gedeeld , Eyrond 9

effenrandig : de Stengbladen ongefleeld^ allen

glad en zagt.

vi. (6) Scheefbloem , dat Kruidig is , met Lan-

Kroondraa- cetvormige gefpitfte Bladen , de onderJlen

£end ' Zaagtandig, de bovenjien effenrandig.

Een zeer bekend Zaay - Bloemgewasje maakt

deeze , onder den naam van Thlaspi , in de

Tuinen uk 5 dat op zyn meest omtrent een Voet

hoog groeit en vlakke Tafelswyze Kroontjes-

Bloemen draagt, van witte, roode of paarfch-

achtige Kleur. In 't Franfch noemt men het

Thlas-

(s) Ueris HerbaceaFol. ovatis&c. Thlaspi montanum fer»

rato Cepjsaï folio. BARR» Ie. 8*8. Thlaspi Alpinum folio

rotundiore Carnofo &c. Toubnf. Infl. 212. Scheuchz. Alp,

$0. T. 43. Ger. Ptov. 3 54» Lepidium Caule repente. HALL.

Helv, 546. Allion Pedem. 27. T. 4. f 1. Thlaspi rafnimum

Silic. obcordaris &c. Ard. Spee. 2, p. 33, T. 15. f. 1.

(6) lberh Herbacea Fol. Lanceolatis acuminatis Sec. H,

Cliff. Ups.K. Lugdb*n6. Thlaspi umbellatura Creticum lbe«

ïidis folio. C. B. Pin* ioS. Draba feuArabisf. Thlaspi Can.

diae. Dod. Pempt, 713. Thlaspi Candia: umbell. lber, folio.

LOB. /c« 2.16, Iberis Cretica. Riv. Tetrap. 225.
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Thlaspi de Candie , in 't Engelfch Candy Tufts 9
IV.

als Kretifcheof Kandiaafche Thlaspi. Het heeft^EL'

niet alleen op dat Eiland, maar ook in Spanje, Hoofd*

en. in lealie , zyne natuurlyke Groeiplaats. De 5Tus:-

Zaadhoofdjes blyven hier half - Klootrond en

worden niet Trosachtig , gelyk in de volgende.

(7) Scheefbloem met Lancetvormige fpit/e vu.

eenigermaate getande Bladen en getroste ^«J.

Bloemen.
8ïttó*

In Switzerland niet alleen , maar ook in de

Zuidelyke deelen van Vrankryk , en in 't Oost-

enrykfe by Weenen , groeit deeze Soort, die

den bynaam van Bitter voert, om dat zy uit-

munt in bitterheid ; wordende deswegen , in 't

Hoogduitfch Bitterbaurenfenfgenoemd. Het heeft

de Steng anderhalf of twee Voeten hoog, van

boven Takkig , met dergelyke Kroontjes byna

als de voorgaande , doch losfer en trosachtig

wordende wanneer zy in 't Zaad fchiet, als ge-

meld is»

(8) Scheefbloem dat Kruidig is , met Lm- vnr.

(
Linifóli

vlafc

bladig,

1 Lh-.ïfolio.»me Vlafch*

( 7) lberis Heibacea Fol. Lanceolatis acutis &è. H. Ups.

184- HALL» He.lv. 543. GOUAN Monsp. 319. KRAM. Aujlr*

190. Thlaspi urabell. A rvenfe iberidis folio. Riv tetrap. iiz,

Thlaspi umbeil. Arvcnfc ainarum. J. B. Hijl. II. p. 92 j.

Tapern. Ic 462.

(8; lberis Hetbacca Fo!. Linearibus &c. Ger. Prov» zss*

Thlaspi Lufitanicum umhellatum Gramineo folio &c.T/0VRN£.

Injl. 213. GARID. •/*;*. 4Ï9.T. lo$,

IU DHL, IX. STUK,
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IV.
ÜFDEEU

XVI.

Hoofd-
stuk.

Haatruf-

tjesdraa-

gertde.

IX.
iberis

Odorata.

Welrie-

kend.

X.
\Arabica*

Arabifch.

XI.
Tinnata.

Gevind.

XII.

NudicauliSi

Naakt-
fieng.

aale effenrandige , aan de Steng Zaagtan*

dige Bladen, die gepluimd is 9 met half"

Klootronde Bloemtuiltjes.

In Spanje en Portugal, als cok in Provence,

op Heuvelen , groeit deeze , die zeer naar het

Grasbladig Peperkruid gelykt , doch de Haauw-

tjes aan den top geknot tweetandig heeft,

(9) Scheefbloem , dat Kruidig is , met Lini-

aale y naar 't end verloreede 5 Zaagtandigs

Bladen.

(lö) Scheefbloem , dat Kruidig is * met Ey-

ronde gladde , ongeaderde , effenrandige

Bladen , de Haauwtjes aan den voet en tip

tweekwabbig*

(il) Scheefbloem , dat Kruidig is, met LU
niaale Vindeelige Bladen.

(iz) Scheefbloem, dat Kruidig is , met uit*

($) Iberis Herbacea Foliis Linearibus fuperne dilatatïs fer-

ratis. H. Cliff. 330. R. Lugdb. hó* Thlaspi umbellatünn

Cret. Flore albo odoro minus. C. C. Pin. 105. Thlaspi par-r

vum 4. oderato Flore. CLUS. Hifi. II. p. 132.

(10) Iberis Herbacea Fol. Ovatis glabris aveniis integerrii.

mis &c. Am. Ac. IV. p. 278. Thlaspi humile Spicl purpu-

xeS. BüXB. Cent. I. p. 2. T. 2. f. i.

(11) Iberis Herbacea Fol. Linearibus pinnatifidis. Am. Ae&i,

IV. p. 278. GOUAN Monsp. 319. Thlaspi Umbell. Nafturtü

folio Monspeliacum. C. 3. Pin. 106. Thlaspi alt. min. Umbell.

LOB» Ie 2]g.

(12) Iberis Herbacea Fol. finuatis , Caule nudo fimplicL

GORT. Beli* ixj.Gouan Monsp, 319, Flt Suee. 535, *si.

QEü,
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gehoekte Bladen : de Steng naakt m een* IW
voudig. **¥$*

Hoofd»
Van deeze vier groeit de eerfte op de Geberg- stuk,

ten van Piemont en Savoijej de tweede valt in smcuUf^

Arabie en Klein Afie : de derde aan de Kusten

der Middellandfche Zee en de vierde is vry al-

gemeen in ons WereldsdeeL Deeze laatfle worde

Klein Herders Tqfch Kruid geheten, om dat

de Zaadhuisjes naar die van 'c gewoone gelyken

,

hoewel het Gewas veel kleiner en het Loof ver-

fchillende is. Men vindt het op drooge, dorre,

Zandige , ja zelfs op Muuren en Steenachtige

plaatfen , zo elders als in onze Nederlanden.

A l y s s u m. Tanddraad.

Sommige Meeldraadjfcs hebben , in dit Ge?

flagt, inwaards een Tandje, 't welk tot de voor-

naamfte enderfcheiding dient; zynde het Zaad-

huisje , gelyk in de voorigen , uitgerand , dat

is, van boven eenigermaate uitgefneeden.

Het bevat zeventien Soorten , welke in drie

Rangen verdeeld zyn , naar dat zy of eeniger-

maate Heefïerig of Kruidig voorkomen, of dik-

ke Haauwtjes hebben ; als volgt.

A. Laag-

Oed Dan. 323. H. Cliff. 3*8. R» In^ib. 33 G. Surft Paft».

lis minor Fol. incifis. C.B. Pin. 108. Rurfa Paftoris minor, DGO.
Pempi, 103. Paftoria Burfa minima. Lob« U. zit%

Ss
11. rsiL, :jx. stuk.
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IV. A. Laag - Heeflerige.
Afdeel,

x\ri.
£,) Tanddraad met de oude Bloemtrosfen als

$TÜK# gedoomd en Bladerhos.

Ahsfum De Doornen , die deeze Soort heeft, beftaan

aedoo*nd
u * c verharde enden

"
van de oude Bloemtakjes.

't Gewas, dat inde Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk , en in Spanje 3 op hooge Berg - Rotfen groeit

,

heeft Wigvormige gryze gladde Bladen. Men
vindt het gemeenlyk Gedoomde Thlaspi getyteld.

De Bloemblaadjes zyn wie en geheel; deMeel-

draadjes Tandeloos (*).

ii. (a) Tanddraad met leggende overblyvende Sten-

fum"
1^ '

&en ?
^e Bladen Lancetvormig Liniaal

,

Aityd Jpits en effenrandig.
groen.

hï. (3) Tanddraad met Heeflerige gepluimde Sten-
Saxatile. ,

^

(1) Alysfum Racemis Senilibus Spinifortmbus nudis. Syfi.

Nat. XII. Gen. 805. p. 43** Peg. XIII. p. 493 . H. Cliff.

R. Lugdb. 331. DALIB. Paris. 197. Thlaspi Fruticofum Spi-

nofam. C B. Pin. iog. Leucoijum f. Thlaspi fpinofum. ]»

B. Hifi. II. p. 931* Thlaspï Spinofum Hispanicum. BARR. Ie.

808.

(*) Een zonderlinge verkiezing van den Ridder , die Soor-

ten , welke meest van de Geflagts - Kenmerken afwyken , in

•t voorfte te plaatzen. Ik zou dezelven agter aan voegen.

(2) silpfum Fol. Lanceolato-Lmearibus acutis. H. Cliff,

K. Lugdb. uts. Thlaspi Haümi folio fempervirens. Herm.

Lugdb. 594. T. 595» /5. Thlaspï parviim Haümi angufto in-

c:mo folio. BOCC. Mus. II. p. 45. T. 39.

(3) Mysfon Caul. Fmtescenc. paniculatis &c. Ard. Speel.

p- is. T. 7. R. Lugdb. 33i* N. 6. MiLL. Diiï* T. 20* f-

Rotzig.
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gen en Lancetvormige , zeer zagte uitge- IV}

gulpte Bladen.
K
^n^

(4) Tanddraad met laag - Heejlerige verfpreide mJK\
Stengen, rondachtige gryze Bladen en ge- iv.

kleurde Kelken. %$$£
Alpifch»

Van deeze drie heeft de eerfle, die op dor-

re plaatfen in de Zuidelyke deelen van Europa

groeit, Bladen als de Smalbladige Wilde Melde 1

de tweede , op Kandia door Tournefort
waargenomen 5 komt met gegolfde Bladen , als

die der Violieren , voor : de derde op de Berg*

Rotfen vanProvence, naar den kant van Italië %

gevonden , heeft de Steekjes naauwlyks een hal*

ve Handbreed hoog , en byna ronde Blaadjes,

die grys zyn , gelyk in de meefte Soorten van

dit Geflagt. De Bloemblaadjes zyn in alle dee*

ze Kruidjes zonder uitranding.

B. Kruidige*

(5) Tanddraad met Kruidige Stengen , gryzs v.

getande Bladen , en vier gegaffelde MeeUUl^'
draadjes* Noortf*

ln
poois9

ï. Alysfon Cret. Saxatile Fol. unduïatis mcanis. Touunf»

Cor. ly. Thlaspi luteum Leacoii folio. BoCC. Mus. 79. T. 9$.

(4) Ahtfum Caulibus Suffruncofis dtffufis, Fol. fubrot. in-

canis , Cal. coïoratis. Ger. Prov. 352. T4 13. f. 2. Mani.gz'i

(s) Alysfum Caulibus Herb. Fol. incluis dentatis &c. Lu-

naiia Fol. ellipt. incondite dentatis. KRATSCH. AU. Pttr,

2747. p. HU T. ij. f. 1.

SS 2
U. Df EL. IX. STUK»
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IV» Ia Noord- Amerika komt deeze voor, die de
AF

xv?.
L ' twee Meeldraadjes met een fpits Nagekje ge-

Hoofd- tekend , de vier overigen aan den voet met een
stuk. uitgerand Schubbetje heeft,

vi» (6) Tanddraad met een opgeregte Steng , Lan*

ïmIIuwT setvormige gryze efenrandige Bladen , ge*

G*ys* tuilde Bloemen en tweedeelige Bloemblaadjes.

Dit Heeflerige gryze Thlaspi isomflreeks Wee-
nen vry gemeen , zo wel op Zandige als op Stee-

nige plaatfen en komt 'er zelfs op Muuren voor»

Het vak ook op Gebergten in verfcheide deelen

van Europa, zelfs in Sweeden. By Mechelen,

in de Nederlanden, groeit het zo menigvuldig,

dat C l u s 1 u s het daar van gebynaamd heefc

De Steng is ongevaar een Voet hoog en bezet

met Bladen die in grysheid uitmunten.

vu. C7) Tanddraad met Kruidige verfpreide Sten*

Minimum. gen^Liniaale Wollige Bladen enfamenge-

kleinst. drukte Haauwtjes.

In Spanje is de Groeiplaats van deeze zéér

kleine hggendQ Soort , die Bladen ars de Zee-

Vio*

(6) Alysfum Caule ere&o , Fol. Lanceolatis incanis inte-

gerrimis &c. Geh. Prov. 35i« Kram. Auflr. 191. Fl. Suec

528. IL Clijf. 332. R. Lugdb. 33 u Thlaspi Fruticofiim in-

canum. C. B. Pm» 108. Thlaspi inc Mechlinienfe. Ctus,
Iiift. II. p. I3i-

(7) Alysfum Caul. Hetbaceis diffufis &c. Al. procumbens
annuuiu. Sauv. Metb. 70. Lunaria annwa minima Hfspanica,»

V&h Leucoii matmini. Eoerh. Lugdb. H. p. 6,
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Violieren heeft. De Bloemblaadjes, in de naast- IV.

voorgaande wit, zyn hier geel en een weinig
AF

5vf
1*"

uitgerand. Hoofd-
stuk.

($) Tanddraad met Kruidige Stengen 9 alle vm.

Meeldraadjes getand en blyvende Kelken, c&iylli™.
Kelkig.

In de Zuidelykedeelen van Vrankryk , in Oogt-

enryk en in Duitfchland , is de Groeiplaats van

dit kleine Plantje s dat zeer kleine geele Bloem*

blaadjes heeft en vier Meeldraadjes in 't mid-

den inwaards getand , de twee overigen met een

Schubbetje aan den voet. Het is een Jaarlykfch

Gewas , gelyk het voorgaande , maar het gryze

blyft over , gelyk het volgende.

(9) Tanddraad met Kruidige verfpreide Sten- ix.

gen en byna Lancetvormige Doornachtig**^™"'

gejlippelde Bladen*

In Switzerland en Duitfchland groeit deeze

Soort, die Heefterig is en langs den Grond

kruipt,

(%) Alysfum Caul. Herbacels, Stam. omnlb. dentatis &c.

JACQ. Vind. 114. GFR. Prov. 351. Clypeola Silic, bilocul.

terraspermis. H. Cliffl 3Z9.Thlaspi Alysfon di&um Campeftre

majus. C. Ii. Pin. 107. Alysfon minimum. CluS. Hifi. II. p.

73 j. Alysfon. Cam. Ept. 558. f. 1.

(9) A'yifum Caul. Herbaceis dififuïïs, &c. //. Ups. is f.

JACQ^ find. xs%. Auftr. T, 3?. Alysf. Fol. Lanceolatis obm-

fis incanis &c. H. Cliffl 332. R. Lugdb. 33r. Thlaspi Alpi-

num repens. C. B. Pin. 107. Thlaspi monranum luteum. J,

B. Hifi. II. p. 92g.

Ssj
IE* Deel IX, Stuk»
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IV. kruipt , hebbende weinig meer dan een Span
Af
^j

EL hoogte. De Bloemblaadjes zyn geel: vier Meel-

Hoofd- draadjes aan den top gefpleeten , twee met een
stuk. Tandje aan den Voet.

x. (10) Tanddraad met een Kruidige Steng, de

Cwïpeftt?.
Meeldraadjes tweeborjlelig hebbende en af'

vddig. vallende Kelken.

xt. (11) Tanddraad met een opjlaande Kruidige

uJ/
ea"

Steng , ongefteelde ovaale famengedrukt
schiidig. platte Haauwtjes en gefpitfie Liniaale

jyoemblaadjês*

Van deeze beiden", ook Jaarlykfe of Zaay-

Gewas jes ,
groeit het eerde op drooge Velden

,

in Languedok en Provence ;het andere, dat van

de Schildvormigheid der Haauwtjes zynen By-

naam heeft , in de Zuidclyke deelen van Eu-

ropa , als ook op den Berg Libanon , in 't Be-

loofde Land. Dit word: gehouden voor het

Sllysfon van D ioscoiudes, dus genaamd,

of om dat het tegen de Hondsdolheid zou die-

nen , weshalve de Engclfchen het Madwort noe*

men,

(10) Alyiftirn Caule Herb, Stamin. fïipatis pari Setarun%

Goüan Mor.sp. 321. Alysfon incanum Serpylü folio, Fru&u

nudo» TOUBNF. Inft. 21 7«

(11J <Alysfum Caule ereóto Herbaceo Sec. Lunaiia Süicuh's

fubfesfilibus incanis lateralibus. R. Lugd. 333, Gson. Oriënt,

So. Lunaria Leucoii folio , Si', oblonga mgjori. Tournï. /»/?»

218. Leuc. Alysfoides elypeatum majus. C. B. Fin. sor.

Alysfon Dioscór* Dod. Pempt. 29*
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men, of om dat het Afkookzel daarvan den *v*

Hik zou doen bedaaren f*). Dit valt naauw- Af
v̂
s

i

el *

lyks een Handbreed , het andere ongevaar een Hoofd-

Voet hoog, STUK*

Siiiculo/x,

C. Met gezwollen Haauwtjes of langwerpige

geflootene Kelken*

(12) Tanddraad met een Kruidige Steng J Lan> xrr.

cetvormig Driehoekige Bladen 3 en gezwel- SinuJtum.

len Haauwtjes. w **£<;

Onder den naam van Vreemde Rakette heeft

Clüsius deeze , die in Spanje groeit, zeer

fraay in Plaat gebragt. Uit éénen Wortel fchiet

zy Stengen van anderhalf Voet hoogte , met Bla«

den als gezegd is ', óie, gelyk in veele andere

Soorten , fcherp zyn van Smaak, zo wel als 't

Zaad. De Bloemblaadjes zyn diep ingefneeden.

(13) Tanddraad met een Heejlerige Steng, xnr.

Lancetvormige , eenigermaate getande , kS-
Wollige Bladen en Klootronde Haaiiwtjes.™ich *

(14)

(*) Het Gïiekfch woord Lus/a betekent zo wel het een

ais 't andere.

(12) Atysfum Caul. Herb. Fol. Lsnceolato- deltoidibus ,

Siliculis inflaiis. Al. Fol. Lanceolato - repandis dentaris, ƒƒ.

Clif. 3 3 3* 1U Lugdb, 33j. Alysfoidcs incanura Fol. iinuaris.

To; RNF. Infl. ai g. Leuc. incanum SiSiq. rotundis. C, FJ, Pinê

201. Eruca peregrina. CLVS. Hifi. II, p, i^.Hisp. 4:0. T.

421.

(13) Alysfum Gaule Fruticofo, Fol. Lacceolatis fu'>dent.

tomentofis &c. Aiysfoides. Frut. Cret. Leucoii folio incano.

Ss 4 TOÜÜNF.

II. Deel. IX, Stuk.
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(14) Tanddraad met een Kruidige Steng , wyd

gemikte Takken > de Wortelbladen Jlomp

Eyrond en eenigermaate Wollig ; de Haauw*

tjes opgeblazen.

De wyd gemikte Takken en kleinere Bloe-

IV;
Afdefx*

XV.

Hoofde
stuk»

xiv.

wyd ge- men ^ die hoog geel zyn , onderfcheiden deeze

van de voorgaande Soort, welke door To ur-

ne fort op Kandia is waargenomen*

xv.
Vtrieuia»

turn,

Levantfch,

XVT.
(

yeftcaria*

Blaazig.

(15) Tanddraad met een Kruidige opgeregte

Steng ,
gladde Lancetvormige effenrandige

Bladen en opgeblazen Haauwtjes.

(16) Tanddraad met Liniaale getande Bladen

en opgeblazene J'pitfe , hoekige Zaadhuisjes,

Van deeze laatlle , die ïoornefort ook

in de Levant vondt , hadt hy een byzonder Ge-

flagt gemaakt onder den naam van Blaaskruid ,

om dat de Haauwtjes zeer Blaasachcig zyn. Het

groeide in Armenië naauwlyks een Handbreed

hoog.

o?)

Tournf. C«r. 15. Leucoium luream utriculato Semine. Alp.

Exot. 117- T. 118.

(14) Alysfam Caule Herbaceo , Ramisdivaricaris Sec. Mant.

52. Alysfurn. Ard. Sp. z. p. T. 10.

(15) Alyifum Caule Herbaceo ere&o , Fol, laevibus &c.

Mant. $2. Thlaspi Frut. Leucoii folio vnidi. TOURNF. Inft.

218.

(16) Mjifum Fol. Linearibus dentatis» Veilcaria Orienta-

lis Fol. dentatis. TOURNF. Cor. 49. Itin. IL p. 109. Reizen.

II. D< p. 97*
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(17) Tanddraad met Heejlerachtige leggende IV.

Stengetjes, Lancetvormig driehoekige Bla->^
F®^h*

den en Jlekelige Haauwtjes, Hoofd.
STUK.

In de Levant groeit ook deeze 5 welke die xvii.

Kruidkenner op Kandia vondt. Zy heeft Hou- DeiJdJm,

tige Stengen, die Haairig zyn en bogtig: deg^f*
Blaadjes Lancetvormig, wederzyds met een

hoek, groen, met eenige Haairtjes befprengd;

Trosjes van weinige Bloemen, die blaauwach-

tig, paarfch of Violet zyn en ruige Haauwtjes,

Clypeola, Schildzaad.

Een uitgerand , Schyfrond, plat, famenge-

drukt afvallend Haauwtje , onderfcheidt de Plan-

ten van dit Geflagt, 't welk de drie volgende

Soorten bevat.

(1) Schildzaad met Schyfronde 3 eenhokkige
9

r.

eenzaadige Haauwtjes. joS%u
Tandckaa-

Be dis»

(17) Alysfum Caule fuftrutescentibiis profhatis Sec. Al. Cxe-

ticum Fol» angulatis. TouRNF. Cor. ij. Leuco'jum Saxadle

Thyini folio hirfurum. C. B. Pin. 201. Littoxeo-Leucoiuiiï

minimum fupinum, COL. Ecphr. I. p. 282. T« 28+.

<i) Clypeola Siliculis orbic, unilocularibus Sec. Sjfft, Nat.

XII. Gen. 807. p. 437 . Keg. XIII. p. 49*. //. Clif. 329.

Ups. 18 5. R. Lugdb. 332. Gouan Monsp- U*. Ges. Prov*

353. Jonrhlaspi minimum Spie. Lunatum. TouRNF. Inft. 210.

Thlaspi ciypeatum Scrpilli folio. C. B, Pin. 107, Thlaspialr.

min, elypeatum Serpylli folio. Lob. ƒ<?. 215,

• Ss 5
II* Peel, ix> Stuk.
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IV. De vermaarde Tournefort hadt den

xvif
L '

naam Jonthlaspi ontleend vanCoiuMNA, door

Hoofd- wien deeze Soort allerkleinst , geaaird % Maan-
STÜK* zaadig Jonthlaspi was geheten. Lobel heeftze

,

tje^fraV" onder den naam van Klein Schilddrdagend Thlas-

vnde' pi , met Quendel - Blaadjes , afgebeeld. Het Kruid-

je groeit in italie, Languedok en Provence, op

Muuren, Zandige, drooge, Steenige plaat fen>

omtrent een Handbreed hoog (*).

ii# Q2) Schildzaad met Schyfronde tweehokkige

n^Mfa. Haauwtjes en eenigermaate Wollige Bladen.

Wollig.

Dit groeit op Rotfen in de Levant; het heefc

Heefterige Stengetjes en fyne zeer witte Blaad-

jes als die van Quendel. De Bloempjes groeïjen

Pluimswyze aan de Stengetjes, gelyk in de an-

deren.

ui. (3) Schildzaad dat overblyft , met Eyronde
Maritma. tweehokkige tweezaadige Haauwtjes.

Dit , aan de Kusten der Middellandfche Zee

groei-

(*) De Meeldraadjes zyn als die van 't Alysfum, dat is

met Tandjes (Stamina Alysji) zegt de Ridder ; waarom dan

niet tot dat Geflagt betrokken.

(2) Clypeola Silieuiis orbic. bilocularibus. Mant. 92. Alys»

furn Oriëntale. Ard. Sp. 2. p. 32. T. 15. f. 1. Alysfum. Cret.

Saxa ile Serpyliï folio &c. Tournf. Cor. is.

(2) Clypeoia petennis SiKculis bilocularibus Sec» Mant. 4.26.

GofAM Monsp. ztz. Thlaspi Alysfon di&um raaritimum. C.

B. Pin. 107. Alysfum mant. Tourmf. ƒ*/?. 216. Al. Caul.

diC FoU Lin. Ger. Prcv. 350, Thlaspi montarmm perenne

EL albo. tSARR. Is* S44«
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groeijende, in Languedok en Spanje, heeft leg- IV.\

gende Stengetjes, die zeer Takkig zyn, en groe- a*de*l;

ne zeer fmalle Blaadjes» De Bloempjes zyn van Hoofd-

buiten Roozekleur, van binnen wit en deMeeU STUK»

draadjes blaauwachtig ongetand.
sukuhf*.

Peltaria. Schyfzaad,

Hier is het Zaadhuisje niet uitgerand , byna

Schyfrond , plat famengedrukt , niet gaapende»

Daar door wordt dit Geflagt onderfcheiden , Tï

welks ecnigfte Soort (1) op de Ooftenrykfe Al- P*?**™

pen, tusichen Ifïrie en Kroatië, by 't Kafieel Lüoiueil-

Stixenftain, overvloedig door den Heer Jacquin
kis '

waargenomen , van den flerken Lookreuk ge-

bynaamd is. De onderde Blaadjes zyn Hartvor-

mig gehoekt, de bovenden , of die aan de Steng,

welke een half Voet of meer hoogte heeft , zyn

Lsncetvormig Eyrond, fpïtsachtig en de Zaad-

huisjes eenbokkig, eenzaadig.

De Berg-Thlaspi van Clusius, hier aan-

gehaald en op de zelfde plaats gevonden, hadc

de Stengbladen en Wortelbladen gelyk hier ge-

kneld is : de Zaadhuisjes byna Cirkeïrond en plat

;

zo dat dezelvennaar een Schyf geleeken of naar

een Rondas der Quden (*)
De

(1) Peltaria. Syft. Nat. Xir. Gen. 8c6. p. 437. Veg. XHI.

p. 4P4« Clypeola perennis &c. Ard. Sp. 16, T. 6. Thlaspi

monc. Glafti folio majus. C# Bi Pin, 106. Thlaspi tnont. primum,

CLUS- Hijf. II. p. 1 30. Pann. Ie. p. 466.

(*; In Orbem Felcs modo efformatA s wsar van zekttlyk dt

Ge-

il* Deel. IX» stu«,
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ÏV» De Heer N. L. Bürmanküs beeldt, uit
F
xvf,

L
het Kruidboek van Garzinus, een Kruidje

Hoofd- af , dat zyn Ed. Peltaria Garzini tytelt. Het
fTUK * hadc in Perfie zyne Groeiplaats, De Stengen

tjesdraa- waren witachtig en glad , zo wel als de Lan*
tende

' cetvormig ovaale Bladen , en de Zaadhuisjes

meer Paletvormig dan Schyfrond (*).

Biscut ella. Brilkuid*

Twee plat famengedmkte Haauwtjes , die zïg

met elkander als een Bril vertoonen , onder-

fcheiden dit Gellagt , 't welk bovendien de Kelk-

blaadjes van onderen bultig heeft. Het bevat de

zes volgende Soorten,

i. (i) Brilkruid met de Kelken door het Honig'

AuXut*- bakje wederzyds bultig, de Haauwtjes in

w» 4en Styl famenloopende.

Wegens de gedagte figuur der Zaadhuisjes

worde

Geflagtnaam gemaakt is , vind ik by ClusiuS : doch zo Fel-

ta een Halfmaanswys' Schild betekend beeft, dan is dienaam

niet eigen ; alzo CLüsiUS Zelf zegt , circinata, fere rotur.ditc-

lis. Het fchynt derhalve voor een Rondas of rond Schild te

zyn genomen ,
gelyk ook uit Folia peltata blykt.

(*) Peltaria Garzini. Burm. Fl. lnd. p. 139. T. 46, f. 1.

(1) Biscutella Calycibus Neftario utrinque gibbis &c. Syft.

Flat. XII. Gen. 8Q8. p. 437. Veg% XIÏI. p. 494* Hort Cliff.

329. Ups. 18 5. R« Lugdb. 116. Goimn Monsp. 322. Thlas-

pidium biscut. vill. FL Calcari donato. G.B. Pin. 107. Prodr*

49. Leucoijum mont. Flore pedato. Col. Ecpbr. IL p. 59.

T. 61. Jondsaba Alyslbides lutea anguftifolia. Barr Jc. 230,

72,29.
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Wordt deeze van de Franfchen Lunettiére> dajis ÏVJ

Erilkruid ,
genoemd , zo wel als de anderen. Zy P

£y£
L

*

komt in de Zuïdelyke deelen van Europa op Ge- Boqfd-

bergten voor, hebbende de Steng wel een Elle*™K*
'

hoog , ruig en ruuw , zo wel als de Bladen , die

vry diep uitgehoekt zyn. De Bloemen vertoo-

nen, door haare uitgezette Kelken, de Honig-

bakjes zeer duidelyk en zyn bovendien met by-

hangzeltjes als Oortjes in deeze Soort voorzien:

weshalve Bauh?nüs 'er Spooren aan toefchryft,

gelyk het Vlafchkruid heeft. Van de Zaadhuis-

jes misdraagt dikvvils de eene helft.

(i) Brilkruid met ruuwe Haauwtjes en Lan- £ .

lt *

cetvormige ongejleelde Zaagtandige Bladen, Apuia.
Apulifch.

(2) Brilkruid met ruuwe Haauwtjes en Lier- in.

achtige Bladen. u£Z$#

(4) Brilkruid met gladde Haauwtjes en getande „ IV-

ruige Bladen, na.
Herts •

(5) Brilkruid met gladde Haauwtjes en Lan^m*m

cetvormige Zaagtandige Bladen, (6) v.

L&vigata*

(2) Biscutella Siïiculis fcabris , Fol. Lanceolatis fesfïlibus Giac*«

ferratis. Manc* 254. Biscutella d«dyma. Sp. Plant. ©ii.Thlas-

pidiuna Apulum fpscatum. TOURNF. Inji. 214. jondraba A»
lysfoides Aaula fpicati. Col. Ecpbr* I. p. 283. T. 284. f. 1.

(3) Biscutella Sil. fcabr. Fol. Lyratis. Thlaspi biscutatura

Raphani f. Irionis folio. Bocc. Sic. 4.J. T. 23.

(4) Biscutella Sil. glabris Fol. dentati* hirtis. Mant. 2SS»

(s) Biscutella Sil. glabris, Fol. Lanceolatis ferratis. Manti

ij;. Leucoiutn Alysfoides umbfill. montaaiiru. COL. Eephr*

I. p. 283. T. 284.

Il . PEEL . IX. StVXl
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IV. (6) Brilkruid met ruuwachtige Haauwtjes t%
A?

xvl!*
# Lancetvormige Wollige Bladen.

Hoofd-
stuk. Van dat flag van Brilkruid , 't welk de Haauw-

.

vi. tjes boven van elkander afwykende heeft , zyn

fempervt* aanmerkelyke Verfcheidenheden , thans , in dee-
re

Aityd ze vyfSoorten ouderfcheiden , naar dat de Haauw-
groen. t

j
es ruuw of glad en de Bladen meer of minder

ingefneeden zyn. Sommïg daar van heeft Bla-

den , welke naar die van 't Havikskruid gely-

ken , komende ook tropswyze uit den Wortel

voort. De hoogte van de Steng is omtrent twee

Voeten ; doch in het gladde minder en het laat-

fte, dat altyd groen is, verfchilt wel allermeest

door laag - Heefterige Stengetjes en Bladen als

die der gewoone Violetten (*). Dit valt in de

Levant, als ook in Spanje; de overigen komen

in Italië en andere Zuidelyke deelen van Europa

voor. De Bloemen zyn hier de helft kleiner,

dan in de eerde Soort. De Zaadhuisjes deezei

Soorten, die van den Styl afwyken , beant-

woorden meest aan den Geïlagtnaam, dewylzy

zig byzonder Brilachtig vertoonen.

L u-

(6) Biicatdtn SiL fcabriusciilis &c. Mant. zsu Thlaspi

&tscutellatum luteura Anchufa: folio. BABR. Kar» 39T. 841»

EOCC. Mus, Z67. T. 122.

(*) Wegens de Viool- of Violierachtige geftaite is het

voorz.etfel Jon of Jó* aan forcunigeii dee-zec ïianten gegeven:

gêlyk Jordraha % Jonthlaspi%
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Lujïaria, Penningkruid. IV.
Afdeel;

Wegens de figuur der Zaadhuisjes, die ovaa- Hoofd-
le, plat famengedrukte, efFenrandige gefteeldesTUK.

Haauwtjes zyn , voert dit Geflagt den naam van smeuhfa.

Maankruid , Lunaria , in 't Franfch Lunaire ;

die anders aan een klein Plantje , dat tot de

Cryptogamia behoort, gegeven wordt. Wynoe-
men 't deswegen Penningkruid. Sommigen hee •

ten 't ook wel , om dat de Haauwtjes , verdroo-

gende , zïg Zilverachtig vertoonen > Z ilverbloem i

doch zulks is oneigen. Om de zuiverheid van

deeze Haauwtjes , noemen de Engelfche Hove-

niers het Kruid Honefty. De Kelk beftaat uit

Zakvormige Blaadjes. Het bevat de twee vol-

gende Soorten.

(i) Penningkruid met overhoekfe Bladen* r.

(2) Penningkruid met gepaarde Bladen. overbiys
vend.

Deeze twee maaken het Kruid uit, dat men "•
* Avw.ua\

ge- Tweejaa-
rig.

(1) Lunaria Fol. alternis. Syfi. Nat» XIL Gen. 809. p.

438. Peg. XIII. p» 49J. BESL. Ey/ï. Vetn. 7- £ *• Lunaiia

Pol. Cordatis. H. Cliffl 3 3 3* R. Lugdb. 332. GOUAN Monip.

323. HALL. tlelv. S40' Viola Lunaria mnjor Siliqua oblongS,

C. B. Pin. 203. Viola latifolia, Lunaria odorafa.Ci.us. Hifi.

I. p. 197.

(a) Lunaria Foliis oppofitis. Fl. Suec* ÏJ. N. 583. Luna-

ria major Süiqua xotundiorc. J. B. hi/l. II. p. %%\. Viola

latifolia. DOD. Pempt. 161. DALFCH. Hifi. sc$. MORIS.

Bifi. II. p. 246. S. 3. T. 9. f. I. BESL.. £?j0, UW, f. U

IL deel. ix» stuk»
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IV. meenlyk Penningkruid tytelt* Somtyds noemt'
AF
xvf

L
* men ^iec 00^ Leucoium Lunatum , wegens de

Hoofd- Bloem, welke veel naar die der Violieren geïykt.

stuk.
jjjer van i s de laatfle het gewoone , dat men

t/ur7*
w
'in de Bloemhoven zaait wegens zyne fierlyk-

p*é. heid, een Plant uitmaakende, die in het twee-

de Jaar bloeit en dan verdort of geheel vergaat ;

middelerwyl met zyne Zilverachtige Haauwtjes,

die meer dan eens Duims Nagel groot zyn,

pronkende. Weinige Planten vindt men, welke

dus , door hun verwelken , den Tuin verderen,

Ondertusfchen heeft het zeer zwaare Wortels

,

byna als Franfche Raapen , waar van het Bul-.

bonac heet, en het Loof beflaat uit groote Ey-

rond Lancetvormige getande Bladen ; brengen-

de op een Steng van een of anderhalfElle hoog-

te een fierlyke Pluimkroon van paarfchachtige

Bloemen voort , welke , gelyk in de overigen ,

uit vier Blaadjes in 't kruis beftaan , even als in

de Violieren , tot welken het door fommigen

is t'huis gebragt. De andere Soort heeft een

overblyvenden Wortel , en ruikende Bloemen

De Zaadhuisjes zyn in deeze veel langwerpiger

en puntig » bevattende , gelyk die der andere,

platte ronde bruine Zaaden. De andere groeit

natuurlyk in het Thurïnger - Woud \ deeze is

ïn Switzerland niet ongemeen en komt ook in

Ooftenryk op fommige plaatfen voor. Zy valt

overvloedig in de Berg-Bosfchen 5 zo van Op.

per- als Neder - Ooftenryk , volgeDs C l u s i u s

,

die aaamerkt, dat menze ook Gr.iekfch ofJVel-

rit*
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riskend Maankrtlid noemt (*) , hebbende de IV«

Bloemen byna den Reuk van Violette of Da-
AF
£*J

Li

maftbloemen : maar het Kruid is fcherp met Hoofd.

aanmerkelyke bitterheid. stuk.

Of deeze twee Soorten weezentlyk verfchil-
SUk*We.

len , fchynt nog niet uitgemaakt te zyn : ten

minfte gaat het Kenmerk van de overhoekfe of

gepaarde groeijiag der Bladen, gelyk de Ridder

zelf erkent , niet volkomen zeker.

Thans gaa ik over tot de Afdeeling der

Haauwdraagende.

Waar onder het eerfte Geflagt den naam

voert van

R I C O T I A.

Welks byzondere Kenmerken beflaan in eene

eenhokkige langwerpige famengedrukte Haauw

,

die platte Klepjes heeft.

De eenigfte Soort daar van(i) is, wegens I#

de Groeiplaats 3 Egyptifche gebynaamd , volgens]^
k9^

den Heer J
us s 1 eu. Dezelve heeft de Bladen^,

meervoudig Vinswyze verdeeld, op de manier
Esyptlfch<ï*

van fommige Kroontjes -Kruiden 5 de Blaadjes

drie-

(*) De Heer FORSKAOHL aam in de Woeftynen by

Kairo in Egypte een Soort van dit Geflagt waar , die byna

niets van deeze verfchiide , dan dat zy Liniaale Bladen hadt.

(1; Ricotia. Syfi. Hat. XII. Gen. 810. p. 4.38. Feg. XIII.

p» 496. Cardamine Fol. fupradecomp, &c. Sp. Plant, I, p,

C$6. Lunaria Fol. fupradecv &c. MlLL, Ie, 169.

Tt
iU PBEL. IX» STUK,
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IV. driedeelig en draagt breede hangende platte

Afdeel.
jjaauwen , veel naar die van 't Penningkruid gely •

Hoofd- kende, waar in Schyfronde uitgerande Zaaden.

STUK

,

Haauvj- .Dentaria. TandworteL
draagen «

*• In dit Geflagt , dat van de getandheid der

Wortelen (*) zynen naam heeft 9 is de Kelk

overlangs famenluikende,de Stempel uitgerand,

en de Vrugt een Haauw die Veerkragtig open

fpringt met opgerolde Klepjes. Het bevat de drie

volgende Soorten.

i, (i) Tandwortel met drie drievoudige Bladen*
Dentaria
evuapbyi-

(2) Tandwortel met de onder[ie Bladengevind >

Negen- de bovenften eenvoudig,
Wadig.

„ Jb (3) Tandwortel met de bovenfie Bladen ge-
Bulbifera.

Koy
m

J ö
Boidraa- vingera* bom-

gend.

III. (*) Zie zulks by Tourneïort, op zyne Plaat nz, zeer

Tentaphyl-MMyk vertoond.

Vyfbladig. (0 Dentaria Fol. ternis ternatis. Syji. Nat. XIT. Gen.

8ii. p. 438. Keg. XIII. p. 496. JACQ: Vmè. 1*9. KRAM.

Au/Ir. 192. Dent. fol. omnibus ternatis. R. Lugdb. 340.

Dentaria triphyllos. C. B. Pin. 322. Clus. Hifi. p. 121. N.

5. Coralloides triphyllos. Gesn. Fase. IV* T. 2. f. 4« Cera-

tia Plinii. Col. Ecpbr. I. p. 308. T. 307» Dentaria enne»»

phyllon. LOB. Ie. 687.

(2) Dentaria Fol. inferioribus pinnatis &c. H* Cliff, 335.

tl. Suec. 56S , 584. Jk.Lugdb. 340. HALL. Ilelv. $57' KRAM.

Aufir. 192. Dentaria heptaphyllos Baccifera. C. B. Pin* 322.

ClüS. Pann. 44$. De»t. alt. Dod. Pempt. 162. Dentaria

Bulbifera. Lob. Je. 6ÏI7. fa Dent. Baccifera , Fol. Ptarmicar.

C. B. Pin. 322.

(3) Dentaria FoL fummis digitaris. GQVË&Monsp.s^**a

Den:,
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Sommigen hebben deeze voor Verfcheiden- IV.

heden aangezien van het gedagte Kruid, doch A™SL«

zy verfchillen aanmerfcelyk* De eerfle komt in Hoofd-

Ooftenryk en Italië , op belemmerde dorre Ge- STÜK#

bergten , voor ; de tweede aan den voet derBer- ^*mfö

gen, in de Zuidelyke en middelfte deelen van

Europa ; de derde op de Alpen van Switzerland ,

Savoije, Ooftenryk en elders. Zie hier hoe Clu»
siüs de tweede Soort , die zevenbladig is , be-

fchryve.

„ Zy kruipt met een langwerpigen Wortel,

„ die getand is en als uit veele Knietjes be-

„ fcaat, wit en fomtyds ook paarfchachtig , fom-

„ tyds op zyde nieuwe Scheuten maakende , on«

„ aangenaam vanSmaak , eerst droog , dan fcherp

„ op de Tong. üit de zydea dier Wortelen

3 , komen langwerpige geiteelde Bladen voort,

„ tot vyf of zeven aan een Steel, eerst zuur,

„ dan fcherp en heet van Smaak. De Steng is

„ een Elle hoog , dun en naakt , in 't middea

3 , met twee of drie driebladige Vlerken ; doch

„ het bovenfte is, met fmalle enkelde Bladen,

„ verwardelyk bezet. Op 't end van de Steng

„ zitten vier , vyf of meer Bloemen , naar die

„ der Violieren wel gelykende, maar kleinerea

„ wit

Dent. Fol. feptenis, fup* quinls. HALL. Helv. $ j<j. Den?,

heptaphyllos. C. B. Pin. 322. CLUS Pannes*- Dod. Pempu

162. Lob- Ie. i85. £. Pentaphyüos fol. mollibus. Gar. Aix%

T. 29- y. foï- asperis. Tourkf. In/i. 225, Dcntaria IoU

oninlb. quinato - digitatïs. GER- Prov* 3;$,

Tta
II, DUl. IX. STUK.
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IV» wit of eenigszins paarfchachtigr Hier op vol-

4^jL
'

v gen Haauwen , byna als die van Mofterd-Zaad,

Hoofd*
99 maar korter ; welke veelal misdraagen , doch

STUK# „ fomtyds dikker worden en Zaad inhouden,

drïl&™\> 't welk, als de Haauwen open barsten, daar
*•

5> uit fpringt. Behalve dit Zaad komen , byna

3, aan den oirfprong van ieder Blad , zekere Knob-

„ bekjes voort , gelykende naar Leliebolletjes

„ en als 'uit Schubben famengefteld , eerst groen ,

,, vervolgens zwart of bruin en zeer onaange-

„ naam van Smaak. Deeze Knobbeltjes, om
„ welken die Soort Boldraagend heet, vallen

59 zeer ligt af en brengen in de Grond nieuwe

,, Planten voort.*'

De negen- en vyfbladige blyven laager van

Gewas. De laatfte is 't, die men fomtyds, in

Duitfchland, Wilde Senf, dat is Wilde Mofterd

noemt : want zy heeft den reuk van Rakette :

zo dat zelfs het gedeftilleerde Water tegen de

Vallende Ziekte is aangepreezen geweest. Men
houdt het Kruid 3 bovendien , voor een Wond-
middel.

Cardamine. Schuimblad.

Dit Geflagt , den bekenden naam Cardamine

hebbende, om dat de Kruiden, daar in vervat,

naar de Kers gelyken zouden , verdient denzel-

ven nogthans niet , als meest laf zynde van

Smaak. Gemeenlyk noemt men het Koekkoeks*

Bloem i wegens 't zogenaamde Koekkoeks - Spog

,

door
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door de Schuimbeestjes veroirzaakt (*j , daar IV.

de Bladen veel mede bezet zyn , en deswegen
xvu***

Zal ik het Schdmblad heeten. Hoofd*

De byzondere Kenmerken beftaan in een
s

^
UK*

Haauvv- of Zaadhuisje , van dergelyken aart in
Ul ^m̂ i

*t open fpringen , als die van het Tand wortel-

Kruid; doch de Stempel is hier niet uitgerand

en de Kelk eenigermaate gaapende.

Het bevat de vyftien of zestien volgende 9

meest Europifche Soorten y die op deeze ma^

nier in Rangen zyn geplaatst.

A. Met enkelde Bladen.

Ci) Schuïmblad met eenvoudige Eyronde effen>
'

I.

randige Bladen , die lang gefieeld zyn. miitd^
lia<

(<i) Schuimblad met eenvoudigs byna Hariyor- Madeiief-

mige Bladen.
*

(2) Schuimblad met eenvoudige Lancetvormige Mansoor*

Bladen 9 die Tandig uitgehoekt zyn 9 en
bh

'f*

naakte Stengen. Nudkauiiu
Naakt-

(*) Zie hetzelve befchreeven, ia het J. Deels X. Stuk,

van deeze Hatuurlyb Hiftorie , bladz. 288.

(1) Cardamine Fol. fimpÜeibus o/atis in.tegsrnmis &o*

£y/i. Nat. XII. Gen. 8i*. p. 458. Vig. XUI. p. 496* FL
Lapp. 106. T. 9. ^ 2. *ï. S*«. 564 9 590. HALL, lielv.

366. Naft. Alp. Bellidis folio minus* C. B. Pin. 105.

(1) Cardamine Fol. fimplicibus liibcordatis. Na&. monia-

num Afari folio. BOCC. Sic. 5. T. s«HSRM. iW. p. T. 203.

(3) Cardamine Fol. fimpl. lanccolacis fïnimo • dentatis

Caulihus nudis.

II. DEEL. IX. STUK,
Tt 3
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IV. De figuur der Bladen onderfcheidt deeze Soor-
AF
xvf

L '

ten >
waar van de eer^e naare Groeiplaats op de

Hoofd Laplandfche , Switzerfche en Groot Brittannifche

stuk* Bergen , de tweede op die van Italië heeft. De

jraag

**™'óeïdQ »
die voIiens G m E L i n in Siberië groeit

,

*• heeft Lancetvormige Haauwtjes als het Penning-

kruid, zegt de Ridder,

iv. (4) Schuimblad met eenvoudige langwerpige

Rotzig.

Dit Kruid heeft den bynaam, omdat het, in

Engeland en Sweeden , op hooge Rotfen groeit,

Gemeenlyk noemt men het, deswegen, Steen-

kers, in 't Engelfch Rock- Kresfe 9 hebbende in

geftalte wat gelykheid met de Tuinkers , maar

de Bloem en 't Zaadhuisje, welks Klepjes on-

der en boven een weinig afwyken , doch niet

omkrullen , betrekken het tot dit Geflagt. Ook

vind ik van geenen fcherpen Smaak daar in ge-

meld*

B. Met drievoudige Bladen.

v*
. Cs) Schuimblad met de onderjie Bladen onver»

^Neerzet-" deeld
9
de bovenfien driehvabbig en gevind.

bladig. (5--)

(4) Cardamine Fol. fimplicïbus oblongis dentatis. Oed.

Ban, 386. F[. Suec. II. N. $91. Huds. Angl. 25S. Cardami-

ne Petraa Carnbrica, Naft:. facie. DIll. Eltb. 70. T. 61. f.

jï. Naft. Perraeum. PlüK. Alfa» 261. T. 101. f. 3- Petiv.

Berb. se. 1. 3»

(5) Cardamine Fol. inferïoribus iadivlfis &c. Naft. Alpinum

minus Refedae folio. C. 13. Pin* 104. Prtdr. 45, Ie. Bocc

II» 41. T. 46,
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(6) Schuimblad met drievoudige Jiompe Bladen IV.

en een byna naakte Steng. Ap?
lfT
EL*

(7) Schuimblad met drievoudige fpitfe Bladen^^ 1̂

en een zeer Takkige Steng. VI

"

Cardamine

De driebladigheid onderfcheidt alle deeze drie *«ƒ•£*

Soorten , die in kleinheid ook by de anderen uit-
rie

VIU

'g'

munten , hebbende de twee eerden de Stenget«»4/>**»*.

jes naauwlyks een Handbreed hoog» Het Neer-kaanfctu

zetbladige groeit op de Gebergten der Zuidely.

ke deelen van Europa t het Driebladige ook op

êle van Ooftenryk en Lapland : het Afrikaanfche

heeft Bladen als die van 't Kriftoffels - Kruid ea

witte Bloemen.

<? Met gevinde Bladen.

(8) Schuimblad met vyf ingefneedene Vin* c^2nia
blaadjes. Gouwbia»

dig.

(9) Schuimblad met geftoppelde gevinde Bla* ix\
, ïmpatiens.
"Wh Gevoeligg

(6) Cardamint Fol. tematis obtufis, Caulc fubnudo. Jac^»

Auftr. T. 27. Vind. 654. Card. Fol. ternatis. Hall. Hei-u.

S5P» Ft. Snee. $63. Fl. Lapp. z$7* tl. Clif. 33$- R. L*gttó.

346. Nafturt. Alp. trifolium. C. B. Pin. 104. Card. Alpina,

CLUS. Pann. 454. 7c. 456. LOB. Ie. ai 1,

(7) Cardamine Fo!. ternatis acuminatis &c. Naft. Afric.

fol. ternis , facie Chriftophorianac. Herm. Par. p. T. 202*

Na(V 4 Afr. Flor. albis fpicatis &c. Plus. Alm. 152. T. 101,

f, 5. RAJ. S«#/. 414.

(5) Cardamine Fo!. pinnatis , Foliolis quinis incifis. Carda-

mine glabr;: Chelidonii folio. T. Barr. /<? 156. Naft* Pyr.

aquat. latifolium. Herm. Par. 203. T. 204.

(9) Cardamine Fol, pinnatis inciiis Stipulatis &C* GOUAN

Tt 4
Mns?4
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IV. den , die ingefneeden zyn , en ongeblader*
AP

xvi!
L ' * Bloemen.

stuk. Van deer,e beiden groeit de eerftc op de Py
Haauvj- reneefcbe Bergen en in Italië : de andere door

d
j^

a&n' geheel Europa en zou volgens Boerhaave
ook in onze Nederlanden huisveften. Deeze

bereikt dikwils een Voet hoogte , en komt fom-

tyds met vier Meeldraadjes voor. De Bloem-

blaadjes zyn niet alleen zeer klein , maar ver-

dwynen fchielyk : 't welk de reden zal zyn , dat

de Ridder 'er in 't geheel geene aan toegefchree-

ven hadt (*}.

x. (10) Schuimblad mt gevinde ongeftoppelde

parttflora.
Bladen , Lancetvormige ftompe Blaadjes,

Klein- en Bladerige Bloemen.
bloemig*

Naar de naastvoorgaande gelykt deeze, die

volgens Boerhaave hier ook inlandfch zou

zyn , aanmerkelyk: maar heeft de Vinblaadjes

Lancetvormig ftomp , naauwlyks getand ; de

onderden Eyrond en glad ; de Meeldraadjes

korter dan de Bloem : de Zaadhqisjes half zo

groot % opgeregt op horizontaale Steekjes.

O»)

Monsp. 314. Cardamïne Foh pinnatls Pinnislaciniatis» Gort.

Be'tg. 186. W. Suec. 561. Hall. Helv. 557. H. Clif. 336.

R. Lugdb. 34J« Sifymbrium montan« tenuifol. Bark* Rar.

T. 155.

(*) Planta certe nulla Petala habet. Sp. Plant, 914.

(10) Cardam'me FoU pinnatis cxftipulatis &c. GORT. Belg.

116. Cardamme Prarenfis parvo fiore. TouRNF. Inft. 224.

Boerh. Lugdh. 11. p. 17. N« 4. Naft« Praienfe paivo fiore*

€. B. Pin. 104. Prsdr. 44,
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(i ï) Schuimbïad wet gevinde Bladen , de Blaad* IV.

jes gepalmd) egaal , gcfteeld*
AF

xvj[

EL*

Hoofd -

Op Sicilië , Corüca en de Eilanden van Grie- «tuk*

kenland , als ook in Duitfchland , groeit deeze jr.

Soort , die mede weinig hoogte heeft.
a

a?™T
Grieks.^

(12) Schuimbïad met gevinde Bladen en vier- ai.

mannige Bloemen. Ruig*

Deeze, die de Bladen en Steelen ruig heeft ,

Kleine Waterkers by Bauhinüs genaamd 5

groeit op vogtige plaatfen , als ook op Akkers

en in Tuinen , in verfcheide deelen van Euro-

pa, zelfs in onze Provinciën. Zyis wat flapper,

doch anders van hoedanigheid als de Water-

kers. Zy groeit ook In Virginie.

(13) Schuimbïad met gevinde Bladen, de Wor- xnr.

telblaadjes rondachtig , de Étengblaadjes GemSfu
Lancetvormig.

Ge-

(si) Cardaminc FoL pinnatis , Fol. palmatïs aqualibuj pc-

tiolatis. Mant. 417. R. Lugdb, 34^. H. Ups. isg.Naftut-

tium monu nanum, rotundo Thrrti&ri folio. Bocc. Mus, ir.

p. 171. T. 166, Sto minimo affinfs. BOCC. Sic, 84. T. 44,
f. a.

(12) Cardamint Vol. pinn. Floiibus tetrandris* GOWt.Belg*
Ï87. .F/. £*?c. 56*. Gron. F/rg-. j,p. R. Lugdh. 34J. Na-
fturtium Aq. minus. C. II. Fin* 104. Sifymbrimn Aq. ake»
rum. Cam Epit. 270.

(13; Cardamine Fol. pinn. Foliolis Radic. fubxatundis &c.
Gort. Belg, ig;. Gouan ^f<(«^. 324, Kram. 4«/?r, j^j-

Tt5
XI» DSEL, IX. STTJS,
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IV, Gemeen is deeze Soort op de Graslanden ,

Aï
xvu

U
inzonderheid die laag en v0St5S zvn

>
door ge-

Hoofd- heel Europa en vooral in ons Holland, als ook
stuk. -

m Vriesland , alwaar men ze Pinkfterhloem noemt.

ir
%*™' Anders is de Nederduitfcbe naam Koekkoeks-

ite» bloem of Water - Fiolen , de floogduitfche Gauch-

blum, de Franfche Pafferage , de EngelfcheLa»

dies-Smock of Ouekok - Flower.

Het heeft harde Hevige Stengetjes van een

Voet enhooger, voortkomende uit een trop van

lange enkeld gevinde Wortelbladen , wier Vin-

blaadjes byna rond , doch aan de Stengen lang.

werpig zyn. Het hovende praalt met redelyk

groote vierbladige Bloemen, uit een dergelyken

Kelk, hebbende de Meeldraadjes zeer ongelyk

en den Stempel Klootrond.

Lob el geeft twee Afbeeldingen van dit

Kruid , onder den naam van Cardamine, hier

in verfchillende , dat de Vinblaadjes ronder of

langwerpiger zyn. Daar komen ook Verfchei-

denheden van voor naar de Bloemen , die groo-

ter of kleiner , wit of paarfchachtig zyn. Ge-

meenlyk ftrekt het tot Sieraad der Weiden en

Hooylacden en komt in hoedanigheden , zegt

men 9 de Waterkers zeer naby.

(14) Schuim-

TL S*êe. 559. Lapp. 258. Nafturtium pratenfè magno flore.

C. B. Pin. io+. 0. Folio rotundiore. Ibii Flos Cuculi. Dod.

Tempt. 592. Caidamine live Sifyrabrium alt. Dioscoridis,

feem Caidamine altera &c. Los. k, 21©.
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(14) Schuimblad met gevinde Bladen , uit de jy;

Oxelen fpruitgeevende* Afdeel*

Weinig minder algemeen is deeze Soort, die^,°0FD*

door haare bitterheid uitmunt 5 in Europa» In *

Vriesland , als ook in Overysfel 3 by Mafte Ëariar^m

broek , komt zy in Slooten voor. Het is een am£™
QZ

Waterplant , veel naar de Waterkers gelykende,

doch door haare hoekige , dikwïls driepuntige

Blaadjes, en door de Geflagts - Kenmerken , daar

van verfchillende» Ook is de Bloem veel groo-

ter, maar de Smaak komt overeen zo de Heer

Hall er aantekent.

(15) Schuimblad met gevinde Bladen , de Blaad- xy.

jes Lancetvormig , aan den Voet eentandig. vkginScL

Deeze Virginifche Soort heeft de Vinblaadjes

Lancetvormig en dus het Loof eenigszins gely-

kende naar dat van 't Herders Tafch - Kruid 5

doch een weinig roodachtig en geoord. De
Bloemen zyn wit,- de Haauwtjes iamenge-

drukt.

(14) Cardamlne Foli.ïs pinn. Axillis Stoloniferis. h. TVesx»

goih. 76. Card. Fol. pinnatis, Fol* fubrot. angulofis. Hall,
ffe/v. 558. Gort. Belg. Ï87. GoüAn Mmsp. 324. Card,

Flore majore elatior. Tournf. Infi. = 24. Naft. Aq. majus

et amarum. C. B. Pin. 104. Prcdr. Ie. p. 45. Naft. Pyie-

naicuni Aq. latifoliuna, purp. Fl@re, Hhrm. Par. T. p'. 20;.

(15) Cardamir.e Fol. pinn. Fol. Lanceolsris Bafi unidenra-

tis. GaoN. Virg. 99. Pet, Gaz. T< 105. f. 18. Naft. Burfx

Paftorij folio &c. Pluk. Alm, 251. T, 1 01, f. 4.

il» Deel» IX. Stuk,
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IV. (iG) Schuimblad met eenvoudige , Jlomp Ey-
A
xvi

EL ron^e ëetan^e Bladen en lange Blad/leekn.

stuk!
D* Deeze Soort heb ik van den Jongen Hoog-

xvu leeraar Burmannus ontleend , die dezelve

indkl?
ine

0DC^er ^en Daam van Laage breedbladige Javaan*
oostin- fche Cardamine ontvangen hadt en aanmerkt, dat

de Stengen een Handbreed hoog waren; de

Bladen glad en korter dan de Bladfteelen ; de

Haauwen Liniaal, geftrekt.

Sisymbrxum. Waterkers;

Schoon niet alle Soorten van dit Geïlagt Wa-
terplanten zyn, zal ik nogthans den naam ont-

kenen van de eerfte en voornaamfte. Het heeft

een Haauw met niet omgekrulde , maar van

een wykende Kleppen , en een uitgebreiden

Kelk en Bloem. Het is derhalve niet zo dui*

delyk , als men wel wenfchen mogt , van het

voorgaande onderfcheiden.

Het bevat by de dertig Soorten , als volgu

A. Met afgeboogene korte Haauwen.

T.
(i) Waterkers metafgeb. Zaadhuisjes , enge*

St/ymbrhm vinde Bladen% de Blaadjes byna Hartvormig.
2Vaftur~

Gemeene*
Dit

(16) Cardamlns Fol. fimplicibus obovatis dcnticulatisi Pe-

tiolis longis. BüRM. Fl. Ind. p. 140.

(1) Sifymbrimm Siliquis deciinatis Fol. plnn» 8cc. Sy/l. N"at.

XII. Gen. 813. p. 439- Mg* XIII» p* 497- Mat. Med. $jr.

Gort. Belg. 1%%. kram. *4ujlr. 193- Fl. Susc. s $z. Hall.
Heiv. 54-9» GOÜAN Mm$p* 3 J 5. DALIB, Paris, zgi. Ghon.
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Dit Kruid, in de zoete Wateren door geheel IV.

Europa gemeen , noemt men Water-Kers , in~jj^
't Franfch Cresfon d'Eau , naar den Latynfchen Hoofd*

naam Nafturtium Aquaticum, die in de Apo- STÜK *

theeken alom bekend is. Het groeit met een Ve- mïlMf*+

zeugen Wortel in den Grond van ondiepe Bee-

ken , Slooten en Graften , en verheft zig door

het Water met een getakte Steng, bezet met

Bladfceelen , wier Vinblaadjes Eyrond en ftomp

getand zyn (*). De Bloemen, naauwlyks hoo«

ger dan de Bladen , een weinig boven 't Wa-
ter , zyn klein en wit ; de Zaadhuisjes korte

breede Haauwtjes , van den Bloemfceel afge-

boogen.

Het heeft den Smaajc byna van Tuinkers, en

wordt , in Azyn gezet, dikwils tot verfnapering

gebruikt by de Geregten. Niet minder is nee

's Voorjaars in gebruik in Meydranken, om het

Bloed te zuiveren. Tegen 't Blaauwfchuit is het

Sap of Afkookzel een der beste middelen , vol-

gende aan de Lepelbladen»

(2) Waterkers met afgehoogene langwerpig Ey» ir.

ronde Haauwen, de Finblaadjes Lanceti-ffg^
vormig Zaagtandig* (3) Wilde,

Virg. 17c* Sifymbrïa Cardamine. Fuchs. Ilift. 723» Naftur-

tium Aq. fupjnum. C. B. Pin. 104. Naft. Aquacicura. Dod.
Ptmpt. 592. Ctatevae Sion Erucaefolium. Lob. 1c, 209.

(*) Droevig is de Afbeelding van dit Kruid by Morïsom
S, 3. T. 4. f. 8 ; die 'er zelfs Lancetvormige ifpitlè, geheel

eflfenrandige Bhden , aan gezh.

(z) Sifymbrium SÜ« declilï, GORT. 5% 133* KRAM. Anjlv»

194*

II, Deel, ix, Stuk,
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IV. (3) Waterkers met afgeboogene langwerpig
AF

xvi.
L

Eyronde Haauwen , de Vinblaadjes Vin-

Hoofd* deelig Zaagtandig*

STUKi

in.. Weinig verfchillende Onkruiden maaken dee-

Tmp™iïiumze uit, die door geheel Europa opvogtigeplaat-
^Tweeüag.|-en VOorkomen. Van de eerfte is 't zonderling

,

dat menze in de Stad Hoorn , en weinig elders

in Holland, doch wel in Overysfel aantreft* De-

zelve wordt 9 om datze veel naar de Raket ge-

lykt , Wilde of Water -Raket geheten. De an-

dere, die men Water -Radys zou kunnen noe-

men , verfchilt door de verdeeling der Vinblaad-

jes zo wel van de voorgaande , als opzig zelve,

waar uit Verfcheidenheden fpruiten , welke fom-

migen hebben aangezien voor byzondere Soor-

ten , die of in 't Water , of aan de kanten , of

op

194. OED. Ban. 409. Fl. Sues. IT» N. 594. GöUAN Monsp.

325. GER. Prov. $$%. R. Lugdb. 341. Eruca paluftris Na-

fturtii folio, Siliqua oblonga. C. B. Pin. 9%. Eruca paluftris

minor. Tah. h. 447- Eruca fylveftris. Füchs. Hift. 263.

(3) Sifymbrium Sil. declin. &c. GORT. Belg, 1%%. GOUAN
Monsp. $zs. GER* Prov. 358. HALL. Helv. 548. Sifymbr.

Fol. pinnatifidis ferratis. FL Saec. 551. Sis. Fol. infimis Ca-

pillaceis &c. IL Ciijf. 337» R* Lugdb, 341. Raphanus Aq.

Fol. in prof'undas lacinias divifis. C. B. Pin. 97. Prodr. T.

p. 38. £. Sis. Fol. fimpl. dematis ferratis. H. Cliff. 335. R.

Lugdb. 341. Raph. Aq. Rspiftri folio. C. B. Pin. 97. Raph.

Aq. alter. C. B. Prodr* uts. ym Sis. Aq. Fol. variis. ^aill.

Paris. 185- Sis. Fol. ïrais ïntegris ovatis ferratis, fup. pinna-

tis. Hall. Ihhu 5-t8. Raph. fylv. Officinarmn Aquaticus,

Lob, !* 319*
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op 't drooge groeijen. De eene. Moeras -Ra- IV.

tfyxgetyteld 5 heefc de onderfte Bladen geheel
A^EL*

fmalen de bovenften diep Vinswyze verdeeld : Boofo»

de andere , eigentlyk Water - Radys genaamd j
STü**

heeft de Bladen onverdeeld , maar diep inge^ s
'

il*lMf*>

fnseden , met groote fpitfe Tanden : de derde

,

Land - Radys te hecten , heeft de onderfte Bla-

den Eyrond, Zaagtandig , de boven [ten wee-

zentlyk gevind. Deeze komt derhalve als tus-

fchen beiden en verbindt de eeoe met de andere.

Dit laatfte Kruid groeit dikwils een Elle hoog

en dus hooger dan de gedagte Water - Raket.

Het is heet en fcherp van Smaak en van

eene verwarmende hoedanigheid , wordende der

halve fomtyds van de Apotheekers in plaats van

het Peperkruid gebruikt , zo Lobel aantekent £*).

(4) Waterkers met byna Eyronde Haauwen, iv.

de onderfle Bladen Lierachtig 9 de boven» f^^v*
ften dubbeld Vindeelig, de Steng omvat*

'

um* „.

tende 9 en Draadachtige Stylen.

Deer

(*) Te weeten in plaats van het Bresdbladige (Lepidium

latifolium') wordende dat Rapkanus fylvefiris Officinarum ge-

heten : Rap/janus fylv. fé Lepidium Ojftc'marum. Nacl. Belg»

Mat. Medici. Rutty fpreekt ook van de Medicinaale krag-

ten van 't Lepidium , doch LlNiraus telt het niet onder de
Geneesmiddelen: zieblads. 61 8 , hier voor.

(4) Sifymbrium SMquis fubovatis , Fol. inf". Lyratïs &c.
Raphanus rninimus repens luteus , Fol. renuiter divifls. MORis.
Hifi. II. p. 23S. S. 3. T. 7. f. 1. Alysfum Fol. pinnatis mul-
tiformibus All. Peitm. *o. T. 7. Sifymbrium Fol. pinna-
ti» &c. A&. Helv. IV. p* 28 8*

H« DE8L, IX, ST9K*
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IV. Deeze Soort die op de Pyreneen , als ook op

*
xvl

L ^e Switzerfche Alpen en op de Gebergten van

Hoofd. Piemont groeit, is een zeer klein Kruidje, dat
stuk, de Bladen fyn verdeeld en getroste geele B !oe*

gJjJT men heeft. De Styl is Haairachtig dun en '(?

*• Zaadhnisje ovaal, met kleine Zaadjes.

v-. (j) Waterkers met gevinde Bladen , de Blaad*

-rlnactü^ jes Lancetvormig diep Zaagtandig
P de uiter*

ÏSSmi. fien ^eenigd.

bladige,

De Groeiplaats van deeze, welke Bladen als

die van 't Reinevaren heeft , is in Savoije , vol-

gens den Ridder , die echter daar toe de Indifchê

Raket, welke Heefterig is, van Zanoni, be-

trekt. Deeze was vry groot en Takkig ; van

eenen fcherpen Reuk en Smaak , gelyk de an-

deren. Het Loof geleek volftrekt naar dat van

Reinevaren. Hajller zegt, dat men de Rei-

nevaarbladige Raket van Morison ook voor

een Switzerfch Kruid kan houden.

vt. C6) Waterkers met efenrandige Bladen 9 de

Uu^** m^erfien drievoudig Vindeelig; de boven-

DunbiadG- fien onverdeeld*
#- In

($) Stfymbrium Fol. plnnatis , Foliolis Lanceolatii Sec. K.

Lugdb. 6S9. Eruca Tanaccti foliis. Moris. Hifi. II. p. 231.

5. 2. T. 6. f.19. Eruca Fruticofa Fol. Tanaceti Indica. Zan.

Hifi. 86. T. 33.

(6) Sifymbtium Fol. integerrimis , infimis tripinnatifidis

&c. Eruca Fol. finuato - deutatis &c. Ger. Prev. 369 Sinapi

Fol» laevibus glaucis , Pinnis Lint rariter deruatis. Hall.

.1

l
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In Italië > Vrankryk 3 S witzerland , groeit deeze IV.

Dunbladige Raket , wier lang gefteelde Bladen iiF

^f
L*

byna naar die van 't Eiken Varen gelykensdoch 8oofd«

san de Steng komen dikwils Bladen als die van ?TU^*

\ Viafchkruid. De Steng is ongevaar een Elle
smïU6f*>

hoog; de Haauwen zyn anderhalf Duim lang;

iamengedrukt , als uit Leedjes beftaande, en

bevatteu platachtige Eyronde Zaaden* Aan de

Dyken by deezé \Stad ^ als ook aan de Wegen
om Utrecht, groeit deeze Soort, die men Wili
Mofierd- Zaad noemt, menigvuldig.

B. Met ongefteelde Haauwen in de Oxelen.

(7) Waterkers met de Haauwen byna onge» vit,"

Jleeld in de Oxelen eenzaam ; de Bladen/{^ll™
Tandswys' uitgehoekt* Leggende»

Een nieuwe Soort 3 door den Heer Danty
d'Isnard , In 't jaar 1701 , omftreeks Parys

aan den Weg langs de Seine gevonden , maakt

deeze uit , welke tay afbeeldt en zeer omfiandig

befchryft. Zy blyft niet . gelyk de anderen ,

over, maar is een Jaarlykfch of Zaay- Gewas.

De Haauwen., veel naar die van 't Eryfimum ge*

AH. Heh* VI. p. 8*. N. 17. Sinspi Erucae folio. CU B, Pin.

99. Eruc?. tenuifolia perennis. J. 3. Hijl* IU p. 86 ï, Vaiul.

Paris. 50.

(7) Sifymhrium Sillquis Axiihribus fubfèsGlibus &c, H*

Ups. 19a- Eryfimum Cau'e decumSeiftte. R. Lvgdb. 343 Eïu*

ca fupina alba, Siliqui fineuiari &c, ïsnaro, Mem. de 171$,

P. *9$. T, 18.

V v
II, Deel. IX, Jtwk,
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IV» lykende, wordende agtervolgelyk ryp. Tusfchea
A

xvif
L

de Vingers gewreeven , heeft dit Kruid een on-

Hoofd- aangenaamen Reuk, byna als die van Look;
stuk. ^oc^ gekaauwd een fcherpen Smaak, als die

draagende. van Mosterd 'Zaad. De Syroop, van het Sap

gemaakt , was tot Geneezing der Heefchheid

in de Keel , uit Verkoudheid ontftaande , zeer

dienftig bevonden. Het groeit , volgens den Rid-

der, ook in Gothland en in Spanje.

vin. (8) Waterkers met ongefleelde Haauwen, die

poiycera- Elsvormig zyn , %n de Oxelen vergaard >

vedhoot-
en Tandswys' uitgegulpte Bladen.

wige»

Wegens de menigte van Sikkeïachtig kromme
Haauwen wordt dit Kruid Veelhoornig genoemd

en als een tweede flag van Eryjimum of Irio aan-

gemerkt- In de Zuidelyke deelen van Europa

groeit het op Steenachtige plaatfen , en gelykt

zeer naar de gewoone Steen - Raket , zynde het

Zaad niet minder heet en fcherp van Smaak»

ix. (9) Waterkers met een geboogen Tros, Lief
Barjtfo. achtige Bladen en een opjlaande geblader-

Tafchbia- de Steng.
<Jï«e. Om

(8,) Sifjmbrlum SiKq» Atfillaribus fesfilibus &c. jAcq» Hort.

T. 79* II* Ups, 193. GOUAN Monsp. $26* Eryiïmura poly-

ceratiön f. Corniculatum. C* B. Pin* ior. Eryfiraum alte*

xunu Lob. Ie* 205. Iiio altera. DALECH* Htjl. 653. Jacc^.

Hort. T. 79-

(9) Stfymbrium Racemo fiexuofo , Fol. Lyratis &c. Dill.

Blek. 17$, T. 148. f. 177. Am t Aead, IV. p. 323. Hesperis

flore
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Om dat het Loof naar 't Herders Tafch Kruid IV;

gelykt, voert deezedien bynaam , hebbende zeer
A?
5vf^

kleine witte Bloempjes en lange Haauwetu Zy Hoofd-

groeit op vogtige Bergvlakten in Italië* sTUK*

C. Met naakte Stengen*

(jo) Waterkers, die byna ongejlengd is 9 met
m

x.
<

Lancetvormige , Zaagtandig uitgehoekte $ %m£?
gladachtige Bladen en eenigermaatc ruuvse MuutiSe*

opjtygende Bloem/lengen.

(li) Waterkers, die ongejieeld is , metVins- Mmnfc
wys y getande eenigermaate Haairige Bladen wiwww*

en effene Bkemjiengen*

(12) Waterkers, die ongejieeld is , mé-XÉer- rr^eumi
achtige effene Bladen , opjlygende Bloem* Ry^ge*

Jiengen en zeer kleine Bloemen. Van

More albo minimo , Siliqua longa &c. Boerh. Lugdb. II. p.

?.o. Draba Pa). Silfq. major Alp. Burfis Paftoris folio. Cup.

Slee. 3. $ Hes?eiis Foi. dentato - pinnatifidls &c. 5/>, Flanu

p. 928. Hesp. Fol. multifidis R. Lugdb. 338.

(10) Sifymbrium fubacaule, Fol. Lancealatis &c. Sif. Foï*

Lanc. finuato « ferratis &c. Zï, Ctiff. $37. R, Z,«|<&, 341.

GoüAN Monspr 32S. Gek. fröv. 359. Emca Vimiaea Ibe*

ïïdis folio , Flore luteo. bark. Rar. 411» t. 131. Eruca mi*

nimo Flore Monfpelienfis. J. B. Hifi, Jjl. p. 852.

(li; Sifyntbrium acaule Fol. piniïato - deracads fubpüofJs.

Eruca Monenfis laciniata Fiere luteo majore. Dill. Eltö„

135- T* ui- f- 13;. Eruca perenn. & Saxatilis , Radice aas-

fa, e Rupe Vi&oria;. TOürnf. $eèoU Sifymbr. Fol. pinimo»

iinuatis. GER. Prov. 360.

(iz) Sifymbrium acaule 9 Fol. Lyratis Jaevibus &c. Eruca

mi-

Vv 2

II. deeu ix, stuk.
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IV. Van deeze drie , in Geftalte niét veel ver*
A

#*i?
L

' Schillende, en uit gezegde bepaalingen kenbaar,

Hoofd- groeit de eerfte in Vrankryk en Italië, vry al-

stuk. gemeen ; de laatfte op Sicilië en by Montpellier ,

'draagmZ volgens den Ridder : de middelite op 't Eiland

Man , aan de Westkust van Engeland , en in

Provence. In de twee eerften zyn de Bloemen

zeer groot , in de laatfte klein ; in allen geel van

Kleur, 'c Is klaar, datdeeze Plantjes, doorhaa-

re naakte Stengetjes, zig Ryzig vertoonen.

xin. (13) Waterkers met een byna naakte Takkige

Aawfiï?" StenS J de Wortelbladen jlekelig , rappig

Bane. getand.
lierfe.

°

In Spanje en Italië groeit deeze, die door den

vermaarden Barrelier alleen in Afbeelding

is gebragt. In Provence is dezelve op de Ak-

kers , aan de kanten der Zaaylanden en Wyn-
gaarden , gemeen , volgens Gerard; doch

Gouan heeft de Soort , die deeze Autheur

bedoelt , tot het Muurige t'huïs gebragt. De aan-

gehaalde kleine Wilde Raket van Bauhinüs
was by Montpellier verzameld.

(14) Wa-

minima SJcula Burfie Paftorïs folio. Bocc. Sic. 19. T. io.

Eruca Vinealis parvis luteis Floribus. Moris. BUs. 263

.

(13) Sifymbrium Caule fubnudo ramofo &c. Eruca fylr.

minor lutea , Burfie Pafloris folio , Iralica. BARR. Rar. ioi« 4

Eruca fylv. minor , Butiae JPaftoris folio. C, B. Pin» 91.

Frvdr* 39.
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(14) Waterkers met een byna gebladerde Tak- W*
kige Steng en Lierachtige regthoekig ge- *£***'

tandefiekelige Bladen9
met getakte Haairtjes. Hoofd-

stuk*

In Duitfchland en Switzerland, op Zandige xiv
:

plaatfen, groeit deeze Soort, die door deruuw-^o/a»"
heid der Bladen uitmunt, hebbende niettemin Zandis««

gladde Kelken , en fchoon paarfche Bloemen.

(15) Waterkers met een enkelde opgeregte Steng , *7-

.

die boven glad is en Lancetvormige Jleke-num.

lige voorwaards getande Bladen.
spaanfeh.

In 't Ryk van Valence en by Madrit in Span*

je , komt deeze voor , die de Steng een Voet

hoog, dun, weinig Takkig, met fmalle Wor-
telbladen , welke zeer ruig zyn door witte Haair-

tjes , en Draadachtige Bloemlteeltjes , langer dan

de Bloem, heeft.

D, Met gevinde Bladen.

(i<5j> Waterkers die Stengig is , met rappig xvi.

uitgeboete gedoomde Bladen* Happige!'

Ds

f14) Sifymbriam Caule fubfoliofo Ratnofö Sec. Fi. Suee.

11. N. 597. Sifymbr. asperum &c. HALL. Helv. stz- Eruca

coerulea in Arenofis proveniens. C. B. Pin. 99. Prodr. 4c.

B\rr. Ie. 196. Eruca fylv. major nrnoique fcc.LOEss Prusf.

6$. T. 13.

(is) Sifymhrlum Caule fimplid ere&o &c. Eruca hufura

Floribus albis BARR. Rar. 423» T. 195. £ I. Bocc. Mui.

JI. p. 84, T. 80.

( 16) Sifymbrium Caulescens , Fol. runcinatis muricatis»

Mant. Z55.

Vv 3
n« deil. ix $tu*.
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IV. De Wortelbladen van deeze , die naar do
JkiDEEL, Groejpiaats gebynaamd is (*) , gelyken zeer

Hoof» naar die van 't Herders Tafch Kruid, even als

$tuk.
jü de voorgaande Soorten. In 't tweede Jaar

draagenT.fchtet ZY eerst een SteDS 3 doch bloeit ook in

het eerffce. Een Dag of twee voor het bloeijen

zyn de Bloemen orngekrornd, Dezelven hebben

vier Honigbakjes, waar van de twee langften

den voet der Kelkblaadjes zodanig uitdryven,

dat zy gaapen* De Bloemen zyn geeU

xvir, ("17) Waterkers met ruuwe Haauwen> Vin-

®{lpelum™ deeli& Bladen; de Vinblaadjes Lancetvor-

Bamwe, mig Liniaal » eenigermaate getand ; de Bhe*

men langer dan de Kelken,

By Montpellier groeit deeze Soort naauwlyks

een Handbreed hoog 9 zegt Goüan: J, B a u-

hinüs hadtze
?
er ook zo klein gevonden , doch

myn Schoonzoon Cherlerus, zegt hy , heeft

dezelve in vogtige Greppels, tusfchen die Stad

en de Baden van Belleluque , een EHe hoog

waargenomen,

xviii, 08) Waterkers met de Bloemblaadjes kleiner

Sopbia. £an fe jQfó m je Bladen veeldeelig ge-

vind. Op

(*) Habitat in Parra D. Vandell. Mant, urs.

(17) Sifymbrium Siliq. fcabrïs , Fol. pinnatmcis &c. GOUAN

Momp. 3 2 6. Sïnapi parvum Siïiqua asperS,» C. B. Pin. Sina-

pi Monspesfulanum Siliqua asperd hirfura. ]. B. Hifë, 11, p.

$57, Sis. Fol. pinnatifidis &c. Ger. Prov. 360.

(ï?) Sijymbrium, Petalis Galyce minoribus &c. Mat. Mea.

33*.
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Op Steenachtige plaatfen , aan Wegen , Dy- IV.

ken en op Kerkhoven, groeit dit Kruid, zo in
a™jeL#

onze Nederlanden , als in andere deelen vanHooro-

Europa. Het is kenbaar aan de fynheid van zyn*T[JK*

Loof: weshalve fommigen hetzelve tot de Al-
miuof**

fem hebben t'huis gebragt en Seriphium gehe-

ten. De gewoone naam is Sophia of Sophia Chi-

rurgorum , dat is , de Wysheid of 'c Verftand

der Heelmeefteren. Buiten twyfel legt de reden

daar van in de voortreffelyke hoedanigheden,

welke aan dit Kruid , door uitwendige opleg-

ging , tot zuivering en heeling van Wonden
zyn toegefchreeven. Ëy verkorting noemt men
't , in plaats van Sophie- , Fiekruid. Het Zaad is

zeer klein, roodachtig geel, fcherp en heet van

Smaak , eenigszins famentrekkende , wordende

tot een vierde Loots tegen den Buikloop , als

ook tegen Koortfen , niet zonder vrugt , inge-

geven* Tegen den Blaasfteen en tegen de Wor-
men is het ook door beroemde Autheuren aan-

gepreezen. Waarfchynlyk doet het den mêeften

dienst , in die Ongemakken , welke uit vergaa-

ring van Slymige koude Stoffen ontftaan. De
Duitfchers noemen 't deswegen Welfaamen eh

Sophiè'n-Kraut, de Engelfchen Flixweed. Het

Loof,

33*. GoRT. Belg* I89. HALL. Heh. 337* KRAM. Aujlr. 19$.

Tl. Snee. 5 Si» Gquan Momp. 326. Gek. Prov. Naftiirtium

fylv. tenuisfime divifutn. C. B. Pin. 105. Sophia Chirurgo-

rum. LOB. Ie. 758. Sophia. Dod. Pempt. 133. Scriphiut»

Abfmthiutn. Fuchs. Hiji, 2,

Vv 4
fl« DEEL. IX* STUK,
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IV» Loof, dat eeaïgermaate ftinkt, kan ook van
A^X

EEL
- dienst zyn»

Hoofd-
stuk. (#ö) Waterkers met rappig uitgehoekte Jlappe

>

xix. Bladen , d£ Blaadjes byna Liniaal en ge-

Ihhfimum. heel effenrandig, de Bkemfteeltjes jlap.
Zeer

fcooge.
£ 20^ Waterkers wjg£ rappig uitgehoekte getan-

irio. de kaale Bladen , em ej&»£ Steng en op-

opftaande.
geregte Haauwen.

Van deeze twee is de Groeiplaats der eerde

niet alleen by Montpellier , maar ook in Arme-

nië en Siberië: der andere vry algemeen in Eu-

ropa. Het fchynt de Apulifche effene Irio met

Raketbladen , van Columna, te zyn. Van

de voorgaande Soort verfchilt zy, door de ho-

vende Bladen niet in Liniaale zeer lange Vin-

nen gcfneeden , en alle Bladen meer getand ,• de

Steng korter, minder glad, de Haauwen opftaan-

de en niet flap hangende te hebben. Volgens

j-

(19) Sif)mbrium FoL runcinatis flaccidis &c. G OUAN Monsp.

327. H. Ups, 193 • Eryfimum Sil, laxis Sec. H. Cliff. 332.

Eryfimum Fol. Sinapi , Sil. longisf. & ftri&isfimis, Buxb.

Out, V. p. t6i T« ft: Er. Monspcsfulanum > Sinapios folio,

WALTH. Hort. 55' T. 22.

(10) Sifymbrium Fol. mncinatis dentatis nudis &c. Gort»

Belg. IJ>0. GOÜAN Monsp. 327, GEK. Prov. 362. KRAM.

Aufir. 194. Fl. Suec. Il N. $96. Eryfimum Fol. ]yrato-pin-

natis, exr:mo haftato. Dalip,. Paris, 201. Erys. latifolium

majus glabrum. C, B. Pin, lot. MORIS. Hifi, V. p. 21 8.

S. 3. T. 3. f. 3 Irio laevis Apulus Erucae folio. Col. Ecphr.

1. p. 264. T. 265. Sinapi fyïv. Monspesfulanum lato folio,

SiliquA longisfima. J. B. Hifi, II. f, sy8.
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J.
Bauhinus zou de Steng anderhalf Elle IV.

ïoog zyn en de Haauw uitermaate lang.
Af£*,®L#

Hoofd*
(21} Waterkers met rappig uitgehoekte fpitfe stuk.

ruige Bladen en een Jtekelige Steng. xxj.
° ' atfmbrium

(22) Waterkers met rappig uitgehoekte Wol- Pmisfifchè.

lige Bladen en eene effene Steng* xxii.
Oriëntale^

(23) Waterkers met eenvoudige, Spatelswys'^#

unt "

ovaale 3 getande , de S^/zg omvattende 9 xxcrr.

bui» £/«&«. cSSSSCe

(24.) W'aterkers met Draadachtige effene Haau- c
X
/\*.J'

wen en gevinde Stengbladen met kleine Katholi»

*

Tandjes.
fche-

Van deeze vier Soorten is de eerfte in Pruis-

fen door den Heer Loesel gevonden; de

tweede en derde heeft T o u r n e f o r t in de

Levant waargenomen ; de vierde groeit in Span-

je

(ü) Sifymbrium Fol. runcinatis acurlshirtïs &c.Am.Acad»

IV* p. 256* Erylïmum anguftifolium majus. C. B. Pin. 107.

Eryfimum hirfutum Siliqua Eruca». Loes. Prusf. 69. T. 14.

Rapiftrum mont. Irïonis folio. Col. Ecphr. T. 268.

(22) Sifymbrium Fol. runcinatis tomentofis Sec. EryHaiuta

Oriëntale Folio Sonchi , Flore Sulphureo, Silicj. longisfimis*

Loerh. Lugdb. 1. p. 14. Hall. Gott. 24.8.

(23) Sifymbrium Fol. fimplicibus Spatuiato - ovatïs &c. Sis.

Oriëntale, Barbare» facie, Plantaginis folio. Tournï* Cor.

16.

^(24) Sifymbrium Sil. Fiüformibus lsvibus , Fol. pinnatis

denticutatis Caultnis. Mant, 93.

Vv 5
II. Dsel. lx. Stuk.
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*v « je en Portugal. Deeze heefc Stengen van een
A
xvif" Handbreed of een Voet hoog, effen, zo wel

Hoofd- als de Bladen 9 die broofch zyn en gevind,met
STÜK ' langwerpige Zaagtandige Blaadjes. De Bloemen

rfr^fXzyn lang gefteeld , geel en taamely^ groot.

JS. Met Lancetvormige onverdeelde Bladen.

xxv. (25) Waterkers met Lancetvormige Zaagswys
Si0Lp getande Stengbladen.

mum.
Dunhaau-

jn iaDgte en dUQte der Haauwen munt deeze

uitj die in Switzerland en Italië voorkomt op

ïuuwe naakte Bergen. De Bladen zyn wederzyds

ruigachtïg en zeer geaderd » de afgebloeide Meel*

knopjes Violet ; de Bladen Laurierachtig en ui ter-

maate glad : de hoogte anderhalven Voet , zege

Gouan.

xxvi. (263 Waterkers met Liniaale effenrandige Bla*

hum.
grt

den , de Bloemfteeltjes Lymerig enflekelig*
Effenran-

«ïige, Deeze Siberifche heeft de Steng een Vinger

lang; de Endtrosfen zyn ruig en Lymerig; de

Bloemen vry groot en wit»

(47)

(i-s) Sifymbrium Fo!. Lanceolatis dentito - ferratis Cault-

nis. H. Cliff. Upi. R. Lugdii 3+1. GOUAN Monsp. 3^7'jACq;

Vind. i*a. Dra!>a lutea Siliquis ftri&isfimis. C. B« Pin. 110.

Arabis quibusdam. CAM» Epit, 342.

(26) Sifymbrium Fol. Linearibus integertim r

s &c. Hespe-

ïis Caule Etarnofisfimo , Fol. Linearibas, Peduneulis hispi*

djs< Gmel.
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(ay) Waterkers met Zaagtandig Eyronde ge- IV.
1

jleelde effene Bladen , en eenigermaate A™^L»

kromme Haauwen. Hoofd*
stuk.

Deeze heeft ook maar een Stengetje van een xivn.

half Voet lang, van onderen Takkig : fpitfe Bla-
s^£™m

den ; Trosfen van kleine witte Bloempjes en oosttudi-

ronde Haauwen,

Nog een Oostindifche fielt de Heer N. L.

Burmannus voor , die de geftalte van de

Mofterd en by zyn Ed. daar van den bynaain

heeft, Behalve de Wilde Waterkers, die ook

aan de Kaap zou voorkomen , heeft zyn Ed*

van daar eene Lierbladige, zogenaamd, welke

de onderfte Bladen byna Lierachtig 3 de boven-

flen infneedig gefnipperd , de Haauwen Liniaal

en ftompachtig heeft (f). In Arabie vondt de

Heer Forskaohl een Vindeelige Waterkers

met gladde Haauwen (\.).

Erysimum. Steen - Raket»

Dit Geflagt is kenbaar aan een Pylaarachtige,

volmaakt vierhoekige Haauw, zegt de Ridder,

en het heeft den Kelk geflooten ; bevattende

zes Soorten.

(O

(-7) Si/ymbrium Vol. Lanceclato - ovatie ferratis, petiola-

üs Iacvibus &c. Burm« FL Ind. 140.

(|) Sifymbrimn Lyratum. Prodr. Flor» Cap. p. 17.

(I) Sifymbrimn pinnatifiuuin. Flor* J&gypt, Arob. p,

21S

II. DEEk. IX. STIK.
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ÏV; (i) Steen -Raket met de Haauwen tegen de
AF

xvi.
U ^air wngedrukt en rappig uitgehoekte

Hoofd- Bladen.

stuk.

i» Zeer gemeen is dit Onkruid aan alle Wegen ,

offifiraZ op Kley i Aard- en Steenachtige Gronden, zo
fc
Gemeeii.

jn onze Nederlanden als door geheel Europa»

Het groeit zelfs fomtyds op Muuren en Daken.

De Latynfche naam Mo wordt 'er van fommi-

gen aangegeven , doch gemeenlyk noemt men
5
t Eryjimum , een Griek fch woord, dat van de

uitmuntende hoedanigheden , welken 'er de Ou-

den aan toefchreeven , afgeleid wordt. Hierom

is het ook Hierobotane of Heilig Kruid genoemd
geweest. De Fraofchen noemen 't VelaroïTor-

telle : de Engelfchen Hedge - Muflard of Haag-

Mofterd ; de Duitfchers Wegfenf : wy Steen-

Raket.

Nietteger.ftaande diebenaamingen y is de Smaak

der Bladen zagt en eenigermaate Zoutig ; doch

de Plant levert , door Deftillatie , grootendeels

Loogachtige Stoffen uit , volgens Geoffroy (*)
Niettemin geeft het Sap een roode KJeur aan

blaauw Papier : tot bewys van eenige Zuurheid.

Het Kruid is, nu reeds twee Eeuwen, beroemd,

als

(1) Eryftmum Siliq. Splcx" appresfïs &c. Syfi. Nat. XTT.

Gen. 8 14. p. 441. V.H' XU1, P- 499. Gort. Belg, 190. Fl.

Suec. SS4» GOiJAN Monsp, 327. &c. &c. R» Lugdb, 342.

Eryfimum vuigare. C« B. Pin. 100. Irio f. Eryfimum. Dod.

Fempt. 714.

t*J By deezen Autheur wordt de hoogte van dit Kruid op

meer dan twee Ellen gefteld ; doch dat is fout : het groeit

zelden meer dsn twee of drie Voeten boog.
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als een uitmuntend Middel tegen de heefchheid W*
in de Keel, die uit Verkoudheid ontftaat, in-

AF
xvi!

U
zonderheid laftig aan Redenaars en Zangers , Hoofd-

kunnende gedroogd als Thee gebruikt worden 5TUK#

met wat Honig , en dus is het ook tegen Borst-
Sliiqu0jr*'

kwaaien, die uit vergaaring van Slym ontdaan

,

niet onnut. De vermaarde Syroop van Lobel,
uit dit Kruid gemaakt (*) , heeft in Vrankryk

deswegen den naam van Syrop du Chantre. Vier

druppels daar van doet men , om 't Kwartier

Uurs, op de Tong, en Iaat dezelven zagtjes in

de Keel glippen* Lobel verhaalt , dat hy daar

mede jonge Dogters genezen hadt , die tien Jaa-

ren lang geheel heefch waren geweest: gelyk

ook veele Zangers, die naauwlyks geluid konden

geeven ; hebbende hy het gebruik daar van ge-

leerd van zynen Meefler Rondeletius.
Doch die Syroop wordt, behalve die Kruid, ui*

veele andere Borstmiddelen famengefleld (f)

:

zo
(*) Syrupus de Eryjtmo Lobelii.

(f) Het Voorfchnft van Lobel is aldus.

}k Herb. Eryfimi recent. Man» vi»

* Rad. Helcnii,

Tusfilag. fucculent.

Liquirit. ana Une. II.

Herb. Borrag.

Cichorer,

Rutae Murar. ana Man. i ff 4

Flor. Rüsmarinï.

Stoech. f. Beton, ana Man, {5.

Sera. Anifï. Drachm. vr.

Pasful. maj. fine gigart. Une. n.
Consc. Cont. M. Coq. in Hord. Hydromelluana.q.(.
Ex Colat. Likt, 11 vel iu,cum f. q, Sachad foc f. a,

Syrupus.

n , deel. ix. stuk.
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IV* zo dat men aan hetzelve alleen de uitwerking
"A
5J5f

L:
niet kan toefchryven. De nuttigheid , niettemin

,

Hoofd- van deeze Borst -Syroop, is door laatere Onder-
stuk. vindingen beveiligd (*). R iveriüs, boven-

JiTwde. dien > heeft door het Afkookzel van Steen- Ra-

ket veelen van Kolykpynen genezen. Zy be-

hoort tot de Kruiden tegen 't Scheurbuik dien-

ftig, inzonderheid het Zaad, dat in Smaak veel

gelykt naar het Mosterd - Zaad § doch wat flaau-

weris. Hetzelve worde door Etmüller in

een Opftopping van 't Wateren , tot een vierde

Loots gebruikt zynde , aangepreezen. Het Kruid

•alleenlyk afgetrokken met heet Water, of op

Wyn gezet , werkt beter , dan gekookt ; dewyl

het door flerk kooken veel van zyne vlugge

deelen kwyt raakt.

n. (2) Steen - Raket met Lierachtige Bladen , aan

fj>4:Z 't end rond.

winter- *>,«,-*.
kers. Dit Kruid, dat in Sweeden , Rusland , Oost-

enryk en de Zuidelyke deelen van Europa, op

vogtige plaatfen, dieoverftroomd zyn geweest,

groeit, is door den Heer D. deGqrter ook

aan

(*) Vide Mem. de ÏAcad. R. des Sciences , de 1724* p»

439.

(2) Eryfimum Fol. Lyratis extimo fubromndis. Gouan

Nonsp. 327. GORT, Belg. 190. R&KM.AuJlr. ipj-R. Lugdb,

34Z. Enica latifoliaf. Barbarea. C. B. Pin* 98. Barbarea. Dod.

Fempt. 712. Sifymbtium Foliis pinnatis. Hall. Hdv. 549,

£#
Sifymbiium Emcae folio glabto minus & procerius, Tourns.

Injl. 22$.
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aan de Beeken by Harderwyk ontdekt» Hy zegt , IV.

dat men 't in 't Neerdukfch Winterkers noemt ,
AfdkeW

en dien naam leidt Dodon^üs daar van af, cIoofc-

dat men het 's Winters als Tuinkers over de STüK'

Slaa gebruike ; anders ook Steenkruid , we- f°jfi{?
gens de kragten tegen den Blaas -Steen; maar

gemeenlyk St. Barbers Kruid % volgens de Duit-

fchers , waar van de Latynfchen naam. De
Franfchen geeven het den naam , van Herbe de

Sainte Barbe of de Charpentier. Sommigen noe-

men het ook Moeras - Raket , wegens de Groei-

plaats.

De eigenfchap van de Haauwtjes tegen de
Takken aangedrukt te hebben . welke de voor-

gaande zo kenbaar maakt, heeft geen plaats in

deeze ; doch dezelven komen ook vierkantig

voor, en zyn met de Takken evenwydig. De
Bladen zyn aan 't end niet hoekig, maar rond

;

anders verfchilt de hoogte weinig van dit Kruid ;

het welk ook kleiner valt en fomtyds met dub-

belde of volbladige Bloemen y die geel zyn , ge-

lyk in de andere,

(3) Steen -Raket met Hartvormige Bladen. m.
Jüiiaria.

Vry algemeen noemt men dit Kruid , dat over- Ê Tm '

1 _
f

Knoflook»
al in Europa op lommerige plaatien groeit, Kruid.

Knof-

(l) EryfimumUcX. Cordatis. Mat. Mei. 334. GORT. Belg.

190. Kram. Au/ir. 195. Fl. Suec. sst. Hesperis Aliium ie-

dolens. TouRNF. lnft. 222. Alliaria. C. B. Fin. 110, Cam»
JSpit. si9' DOD. Pempt. 686, LOB. Ie, jjo.

II. Dut. IX. S-ruBt
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IV* Knoflook- Kruid , in 't Franfch Alliaire, naar
Aï

xvi
EL? den LatyD ĉhen naam -dttiwia. Dat fommigen,

Hoofd- in 't Nederdukfch , hetzelve Look zonder Look

§tuk. heeten , komt daar van daan , dat het geen

dwgendi. Bolwortel heeft, gelyk de Knoflook, waarme-

de het anders in Reuk en Smaak, het Zaad in-

zonderheid 3 veel overeenkomst heeft. Sommigen

hebben het, uitwendig, in Pappen , tegen de

Verdervingen en Krankreuze Zweeren aange-

preezen. Boerhaave liep daar mede zeer

hoog en merkte dit Kruid als een der kragtigile

Zweetmiddelen en Tegengiften aan (f),

iv. (4) Steen -Raket met Lancetvormige getande
Eryftmum Bladen , Tros/en tegen de Bladen over ,

uitge- getroste byna ongesteelde Haauwen en klei*
sulpte '

ne Bloempjes.

Dit, in Spanje en Bohème op Akkers groei-

jend Kruid, heeft de geftalte van deVeelhoor-

nige Waterkers , maar draagt lange Trosfen

tegen de Bladen over , die fpits getand zyn 3

met een hoekige Steng en Draadachtige Haau-

wen* De Wortelbladen zyn uitgegulpt. De hoog-

te is weinig meer dan een Span,

v. (5) Steen - Raket met Lancetvormige effenran-

thtidlu™* dige Bladen en uitgebreide Haauwen.

Violierig* Dee.

(I) NullaPlasta eft magis diaphoretlca, Sudores eliciens : eft

Alf^ipharmacutn fumraum. //*/?. Plant. p. 437.

(4) Eryjtmum Fol. Lanceolatis dentatis Racemis oppofili»

folüs &c. Iacc^. Au/ir. T. 22. GOUAN Momp. jag.

O) Er-jftmnm Fol. Lanceolatis integerrimis , Siliquis patu-

Jis.
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Deeze , die overal ia de Moeshoven , Bouw- IV":

landen en Velden voorkomt , door geheel Eu- Af
^
e
/
l*

i-opa , wordt Groote Wilde Kers geheten. De Hoofd.-'

Stengen zyn zeer Takkig, ftevig , een Elle hoog

;

8TUK»

de Bladen geelachtig groen s gezoomd met kor*
SiIifU9f**

te Haairtjes, de Kelk is bleek met kleine geele

Bloempjes , en het draagt opftaande vierkantige

Haauwen, die van de Takjes afwyken»

(6) Steen -Raket met Lancetvormige effen* -*/•

randige Bladen, Hhracifo-
Hum.

Op fommige plaatfen, in Vrankryk en Duits-
y^'k*

land, groeit deeze, die Bladen als hetHaviks*

kruid heeft, op gelyke manier laDgs den Grond
oitgefpreid en daar tusfchen Stengen uitgeeft 5

die met Bloemen 9 byna als der Violieren
3 bela-

den zyn , doch zonder Reuk» De Haaüvven

,

daar op volgende , zyn vierkantig , gelyk in

de andere Soorten*

Chei*

lis. GOBT, Belg, 19Ï. KfcAM. Aujb. i 9 $, GORT. ïngr. 107,

JFV. Snee. 555. GOUAN Mon%p. 328. HALL. Helv. &c. R,
Lfgib. 3**. Turritis Fol. integris Lanceclatis. Güett. Stamp,

2. p. 165. Myagrum SiJïqua long*. C. B. PinZ 109. Cameli-»

na, Myagrum a!t, Thlaspï [effigfe. Lob- Ic, 225.

(6) Eryfimum FoU Lanceolatis ferratis. R. Lugdb. 3^2.
DAL1B, Paris. 201. Fi. Sue:. II. N. 602. Leucoijum lu-

teum fylv. Hieracifolium. C. B. Pin. 201. Pridr. 102. Leu-
coium fylr. inodorum, IUJ. ïlift. ?iu r üpp , Hall- 77, ^QU
o. G£R. Prov. 363.

Xx
Ui Deel. jx. Stuk,
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!• Cheiranthus. Violier.
AfdeeL.

Hoofd-
Het Vrugtbeginzel heeft wederzyds een Klier*

ituk, achtig Tandje ; de Kelk is geflooten en heeft

Haauvj- twee blaadjes aan den voet bultig: de Zaaden
diende.^^

Tot dit Geflagt, van een zo bekenden naam,

zyn betrokken de zeventien volgende Soorten.

i. (i) Violier met Lancetvormige getande kaak

tföts Èry* Bladen , een geheel enkelde opjlaande Steng

vwtkanti-
en v^er^°e^Se Haauwen.

gé»

Ten opzigt van de figuur der Haauwen komt

deeze met het voorgaande Geflagt byna over-

een. In geftalte zweemt het Kruid naar de

Violieren. De Bloemen zyn Zwavelkleur en

van een zeer aangenaamen Reuk , een weinig

grooter dan die der Tuin - Violieren. De Ribben

der Bladen loopen in de Steng uit. De Groei-

pl aats is in Hongarie en Frankryk , zegt de Ridder.

ii. (2) Violier met Liniaale onverdeelde , byna

M ffchc?
Wollige, Bladen en eene Takkige Steng.

pi '

Dee-

(1) Cheiranthus Fol. Lanceolatis dentatis nudis &c. SyJÏ.

Nat> XII. Gen. si;, p. 441. Veg. XIII. p. 499. Gouan

Monsp. $28. ALLION. Fedem. T. 8. f. Z. H. Ups. 19*.

Leucoium Iuteum fylv. anguflifol. C. B. Pin. 20a, Leuc.

fylveftre. Clus. Hifi. I. p. 299. J- B» Bi/i. II. p. 873-

(2) Cheiranthus Fol, Linearibus integris tomentofis &c.

Eryfimum Fol. Lin incanis integris. Ger. Prov. 36}. Leuc*

anguftif. Alp. Fl. Sulphweo ALL. Pedem* 44* T. $. F. 3-
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Decge, op Gebergten in Italië en Provence *^»

groeijende , verfchile van de voorgaande door
*x vu**

fmaller , gryzer Bladen ,
grooter Bloemen en Hoofd*

dunner Haauwen te hebben*
STüK»

(3 ) Violier met Lancetvormtge fpit/e gladde cIMm*
Bladen , hoekige Takken en eene Heejleri- thus Ch$U

ge Steng. "müoi«
bloem»

Dit wordt gemeenlyk Muurbloem genoemd

,

om dat men 9
c dikwils op oude Muuren ziet

groeijen en bloeijen» Anders noemt men 't ook

wel , om de zelfde reden , Steen - P'ioluren of

Geele Violieren wegens de Kleur. De Franfchen

noemen 't Gyrofiée jaune, de Engelfchen WalU
Flower, dat is Muurbloem. Het overtreft de

anderen in aangenaamheid van Reuk^ welke een

der bemindften is onder de Bloemen , inzonder*

heid in die, welke men Goudlaken/e noemt, uit*

muntende, en wel allermeest in de dubbelde of

gevulde Bloemen f welke als Roosjes zyn« Ia

't wilde komen de gemeene Steen - Violieren ook

fomtyds met dubbelde Bloemen voor. Het
Aftrekzel of uitgeperfte Sap worde geacht de

Ston«*

Leucoiura anguftif. Alp, Flore Sulpharco. TqüRNF, ff$,

Z2Z.

(3) Chelranthus Fol. Liinceolatis acutis glabrls &c. Mat,

lied. 33?. Gort. Belg. 191. Gouan Monsp. 329. Kram»

A*fir, is*. DALIB. Faris. 197. R, Lugdb. 337. H. Cliff^

35*. Lcucoium luteum vulgare. C. B. Fin. 202. Leuc. luteBtn

Dod. Ftmpt. 160. £ #
—— raagno Flore. y# feren©

folio, ö* pleno Florc ranjus et minus, C. B. Fm. 2©i»

£1 . P££L. LX, STUfiy

Xx 2
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lV* Stonden en de Kraam te bevorderen. De Olie,
Af

£vi.
L
\ welke daar opgedaan heeft, is Pynitillende.

Hoofd- De bvnaam Cheiri is van Arabifche afkomst ,

STUK#
en by deozelven zyn de Bloemen in de Apothee-

dra*gende' ken bekend , zo wel als de Olie , die daar op

geftaan heeft, onder den naam van OleumChei-

rinum of Keyrinum. Men zat derhalve niet ligt

twyfelen , of de Geflagtnaam is uit dat Arabifch

Woord en 't Griekfche Anthos famengefteld :

zonder dat men hier zou denken om 't Griekfche

woord Cheir, dat een Hand betekent ; gelyk de

Ridder zulks verklaart (*): waDt Handbloem,

fchoonniet oneigen, is zeer onbepaald , en geens-

zins op deeze Bloemen, in 't byzonder, toepas-

felyk.

iv. (4) Violier met Lancetvormige fpitfe gladde

tbusFrlaL eenigermaate Zaagtandige Bladen en een

cuiofu*.
>

Heejterige Steng»

Zeer gelykt dee^e Soort , die in Spanje groeit 9

naar de voorgaande, doch valt maar een Hand-

breed hoog. Ook zyn de Bloemen agtmaal klei-

ner (f) , wel geel , maar minder ruikende , heb-

bende blaauwachtige Meelknopjes 9 zegt de

Ridder*

(5)

(*) PhU. Bot. p. 177.

(4) Cheirantbus Fol. Lmeeolatis acutis Sec. Mant. 94. Len-

coium luteum minus, fïuticans. Barr. Ic» 1228.

(t) Zo dit in middellyn betekent, dan moeten de Bloe-

men zeer klein zyn*

ge.
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(5) Violier met Jiomp Eyronde , ongeaderde IVJ

uitgerande Bladen, de Haaawen Elsvor*
Af

£?j
EL*

wzig geïf/tf. Hoofd*
STUK*

(6) Violier wet owzate Jiompe naakte ruuwach- v.

ïtge is/a&ra en een verfpreide ruuwe Steng,
thuïct*üu
Levant-

Deeze 9 die aan de Zeekust der Zuidelykefche.

deelen van Europa groeit , gelykt veel naar de M *£muu
voorgaande , van 't Eiland Chio

,
gemeenlyk zeekams.

Skio, aan de Kust van klein Afie, niet ver van

Smyrna , door Dillenius afgebeeld , maar

is grooter, en heeft een dik groenachtig Blad*

De Bloem is Violet , in de voorgaande roodach-

tig en kleiner , groeijende deeze een Handbreed

of een Span hoog.

(7) Violier met Lancetvormige Jiompe effen' vu.

randlge Bladen 9 een opgeregte Steng en z^^l
ingejlooten Meelknopjes. "g*

Aan de Zoutmeiren, in Siberië en Tartarïe,

nam

(5) Cheirantbus Fol. obovatis aveniis emargtnatis &c. H.

Ups. 187. Hesperis Cauie Ramofisfimo &c. H. Cliff. 335- &•

Lugdb. 337'• N. 3. Hesperis Siliquïs hirfutis, Fl. parvo rubel-

\o. Dill. Ehh. f. 17?. Lcucoium Thlaspef>s facie. Herm.
Par. 192- T. 193. Hesp. Chia Saxatilis. TOURNF. Cor. 16.

(6) Cheirantbus Fol. ellipt. obrufis nudis &c. Mant, 568.

Hesperis maritima fupina exigua. Tournf. /«/?. 223. Leuc-

o urn minus Fl. violaceo. Earr. Ic. 1127. Leucoijam mari-

tiiUBm parvum Pluk. Phyt. 432. f. 2»

(7) Cheirantbus Fol. Lanceoiatis obtufis integerrimis , Cm»
Ie ere&o, Antheris inclufis. Mam. 93.

Xx 3
II. DS*L, IX, STUK.
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IV» nam de Heer Lerche deeze waar, dienaar
A?

xv?,
L

de volgende veel gelykt, maar agtmaal kleiner

Hoofd- is, zegt de Ridder , en byna Heefterig, bly-
stuk. vende veele Jaaren over. DeBloemcn zyn paarfch,

ir^agmde'M^ midden geelachtig j de Stempel ftompj dik,

tweedeelig s de Reuk als der volgende.

vin. (8) Violier met Lancetvormige effenrandigs

*bu?
r

i**a~ flompe gryze Bladen ; de Haauwen aan 't

»'•*. end geknot enfamengedrukt ; de Steng Hee*
QiyzQ'

Jlerachtig.

Hier worden de gewoone Violieren , die men

gemeenlyk Violetten noemt, bedoeld, waar van

men zo fchoone met dubbelde Bloemen teek,

die een alleraangenaamften Reuk hebben , niet

alleen , maar ook fierlyk zyn voor 't Gezigt*

Men noemtze, tot onderfcheiding van de ande-

ren , ook wel Stok - Violieren , om dat zy een

Boomachtig Stammetje hebben. De Griekfche

naam , JLencoium , is 'er, wegens de grysheid der

Bladen , aan gegeven. Sommigen hebben dezel-

ven geheel wit en als met Meel gepoeijerd. De
Engelfchen noemenze Stock Gilly Flower , de

Franfchen Violier of Geroflée , de Dukfchers

Garten- Veil ofTuin-Violier , en deze benaaming

hebben zy zekerlyk van den Reuk, welke naar

dien van Violen zweemt.
't Ge-

(8) Chehantbus Fol. Lanceolatis ïntegenimis obtufis in*

canïs &c. H. Ups. Cliff.K* LugS. 337. N» 2. Leucoiuna incan»

folio Hortenfe. C- B. Pin. 200. N. ï, 2j *, 6, 7. Viola

alba & pmpmea. Los» Ie* 1%%*
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't Gewas is iedereen bekend en de manier van IV.

Teeling laat ik voor de Tuinliedenover,- dewyl A
™v^*

'er byna niets gemeen er is in de Liefhebbery. Hoofd-

Men vindtze, zo wel dubbeld als enkeld, rnet
STÜK*

witte , paarfche , roode , Vleefchkleurige en
SilT9̂

bonte Bloemen , welken men by Weinmann
üerlyk vertoond ziet Ct> Zeventien Verfchei»

denheden van dceze Violieren zyn door Boer-

haave opgetekend. Eene derzelven met geheel

groene Bladen , die niet Wollig zyn , en witte

zeer welriekende Bloemen, is uitmuntende en

verfcheide Jaaren duurzaam»

(9) Violier metdigt getropte , omgekromde 9 gs* ix.

golfde Bladen en eene onverdeelde Steng. thu% Fene~

ftralis.

Een byzonder flag van Violieren, te Upfal in Venfterige,

't jaar 1753 uit Zaad geteeld, en dus gebynaamd

om de fierlykheid. 't Gewas is tweejaarig , de

Wortel Vezelig ; de Steng een half Voet hoog,

een Vinger dik , regtopftaande, naakt; de Bla-

den Kropswyze , aan den top , als die van Kooi

vergaard , zyn Lancetvormig , krom , ongedeeld

,

flomp, gegolfd en grys : de Bloemtrosfea ge-

flrekt, opftaande, van hoogte als de Steng: de

Bloemen paarfch met een Goudglans.

(10J Violier met Lcmcetvormige eenigermaate x.
Atmuvs.

(J) Krutdb PI. N. 642, 64.J ,6 44»

(9) Cbsiranthus Fo!, conferto -cspitatts recurvatis undatis,

Caule indivifo. Linn. Dee. 31. T. 16.

(10) Cheiranthus Fol. Linceolatis fubdentatis, obtuds in-

eanis &c, Leu~oium incanum minus* C. R.Pin 200.

X X 4
II, Deel ix, Stuk»
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IV» getande flompe , gryze Bladen ; de Haau»
AF

xvl,
L#

wen Cylindrifch enfpits gepunt ; de Steng

Hoofd- Kruidig.
STUK»

Haauw- Deeze kleine Violieren, die volflrektjaarlyks
draagend*.

fterven % kunnen naauwlyks als eene Verfchei*

denheid van de gewoone aangemerkt worden è

niettegenftaande zy ook de Bladen grys hebben»

zo wel als de naastvoorgaande in welke de

Bloemblaadjes geheel zyn , in deeze uitgerand»

of aan den Rand een weinig uitgefneeden. 't Ge-

was is veel kleiner dan in de gewoone Stok - Vio-

lieren : de natuurlyke Groeiplaats aan de Zee-

kust der Zuidelyke deelen van Europa.

X
.

T
* fil) Violier met Lancetvormige eenigermaate

thus Litto' getande en Wollige , byna Vleezïge Ëlor

ocvêrige.
den ; de Bloemblaadjes uitgerand ; deHam-
wen Wollig*

Aan de Oevers der Middeïlandfche Zee is de

Groeiplaats van deeze, die de Steng een Voer

hoog en grys heeft zo wel als de Bladen , wel-

ke ftomp getand zyn ; de Bloemblaadjes Hart-

vormig paarfchachtig 5 de Haauwen Eisvormig,

niet langer dan het Blad en Wollig.

De Hoogleeraar Pallas. heeft op de Sly-

kerige Oevers aan deKaspifcheZeeenomftreeks

de

(n) CheWantbai Fol. Linceolatis fiibijentatis &c. Leii-

«roiuna naaritiirmm anguftifolmm. C. B. Pin* 201. Leucoium

raaritimum minas. Cjlus. lüjl* I. £>• 2.9%*
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de Rivier Irtis , in de Zuidelyke deelen van Si- IV;

berie, deeze Soort van Violieren; een minfcen A^EL#

een Plant naar dezelve gelykende, gevonden , Hoofd»

daar hy de Afbeelding van geeft (*). In een 5TUK-

drooge Grond komen derzelver Bladen byna ge-
sniluiï**

vind voor. Dezelve maakt, zegt hy , met haare

rype Haauwen eene byna Klootronde Struik,

die verdroogd zynde door den Wind afgebro-

ken en , gelyk veele andere Terras - Planten van

dat Gewest, ver heen gevoerd wordt, Men be-

grypt ligt, dat hier door de verfpreiding van het

Zaad zeer wordt bevorderd ; vooral in dit Kruid,

welks Houtige Haauwen niet open fplyten,

voor dat zy flerk uitgedroogd en vervolgens

door den Regen eenige maaien bevogtigd zyn.

Eerst hadt hy 't zelve tot de Uitgehoekte Vio-

lier betrokken (f>

(ia) Violier met Liniaale eenigermaate uitge» xir,

hoekte Bladen en ongejleelde Bloemen , met^™**
gegolfde Blaadjes ; de Steng Heefterig. '"•

(13) Violier met getande Jlompe Bladen >êffe» xnr*
Tr

Dtie

bige

Trilobau
nG

Driekwafcu

(*) Pallas Reize. II. Deel. II. Boek , Tab. K. Tig, a,

(T) 't Zelfde biadz. 489.

(12) Cheirantbtti Fol. Linearibus fiibfiniiatis &c. H> CUf.
33*. R. Lugdb. 3jy N. 4 ? Ger. Prov. 364. Leucoium mi-
nus , breviori folio, obfoleto Flore. Bakr. h. 999. N. z.

Lavendnlx folio» BOCC. Mus. T. *i 1. BARRr Ie, 803.

(il) Cbeirantbus Fol. dentatis obtufis, Cal. Ixvihas &c,

Leucoium maritiraum minimum Hlsp. vernaai. TotJRNF. /»/?•>

izi. BAUH. Pin» 2oi. Prodr. 103,

Xx 5
II. Dikl IX, stuk.
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IV: ne Kelken en Knoopige Haauwen, die ge-
A

xvi?
1*

ÏÏitst ' Draadac]uië dun en gtod zyn*

Hoofd* '< ^ ,

stuk. De Droevige , dus wegens de onaanzienlyke

Haauiv- Kleur en Reukeloosheid der Bloemen genaamd

,

draagt
groej C in Spanje, Italië en Provence : de Drie*

kwabbige komt ook in SpaDJe en volgens den

Ridder naby de Hiéres-Eilanden , aan de Kust van

Provence voor. Deeze heeft Takkige Stengetjes

van een Span hoog, met Lancetvormige ftotn-

pe Bladen en paarfche Bloemen. De eerfte is

Heefterig : deeze een Jaarlykfe Plant.

xiv. (14) Violier met Lancetvormige rappig uitge*

tJius "haü- hoekte Bladen , gehaairde Kelken en Knoo-
r
f"» . pige drietandige Haauwen.

In Portugal is de Groeiplaats van deeze Soort

,

die de Bladen fmal , de Bloemen uit den geelen

paarfchachtig ,• by nagt ontluikende ; zeer flerk

van Reuk en de Haauwen aan de tip byna drie-

tandig heeft.

(15) Violier met Lierachtige Bladen > de tip*
xv.

Tricuspi- pm der Haauwen drietandig.
da$us.

gzr* 06) vio

(14) Cheiranthus Foï. Lanceolatis runcinatis , Calycibus

püoHs &c.

(15) Cheirmthus Fol. Lyratis , Siliquis apice tridentatis. H.

CM* 335. R. Lugdb. 3 3 8. Gron. Oriënt* go. Leucoium

jnaiinum. Cam. Hort* 87. T. Z4. MORIS. Hi/i. p. *4z. S.

5. T. 8. f. 13.
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(16) Violier met Wollige ,Jlompe 9 emigermaa- Wf
te uitgehoekte Bladen, die mm de Takken

F

xvi!"

geheel , de Haauwen gedoomd* Hoofd-
stuk;

Deeze komen aan de Zeekust, de eerfte by ^vr.

Tripoli in Syne, de andere in Spanje en by óetbusSim*

Hierifche Eilanden in Provence voor. Beiden
tu

%itgtm

zyn zy Wollig of ruig van Loof, inzonderheid hoekte,

de laatfte , die de Haauwen zeer lang en met

üekelige Puntjes heeft. Deeze maakt het twee-

de Jaar een Steng van twee of drie Voeten hoog-

te , zeer Takkig , doch met weinig Hevigheid.

De Bladen zyn in beiden uitgehoekt,

(17) Violier met ovaale famengedrukte Haan*F *V*°

wen 9
Liniaal Lancetvormige Bladen eneene Egypti-

Heefterige opgeregte Steng,
fche'

Deeze Soort 9 in Egypte en Arabie groeijen-

de, heeft, volgens den Ridder, de Steng Hee-

flerig en Takkig, met Zilverachtig gryze Bla-

den , die fpits en geheel effenrandig zyn : de

Kelk langwerpig , de Bloemblaadjes paarfchach-

<%

(16) Cheiranthus Fol. tomentofis obtufis fubfinuatis &c»

Leucoium mari timumi iïnuato folio. C. B. Pin. 200. Leiic»

maritimum magnum latifolium.
J. B. Hijl. II. p. 37?.

(17) Cheiranthus Siliquis ovalibus compiesfis, fol. Linea-

ïi - Lanceolatis &c. Fatfetia ^Egyptiaca. TüRR. Farfetia. Ve-

net. 176?. Quarto. p. 1. T. i.ThlaspiFrutkomm Ramofum ,

Leucoiji acutis foliis , Argenteum. Pluk. Alm. 3S5. Luns*

ïia Frut. perennis incana, Tqurnjf, /;. I. T. 9%*

II. D£EL. IX. STDS*
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IV. tig wit , met geele Meelknopjes en Zaadhuis-

At&èel.
j
eSj byna ais die Van 't Penningkruid, Bulbo-

Hoofd- nac genaamd* By nagt geeveft de Bloemen al-

stuk leenlyk een aangenaamen Reuk.

draf"™' Wegens de Zaadhuisjes hadt de vermaarde

*• Tournefort tot het Geflagt van Lunaria

een Gewas betrokken , dat hem gebragt was van

het Eilandje Kaloyero, in de Griekfche Archi-

pel , by Amorgos, Het geleek echter, in Ge-

was , veel meer naar de Violieren , hebbende

Houtige Stengen van omtrent een Voet hoog-

te , met getropte Bladen , en uitfteekende ge-

asirde Bloemtakken , met geele Bloemen. In

de Koninglyke Tuin te Parys was deeze Plant,

die door de Bladen, welke Lancetvormig, Wol-

lig wit , en byna als die der Gryze Violieren

of Violetten waren, een weinig van de Egyp-

tifche fcheen te verfchillen.

Zonderling is 't , daar Linnjeus op deeze

Soort den naam van Forskaohl aanhaalt,

dat men in de befchryving der Planten van E-

gypte en Arabie, doordien Autheur, niet van

dezelve gefproken vindt, Hy geeft drie Soorten

van dit Geflagt op, waar van de eene, Droevi-

ge gebynaamd, by Kairo gevonden, Tandswys

uitireboekte Bladen hadt; de andere , LiniaaU

gecyteld , hadt dezelven Wollig en eene Takki-

ge verfpreide Steng: de derde, by Alexandria

groeijende , Pluizige genaamd , hadt leggende

en getande bladen, ook Liniaal, gelyk in de

voor-
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1

JOX

voorgaande. Dus allen van de Farfetia verfchil- IV.
Afdeb

xvi
Hoofd-
stuk.

Siliquofa*

lende (*> AfdeexS
AVI»

tl.

Heliophila. Zonneminner.

Dit Geilagt, welks Griekfche naam daar van

afgeleid zal zyn , dat het natuurlyk groeit op

plaatfen die aan de Zonnefchyn zyn bloot ge-

field , heeft twee Honigbakjes omgekromd naar

den Blaazigen voet des Kelks. Het bevat de

volgende uitheemfche Soorten.

( i ) Zonneminner met Lancetvormige onver-
r

i-

, 7 , «, , Heliophila
deelde Bladen* mtegri/o*

lia.

( 2 ) Zonneminner met Liniaale Vindeelige
b£U

eeI"

Bladen. 1L

*

Coronopi-

Volgens de laatfte vermaaning van den Ridder foli*-

behoort de Afbeelding der Jfrikaanfche Violier ,

ee
'

'

s'

met blaauwe Bloemen en Hertshoornbladen , by

S e b a , tot de eerfte Soort ,
3
t welk zonderling

is; niet minder dat dezelve aldaar voorkomt met

het

(*) Fier* jEgypt. Arab. p. 119 , 120.

(1) Heliophila Fol. Lanceolatis indivifls. Syjt. Nat. XIT.

Gen. 3 16« p* 442. Veg. XII r. p 501. Cheiranthus Fol.Lan»

ceolatis intcgerrimis. Am. Ac&d VI. Afr. 23- Leucoiurn A*

fric. coeruleo Flore , latifolium. Herw> Lugclb. T. p. $65*,

Seii. Mus. l. T. 17. f. y. Nafturtium Petraeum Ethiopicum.

Pluk. Pbyt. T. 432. f* 2.

(2) Helitphiia Fol. Linearibus pinnatifidis. Leucoium Afri*

eanum , coeruleo Flore t angufto Coronopi folio. Her.m*

l.ugdb. T. p. 367. leucoium Africaaura Flore Lini coewleij

Mollugiais folio. Pluk. Alm, 213, T. aoo, f, 3.

II, DWt. IX. STUK.
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IV» het byvoegzel Groote ; terwyl dit kleine Plant*
AF
xvl

L
'

i
es zy° * vo]öens HERMANNUs,uit Zaad van

Hoofd de Kaap geteeld ; het eerfte twee Handpalmen ,

stuk»
foet andere wat hooger groeijende. Het eerfte

rfr^e«.
W
"heeft de Bladen met witte Haairtjes, het ande-

*• re glad , en in beiden zyn de bovenfte van de

onderften aanmerkelyk verichillende , en van

beiden komen 'er met breeder * fmaller, mee

gladde en ruige Bladen voor. De Bloempjes ge-

lyken naar die van Vlafch : het Zaad is eeniger-

maate fcherp van Smaak»

De Heer N. LBurmannus heeft hier,

met den Bynaam van Gryze , een Oostindifch

Plantje t'huis gebragt , dat Gryze Javaanfche

Violier door Garcin was getyteld (*} en waar

van de Gefcalte wel eenïgermaate gelykt ; doch

de Bloem- en Vrugtmaaking waren niet duide-

lyk genoeg onderzogt , zo 't fchynt , voor den

Ridder , om het als een Soort van dit Geflagt

aan te neemen.

II e s p e r i s. Damast.

De Bloemblaadjes zyn fcheef geboogen in

dit Geflagt , dat een Kliertje binnen de kortfee

Meeldraadjes ; den Stempel aan den Voet ge-

gaffeld , aan den top famenluikende heeft , en

een geflooten Kelk : het Zaadhuisje gefcreku Het
bevat de zes volgende Soorten.

co

f*) ihliophïa Caule flexuofo, FoL, Linearibus fubfalcatü

ohmCn. BURAï. Flor, Ird> p. 140,
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(1) Damast met een Stekelige Takkig uitge* iv;

breide Stem. Afdeel*'
XVI.

Aan den Geflagtnaam beantwoordt deeze,^'^
die niet dan by avond en by nagt zeer aan- j.

genaam ruikt, zynde over dag byna zonder
tf^ris

eenigen Geur. De Groeiplaats is in Ooftenryk Droevige,

en Hongarie > als ook in Switzerland aan den

Rhyn en elders» Zy heeft Stengen van een Elle

hoog, en Bladen veel naar die der Damastbloe-

men gelykendc, doch breeder en dikker en wei-

nig getand. De Bloemen zyn bleek en niet be-

vallig,

(2) Damast met enkelde opgwegte Stengen , ir.

Eyrond Lancetvormige fyn getande Bla-
£^

atrona~

den en aan de tippen uitgerande Bloem- Gewoone,

blaadjes*

Zeer bekend is deeze Plant, die men gemeen-

lyk Bloemen van Damart of Winter -Violieren,

in 't Hoogduitfch ookiV<3c/zM0te»,in"tFranfch

Ju-

(1) Hesperts Caule hispldo ramofo - patente. Syfl. Nat,

XII. Gen. 8 17. p. 442* Veg. XIÏL p. 501, il. Ups. \?,j,

Jacq^ Vind. 11?. Gouan Monsp. 329 Hesperis Cau^e hJs-

pido procumbente. H, Ciif, 335. R 4 Lugdb. 3 38. Hesp. mun-

nna palüda odoratisdma. C. B. Pin, 202. Hesperis Fanno-

lïica, CAM. TlorU T. 18. Clus. Pann. 333. Ie. 334.

(z) Hesperis Csule ii'raplici eredo &c. H. Clijf. 335. Ups*

188. R. Lugdb. 338. Dalib. Paris. igj. He;per;s Horten-

lis. C. B, Pin. 20a. Viola Matronalis. DOD. Psmpt, x6i«

Lob. /e 3*3- £. iibinca« i>/>. ƒ>/*»*. 5^7,

F. LSSU IX. STV£*
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IV. Juliane of Casfoulette , ook Geroflée de Dames 9

Afdeel.
in

>
t EDgelfch Dames Violets noemt. Die be-

Hoofd^ naamingen zien op den aangenaamen Reuk ,

stuk. welke decze Bloemen by de Vrouwelyke Sexe
'

ir
^"a*Je

'

zqqï bemind maakt. Hierom beet zy ook, in 't
ras&n e.

^ ^ ^^ j^atromus f Viola Damascena,

misfchien als haare afkomst hebbende van Da-

maskus in Syrië.Men vindtze echter wild groei-

jen in fommige deelen van Italië.

Van dit bekende Gewas zyn aanmerkelyke

Verfcheidcnheden , uit de Kweeking fpruitende.

Zo heeft men het met witte , paarfchc en met

witte rood geüreepte of gevlakte Bloemen, en

van alle deezen komen enkelde en dubbelde

voor , of met gevulde Bloemen , als kleine Roos-

jes. De witte dubbelde zyn aangenaamst' van

Reuk en meest bemind. De Engelfche Hove-

niers noemenze gemeenlyk Rochet , zegt Ray;

als komende in fcherptede Raket naby, zowel

als 't Zaad : weshalve dit Kruid gezegd wordt

tegen Hoest en Borstkwaaien , als ook tot Zweet-

dryving dienftig te zyn, zö C lus iös' ge-

waagt.

Hier is thans ook, door den Ridder, de Si-

berifche t'huis gebragt , welke in allen deele

naar de gemeene gelykt , doch de Steng eens.

zo hoog heeft en de Bladen fmaller, de Bloem-

blaadjes niet üitgerand , en de Nagels eens zo

lang als de Kelk} de Bloemen paarfch.

(3)
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(3) Damast met enkelde opfiaandê Stengen 3 by- IV»

na Piekvormige getande Bladen en Jlompe
AF
xvffc

L*

Bloemblaadjes, Hoofd-
stuk.

Deeze , die omftreeks Weenen aan den voet in,

der Bergen en kanten der Wyngaard -Piantagiën ^Xï
groeit , verfchilt zeer weinig van de Gemeene a

Reukeloo-

dan dat zy geheel Reukeloos is> zo Cl üs i u s

**

aanmerkt»

(4) Damast mei een zeer Takkige verfpreide iv\

Steng , Lancetvormige gepelde fpits ge- f{^gfc.
iande mum Bladen en ongefieelde Ram*
wen*

Niet aan de Kaap $ maar in de Noordelyke

deelen van Afrika , zal waarfchynlyk de Groei*

plaats zyn van deeze, die ook in de Zuiddyke

deelen van Europa voorkomt. Het is een Plant

geheel ruig door driepuntige Haairtjes, rnet

imalle roodachtige Bloemblaadjes en geftrekte

ronde Haauwen.

en

C5J Damast met een opgeregte Takkige Steng
"

d s
**l

ei

(3) Hespefis Caulc finaplici eze&o &c# Hesp, fyltr. inodo-

ra« C. B. Pin. 201. Hesperis reitia, Clus. Hifi. I. p. 297.

Hesp. altera Pann. inodora fylveiïris. Pann. 335, Ie. 3?<?.

(4) Hesperis Caule RamolisiïmodifTufo,&c.Gouan Ahnsp,

330. Gf.R. Prov, 365. Hesperis Aft:. Hïetacu folio hirfato.

Niss. AS. Leucoium Gailicura folio Halimi. Bgcc. &V.77,

T. 42. f. *•

(5) Hesperis Caule ere&o Ra nofo &c. Turritis annua ver-

lW, n. purpurascentc. TOÜRNF. Irft, 224, CCUAN Mon%p«

Y y 330*

II. Deel. IX. Stuk,
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ty» en Hartvormige omvattende Zaagtandige
Afdeel.

pezige Bladen.

Hoofd-
«tuk. Aan de Zeekust van Provence en in Langue-

H.M*w*dok groeit deeze Soort, die breede ftyve, diep
jtaagen

getancje f$iaden tropswyze heeft , en Stengetjes

van omtrent een Span hoog , met paarfche

Bloemen.

vi.
é (fi) Damast met rappig uitgehoekte Bladenen

utra! driepuntige Haauwen*
fcappig.

In hoe verre deeze van de Rappige Violier

verfchille, en of zy niet een en de zelfde zy>

is my uit de befchryving en bepaaling düifter.

A r a b i s. Honigfchub*

Dit Geflagt onderfcheidt zïg door vier Honïg-

kliertjes, ieder binnen een Kelkblaadje , als een

Schubbetje omgeboogen zynde* Het bevat de

tien volgende Soorten.

, Ci) Honigfchub met de Steng omvattende ge»

Arabit lande Bladen.

Alpifch.
UP

330. GER. Prov. 166 Leucoium marïtimum Iatifolium. C.

B. Pin. 20 1. Leuc. min- rotundifolium Fl. purpureo. BARB*

Ie> 876. Leuc. marinum alterum. LOB. Ie. 3 3 3.

(6) Hesperis Foliis runcïnatis , Siliquis tricuspidatïs. Chei»

santhus lacerus. Sp
t Plant 926. Leucoium Lufitanieum put-

pureum, Fol. eleganter dentatis. Herm. Parad. T. p. 193»

(i) Arabis Fo!. amplcxicaulibus dentatis. Sy/l. Nau XII.

Qen. $18. p» 443. Veg. XXII. p. 501. H, Clijffl 335- R-
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Op de Alpen van Switzerland, Ooftenryk , IV;

Lapland , als ook op Ysland , groeit deeze t
Ai^EL *

fomtyds met een cnkelde , fomtyds met een Hooyb-

getakte Steng zig uitfpreidende. De Plant is ,
STUK»

naar de Groeiplaats , ongemeen veranderlyk.
StHu^

Zy komt fomtyds maar een Span , fomtyds

twee Voeten, fomtyds twee Ellen hoog voor;

naar dat zy op een droogen fchraalen Berg-

grond of in de Tuinen groeit» Ook heeft zyde

Bladen fomtyds glad en fappig, fomtyds droog

en Wollig» De Haauwen zyn opfcaande, lang,

met korte Steekjes.

(a) Honigfchub mei em naakte Steng. ti*'

Arabte

In Siberië groeit dit zonderlinge Gewas, dat
4!"**^*

de Wortelbladen Vinswyze uitgehoekt en lang-t_,
Groot*

v ,. ; r-r ., ,
ö bloemt

werpig , byna als die van 't Havifcskruid heeft,

waar tusfchen een Stengetje van een Vinger lang %

dat aan 't end geuiild is met paarfche Bloe-

men van deezen aart. Daar komen van voor

met Lancetvormige effenrandïge Bladen»

(3)

lugdb. p. 338 s 339. N. I , z. GOUAN Monsp, 331. KRAM.
Auftr. 197' HALL. Helv. j<Si. Arabis Caule iimplici &c.

FU Lapp. 257. FL Sueo. 56S, 604. Draba alba Siliquofa

rcpens. C. B. Pin. io<j. £. Draba alba Süicjuofao Ibid, Dra»

ba fecunda & tertia. Clus. Hifi. II. p. 114, 12;. Draba

altera. Pann, 462.

(a) Arabis C&ul? rmdo. Am. Acad, IJ. p. 358» T. 4, f. ao.

Yy a

II. DïEL. IX. SïUE,
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IV, (3) Honigfchub met gejtselde Lancetvormige

^xvL effenrandige Bladen.

stuk* ^iet a^een m de Noordelyke , maar ook in

in. de Zuidelyke deelen van Europa heeft deeze

Tblitma. naare Groeiplaats, Zy komt van zelf voort in

Thaüaans. de Laanen van den Konïnglyken Tuin te Mont-

pellier,en is, ornftreeks Bern en Switzerland s ia

de Koornvelden gemeen , vallende ook op Oost-

erjrykfe Gebergten» By ons komt zy, zo wel

als te Petersburg en elders, overvloedig voor

in Zandige Moeshoven. Men vindtze niettemin

gebynaamd naar Thalius, die 'er , onderde

Planten van 't Hercynifch Woud, een Afbeel-

ding van heeft gegeven.

Uit een Roosje van Wortelbladen, die Ey-
rond of Lancetvormïg en fomtyds Tandswyze
uitgehoekt zyn , komt een Stengetje voort van

anderhalf Voet , met fmaller Blaadjes , dat de

Haauwen draagt.

xVidifo'
'4) Honigfchub met de Bladen eenigermaate

ha. getand , by den Wortel JtompEyrond, aan

bUdig?
hC

de Steng Lancetvormïg, Naar

f3) lArabh Fol. petiolatis Lanceolatis integerrimis. Gouan
MoKip. 3Ji. Ger. Prov. 266* Kram. Auftr. 197. Hall.

Helv. 56Z. B.» Lugdb. 339. DALIB Paris. 200. PI. Suee.

S67. Turritis vulgaris ramofa. TouKNF. Infim "4* Burfs

Paftoris fimilis Sil quofa major. C. B. Pm, 108. Pilofella Si-

lïquofa minor THAL. Herc. 84. T. 7. f. D.

(4) Arabis Fol. fuhdentatis &c. ]Acq. Obs. 11. T. 12.'

Nafturt. Alp tmtn Bellidis Folio majus. C» B. Pin, 105. Prodr^

46 J B. Hifi. IT. p. 870. Plantula Cardamines aemula. Clus.

Hifi. II. p. 129. Tmritis FcU omnibus glabris ovatjs. HALL"

Helv, S60.
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Naarde eerfte Soort gelykt deeze, maar heeft IV.

de Bloemblaadjes opftaande en fmal : de Haau-
A
'xvl

L

wen dfgt by elkander. De Groeiplaats is op de Hoofd

Ooftenrykfe en Switzerfche Gebergten 3 als ook

in Italië, hebbende Boccone die Kruidje by

Lucca verzameld.

STUK,

SilicuïofA,

(5) Honigfchub met de Bladen glad; by den v.

Wortel Lierachtig ; de Stengbladen Li' fyfjL
niaaL Lierbladig,

(6) Honigfchub metftekelige Bladen; de Wor- v*-

telbladen eenigermaate Lierachtig; de Steng- stekelig.'

bladen Lancetvormig*

(7) Honigfchub met de Stengbladen eeniger* vil

maate Lierachtig , die aan de Takken Lan- Hamers!"

cetvormig ingefneeden.

Buiten de aangetekende zaaken geïyken dee-

ze drie veel naar malkander. De eerde groeit

in Virginié , de tweede in Ooftenryk en de

derde is door den Heer Haller, waar van

zy den bynaam voert > op deszelfs Alpifchen

Reis-

(5) Arabii Fol. glabris , Radicalibus Lyratis, Caulinis Li-

nearibus. Gron. Pir%. 99 CheinnthusCauIe Filiformi laevi ,

Fol. Lanccolaiis, infmiis incifis. Fl Virg. I. 76.

(6) Arabii Fol. hispidis , Had. fufelyratii « Caulinis Lan-

ceohtis.

(7) Arabii Fol. Caul. fublyratis , Rameis Lanceolatis in-

cifis. Nafturtium Barbareae foliis. C. B. Pin. 105. Prcdr

<

46. Sifymbrium Fol. imis Barbareae, fuper. iategris dematis»

HALL, Opusc. 10 1. et Icon, p ïu.

Yy 3
II. DEEL. IX. STUB.
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TWl Reistogt waargenomen. De Bloemen zyn in al-

^f'lenwiu

stuk,
*

(8) Honigfchub die hangende Bloemen heeft 9

vin. we£ (fe Stengbladen Lancetvormig getand
jirabis Ca» ^ ^i^j

Kana-
daafch. (p) Honigfchub ?tó £* Stog omvattende Bla*

Pauiuia
den , platte y Liniaale , neerwaards ge-

Hangbioe- kromde Haauwen en eenigermaate rimpe~

foge Kelken.

*-. (io) Honigfchub weJ rfe Stewg omvattende

Kroaihaau" Bladen , platte y Liniaale , neerwaards ge»

kromde Haauwen en eenigermaate rimpe*

lige Kelken*

Deeze drie komen in veele opzigten overeen.

De eerfte , die in Kanada en Virginie groeit , heef

c

flyve Dïftelachtige Bladen op den Grond uitge-

fpreid. De tweede , wier Groeiplaats is in Si-

berië , ftrookt in de hoedanigheid der Bladen

mee

(8) Ar&hls. Fol. Caul. Lanceolatïs dentatis glabris, Flor,

pendulis. Grqn. Virg. ico. Eruca Virg. Belüdis majoris folio.

PLUK. Alm. 136* T. 86* f. 8*

(9) Arabh Fol. amplexicaulibus , Siliq. ancipitibus &c. H
Ups. ior, Turntis latifolia hirfuta , Siliq. pendulis. Amm.
Ruik* 58.

(10) Arahh Fol. araplexic. Siliq. decurvis &c. JACQ. Auftr.

T. 11. Vind. 118. H. Ups, 192. GoüAN Monsp. m. Leu™

coiam Hespendis folio. Touf.nf. /«/? 221. Brasüca iylve-

Uris albido floie , nutante Siliqua. BOCC. Mus. II. p. gi.

T« 72. 8AJ&. /<?, 353. Tmrita major Piateaa. Cuj§. &$. II»

3a4«
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metdelaatfte, een Jaarlykfch onkruid, dat op IV.

Bergachtige plaatfen in verfcheide deelen van AfdebL'

Europa gevonden wordt. Aan de omgekromde Hoofde

Haauwen is hetzelve zeer kenbaar , komende STUK -

anders , in Gewas , de Wilde Kool zeer naby. 5%M/««

De Bloemen , in de voorgaanden wit, zyn bleek

geel in deeze Soort , die door den Ridder dus

befchreeven wordt.

„ De Wortelbladen zyn langwerpig ovaal , dik ,

35 grys 9
aan den rand gegolfd ; de Stengen een

„ Voet hoog , naauwlyks getakt ,• de Bladen

„ omvattende, getand , de bovenden Zaagtan-

„ dig, minder grys: de Haauwen Liniaal, fa*

„ mengedrukt , byna ongefteeld , effen , ftyf,

5 , overhoeks , naar de onderzyde geboogen'^

Türritis. Turrekruid*

Dit Gellagt, wegens de plaatzing der Haau-

wen dis genaamd, heeft knypende Kelken,

die overtnd ftaan , zo wel als de Bloemen , en

zeer lange hoekige Haauwen. Het bevat de drie

volgende Soorten»

(i) Turrekruid met de Wortelbladen getand % i.

ftekelig , de Stengbladen efenrandig om-
T
^rL

vattende en glad* gi*4.

(i) Türritis Fol. Radicalibus dentatis hispidt's, &c. Gort.

Jïelg. 192. Fl. Suec* 544. HALL, Helv. $6o. DALlB. Pari*

203. R* Lugdb. 3?9.Bcasfica fylv. Foi. circa Radicew Cicho-

iaceis. C. B, Pin. 112.

Yy 4
II. DEEL, IX, STUK,
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IV! ("a) Turrekruid met alle Bladen fiekelig 9 da

Afbeel, Stengbhden omvattende.

s ruK
F
.°* Men ver,angt Soede Afbeeldingen 5 om deeze

u, beiden van elkander en van de laatfte Soort van

.Tf
ritis Honigfchub , Turrita gebynaamd , te onder-

"Ini fcheiden. In Switzerland vondt de Heer Hal-
ler dit laatfte naauwlyks doenlyk. Ten opzigt

van de anderen s die niet alleen in veele deelen

van Europa s maar ook in onze Nederlanden

groeijen, is de onderfcheiding ook niet zeer dui-

delyk. Misfchien verwarren deeze Onkruiden

,

veel naar de Wilde Kool gelykende, door de

Voortteeling wel ondereen. Hier te Lande ko-

men zy op oude Muuren fomtyds voor.

De hoogte verfchik niet minder : want de

laatfte Soort heeft Stengen van een Elle of maar

van een Voet, gelyk Gouan dezelve by

Montpellier waarnam. Op den Grond maaken

zy een Roosje van Wortelbladen 9 gelyk de

Rakette en andere Kruiden van deezen aart

,

waar uit de Stengen voortkomen , die aan t
end Pieramieds- of Toorenswyze met Bloemen

en Haauwcn beladen zyn, By de Eogelfchen

heet het , deswegen, Tower- Mujlard of Too-
ren-Moftert; by de Franfchen Tourette en by

ons Turre- of Toorenkruid,

(3)

(z) Turritis FoU omnibus lyspidis , Caulinis amplexicaulw

bus. Ibidem. Eryiïmo fimilts hirfuta * non laciniata , alba* C*

S* Pm, 10*. Prodr. p, T. 4J,
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(3) Turrekruid met deWbrtelbladen getand en IV.

Jlekelig ; de Stengbladen ten halve omvat- Af^heu

tende. Hoofd*
STUK.

Deeze in Ooftenryk door J a c q u ï n , als m.

ook in Gothland waargenomen , heeft wel de ^J2J
V*

geftalte der naast voorgaande , maar de Steng Aipfch*
*

en Stengbladen zyn geheel zonder ruigte ; effen-

randig en niet volkomen de Steng omvattende

:

de Bloemen grooter , met de Blaadjes Eyrond

langwerpig , zeer Homp, eens zo lang als de

Kelk en wit van Kleur : de Kelken een weinig

famengedrukt en regtopftaande. 't Gewas zou

tweejaarig zyn of overbïyvende,

Brassica. Kool.

Behalve een opgeregte knypende Kelk en

Klootronde Zaadjes , wordt dit Geïlagt onder-

fcheiden door vier Eyronde Honigkliertjes , waar

van wederzyds één tusfchen de kortfte Meel-

draadjes en denStyl, en één tusfchen de lang-

fte en den Kelk.

Hier zyn , behalve de Wilde en Tamme Kool-

Planten , ook de Raapen, ja zelfs de Rakette,

t'huis gebragt ; doch ik zal dezelven daar van

afzonderen ; begrypende dus maar zeven Soor-

ten in dit Geflagt, als

Ci) Kool

(3) Turrltif Fol. Radtcallbus dentatis h :spidJs , Caulinis

ferai - amplexicaulibus, Syft* Nat. Peg, XIII. v

Yys
II. Deel. IX. Stuk.
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ÏV^ {*) Kool met Hartvormige , de Steng omvat'

'Afdeel, tende gladde Bladen ; de Wortelbladen ruuw

Hoofd- en effenraniig ; de Haauwen vierhoekig.

ËXUK*
Deeze 9 in de Levant door Tournefort

Bratfita waargenomen , fchynt ook te groeijen in Italië
Orientalis.

°
r . . f ,

° _ '

Levant, en in fommige deeien van Spanje. LoBELnoemt
fchc#

Engelfch Haauwdraagend Deurwas , dat Kruid,

welk Closius afbeeldt onder den naam van

Wilde Kool, zeggende dat hetzelve meest zyne

Groeiplaats in het Gebergte der Heete Landen

heeft Clüsius zegt, dat het aan de Wegen
en inde Velden overvloedig voorkomt in'cRyk

van Murcia, en dat het ook by Weenen groeit.

De Spanjaarden noemden het Collejon, als of

men zeide Kooltje. De Bladen waren witach-

tig , van Kleur als Kool en heet van Smaak %

de Bloemen wit.

it.
k

(2) Kool met den Wortel en Steng dun, dt
Ca
\iï-

rUi
Stengbladen egaal Hartvormig ongefteeld.

Kooi. On-

(1) Brasfica ?ol« Cordatis arcplexicauïibus glafaris &c.Syft

Kat. XII. Gen. 820. p. 44+. Vèg. XIIL p. ;o2 . H. Ups',

190» GOUAN Monsp, 332. Brasfica Campeftris prima. ClüS.

Bijl. II. p. 127. Brasfica Campeftris perfoliata , Flore albo.

C. B. Pin 112. Brasf. Or. perfoliata. TOürnf. Cor. 16. Per-

foliata Napifoiii Anglorum Siliquofa. Lob, Ie. 396. Brasf.

Campeftris pi ma. Clus. Hisp. 409.

(2 y Bmsfi a RadiVe Cauleqtie tenui , Fol. Caulinis uni-

formi' us &u. ;ort. Belg. 193. Kram. Amjlr. 19%. Ger.

Ptov 368. Fl Suec 54<ï. H. CUf. 339- R. Lugdb. J44,

Br sf C nneftris perfoliata H» iuteo. LO£S. Prusf, 29» FL

Lapp, 26$.
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Onder den naam van Veld- Kool met Bladen ff»

van Doorwas komt deeze , zo in onze Neder- A¥^u
landen als in andere deelen van Europa , als Hoofd-

ook in Rusland , voor. Zy verfchilt van de voor- STUK*

gaande, door dien de Wortelbladen wat inge-
Snt

i
ut>^f

fheeden en ruig zyn; terwyl die alle de Bladen

glad heeft. Beiden zyn het Jaarlykfe of Zaay-

Planten , en mooglyk kan men die met witte

Bloemen , welke minder gemeen is , als eene

Verfcheidenheid van deeze, wier Bloemen geel

zyn, aanmerken,

(3) Kool met de Steng omvattende , SpanU Uh
vormige, uitgegulpte Bladen , de hovenflen J^J*
Hartvormig effenrandig* Akker-

Kool.

In Provence valt zodanige Veld -Kool met

paarfche Bloemen 5 welke veel grooter zyn : het

Kruid is hoogervan Steng, heeft korter Haau-

wen en kleiner Zaad, zegt Doktor Gekard.
Waarfchynlyk zal het deeze zyn, daar Cl u-

s 1 ü s onder de Spaanfche Planten gewag van

maakt : maar hoe kan dan de Steng flegts een

Voet hoogte hebben , gelyk de Ridder zegt ?

Van onderen blyft zy over»

(4) Kool met de Stenghladen Pylswys' Hart- JV

Berg.

(3) Brasfica Fol. arnplexicaulibus ipatutatis repandis &c»

Brasfica Campeftris perfoüata Flore purpureo. C. U 4 Pin*

112. Toup.nf. ƒ«/?. 220. Brasfica fylv. Fabarice foliis. T. 25

f. 3> 4*

(4.) Brasfica Fol. Caulinis Cordato - Sag'ttans &c, Ötastjci

Alpina perennis. Rupp. Hall, 75,

II, E)£fL. IX. STUB,
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IV. vormig* de Steng omvattende; de Wortel*
A

xvi
EU

bladen Eyrond; de Bloemblaadjes opjiaande.

stuk.
"

In DuitfchJand groeit deeze, die van de voor-

Haawoi- gaande weinig verfchilt, doch een geheel over-
draagende.

bjvvencj Onkruid is , hebbende een klein Bloempje.

v. (5) Kool mei ovaale byna effenrandige Bladen

;

Chinenfit die by de Bloemen de Steng omvattende

chinee- Lancetvormig : de Kelken langer dan de

Nagels der Bloemblaadjes.

vr. f<5) Kool met Lancetvormig Eyronde gladde .,

ySette?' onverdeelde, getande Bladen.

Deeze beide Soorten groeijen in China, van

waar de Heer Osbeck het Zaad hadt mede-

gebragt der eerfte , die Cadjoe - Coe genoemd

wordt van de Ingezetenen; Deeze heeft Bladen

byna als de Hondstonge , maar glad , aan den

Wortel , en geele Bloemen. De andere , door

den Heer Gmelin gezonden, en in de Up-

falfche Tuin geteeld , heeft groote Bloemen , Vio-

let van Kleur.

vrf, (7) Kool met een Struikmaakend Spilronden

VUezigen WorteU
On-

Oltracea.

Mces-
Xool*

($) Brasftca Fol. ovalibus fubintegerrimis &e. Amt Acad.

IV. p. 281 Burm. FL Ind. 140. AEt„ Petrop, 1761. p, 33 1«

(ó) Brasfica Fol. Lanceolato- ovatis glabris Scct H.Ups.i9rm

(7) Brasftca Rid ce Caulescente tereti Carnoü. Mat. Mcd,

317» GOUT. Beg, 1^4. H. Cliff. 338. R. Lugdb. 34j«GOüan

Monsp.
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Onder deezen ty tel begrypt Linn^üs al- J$*

Ie de Verfcheidcnheden van Kool , waar van
V

xvu
zyn Ed. 'er tien of elf heeft opgetekend. Mun-Hoofd-

tiisg kende 'er twaalf en by To urn e for t
stük*

komen 'er meer dan twintig voor (*). In 'tal-
th Âm

gemeen noemt menze Brasfica , in 't Franfch

Chou , in 't Engelfch Cabbage of Colewort , in 't

Hoogduitfch, gelyk by ons Kohl of Kool; maar

onderfcheidtze met de bynaamen van Sluit-

Bloem-, Raap- en Krul, of Boeren -Kool: naar

de geftalte. Van de Sluitkoolen zyn 'er , we-
derom, Witte , Roode, Kappertjes en Groens

of Savoifche, zogenaamd. In 't Franfch worden

deeze genoemd Chou Pommê, en de laatfteCte

de

Monsp» 33 3» «. Syhejlris. Brasfica Maritïma Arborea. Mohïs.

Jiiftm II. p. 208. £. Viridis. Br. alba vel viridis. C. B. Pin.

xiw y* Rubra. Br. Capitata rubra. Ibid 2m C&pitata. Br.

Cap. alba. Ibid. f. Sabauda. Br. alba crispa. Ibid. Undulata.

RENEALM. Sp. ii3«
f.

Laciniata. Br. Lacin. rubra. j. B.

H*/f. II. p. 8 32^' Selenifia. Br. angüfto Apii folio. C. B*

JP<». lü. S-. Sabellica. Br. fitnbriata. 7Wi Br. Sabellica. Ren.

£/>. I3+» T. 133. *. Botrytis. Br. Cauliflora. C. B. j?*i.« ui.

RER. ty. 131- T. 133. CkM. Epit. zsi. & Napo-Brasfi-

ca. Br. Rad. Napiformi. TOURNJ* /«/?. 2.19. Napo-Brasfica.

C. B. Pin. in. Prodr. 54. *. Gpngylodes. C. B. F/«, 1 ir.

Br. Caulo-Rapa. ƒ. B. Hifi. IL p. 829- Caulo - Rapurn»

CAM, £/>*'*• IS»' Vide & DOD. Pempt. 611 - 6-S. LOB. /««

24; -2+5. &c.

(*) ^«i Baubinum triginta Species profiant , zegt RuTTüf;

doch dan zyn 'er twaalf Soorten van Wilde of Veld-Xool

enz. onder begteepen.

Ho Desu ix. Stuk»
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IW de Milan ou de Savoije. Van de Witte en Roo-
A^EL

*de zyn 'er kleine , aanmerkelyk gekruld, gelyk

Hoofd- de Moskovifche , en die , welke de Brabanders
stuk. Roosjes heeten , wegens de geftalte en Kleur,

•^S.De Bloemkool heeft langer en breeder Bladen

dan de anderen, fomtyds langer dan een Elle,

en in 't midden derzelven komt uit de Steng als

een Bloemhoofd voort, dat zig, als men het

Haan laat 9 eindelyk in Bloemen uitfpreidt , ea

Zaad draagt. In 't Franfch noemt men deeze

Chou fleuri 5 in 't Engelfch Colliflower. De Raap»

kool of Koolraap , heeft onder de Bladen een

gezwollen ftruik , die een eetbaare Raap uitle-

vert. Men vindtze ook met Wortels als lange

Raapen of Karooten, in Duïtfchland Dor/en of

JOorfchen genaamd , by Neuremburg en naar den

den kant van Bohemen veel tot Winter - Voor-

raad gezaaid wordende. Behalve de Kool met

gekrulde Bladen, die Spruit- of Boeren- Kool ge-

noemd wordt, en die waar van men flegts de

Spruiten eet; is 'er ook met gefnipperde Bladen

,

welke men Bruinkool noemt 9 enz»

Dat de Kool den Ouden bekend geweest zy t

is blykbaar. De Grieken onderfcheidden ze in

drie Soorten , gekrulde , effene en wilde Kool

;

begrypende die allen onder den naam van Kram *

he (f). By de Romeinen was de Kool in zo

veel

(*) De gekrulde weidt by hun Selimides genoemd f
als het

Loof gelyk dat der Eppe hebbende; hoedanig eene nog ge»

%eli is ondet de Veifcheidenheden»
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veel achting , dat de Arts Crysippüs daar WK
van een Werk gefchreeven hadt , derzelver ^J**

1*

dienst toepasfende op alle Lighaamsdeelen. Die Hoofd*

voornaame Geleerden 3 PYTHAGORAsènCA~ STÜK *

To,hebbenhaaren Lof verbreid* Waarfchynly-
sm*uof*>

leer is 't derhalve , dat deeze Aardvrugt uit de

Zuidelyke in de Noordelyke deelen van Europa

overgebragt , en door kweeking allengs verbe*

terd zal zyn ; dan dat de tamme of Moes - Kool

haar afkomst zoude hebben van zekere wilde

Kool , op de Kalk-Rotfen by Doveren , en

dus aan de Zeekusten in Engeland groeijende.

Het Zaad, immers , van de Bloemkool, moet

nog, om goed te zyn, uit Italië worden over-

gebragt (*}. Sommigen (tellen de invoering van

de Kool , in Groot Brittannie 9 op de Zesde

Eeuw Ct>
Gedagte Wilde Kool, in de eerfte plaats voor- Boomach*

gefield door den Ridder, voert den naam km
Kooi

Zec*
J

Boomachtige of hoogftammige getakte Zee - Kool ,

by Morison, door wien zy in het midJen

der voorgaande Eeuw aan de EngelfcheZee Kusc

waargenomen werdt. Hy hadtze ook veele Jaa-

ren in de Tuinen by Londen gezien, zynde een

over*

(*) Dit zegt MoRisotf en Munting beveiligt zulk; ; doch

by geen minder kundigen vind ik opgemerkt , dat de zo-

danige Bloemkoolen beter zyn , die , uit hier te Lande ge-

ronnen Zaad , van Kool uit Cyprus of Engelfch Zaad alhier

gegroeid , ten tweeden maale voortgeteeld woiden. Aanm»
ever Lufihuizetiy Planta^i'én enz. Leid. 1757. p, gjg,

(t) RüTTY , Mat. Mcd. p.70.

Ui DfiBl, IX. STUK,



720 VlERMAGTÏGE KRUIDÈff.

IV. overblyvend Gewas , dat een Struik of Stam
AF

xv1
L
* kreeg van drie of vier Ellen hoogte, aldaar bloei-

Hoofd- jende en Vrugtdraagende. Die Struik was dik en
stuk,

groen 9 van onderen ruuw, van boven dikwils

^rf^Xgetakc en eetDaare Spruiten uitgeevende* Hy
was omringd met breede , roodachtig groene of

donker roode uitgehoekte rimpelige Bladen , met

een blaauwachtigen Waasfem als bedaauwd. De
Haauwen waren een Handbreed lang met ronde

rosfe Zaadjes, 't Gewas kon de Winterkoude

uitflaan : het jonge Loof werdt 's Voorjaars ge-

geten of ingelegd. Ray meende dat het de ge-

meene , niet fluitende Roode Kool van Bau-
hinus, waar van MoRisoNde befchryving

ten deele ontleend heeft, zoude zyn.

Een aanmerkelyke verbaftering heeft, door

't zaaijen > in de Kool plaats. Uit de gemeeae

Witte en Roode, ongeflootene , komen, ineen

wel gemeste Grond, de Witteen Roode Sluit-

of Kabuis - Kooien , wier Zaad , wederom , in

een fchraale Grond niet dan ongeflootene Kool

uitlevert. , 5 Dus heb ik ze, aan de kant van een

„ Bofch , tien Ellen hoog zien opfchieten (zegt

„ M o r i s o n). Het Zaad van Krul - Kool uit

„ Italië , in de Tuinen by Londen gezaaid ,

„ bragt Spruitkool voort , doch uit derzelver

„ Zaad kwam niet dan gemeene gladde Kool.

„ Dus gaat het ook met Zaad van de Bloem-

., kool , in Engeland geteeld , waar van zeker

„ Hovenier» teBramford, de fchadelyke Onder-

st vinding hadt» Hebbende, naamelyk , aan de

„ War-
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^ Warmoeziers by Londen een menigte van zulk IV.'

3 j Zaad verkogt 5 kreegen die daar uit niet dan
A
^*JJ*

„ Kooien zonder Bloera, en bragten het voor Hoofd-

35 den Regter, die gedagten Hovenier, deswe-*TüK *

„ gen 9 verwees , om de gemaakte Onkoften
Bli f̂£'

39 aan de Warmoeziers te vergoeden. Met de,

w SavoifcheKool, uit Italiaanfch Zaad geteeld ,

3, is het even 't zelfde.". Men kan die verbas-

tering niet toefchryven aan vermenging van het

Stuifmeel, maar aan den Landaaru

Dit Gewas is , 't zy 'm Spraken, Blad em

Bloem , gezooden en gedoofd 5 't zy tot Zuur-

kool ingelegd 3 gelyk de gewoone manier der. Duit-

fcheren is > van veel nuttigheid in de Huishou-

ding* De Spruiten , of wel de Spruit - Kool zelf

,

benoemt men onder de HöfFelyke Luiden met

den Italiaanfchen naam Broccoli. Men acht het

een gezond Voedzel te zjji, dewyl het een ver-

zagende eigcnfchap heeft eu den Afgang niet

alleen , maar ook de Watcrloozing bevordert

,

kunnende zelfs niet fcbaaden 9 al wordt zy raauw
gegeten. Hier uitblykt, dat fommigen de Kool

verkeerdelyk voor zwaar om te verteeren heb-

ben uitgemaakt. Evenwel 9 dewyi zy |}gt tot

Rotting overflaat, kan zy in Galachtige GefleU

len , in heete Ziekten , en daar Verfloppingen

in 't Gedarmte plaats hebben , zeer nadeelig

zyn. Ook maakt het veel verfchil, welke Spys

of Drank men daar by, of daar op , gebruike.

Het Afkookzel , inzonderheid van Roode Kool

,

met Honig, Suiker of Zoethouts • Drop 3 is zeer

Zz dien-
II, Dm.. IX» Stuk.
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IV* dienftig voor Heefchheid der Keel , Hoest en
AF
Xvif

L
' Borst -Kwaaien» Op geftoofde Kool kan men

Hoofd- meer Wyn drinken , dan op andere Kost. In
STÜK* het Sap echter heerfcht eenige fcherpheïd , die

iraagiw£.i8& zeer duidelyk openbaart in de Vezels der

Wortelen , welke zelfs heet zyn van Smaak.

Het Water ftinkt na dat men Kool gegeten heeft s

en dit Water zou tot zuivering van Zweeren en

Fiftels ürekken kunnen. Ook zyn de Bladen ,

gefchild , tegen Dauworm en andere Huidkwaa*

len dienftig : zy neemen de Wratten weg , als

men 'er die mede wryft , en s op Rooden Wyn
gezet , verftrekken zy tot een uitmuntend mid-

del tegen 't Blaauwfchuit.

R a p a« Raap.

Te baarblykelyk verfchillen deeze van de

Kool , door haaren eetbaaren Wortel , om niet

als een byzonder Geflagt te verfchynen : dus

vin. (8) Raap met langwerpige of Rolronde Wor*

Napus. men.
Stek raap.

ix. (9) Raap met Klootronde Wortelen.
***** Dee-
Knol,

f8) Brasftca Rad. Caalescente Fufiformi. Mat. Med.zu»

GORT. Belg. 1193. GouAN Monsp. 3S1 - Fl. Suec. $47. R.

Lugdb. 324. Dalib. Paris. 199. Napus fylvcftris C B. Pin.

95. Butiias Sylv. Napus FI. luteo. Lob. Ic. 200. Cam. Epit%

2Z0. £# Napus fativa. C. B. Pin. 9S» Dod. Pcmpt. 674.

(9) Brasjtca Rad. Caul. orbiculari depresfÜ CarnoQ #
Clitf. 339. Ups. 290. Mm. Md. 319. R« L«gdb. Gort,

Mg.
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Deeze beiden verfchillen meest in de figuur IV.

der Wortelen, die men in de eerfte Stek- Raa» %$^*

pen, Franfche of Parysfche Raapenen de laat-KooFD-

üq Knollen of enkel Raapen noemt. De Fran-
8™*'1

fchen heeten de eerften Navets^dQ anderen Ra- **"**•

ves ; de Engelfchen zeggenNavews en Turneps; de

Duitfchers Stokruben en Ruben.
s
c Gewas heefc

ookweleenigeonderfcheiding 5 doch die naauw-

lyks dan voor Tuinlieden te befpeuren is. Het
Bladerloof Is iedereen bekend. Wat de Wortels

aangaat 9 die men Raapen noemt , deeze zyn in

de eerfte langwerpig , Rolrond en gemeenlyk

wit van Kleur. Lobel, niettemin , verhaalt

,

dat hy zodanige Raapen , die Goudgeel waren

,

gekreegen hadt te Boefingen 9 een Myl van

Iperen in Vlaanderen, by den Heer Jan van
Halewyn, Heer vanVoxvrye; die daarvan

veel in 't Land zaaide , digt by 't gezegde Slot.

Van de gemeene Raapen komen 'er voor die

byna rond , die platrond 9 en die langwerpig zyn %

als bekendis, en onder deeze is de geele Kleur ,

wat de ronde aangaat , de gemeende. De plat-

achtige noemt men Knollen en deeze zyn wit 9

wordende de Stoppel - Knollen , die men in den

Herfst zaait , des Winters veel gebruikt. Van

deeze heeft men 'er met witte, zwarte als ook

met geele Schillen.

De

JJtlg. utfapra. Rapa fylv* Raj. Hijl. 800. &. Rapa fatlva

xotunda. C. B. Pin. 89. Rapum. CAM. Epit. ais. y# R«pa

fativa oWonga f. foemina. C. B. Pin, 89, DOD. Pempt* #7I«

Zz 1
$U DEEI» IX. STUK.
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IV. De Raapen vallen fomtyds zeer groot. By de
A™L# Ouden wordl van veertig, vyftig en zestig Pon-

Hoofd- den zwaarte gefproken. Matthiolus ver-

stuk. haalt, dat hy 'er in 't Grondgebied van Anagnï

ir^X"geziennacJt ' van h°n^erd Ponden gewigts. Hoe
ongelooflyk dit voorkorne, is 't nogthans zeker,

dat zy in een vette Grond zeer groot geteeld

worden* De grootften zyn juist de lekkerften

niet. In 't algemeen verfchafFen zy een aange-

naam en ligt verteerbaar Voedzel; maar in de

Schil heerfcht een aanmerkelyke bitterheid en

fcherpte, voornaamelyk in die der Knollen en

Stekraapen , welke dikwils dezelven geheel door-

dringt en zebyna oneetbaar maakt. HetAfkook-

zel en Sap der Raapen is als een zeer nuttige

Gorgeldrank tegen de Sprouw befaamd. Het is

ook dien (tig in Keelziekten , Hoest en Borst-

kwaaien C*), als mede tegen 't Blaauwfchuit. De
Hoogleeraar Ruysch, negentig Jaaren oud

zynde , prees de Raapen , zo tot Spyze als Ge-

neesmiddelen , Hemelhoog Cj->

Kool- Deeze beide Soorten komen in verfcheide
zaad. deelen van Europa wild voort , en hebben dan

een langen dunnen Wortel ; doch inzonderheid

de eerfte , die het zogenaamde Koolzaad uitle-

vert , waar van de Raap - Olie geperst wordt.

Geheele Akkers worden met hetzelve, als be-

kend

(*) Tusfis fanata Deco&o Raparum. Tn.P. Obs. Libr. IV.

Cap. 20.

ft) "In Prologo Curar, renovatarum feu Thefauri ravi*

Araftel. J72g #
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kend is , in onze Nederlanden en elders bezaaid , IV.

en dus groeit het meer dan eens Mans langte
A™™^

hoog. Van hoe veel gebruik die Olie, zo oïïiHoofd-

in de Lamp te branden , als om Zeep te maa- 6TUff •

ken en in Zalven zy 3 is Wereldkundig. Zy heeft
S//|W*-

een zeer verzagtende hoedanigheid* Het Zaad

wordt aan de Kanaries en andere Zingvogeltjes

gegeven , tot gladheid van den Keel (*).

E r u c a. Rakette,

Deeze , hoewel ook tot het Geilagt van Kool

betrokken 9 verfchilt grootelyks ten opzigt van

de Haauwen , die Degenvormig plat gepunt

zyn ; terwyl zy geen Raapachtigen Wortel heeft

en een byzonderen fcherpen Smaak.

(10) Rakette met rappig uitgehoekte Bladen , x.

een Jiekelige Steng en effene Haauwen* e™"*
(ll)ftrura.

Wilde.
(*) In Engeland bezaait men geheele Akkers , zo met hetzelve

als met Raapen of Knollen , en laat het Vee derzelver Loofaf-

fcheercn: want de Ondervinding heeft geleerd» dat zulks tot

verbetering der Wortelen ftrekt. In Noordholland wordt tot

ontginning der Kleijige Graslanden, die men bouwen wil, na

dat zy geploegd zyn, eerst Koolzaad daar in gezaaid; 't welk

het Onkruid verftikken doet en den Grond mul maakt (mis*

lchien ook daar aan de overtollige Geilheid beneemende) en

dus bekwaam tot een Teelt van Koorn. Vetgelyk het Vertoog

over de Teelingen 't gebruik van 't Koolzaad. Nituvje Land-

bouw. IV. Stuk. bl. 251.

(10) Brasftca Fol. runcinatis, Caule hispido, Siliquis }«-

vibus. GORT. Belg. 195. GoUAN Monsp. 333. GER. Prov.

369. KRAM. Auflr. 199» Sifymbrium FoU pinnato - dentatïs.

II. Clifl. 337» & Lugdb* 341. Eruca fylv. rnijor huea Cau-

II. DESL, IX. STUS.
Zz S .

k
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IV.' (ïi) Rakette met Lierachtige Bladen 9 een
'

A
xvi.

EL#
rui&e Sten£ m iladde Haauwen»

stuk?*" ^an deeze be*den wordt de eene Wilde, de

. ix. andere Tamme Rakette genoemd, fDe Franfche
B
Erut? »aam is Roquette , de Éogelfcbe Rokett , de
Tamme. Duitfche Raucken. De eerfte groeit niet alleen

in de Zuidelyke deelen van Europa , maar ook

in onze Nederlanden, in Engeland en elders ,

op Muuren enSteenige plaacfcn: de andere zou

in Switzerland aan de Wegen wild voorkomen ,

doch wordt gemeenlyk in de Hoven gezaaid

,

om als Toekruid by de Salade te gebruiken.

De geftake van de een en andere verfchife

weinig dan in de Bladen , welken de Wilde

Vinswyze uitgehoekt en veel naar die der Paar-

debloemen gelykende heeft, de Tamme aan 't

end zeer breed 9 als die der Raapen. In beiden

komen de meefte Bladen tropswyze uit den

Wortel voort en geeven in *t midden de Sten-

gen uit, die Aairswyze met Bloemen en Haan-

wen bezet zyn. Veel breeder en korter zyn de

Haauwen dan in de Kool en bevatten platron-

de Zaadjes.

De Rakette zou haareo Latynfchen naam 9

so fommigen willen , van de brandende hoeda-

v nig-

!e aspero. C. B. Pin. 9$. Eruca fylveftiis. Dod> Tempt. yog.

"Lob. Ie. 204.

(ir) Braifica Fol. Lyratis , Caule birfuto , Sil. glabris.

Mat, Md. 33c. H. Ups. 190. H. Cüf. 337- Eruca Jatifo-

lia alba. C, B. Pm. 9%. Ei»ca latifolia alba. Toubnf. Infi.

a»7. Emca Sativa. LOB. Ie, zo*. Eruca, CAmïR- Bpïi. 306.
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nïgheid hebben , die 'er in heerfcht ; 't zy we- IV.

gens den heeten Smaak , 't zy om dat 'er de
A
^rf

t

MinDelust door aangeprikkeld wordt (*). De Boofd-

Reuk is fterk en voor veelen onaangenaam : desSTUK#

het meest gebruikt wordt van de Italiaanen (f)*
&/'f*^'

De Monniken van zeker Kloofeer , aan de Kust

van Languedok, het Zaad gekreegen hebbende

van een Spaanfchen Landlooper , als een Mid-

del öm de vadzigheid te verdryven, werden

daar door zo aangehitst , dat zy hunne gelofte

van Kuifchheid verbraken > zegt Lob el, die

het gezien en bygewoond hadt. Hy merkt aan ,

dat 'er een Roomfche Rakette is , met Bladen als

de Waterkers, zwart Zaad hebbende en geele

Bloemen , die in de gewoone Rakette wit zyn

,

ook fmaakelyker en kragtiger , ten minfte in

Italië van meer gebruik , wordende deswegen

Gentü genoemd in Spanje* Deeze zal het zyn

,

die Camerarius afbeeldt ( 4- )• Van de

Wilde is ook eene Verfcheidenheid met fmaller

Bladen , die overblyfe (§) , terwyl de anderen

Jaar-

(*) Excitat aiVenerem tardos Eruca Maritos. COX.UMELLA..

Et Venerem revocans Eruca morantem. MartïALÏS»

Nee minus Erucas juheo vitare falaces. OVIDIUS.

(|) Acris eftj Saporis notisfimi, luxuriofa Herba. Hall>
Heiv. ss 3.

(i) Men vindtze ook by Morison ,
'

Hijl. S. 3. T. 5*

f. 4.

C$) Eruca tenuifoüa perennis Fl. luteo. ] B. Hi/i. II. p.

861. Toijrnf. Infi. 227. &c. Vide GOUAN Öc GER. uts.

Maar Linn. heeft deeze onder de Sifymbria gelaren, zyn-

de de Dunbladige Waterfan hier voor»

Zz 4
II. DiiL. IX. STUK.
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IV* Jaarlykfe Planten zyn. Het Loof niet alleen 3

A^EL
* maar het Zaad, is in (kepende , Slymerige Kwaa*

Hoofd- len niet ondienftig, geneest in fommige gevallen

stuk. ^e Hoest en Verkoudheid, en komt in Veneria*

"%&. te Winkelmiddeien (f).

xit. (12) Rakette met rappig uitgehoekte Bladenen

vffa&rta»
fiekelige Haauwen , die gedekt zyn met een

Blaazige* gezwollen Kelk*.

In Spanje heeft Loefling deeze waarge-

nomen , die in Engeland opgekomen was uit

Zaad van Aleppo , zo Mor is on verhaalt ,

zeggende, dat zy de Stengen een of anderhalf

Elle hoog heeft 9 met ruige Takken en groote

Bloemen , die zwart geaderd zyn , de Bladen

zwart gevlakt* De fiekelige Haauwen onder-

fcheiden ze, bovendien, van de andere Soorten,

Sibapij, Mofterd.

De wyd gaapende Kelk onderfeheidt voor-

aaamelyk dit Geflagt van het voorgaande, als

zynde de Bloem ook met dergelyke Kliertjes

tusfchen de kortfte M eetdraadjes enden Stam-

per, en tusfchen de langfte en den Kelk, voor-

zien» Het heeft de Bloemblaadjes , bovendien

,

regt , niet fcheef , genageld.
Hier

(t) Gefyk het EU&. Diafutyrion , de TabaU tnagti-anim

tmtatis, wegens haare uitwerking dus genoemd, enz.

(12) Brasfica J?ol. runcinatis, Siliquis teéiis Calyce tu«

mido. H. Ups. 191. Eruea Chalepenfis, Caulibus ge Siliquis

hirlucis. Moais. Hifi, II. p. %z%.
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Hier van komen voor dertien , meestal Eu- IV.

ropifche Soorten. **$£*.

(1) Mofterd met veelhoekige , rondachtig ge-stuk. \

zwollene effene Haauwen , die langer zyn 1.

dan de tweefnydige Snuit. Jrlm^s.
Akkeiige.

Dit Onkruid , op de Bouwlanden en aan de

Wegen , zo in onze Nederlanden , als door ge-

heel Europa voorkomende , voert den naam van

Herik of Hederik'm ons Nederland 3 doch worde

van de Boeren , in Vriesland , Krodde genoemd ,

in 't Eogelfch Charlock of Wilde Mofterd , in 't

Franfch Moutarde. Het groeit een Elle hoog, met

xuuwe Bladen , die Lancetvormig ovaal zyn ,

fomtyds effenrandig , fomtyds Vinswyzeinge-

fneeden. De Bloemen zyn vry groot , geel of

bleek van Kleur ; de Zaadhuisjes bevatten veele

ronde , rosachdg zwarte Zaadjes , van eene fcher-

pen heeten Smaak,

(2) Mofterd met de Haauwen agterwaards Jle» .**•

heiig % aan de punt bjaa vierhoekig , op zyde Levant"

plat. fche*

Dus

fi) Sinapis Siüq. multangulis torofo - turgidis &c. Syft.

Nat. XII. Gen. 8zi. p. 444. Veg. XHL p. 503. Gort. Belg.

Ï95. FL Suec. 548 , 610. KRAM. Aufir. 1^9. HALL. Heiv.

5 54. GoUAN Monsp. 33 i* M. Clif. 338. R. Lugdb. 343.

Rapiftrum Flore luteo. C. B. Pin. 95. Sinapi Arvenfe pras-

cox Sernine nigro. TOURNF* In/i. 227. Rapifirum. Don.
Pempt. 675. Rapiftrwm Aivorum» LOB. Ie. 98.

(z) Sinapis Siliq. retrorfum hlspidis &c, Am. Acad. IV,

Zz^ P.

IL DEBL. IX. STÜK>
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IV. Dus onderfcheidt zig deeze, die naar de voor-
A
xv
E
l
L

'

S

aanc3e veel §elykt > zynde door Tour ne-
Hoofd fort in de Levant waargenomen.
stuk»

m. (3; Mofterd met Jlomp Eyronde > fyn getan*

£$L de, efene Bladen.

Kooluch-
t»ge. in China valt deeze, die de geftalte bynavan

Kool heeft , als ook dergelyke Bloem en Haau-

wen , de Steng anderhalf Voet hoog,

iv. (4) Mosterd met Jlekelige Haauwen , die een

fcheeven , zeer langen % jtekeligen Snuit

hebben.

Alba.

Witte.

v. (s) Mofterd met gladde 'Haauwen 5 tegen el'

Zwanef kander aangedrukt*

Deeze beide > gemeenlyk by den naam van

Witte en Zwarte Mofterd , of de laatfte , die

meest in gebruik is , by dien van Mofterd be-

kend , komen wild voor in de Zuidelyke deelen

van

p. 280. Sinapi Oriëntale maximum Rapi folio. Tournf.

Cer. 17.

(3) S'mapis Fol. obotratis denticulatis laevibus. Syjï. Nat,

XII. App. p. 63 1.

(4.) Sinapi s Siliquis hispidis &C. GORT. Belg. 195. HALL.

Üelv 55 3- GOOAN Monsp. 334» GER. Prov. 370. H. Clif.

R. Lugdb. uts. Sinapi Apii folio. C. B. Pin. 99» Sinapi fa-

tivum alterum. DOD. Pempt. 707. Sinapi agrefte. Lob.

Je. 20 3

.

(5) Sinapis Siliquis gtabris, Racemo appresfis. Mat. Med
m

316 GORT Belg. ü»6. Hall. Gouan &c. Sec. Sinapi Rapi

folio. C ü. Pin. 09. Sinapi fativucn prins. Dod. Pempt. 706.

Sin. fativtim. Lob. Je. *oz.
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van Europa, en worden alom, gelyk in de Ne- IV.

derlanden , op Akkers gezaaid. Zy zyn, naa-
Af
£*£

l '

melyk, Kruiden, die 's Winters vergaan, gelyk Hoofd-

de voorige Soorten. De Franfche naam is Mou-*TVK*

.

tarde of Seneve , de Engeltche Mufiard , de
mWÏ*<

Hoogduitfche Senf. Zy verfchillen zo zeer niet

in de hoogte van 't Gewas , Stengen hebbende

van ongevaar een Elle hoog , of ia manier van

groeijing , als in het Loof ; dewyl de Bladen

van de Witte veel naar die van Eppe of Selle-

ry, der Zwarte meer naar die der Raapen

gelyken. De Bloemen zyn in beiden geel, en

hebben zelfs geele Kelken, verbreidende een

zeer aangenaamen Geur,- maar de Zwarte heeft

de Bloemen kleiner en de Haauwen ruig , byna

aan de Steng evenw»ydig. In deeze is het Zaad

uit den bruinen ros en flegts van binnen , in de

andere ook van buiten geel ; 't welk maakt dat

de gemalen Mofterd van de eene veel bruiner

ziet dan van de andere.

In de Huishouding is de Moilerd van veel

dienst , gelyk bekend is, als ftrekkende om zou-

te Spyzen eetbaar en laffe fmaakelyk te doen

zyn», en dus inzonderheid van veel gebruik by

Vifch , Vleefch en Spek. De weinige Kostbaar,

hcid maakt , dat deeze Kruidery alom te beko-

men is voor den gemeenen Man. Om ze te be-

reiden , wordt het Mofterd - Zaad met eenig

zuur Vogt , gelyk Karnmelk , Azyn of Verjuis

gemalen; 't welk de Loogzoutige vlugge Icherp-

heid tempert en dus de Mofterd gebruikbaar

maakt*
II. Deel. IX, Stok.
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r

IV. maakt. De naam zou daar van afkomftig zyn yAF
xvk

L
dat men '

er °udtyds verzuurde Mosc toe be-

Hoofd- zigde.
stuk. Njet minder kragtig is het Mofterd-Zaad als een

dwge"XGeiie£sm\dde]i 't zy inwendig tegen 't Blaauw-

fchuit ; dewyl niet alleen de zuure Vogten ,

maar ook de fcherpheden van Zee -Zout daar

door getemperd worden. In Vryfterziekte, Wan-
kleurigheid en Verlammingen , is een maatig

gebruik daar van zeer nuttig. Uitwendig dient

de Mosterd tot een fchroeijend Blaartrekkend

Middel ; als ook om Slym te doen loozen in

Beroerte en Lammigheden , wanneer het Zaad

gekaauwd wordt. Het zwarte is veel kragtiger

en fcherper dan het witte, gelyk uit de gemalen

Moflerd, die men Scheeps - Moflerd tytelt, om
haare duurzaamheid, blykbaar is» 't Bezit zulk

eene vlugge fcherpheid, dat men dikwils daar

door tot Niezen aangezet wordt , en met dit

oogmerk kan het ook in verfcheide Toevallen

dienen ;
gelyk in Opftyging en Vallende Ziekte.

Zo vlug zyn deszelfswcrkzaame deelen, dat al-

les door Deftillatie overgaat , blyvende in de

Kole geen 't allerminfte Zout.

v
*>. (6) Mofterd met gefireepte ruuwe Haauwen

Fyrf/JL. en rappig uitgehoekte effene Bladen.
Pyrenee-

M
(6) Sinapis SilJquis fkiatis fcabris &c. Erylïmura Dentis

Leonis folio peienne Pyrcnaicutn. Tournf. luft. 2J8.
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(7) Mofterd met ruigachtige opgeregte Haau- Wj
wen 9 die een famengedrukte Snuit hebben;

xvif*

de Bladen Lierachtig Pluizig. Hoofd-,
STUK*

(8) Mofterd met effene , byna gewrichte , uit- vu.

gebreide Haauwen; de Bladen Lierachtig f™fj$[
rappig uitgehoekt en eenigermaate ruig* B^ig-

(9) Mofterd met gebondelde Takken , de bo-
c ™hs

venfie Bladen Lancetvormig effenrandig. chinee-
fche.

Dus onderfcheiden zig deeze vier Soorten 5
lx-

waar van de eerfte op de Pyreneefche Bergen aiesach-

door ToüRNEFORTis gevonden ; de tweede tIge *

op een Berg van 't Eiland Sicilië door Ar.
duinus. Deeze beiden blyven over, de twee

volgende, die Jaarlyks fcerven , hebben haare

Groeiplaats in China en andere deelen van Oost-

indie. De laatfte is zeer lang van Gewas , en

heeft het Loof naar de Salade gelykende,

(10) Mofterd met effene gehke Haauwen 1 de >,
x

-.,

«, . -r • t • 1 •
ErusotdtS.

Bladen Lierachtig langwerpig glad ; de Raketad*.

Steng ruuw*
tIge '

en)
"

(7) Sinapis Sil. pubescentibus ereftis &e. Sinapis hirfata ,

Caulibus Frutescentibus &c. ard. Sp. 1. p. ai. T. 9.

(8) Sinapis Sil. Isvibus fubarticulatis patulis &c. Sin. Sil.

glabris &c. Ard. Sp. 1. p. z%. T. io.

(9) Sinapis Ramts Fasciculatis &c. H. Ups. 191. Sïnapi In-

dicura maximum La&ucae folio Herm. Parad. 230. T. 230.

(10) Sinapis Siliquis laevibus aequalibus &c. Sinipi Hisp.

pumilum album. Tournj. lnji. 217, Eruca fylv. Flore albo

ltaüca. 2ARR. 7c. 132.

II» DSIL. IX, STUK»
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IV 00 Mofterd met dubbeld gevinde Bladen, de

Afdeel; Slippen Liniaal

XVI.

Hoofd»
(I2)

Mofterd met aangedrukte effene Haau°
STUK*

wen; de onderjle Bladen Lierachtigruuw 9

Smap/s de bovenften Lancetvormig; en een ruuwe

™na. De laatfte, hier opgenoemd, heeft uitermaa-

GryzCe
te korte Haauwen* Het Loof der eerftegelykt

naar dat der Rakette; der tweede naar de Tuin-

kers. Allen groeijen zy in Spanje, maar de

eerfte , die Raketachtig is > komt ook voor in

Italië; de Gryze in Portugal en Vrankryk , zyn-

de door Vaillant onder de Planten , om-

ftreeks Parys groeijende, opgetekend.

xtii. (13) Mofterd met effene uitgebreide Haauwen ;

L&vigata. Lierachtige gladde Bladen , de bovenften
Giadbiadi-

Lancetvormig , en de Steng effen.

Als een Onkruid heeft deeze, gelyk de voo-

rigen, in Portugal en Spanje haare natuurlyke

Groeiplaats. De hoogte is omtrent twee Voe-

ten, en de Haauwen zyn uitermaate lang. Vol-

gens

(11) Sinapis FoU duplicato - pinnatis &c. Sinapi Hisp. Na-

öurtii folio. TOUBNï. In/l. 227.

(12) Sinapis Sil. Racemo appresfis lsvibus &c. Am. Acad.

IV. p. 28 1. Eryfimum Fol. fubincanis , Siliquis brevisfinxis.

BERM. Parad. H5. T. 115. Vaill. Paris. 51.

(13) Sinapis Siliquis Izvibus patulis &c. GOUAN Monsp.

3S4. Am. Acad. IV. p. asi. Eryfimi vawetas. Hk&m. Par,
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gens den Heer Burmanwus komt deeze IV*

Soort, als ook de Witte, aan de Kaap voor. Afdeeu!

Een Soort van Mofterd , by Kairo groeijen-HooFD-*

de, heeft Forskaohl, met den bynaam1TUK'

Harra naar 't Arabifch, hefchreeven. Dezel- *3%f%fa

ve hadtovaaleuitgehoekte ftekelig ruige Bladen

,

een gladde Steng en neerhangende Haauwen.
Het Loof werdt van het Vee met Smaak gege-

ten en het Poeijer der Bladen, in Water
s aan

zwangere Vrouwen ingegeven (*).

R A p. h A n u s. Radys.

De Bloem heefc , in dit Geflagt , dergelyke

Honig- Kliertjes als de twee voorgaande: de
Haauwen zyn dik , eenigermaate gewricht en
Rolrond ,• de Kelk is geflooten. Het bevat de
vier volgende Soorten*

(

i

) Radys met dikke Spilronde tweehokkige i.

Haauwen.
"' Raphanm

Jativus.

__ . •; Tamme.
Tot deeze Soort behooren de Tamme of Tuin-

Ra-

(*) Flor. Aïgypt. Arah. p. n 9.

(i) Raphanus Siliquis teretibus torofis biiocularibus. Syft.

Nat. XIL Gen. 822. p. 445 . jregt xm , p . $Q^ Mal. Mei.
32 j. GORT. Belg. 15,(5. H. Clif. 15,0» R. Lugib. 344 <#
Raphanus minor oblongus. C. B. Pin. 95, Raph. m Jnor
purpureus. Lob» Ie. 20I . ^ Raph. major orbicuïaris romn-
das. C. B. Pin. 96. y, Raphanus niger. C, B. Pin 96. Ra-
phanus magnus» Lob. Ie. 201. Raph. f. Radiculafitiva. Dod.
Pempt. 676. J„ Raph. Chinenfis annuus Oleiferus. BUftty,.^
Jnd» 140.

H. D5EJL. IXt STUff,
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IV. Radyzen > van welken de gewoonflen langwer*
AF

xv?
L

pig zyn en met het gedeelte vanden Wortel,

Hoofd- dat uit den Grond opftygt , paarfch , als bekend
stuk.

js
. ^Q an(jeren byna volkomen Kloot- of Knol-

draa&Zrond ; weshalve zy Knolradyzen genoemd wor-

den. De Franfche naam is Raifort of Radi; de

Engelfche Radish; de Duitfche Rettich, allen

van den Latynfchen Raphanus afkomftïg. Een

derde , die van buiten zwart is, voert den naam

van Ramenas of Rammelas , zynde veel groo-

ter en fcherper dan de anderen , en van eene

Peerachtige figuur. Van eene vierde, in China

groeijende , die Olie uitgeeft, wordt door den

Ridder gewag gemaakt.

De eigcotlykc plaats der afkomst, daar zy

wild groeijen, fchynt niet bekend te zyn. Het
Loof heeft veel overeenkomst met dat der Raa-

pen. De Haauwen zyn omtrent een Pink dik en

groot, bevattende vry groote ronde, roodeZaa-

den , in eene fpongieuze zelfftandigheid als ge-

setteld. Dit Zaad heeft een openende en Pis-

dryvende kragt , maar doet , alleen gebruikt

zynde , dikwils braaken , zo Boerhaave
aanmerkt. De Wortel is , naar den trap van

fcherpte, meer of minder gezond , bevorderende

dikwils de Verteering en de Maag verfterkende.

De Radyzen kunnen tegen 't Blaauwfchuit dienen

,

en in Slymige Borstkwaaien , inzonderheid der-

zelver uitgeperfte Sap , dat zelfs tegen den Steen

gepreezen wordt. In de Kinkhoest der Kinderen

is het fomtyds van dienst geweest.

De
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Üe gewoone Radyzen worden by Pera en (V.

daar omftreeks , aan de Zwarte Zee, veel ge-
Af»^«

zaaid , zo Büxbaum aantekent , waar van dan Hoofö-

de kleinfïen , overgelaten , in 'c volgende Voor- STUK*

jaar Steng fchieten en bloeijen. Dit heeft den sf^u^
vermaarden Tourkefort, zegt hy $ bedroe-

gen i
die dit Gewas aanzag voor een Soort van

Mofterd , maakende daar van driederley Vroe-

ge Konjtantinopelfche Akker - Mofiert , met zwart

Zaad> naar de Kleur der Bloemen 3 welke wie,

paarfcfr geftreept of paarfcbachtïg waren (*)<

(2) Radys mêt leggende H&auwen > langer dan rt*

de geheele Plant. ^*jM
Geitaéisë-,

In Final is deeze door Braad waargenomen

?n 't jaar 1764 * en federt in de Upfalfche Tuiri

geteelde Zy gelykt naar de voorgaande» maar

heeft dé Bladen fpitfer , de Steng korter ,

paarfchachtig ; de Haauwen twee of drie Voe*

ten lang , éénhokkig , en als een Slang op den

Grond nedérleggende. Dit is zekerlyk een zon*

derlinge Soort»

(3) Radys met Spüron&e > gewrichte 9 efflene een* jn,

hokkize Haauwen. Jupé&l*

Wüde6

(*) Buxb. Cent, X. p. ifo VM. ToüsfSF. Csn sfna*

pi Arvcnfe prxcox Conftaminopolitanum , Sëminö nigro

&c.

(2) Repbanas Siliq. decumhemibus tota Plailtl longïoribus*

Mant,. 95. LlNN. Dec. 3. T. 10.

(3) Rapbanui Siliqim teretibus articulatis &C. GOUT. Zfc/£.

Aaa l *ös

II, Deel IX, Stuk»
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IV. In Vrankryk wordt deeze Raifort 8auvage 9
A?

xvi
L

* ^at * s Wilde Radys
,
genoemd en hier te Lan-

Hoofd- de byde Boeren Keyk,zegt de Heer deGor-
stuk. ter. Op de Akkers en Bouwlanden, in veele

rfr
^^X~deeïcn van Europa, is dit Onkruid gemeen. Het

heefc met de Herik of Hederik, voorgemeld,

veel overeenkomst in Gewas , doch verfchilt

zeer door de Haauwen , die het alhier t'huis

brengen. Daar komen Verfcheidenheden van

voor , met witte , geele of paarfche Bloemen,

Het is fcherp en van een Herken Reuk.

iv. (4) R adys met Spilronde dikachtige ruige Haan-
pbanas
\ricus.

Siberifche.

Sittrieus.' wen en Lmianle Vindeelige Bladen,

In Siberië groeit deeze ? zynde een klein Plant-

je, dat de geltalte van Raket heeft , met de

Stengetjes meestendeels naakt ; de Bloemen

groot en geel; de Haauwen als Koraal -Kettin*

gen met een lange Snuit. De figuur der Smaa*

kelooze Alpifche Cardamine , by Columna,
gelykc naar dit Kruid.

De Heer Forskaohl heeft by de Piera-

mieden in Egypte, aan de kanten der Landen

en op een Eilandje in 'c Riet, eene Soort van

Radys waargenomen , welke hy Lierbladig noem-

de. Dezelve hadt flekelige Stengetjes van een

Voet

196. GOUAN Mon$p.Z$%.l£Rhto. Auflr. *99. HALL. Helv. SSS.

Rapiftrum Flore albo, Siüqua asticulata et F!, luteo. C. B.

Pin. 9S- rvapiftrum Flore albo Eruea: foliis. Lob. h. 199,

(4) Raphanus SU. tere ti bus toïulolis vülofis &c. Raph, Fol.

innatis Pm nis conflueiuibus. Gmel.
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Voet hoog , aan den Wortel leggende ea dan IV,

weder opftygende. Af^L *

_ -r^ ,
Hoofd*

B u n i a s. Knodsvrugt* ÊTuk.

Een afvallend, roodachtig geknot Haauwtje,
&*,* apJf4 *

met vier hoeken die ongelyk Doornachtig ge-

fpkstzyn, maakt de Kenmerken u ;
c van dicGe-

ilagt , 't welk de agt volgende Soorten bevat.

(ï) Knodsvrugt met wyd gemikte tweehoornu i.
#

ge Raauwtjes , die van onderen gedoomd c.ornuta.

In Siberië groeit deeze , een zonderling Kruid,

dat het Haauwtje dwars ovaal heeft, wederzyds

uitloopende in een zeer lange fterke Doorn, zo

dat het tweehoornig fchynt, io h midden vier

regte kleine Doorn tjes hebbende.

(2) Knodsvrugt met gedoomde Bloemtrosfen» ït.

Spmci/J.

Deeze, die den naam van Gedoomde Koolby d£
edooin*

Alp in us voert, groeit in de Oolterfehe Lan»

den en in Barbarie. De Stengen heeft zy een

Vcet hoog , Biesachtig , de Bladen langwerpig

Ey-

(x) BukUs Siliculis divaricato * bicointhus Baü fpinoiss»

SyJ. Nat. XII. Gen. 823. p. 446. Pleg, XUU p. 5°4- Burfa

Taftoris Orientalis , Dtabx foliis , Siliquis cornutis. TOüRNl»

Cor. if.

(zj Banias Racemis Spincsccnti?)us. Bunias Silrculis ovatia

ecutis &c. Turk. Farfet. 11. Brasfica Spinofa. Alp. Exot,

aoi. T. 200. C. B. Pin. itt. Prodr. 54. Ciambe Spinofisli-

ma Arabica. Shaw. Afr* 179.

Aai
II. Desl. IX, Stuk.
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IV. Eyrond , ilomp , en aan 't end der Takjes ko»

xvl
L

" meri Doornen voort , aan wier zyde ongefteelde

Hoofd- Bloemen. Het Zaadhuïsje is fpits Hartvormig,
stuk. bevattende een zeshoekig Nootje, met de twee

ir&agvJe. hoeken breeder , waar in eenzaame roodachtige

Zaaden. Het Loof werdt , volgens Alpinus,
in Egypte in Vleefchnat of tot Moes gekookt,

of raauw als Salade, gegeten»

in
: f3) Knodsvrugt met vierhoekige Raauwtjes

,

ErJeago. die de hoeken met twee Kammen hebbén*
vierhoe-

kige, ^jeC ixjin^g,. byzonder is dit Kruid , dat op

vogtige Velden by Montpsllier voortkomt, we-
gens zyne vierhoekige puntige Haauwtjes. Het

fchiet drie of vier Stengen , van een Voet en

fomtyds een Elle lang, die rond en ruuw zyn,

zo wel als de Wortelbladen , welke naar die

van 't Havikskruid gelyken , maar de Ste't g-,

bladen zyn weinig uitgehoekt. Het heeft geele

vyfbladige Bloemen, 5
t welk iets aanmerkelyks

as in óeQie Klasfe (*), Men noemt het in 't

Franfch Ia Masfe au Bedeau , dat is de Pedels»

Knods , wegens de aartige figuur der Zaad-

huisjes.

C4)

(%) Burjjs SÜiculis tetr?gonïs, angulis bicriftatls, GOUAN
Monsp. 3 3j. Bunias. fi. CUff. 340. R. Lugdb. 344, Eruca

Monspeliaca. C. B.. Fin, 99, Prodr, 41. T. 41. Erucago.

XoüRNF. Infl. 23 i. T. 103.

(*) CAspar Bauhinüs zegt zulks en beeldt het zodanig

af j doch Tournefort fchryft 'cc vieibladige Bloemen aaa

toe.
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(4) Knodsvrugt met Eyronde bultige Wratti- IV.

ge Haauwtjes. A
^if

L*

Een Wyvende Wortel heefc deeze, die ïn de3TüK#
üpfalfche Akademie-Tuin een Plant was van 1V.

eens Mans hoogte, doch te Montpellier, voUMmia*

* r Onentaas*
gens Gouan , maar een Voet hoog groeide, Qofterfche.

Tournefort heeftze in de Levant gevon-

den en geeft 'er Bladen als van de Paardebloe-

men aan. In de voorgaande zyn zy voorwaards;

hier agterwaards uirgchoekt. De Haauwtjes zyn

Klootrondachtig met een kromme Pur.t^ aan de

ééne zyde Buikiger en de geheele Plant is fcherp

van Smaak. De Groeiplaats wordt door L 1 n-

NjEüs in Rusland gefield; doch het is 'er door

den Heer de Gorter, zo 't fchynt , niet

gevonden.

Van deeze Soort my geene Afbeelding voor-

gekomen zynde , heb ik die van een Blad en

een Takje met de Zaadhuisjes en Bloemen
t

daar toe, uit myne Verzameling ontleend. Zie

Fig. 2 5 op Plaat LX , hier voor Het Zaad-

huisje zelf is
s
om de Wrattigheid te toonen ,

aanmerkelyk vergroot by. Letter A voorgedeld,

Dat Kruid in Arabie groeijende, 't welk Fors-

kaohl Bunias Qnentalis tytek^een HeeÖertje

zyn-

(4) £t4tiun Siliculis ovatis gibbis Verrucofis. Gouan Monsp*

ajj* Bun Fo!. retrorfum firiuatis. H. Ups. isó. Crambe

fol. pinnato - haftatis. R. Lugdb. 330. Cr. Ojc» Dctitis Leo*

ais folio, ErucaginJs facie. Tournf. Gr, 14,

Aaa s

II. DES.L ; IX. STUK»
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IV* zynde met Ëyronde Bladen en getroste Bloe-
AF

xvf.
L,
men 5 fchynt hier van te verfchillen* Het werdt

Hoofd- van de Banjaanen tot Spyze gebruikt.

STUR.

v. (5) Knodsvrugt mei-Eyronde effene tweefnydi*

*£$. geHaauwtjes.
Europi-

ïihe, Deeze, die aan den Zeekant van Holland, by

Santvqorc en elders ; ook buiten Stavoren in

Friesland , en verder aan de Kusten van Euro-

pa, als ook van Afrika en Amerika, ja zelfs

van Ysland,op veele plaatfen voorkomt , wordt

deswegen Zee - Raket , in 't Franfch Roqueitede

Mer geheten. Zy heeft, naamelyk het Loof van

Rakette , en wordt gehouden voor het Cakik

van S erapion; des Toürnefort 'er

ook dien naam aan geeft. De Bladen zyn uit-

gefneeden,dik en Vleezig;de Bloemen paarfch-

achtig rood ; van grootte en figuur als die der

Stekraapen ; de Zaadhuisjes naar een Piekyzer

gelykende,uit tweedeelen beftaande, ieder mee

ééne holligbeid en één Zaad. Somtyds zyn de*

zei ven vierhoekig, van onderen getand, zo

Gouan aantekent* Behalve de Breedbladige

vindt men 'er Verfcheidenheden van, met Ju-

ni»

(5) Bmias Süiculis ovatis laevlbus aadpitibus. Gouan
JMonsp. 3S?« Cort. Belg. 197- Cratabe Fol. Succulemis

Xjneanbus &c. Sauv. Jfor.sp. 280. Raphanus SU:q. ovatis

angul. nsonospernaJs. Ft. Saté. $69. GRon« Virg. $$. H.
Clïff- 340- R- Lufdb. 344.. Eruca maritima ftalica &c. C.

B, Pin. 99. Cak-.le mar. Fru&u Haftaformi. ÏOUB3JS, C&.

49. T. 4? 3. Cakite Serapioais. Lob. Ie, 223,
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riaal V indeel ;ge cd met iLancetvormige inge- IV.

foeedene tfladeo.
Afdefl*
Al»

(<5) Knodsvrugt met gewrichte , tweefnydige , 3TUK#
vanboven rondachtige Haauwtjes ; deBla- vi.

de» gevind met omgeboogen hoeken* mTTJL
dis.

(7) Knodsvrugt r/zeJ vierhoekige overal Wi'at -siberifche.

tig gedoomde Haauwtjes, de Bladen ro>pm^ 1*: '

/>?g uitgehoekt. ea.

Egypti-

(8) Knoésuugt met Jlekelige Haauwtjes, ger *

vinde Bladen > de Blaadjes eenigermaate Bakatlca.

getand. j™»*

Dus enderfcheiden zig deeze drie Soorten

genoegzaam , waar van de eerde in Siberië,

de tweede in Egypte , de derde op de Baleari-

fche Eilanden groeit. Allen zyn het Jaarlykfeot

Zaay- Gewasfen. De Steng wordt in de twee

laatften een Voet , in de eerfte., die veel naar

't Myagrum gelykt, twee Voeten hoog gezegd

te zyn. Deeze heeft de Bloemen paarfchachtig

,

de twee anderen geel.

I s a t 1 s. Weede*

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een

Lan-

(ö) Bunsas Jih'culis biarticulatis ancipitlbns &c. Mant, 96.

(7) üarJas Silictilis tetragonis , undique Verrucofo - raüri-

catis &c. Syfln Nat, XII. App 4 p. 231, -4ff. P****/). XII, p.

$09. T* iï.

f$) Btmias SiliculJs h'spidis , Fol. pinnatis &c. Mant. 429.

Aaa 4
II. Deel IX* stuk.
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IV. Laccetvormig eenhokkïg eenzaadig Haauwtje a

ïv?^T ^ at afvalc * en twee Schuitachtige Klepjes heeft,

Hoofp- Behalve het gewoone Kruid van dien naam be-
ifUK, Vat het, by den Ridder 3 nog drie andere Soorten,

i. (ï) Weede wcf *fe Wortelbladen gekarteld > d&

t!fio'rL,
Stengbladen Fylyormig * de Uaauwtyes

gemeens. langwerpig*

Dit Kruid noemt men gerneenlyk Weede of

Verfweede % om dat het tot blaauw verwen ge-

bruikt wordt. Ten dien einde zaait men het in

Akkers, doch het komt ook op.veele plaa,tfen in

ons Wereldsdeel , niet alleen aan de Zeekuilen

,

maar zelfs binnenflands, voor. Dus tekent Kra-

mer aan
9
dat het in Ooftenryk op Gebergte en

op Akkers tusfehen 't Koorn groeit. Ook valt

bet overvloedig aan den Ryn. Toürnefort
heeft het omftreeks Parys gevonden

?
en tekent

aan , dat het niet dan door de kweelung ver-

fchilie van de Zaay- Weede, die wat breeder

is van Blad. Anderen hebben bevonden > dat het

geen s zins de zelfde Plant zy* In 't Franfch noemfc

men het Pafiel , in 't Engelfch Waade of Wod»

ie , in 't Hoogduitfch Weidt , in 't Spaanfch

Qaado. Men heeft -er 5 in 't Latyn , ook den naarn

\m Qlaflum aan gegeven.

liet

(i) Ifatis Fol. Radicalibas creaatis &c. Gouaw Mamp.

335* & Suec. 543 , 614- TOUBNF. Par* 341. KühM.^u/ir^

2co. H. Cllff. 341. R. Lugdb. 330. liatib fyiv« f. angufiifo-

üa. C- B. FAn. 113. ifatis fylv. DüD. Pempt. 79, LOB. ƒ<?<*

15 2. Aj Ifatis iariva f. latifolia. C, B. jf/«. M3*
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Het heefc een opftaande Takkige Steng , van IV.

drie of vier Voeten hoogte, met Zeegroene Bla- Afdeel»

den als gezegd is, die byna driehoekig zyn,aan Hoofd»

de Steng geoord ; komende de Bloemen Kroont- *tuk.

jeswyze vooru De Haauwtjes, naar Vogekon* Silieui0fa

getjes gelykende, hangen als aan Draadjes zeer
\

los en worden door den Wind ligt afgerukt , die

dezelven dan , door de ligtheid , her- en der-

waards voert.

In de Zuidelyke deelen van Vrankryk werdt

de Weede van ouds in menigte gezaaid en van

daar , tot groot voordeel der Ingezetenen , in

de Noordelyke en middeldeelen van Europa ter

Verwery vertierd. Plet groene Kruid wordt by

Thoulouze Guede geheten , zegt L o e el, doch

gedroogd , gerot , gemalen en in zeer groote

hoopen vergaard zynde, tot verzending, Paftel

genoemd, om dat men het tot Koekjes maakt. Ia

Duitfchland en in de Nederlanden, inzonderheid

by Rysfel in Vlaanderen , heeft men het ook

overvloedig geteeld. Het lange kooken en de

ongemeene bereiding die *er noodig is , om de

fclaauwe Kleur uit dit Kruid te krygen, heefc

hetzelve , na de ontdekking der Indigo, in on-

bruik gebragt* Egter is het nog de befte grond-

flag van zwart , blaauw en andere Kleuren op

het Laken , dat men dan dubbeld Staal geblaauwd

noemt. Het Kruid bevat zeer veel vlug Zout

,

volgens WeüEUus, die de manier van be-

reiding tot Verwftoffe omftandjg befchryft. By
*t kooken geeft het eerst veel Stank, vervolgens

Aaa 5
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IV. een aangenaamen Roozen-Reuk. Zekere Cro-
^?

xvi
£L

* L A c lI nee^c er cen &eneel Werkje over opge-

Hoofd- fteld. Ia de Geneeskunde wordt het van fom-
TüiU migeo tegen de Geelzugt en Verftoppingen aan-

geprezen. Geprepareerd is het uitwendig Sa-

mentrekkende j,
zuiverende en Wondheelende»

li. (2) Weede met de Wortelhladen gekarteld ,

{flnie^T ce Stengbladen Pylvormig , de Bkemfleel*

Poïtugee- tjes eenigermaate Wollig,

In Spanje en de Levant groeit deeze , die

van de voorgaande naauwlyks verfcbilt, maar

cen Jaarlykfch Gewas is en kleiner, zegt.L i n-

NiEüs, Volgens Büxhaum, die ze aan de

Oevers van de Zwarte Zee , niet ver van den

Bosphorus, hadt gevonden 5 was het een groo-

te Plant, geheel grys 3 met Zaadhuisjes als de

gewoone.

ui» (3) Weede met effenrandige Hartvormige aan

Aiment den voet fimPs Bladen ; de Haauwtjes
fciie.- Hartvormig.

Een geheel ander Kruid is deeze, door den

gezegden Autheur op drooge Velden van Ar-

me-

(ï) Ifuih Fol. B.sd. crenatis &c. ifads fylv. minor Lufi*

tanica. Hebm. Lugdb. 678. ifatis Orientaïis maxima canes-

eens. TOURNF. CV. 14. BUXB. Cent. I. p# 4. T, 5.

(3) lfatis Fol. inregerrimis Cordaus &c. lfat. Arm. Fol
#

Brzsficae peifolïats &c. TOURNÏ. CV. 14. BüsB. Cent. I. p.

S. T. 4»
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menie, aan de kanten van Beekjes, gevonden» IV.

Zy groeic maar een Voet hoog. A
xvr

EL

(4) Weede met alle de Bladen getand* stuk«
D"

Niets anders wordt van deeze gemeld, dan i/a !ïs

dat zy in Egypte groeit, alwaar de Heer Eors- j^^i»
kaohl , onder dien naam , een Kruid bcfchreef

,

dat Vleezige , langwerpige, gefteelde, Tands-

wys* uitgehoekte Bladen hadt , en leggende Sten-

gen. De Bloemen waren bleek Violet, de Baauw*

tjes platachtig Elsvormig. Het groeide by Ale-

xaodrie in
5
t Voorjaar. Een andere Soort van

Weede, die de Bladen Vleezig, gevind en

eenigermaate getand hadt, kwam hem voor, om»

ftreeks Alexandrie en in Natolie (fj.

C ra M b e. Zee -Kool.

De vier langfte Meeldraadjes hebben in dit

Geflagc aan den top twee punten , waar van de

eene een Meelknopje draagt , en de Vrugt &
een drooge , ronde , afvallende Bezie. Hec be-

vat de drie volgende Soorten.

(ï) Zee -Kool met de Bladen en Steng glad* 1, ^
p^

Crambe*
Uee™m irittm-T»

Nooidfchcj

f4) Jfiiüs Fel. omnibus dentatisj

(f) Flor, jEgypt* Arak p. ut.

(1) Cramhe Foliis Cauleque gla^rls. Syst. Nat4 XII.

Gen. 8*5. p. 446. Peg. XIII. p. 505. Ft» Suec, S7°> 615.

OfD- Dan. 316. WE1S. Pom, 124. GOUAM Alonsp. 336,

Crambe Fol. Cord. crispis Carnofis, H. Clijj, 3+0. K.Lugdb*

IL Deel. II. Stuk.
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IV, Deeze, die gewoonlyk Zee -Kool of Strand*
AF

xv11
L
* K°°l g^oemd wordt, groeit aan de Kusten vaa

Hoofd- Swecden en Pommeren op eenige plaatfen.Zy
stok*

js ^eer gemeen op de Zandige Zee - Oevers der

irlagmle. Noordeïyke deelen van Vrankryk en Vlaande-

ren; als ook op die van Groot Brittannie, in-

zonderheid by 't Eiland Thanet en Colchefter,

alwaar men ze in
?
t Voorjaar als Moes eet

,

verkiezende die zelfs boven de gezaaide Kool.

Zy verfchik grootelyks van de SoutenelleofZee-

Winde , die men Chou de Mer 'm Vrankryk

*zïevn.noemt*;aïs mede van de Boomachtige Kool f,
TUK,bi. beïden 00fc p die plaatfen groeijende.

*!

STUK

f Biadz, 't Is een Kruid, dat naar Krul Kool gelykt,

voor.

lCr
hebbende groote dikke groene Bladen , hier en

daar als Vinswyze uitgehoekt en geplooid , on-

gevaar een Eile hoog. Uit het midden kómen

twee of drie Stengetjes, getopt met yle Bloem-

tuiltjes % waar op korte dikke ronde Haauwtjes

volgen, die ieder maar één Zaad bevatten. ,
:

it. (2) Zee- Kool met ruuwe Bladen en eeneglad-

Orkniaih, * StMfr
Levant»

fche. Dit Kruid , in de Levant gevonden , hadc

T o u 11 n E f o r t tot het Gellagt van Rapijlrum ,

dat

329. Crambe msritima Brasfic^ folio. Tournf. /«/?. air.

T. 100. BrasC markima mosiofpermos. C. E* Pin. 112»

Lob. Ie. 24 s«

(2) Crambe Foliis fcabns Caule glabro. Crambe Fol. &
Foliolis akernatim pinnatifidis. R. Lugdb, 330. Rapifhuia

Oriëntale Acanthi folio. Toubnv* C<?r, 14,
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dat een dergelyk Zaadbuisje heeft, t'huïs ge- IV;

bragt. De Bladen zyn als die van Acanthus en ksm&&

zeer groot , de Bloemen 9 gelyk in de voor- Hoofd*

gaande > wit. stuk.

(3) Zee -Kool met de Bladen en Steng* bei- w.
j Crambt
den 9 ruuw. mspmka.

Spaanfche*

Volgens Morison verheft zïg de Steng van

dit Kruid tot twee Ellen en hooger: volgens

Gouan naauwlyks een Voet hoog. Het heeft

doorgaans Bladen als deRadys,doch verandert

met Lierachtige Bladen , het end Hartvormig

en grooter hebbende ; de Bladfteelen zo lang als

de Bladen en hoekig» De bovenfte Bladen zyn

zeer kort gefteeld* de Bloemen geel.

C L e o m e. Hederik.

Deeze Griekfche benaaming is weleer ge-

bruikt om dat Onkruid 5 't welk ik Steen-Raket

genoemd heb , te betekenen. De Duitfchers

hebben aan dit Geflagt den naam gegeven van

Pillenhloem ; om dat 'er drie Honigkliertjes 9 in

ieder hoek van den Kelk , op één naa , één , in

plaats hebben ; doch dit zeer ©neigen zynde %

dewyl men dergelyke Kliertjes ook in de Bloe-

men

(3) Crambe Fcliis Cauleque fcabris, H. Ups, 193. Cram-

be Fo!. fuheord. crenaris icabris, H. Cliff. 340. R» Lugdb.

32,9. Rapiftrum maximum rotundifolium raonofperraum.

TOÜRNF- Infi. 211. Corn. Canad. 14.7. T. I4S. M0BI8. ƒ/{/?•

II. p. 266. S. 3. T. 13. f. 1. BARR, leen. 387.

H» Desi,, IX, Stüï,
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IV. men van de Kool , Raapen , Radyzen en Mos-
AF

xvi
EL

' terd
>

vindt » z0 heb ik 'er dcn Daam dle aaa

Hoofd- zeker Onkruid 9 thans onder de Mofterd betrok-
stuk« kQÏÏ9 js gegeven geweest * op toegepast. Eet

fcf*^ heeft alle de Bloemblaadjes opfcygende, zegt

de Ridder , en het Zaadhuisje is eene eenhokkige

tweekleppige Haauw, anders veel naar die van

de Mosterd gelykende : weshalve ïoürne*
fort het Sinapijlrum getyteld hadt. 't Getal

der Meeldraadjes is wel meest zes, zoals tot

deeze Klasfe behoort , doch ook meer of min»

• der 5 gelyk wy zien zullen.

Hier in komen voor agttien , meeftendeeis

uïtheemfche Soorten , als volgt.

i. (j) Hederik metjiianwyvige vlermannige Bhe-

Frïtïnfa
men > enkelde Binden en eene Heejterige

Heefterige. Steng,

Van deeze Oostindifche Plant geeft de Heer

N. L. Bürmannüs de Afbeelding , ftroo-

kende met de befchryving van den Ridder, die

zegt , dat zy een Heefterige Takkige Steng-

heeft , met langwerpig ovaale gladde Bladen , en

Trosfen aan 't end , van vierbladige Kelken en

Bloemen , zynde het Vrugtbeginzel met een zeer

lang Voetje voorzien , op welks midden zig

vier Meeldraadjes geplaatst bevinden. Het draagt

langwerpige Haauwen.

co
(i) Chem Floribri gynandris tetcan&is &c. EüRM. FL

ïnd. p. 14c. T. 46» f. 3.
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f2^ Hederik met Manwyvige Bloemen , %ew»
a
W.

,

Blaadjes of minder hy een- , en een ge- XV i.

doomde Steng. Hoofd-
stuk*

f3) Hederik wie* Manwyvige Bloemen, vyf- € n̂é

voudige Bladen en een ongedoornde Steng, ***"'

Zevenbia-

't Getal der Bladen op een Steel onderfcheidt dige.

deeze niet alleen, maar ook de Doornen, wel» pJ^^
ken de laatfte' niet heeft* Beiden komen zy zo /*.

wel in Oost- als in Westindïe voor, en zyn,
gJ;

üIat '

gelyk de volgende 3 Jaarlykfe Planten. In E-

gypte hadt ook VESiïNGiusde Vyfbladige

waargenomen , die hy Wilde Egyptifche Lupi*

nen tytek» Alpinus faadtze, beter, Haauw-

draagend Vyfblad geheten. Het fchynt die te

zyn 9
welke Forskaohl Gevingerde Cleome

noemt, met de onderfte Bladen vyf- , de boven-

ften drievoudig ; dat weezentlyk plaats heeft in

dit Kruid. Voorts is hetzelve zonderling, wegens

de Bloemen , wier Rolrondachtig Vrugtbegïn-

(i) Cisome Flor. gynandris , Foï. fubfeptenatls Caule acu-

lento. BuRM. Ft. Ind, p. 141. Sinapiftrum Ind. Spinofurn ,

Fol. y, <S» 7' numero incertis. BüRM. Zeyï. %\$.

(3) Cleome Flor, gynaïsdris, FoL quïnatis, Gaule ïnertai»

Iacc^ Hart, T. 24. BURM. FL Ind. p. 141. Cleome Flor.

gynandris Fol. digittüs.H. CUff. 3'J-TiR. Lugdh, 539. GoüAM

Montp. 337. Sinapiftrum Tndicara pcntaphyllam. Herm.

Ji«S#. 5*4- Sloaw» y^w*. 80. QunquefoHum Lupini folio.

C. B. Pht. 320. Lupinus j^gyptius fylveftris. VESLING. in

ALPiN- p. 209. Caara-Vete. Hart. Mat. IX» p. tj. T. 24,

IL DM* IX* STJKi
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IV. zei, met zes Meeldraadjes, vier langer, twéé

xvu' koner, omringd, ver boven de Bloemblaadjes %

Hoofd» die uit de bovenzyde van het Steekje voortko-
stüK*

raen ^ verheven is. Dat Vrugtbeginzel , allengs

aangroeijende , wordt een rond dun Haauwtje

,

aan beide enden fpits , 't welk kleine ronde

Zaadjes inhoudt.

iv. (4) Hederik met Manwyvige Bloemen , drie*

trfpZlL. vöudige Bladen en ongedoornde Stengen*.

Driebladi-

ge* De drïebladigheïd onderfcheidt deeze , die

ook in de Indien valt en met de twee voorgaan-

den zeer naby vermaagfchapt is , inzonderheid

wat de Vrugtmaaking betreft. Voorts komen

deeze drie Soorten daar in overeen, dat haar

Zaad * in fcherpheid van Smaak > Reuk en Kragt ^

weinig van 't Moilerd-Zaad verichille.

v. (5) Hederik met de bovenjie Bloemen vierman*

Poiygama. nig onvrugtbaar en drie ongedeelde Blaad-

vige.

•

jes $ die aan den rand eenigermaate gedoomd

zyn.

Deeze Westindifche verfchilt wederom wei*

nig , dan doordien de onderfte Bloemen alleen*

lyk

f4) Cleome Flor. gynandris 4 Fol. ternatïs &c. Sinapï{trura

Ind. triphyllum Flore carneo. Herm. Lugüb. $54. T. 5 6$.

EAJ, Suppi. 411. Bürm. FL Ind. p. i^.?*

(S) Cleome Flor. fuperior. tetrandris masculis &e. Cleome

ete&um triphyllum. Brown. Jam* 272. Sinapiftrum Indi-

cum triphyllum , Fl« Cameo , non fpinofum. S1.0AN. Jam*

f O. Hi/i. I. p. I5>4* f. 124. f. I.
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lyk vrugtbaar zyn , de overigen veel kleiner, IV*

Eonder Styl of Stempel. Afdeel*

^>«x tt j m . • .• • « Hoofd-»
(6) Hederik met twintig- en viermanmge STUKa

Bloemen en yyfvoudige Bladen. vi.
Cieeme

(7) Hederik mg$ twaalfmannige Bloemen &?$*£?*
yyf- of drievoudige Bladen. mannigc.

vir.

(8) Hè erik met twaalfmannige Bloemen en T
Visc*/**

drievoudige Bladen. vnu
Dodecan*

Deeze drie, ook allen Oostindifche, komen dra -

1 i* . , ^ 1 n Twaalf-
wederom meer of minder overeen. De laatite mannige.

heeft de Steng , zo wel als de Haauwen , lyme-

ïig ruig; de Bladen altemaal drievoudig, ovaal-

achtig, effen, het middel/te grootst; de boven-

fte Bloemen byna Mannelyk 1 den Kelk paarfch»

tig ; de Bloemblaadjes wit , uitgerand : van tien

tot veertien Meeldraadjes : de Haauwen onge-

deeld , opftaande , Spoelvormig , eenigermaate

opgeblazen.

Vol-

(6) Cleome Flor. icofi -tctrandris, Fol. cjuinatis. FL Zeyl.

340. Sinapiftrum Zeylan. penraph, viscofum , Flore flavo»

Burm. Zeyl, 115. T. $9* Eurm. FL Jnd. p. 541. utcriana fe-

cpentes.

(7) Cleome Flor. dodecandris , FoU quinatis ternatisque.

FL ZeyL 24L Sinapiftrum Zeyl. triph. & pentaphyüum

&c. Mart. Cer,t. 2$. T, 2j. Aria - veela. Hort, Mal. IX. p.

41. T. 23.

(i) Clwme Flor. dodecandris , Fol. ternatis. Fl. Zeyl. 242.

HALL. Goett. 2S7. Sinapiflrum triph. pumilutn glabmm &c,

BURM. Zeyl. 210. T. 100. f. 1, SLOAN. Jam, go. Hijl, l.

p, 194. T.124. f, I,boüa,

Ut DEIL> IX. STUK.

Bbb
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IV* Volgens deeze befchryvïng kan hier het drie*

X vi,
* bladige kleine gladde Sinapistrum , met een paarfch

Hoofd- BUmmetje en eene Vliezige Haauw , dat de Hoog»
*™K

* leeraar J.Bürmannus, onder de Ceylonfche

óraagtn- Planten , afgebeeld heeft en befchreeven
, geens-

• zins behooren. Het gene door den Ridder uit
Fl LX
j^. j/ Sloane hier betrokken worde, is even 't zelf-

de als het aangehaalde op de Vyfde Soort, 't Ge-

tal der Meeldraadjes maakt hetmyne, van Java

onder den naam van Mamam ontvangen, dat in

Fig* ?>9 °P Plaat LX* is afgebeeld 5 nader over-

eenkomüig, Hetzelve is over 't geheel Lymerig

ruig. De Blaadjes en Haauwen zyn, gelykmen

in de Afbeelding ziet en de laatften wel degelyk

gedeeld. De Bloemen beftaan uit vier Blaadjes

,

aan 't end ftomp, in een Kelk van vier fpitfè

Blaadjes vervat. De Styl isSpïlrond en geknopt,

omringd van de gezegde Meeldraadjes, gelyk

dit alles in de vergroote Bloem, by B, zigdui-

delyk openbaart*

n (oj Hederik met zesmannige Bloemen, zeven*

cieome youdige Bladen en ongedoornde Stengen*
Gïgantea,

tige'.

usa

Te Caijenne in Zuid -Amerika groeit deeze,

die een Reus is. in dit Geflagt. Zy wordt door

den Heer J a c q v i n , van wien zy alleen is

afgebeeld, dus befchreeven. „ De regte, Hee*

,, iterige , overblyvende Steng , gaat binnen

3> twee

(p) Cleome Flor. hcxancïris , Fol, feptenatis &c. Manu
430. JACQ^ Obs. IV. p» I. T. 7^
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s , twee of drie Jaaren, in onze Winterhuizen , IV.

59 eens Mans langte te boven > en ik hebze, A™**l;

n ïn 't vierde of vyfde Jaar , twaalf Voeten Hoofd*

, hoogte zien bereiken. In weinige , door Lid- ST0K*

,> tekens der afgevallene Bladen oneffene Tak-
5

'
%tm**%

„ ken , breidt zy zig uit en is geheel Lymerig

3 , ruig* ftinkende zeer. De gevingerde Bladen,

,, aan de jonge Takken , hebben altoos zeven
s

„ inwaards Lancetvormige ,
gefpitfce Blaadjes»

„ Aan 't end der Takken komen zeer yleTrós-

3, fen , fomtyds een Voet en ook wel eens zo

„ lang. De Bloemen zyn lang gefteeld en van

3, de mede - Soorten , my bekend, verfchillen-

3 , de. Zy hebben groene 3 rimpelige, langwerpig

3 , ge ftompe Blaadjes , die van boven hol zyn

3, en regtopftaan , vormende als een eenbladigé

33 Bloem, door hunne naauwe famecluiking , en

„ zes Meeldraadjes , van gelyke langte. De
3, Haauwen zyn rond en dik

?
bevattende zwart»

9y acbtig Zaad."

De Vrugtmaakende deelen zyn door Lin-
NiEUs dus voorgefteld. „ De Kelk uitgebreid

„ met Liniaale Slippen , Lymerig ruig ; vier

„ langwerpige , opfeygende , famenluikende

„ Bloemblaadjes : de Meeldraadjes langer 3 neer-

33 geboogen, gelyk, in den Stoel ingeplant: de

3, Meelknopjes Elsvormig : het Vrugtbeginzel

5 , langwerpig , op een Voetje zo lang als de

3, Meeldraadjes : de Stempel niet blykbaar. 't

„ Gewas is brandend heet van Smaak en heeft

3, een vergiftigen Reuk."

Bbba (io)
II. Deel. IX, STüKt
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Spinofa.

Gedooxn"
de.

XIT.
Serrata.

Zaaktan-
dige.
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IV, (io) Hederik met zesmam. Bloemen , driev.

^Tvi?
1"

effenrandige Bladen en Doornachtige Mp*
Hoofd. p^;>x.

STüK.

x. In Amerika is de Groeiplaats van deezejdie

c?uimL &e Bladen drievoudig, lang gefteeld, maar by
stekelige ^e Bloemen enkeld heeft, welke eenzaam zyn,

gefteeld en klein.

(11) Hederik met zesmann* Bloemen; zeven-

en vyfvoudige Bladen; de Steng gedoomd.

(12) Hederik met zesmann. Bloemen en drie*

voudige Bladen ; de Blaadjes Liniaal-

Lancetvormig Zaagtandig.

Deeze beiden nam de Heer Jacqüin ïn

de Westindiën waar : de eerfte , die een Hees-

ter was van vier of vyf Voeten hoog^ geheel

Lymerig en ftinkende, op Jamaika; de andere,

een Jaarlyks Kruid van twee Voeten , by Car-

thagena.

(13) Hederik met zesmann. Bloemen en driev.

Bladen ; de Blaadjes Ovaal • Lancetvêrmig»

Om.

(10) Cleome Flor. hex. FoJ. tern. integerrimis , Stïpulïs Spi«

nescentibus. Syfi. Nat. Xlï. Avp. Toni. 3. p. zit.

Cu) Cleome Flor. hexandr. Fol. feptenatis , quinatisgue

,

Caule fpinofo. MiLL. Biel. N. 7. JACQ. Amer. Hifi. 190.

Tarenaya. MARCGR. Bras. 33. T. 34.

(ia) Cleome Flor. hexandris , Fol. ternatis , Fol. Lineari-

tanceolatis ferratis. Jacc^ Amer. Hifi. 190»

(13} Cleome Flor» hexandr. Fol. ternatis, Foliolis O vali-

Lanceolatis. Goüan JÊonip-, 331. K* Clif* 34 1 * 9.» JaigJk

j4°»

XTïï.

Ornithopo-

dioides.

Vogel-
pootige.
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Omftreeks Pera , by Konftantinopolen , kwam IV.

B u x b a u m deeze voor , een zeer Takkig Plant-
Afd

v
ee&«

je, dat in de Herfst uit den Grond gerukt door Hoofd-

den Wind langs de Velden voortgedreeven wordt.,TÜK«

Het heeft een Bokkigen Reuk. De Bloemen miwf*

zyn geel , de Bloem (teel tjes van langte als de

Bladfteelen ; de hovende Bladen ongedeeld.

(14) Hederik met zesmann. Bloemen, driev, xiv.

en enkelde Bladen; de Blaadjes Lancetvor-F^™*m

mig Liniaal effenrandig* t Violette.

Deeze Soort , wegens de Kleur der Bloemen

gebynaamd, is uit Portugal afkomfb'g* De ge*

flalte wordt zeer wel uitgedrukt in de aange-

haalde Afbeelding van Baurrlier, naar 't

gene uit vergelyking met de Takjes, die ik daar

van heb, blykt: des ik niet begryp, waarom

die van de Haauwdraagende Klaver met geele

Bloemen , by hem , beter zou zyn* Dezelve

drukt zekerlyk de figuur der Blaadjes zo wel

niet uit.

(15) Hederik met zesmann* Bloemen , drie- xv.
ArabtcSa

VöM'Arabifche.

340. N. 4. Sinapiftrum Or. trïphyllutn Oinichopodii Siliquïs*

TOURNF. Inji. 231. DïLL. Eltb* $$$. T. 266. f. 345.BUXB.

Cent. I. p. 6. T. 9. f. 2»

(14) Cleome Flor, hexandr. Fol. tematis folitariisque &c»

H. CUff. 3 + j. R. Lugdb. 340. N. 3. Trif. Siiiquofum Fl. vio-

laceo , Lufitanicum. BAKR. Ie. 8 66. 0, Sin. peregr. alt. Flo«

re luteo. ld. 865»

,
{is) Cleome Flor» hexandr. Fol. ternatis Lanceolatis &c,

Bbb 3 um*
Ui D3IL. I£. STUÏ,
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IV* voudige Jiomp - Lanóetvofmige Bladen; ds
Afdeel*

Haauwen Spoelvormig Lymerig ruuw.

Hoofd-
stuk. Dat Kruidje , welkH A s s e l qu i s t in Ara-

d^T
u'7 ^e von^t > met fabelachtige Haauwen en rond-

achtig Eyronde Bladen , fchynt aanmerkelyk te

verfchillen van dat van S haw, in Afrika waar-

genomen , het welke fmalle Blaadjes hadt en

ruuw was op 't aantaften ; het andere Lymerig

ruig, twee Voeten hoog, met ongedeelde Bla-

den , die by de Bloemen enkeld 5 de Bloem-

blaadjes geel , paarfchachtig getipt : de Haau*

wen knikkende , eenigermaate doorfchynende

:

de Zaaden ruig, volgens de Waarneeming van

den Ridder.

Ckomt In Arabic vondt FüksüAohl een Soort

folte ï van dit ^eflagt » die hy Smalbladig noemt , als

smaibia- hebbende de Blaadjes 3 der gevingerde Bladen

,

dlge
' naauwlyks breeder dan de Bladfteelen , glad en

dikachtig, een Duim lang: de Bloemblaadjes

geel en om laag Violet : de Meeldraadjes zes

in getal , allengs verkortende en overend ilaan-

de: de Haauwen twee Duim langen Elsvormig.

Zodanig is de figuur der Haauwen van de Vio-

lette Hederik : des het blykt , dat 'er nog meer

veranderingen plaats hebben in dit Geflagt.

(tó)

Likn. Dec. IH. T. ?. Fol. firapl. fubrotundo • ovatis , Sili-

quis Gladiatts. Am. Acai.W* p. 28 1. Sinapiftrum trifolia turn

anguüifolium asperum Siliqua latiore. Shaw. Afr, 557- **•

l



Tetradyramia; w
Q16) Hedcrik met zesmann* Bloemen en en- IV.

kelde ongefteelde Liniaal - LancetVQrmige^z&LÏ

Bladen; de Steng gehoekt* Hoofde
8TUJS»

Deeze Kaapfe , die ook in Indie groeit , vol- xvr.

gens Linnjeus, heefc een enkelde geftrektec^X
Steng ; Bladen als van Brem, die glad zyn 3 en

KaaPfe-

eene Tuil van Bloemen , byna als in hec We-
derik.

(17) Hederik met zesmann. Bloemen en en- Xvit.

kelde gejleelde Eyrond-LancetvormigeBla-M^PW'

den, ; Eenbladi-

Deeze Oostïndifchp , waar van de Heer J*

Burmannus de Afbeelding gegeven heeft %

is aanmerkelyk wegens de Goudgeele kleur der

Bloemen en fcherpheid van het Zaad , byna

als Mofterd. Hier zoude het Indifche vierbla-

dige Haauwkruid van Ray, met lange fmalle

Haauwen; als ook het Indifche Sinapiftrum van

Hermannus, met Zuuringbladen 9 te be-

trekken zyn.

(18)

(16) Ckomt Flor. hexandris, Fol. lïmpl. fèsfilibus, Lin*

Lanceolatis s Caule angulato» BURM. Ft. Cap. Proir.

p. 18.

(17) Cleome Flor. hexandr. Foh fimpl. ovato - lanceolatis

petiolatis. Ft. Zeyl. 243. Sinapiftr. Zeyl. viscofum Folio

iolitario, Bubm. Zeyl. 217. T. 100. f. 2. Burm. Fl, Jnd,

ï+z. Tfieru-veela. Hort* M*U IX. p« 03. T. 34,

II* Deel, ix. Stuk,



%6o VierMAgtige Kruiden;

IV. (18J Hederik met zesmann. Bloemen, enhlde
Afdeel. Lancetvormige gefteelde Bladen en leggende

Hoofd- Stengen.

STUK.

xviit. Op deVelden van 't Eiland St. Domingokwam
cieome ^en Heer J a c o u i n deeze voor , een Plant

;

hns. die uit een Spoelvormigen Wortel veele Krui-
Le£gen e

' dige , Takkige gladde Stengen , geheel in 't

ronde op den Grond leggende, voortbragt,

met Lancetvormige fpitfe gladde^ Blaadjes ,

ruim een half Daim lang. Uit de Oxelen kwa-

men eenbloemige Steekjes , met kleine geele

Bloempjes , verfchillende van die der andere

Soorten.

(18) Cleome Fïor. hexandr. Fol. ümpi. Lanceol. petïolatis,

CauU procumbeadbus. jAcq.. Aèer* Hijt. 189. T. iao.

De Plaaten zyn dus ingevoegd.

Plaat LUL tegenover Bladz. 33

L1V. 139
.."... LV. —— •

. 191

LVI. ~ 281

LVIL 365

. LVHI. 539

LIK, 575

. . LX. 611© •
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